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A natureza não faz nada em vão, e os 
seres humanos, diferentemente dos 
outros animais, possuem a faculdade da 
linguagem. Outros animais podem 
produzir sons, e sons podem indicar 
prazer ou dor. Mas a linguagem, 
capacidade essencialmente humana não 
registra apenas prazer e dor. Ela também 
expressa o que é justo ou injusto, 
distingue o certo do errado. Não 
captamos tais coisas silenciosamente 
para depois lhes atribuir palavras, a 
linguagem é o meio pela qual discernimos 
e deliberamos sobre o bem. (SANDEL, 
Michael. Justiça: O que é fazer a coisa 
certa. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012, p. 243). 



RESUMO 

A situação atual da população carcerária brasileira tem sido frequentemente objeto 

de notícia nacional e internacional. Chama a atenção o estado caótico das unidades 

prisionais em situações que parecem na iminência de fugir ao controle e resultar 

rebeliões, como de fato vem acontecendo com frequência cada vez maior. No centro 

das reivindicações está a garantia dos direitos fundamentais da população 

carcerária, sendo que as mulheres presas apresentam características peculiares e 

direitos inerentes ao gênero, devendo receber tratamento que respeite as diferenças 

em relação aos demais presos. Uma forma para garantir os direitos básicos às 

mulheres que cumprem pena no sistema penitenciário brasileiro, superando as 

dificuldades financeiras e de gestão do poder público, é contar com a participação 

da comunidade. O presente estudo tem por objetivo investigar a função e a 

importância do Conselho da Comunidade para a garantia de direitos fundamentais e 

sociais à população carcerária do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, à luz do 

pensamento comunitarista. Justifica-se a presente pesquisa por investigar a 

relevância da ação comunitária no esforço de que sejam garantidos os direitos 

fundamentais básicos das mulheres presas. O problema que norteia a pesquisa é 

determinar qual a função e a importância do Conselho da Comunidade para a 

garantia de direitos fundamentais e sociais à população carcerária do Presídio 

Estadual Feminino de Lajeado, à luz do comunitarismo. A temática vincula-se às 

grandes questões do PPG-Direito da UNISC, como democracia e inclusão social, 

abordadas particularmente na Linha de Pesquisa em Políticas Públicas de Inclusão 

Social e no grupo de pesquisa Comunitarismo e Políticas Públicas. A metodologia 

utiliza uma abordagem hipotético-dedutivo e método de procedimento histórico-

crítico, apoiada em técnica de pesquisa bibliográfica e entrevistas para subsidiar o 

estudo de caso, referente ao Presídio Estadual Feminino de Lajeado. O trabalho 

conclui que a contribuição comunitária na edificação e manutenção do Presídio 

Feminino de Lajeado foi de grande relevância, tanto sob o ponto de vista da 

eficiência, quanto dos resultados de bem-estar e perspectivas de ressocialização das 

apenadas. 

Palavras-chave: política prisional; participação comunitária; população carcerária 

feminina; conselho da comunidade; Presídio Estadual Feminino de Lajeado. 

 



 

ABSTRACT 

The current situation of the Brazilian prison population has frequently been the 

subject of national and international news. It draws attention to the chaotic state of 

the prison units in situations that seem to be on the verge of fleeing control and 

provoking rebellion, as indeed has been happening with increasing frequency. At the 

core of the claims is the guarantee of the fundamental rights of the prison population, 

with female prisoners having peculiar characteristics and rights inherent to the 

gender, and receiving treatment that respects the differences in relation to the other 

prisoners. One way to guarantee the basic rights of women serving sentences in the 

Brazilian penitentiary system, overcoming the financial and management difficulties 

of the public power, is to count on the participation of the community. The purpose of 

this study is to investigate the role and importance of the Council of the Community 

in guaranteeing fundamental and social rights to the prison population of the Lajeado 

State Female Prison in the light of communitarian thinking. The present research is 

justified for investigating the relevance of community action in the effort to guarantee 

the basic fundamental rights of women prisoners. The problem that guides the 

research is to determine the role and importance of the Community Council for the 

guarantee of fundamental and social rights to the prison population of Lajeado State 

Female Prison in the light of communitarianism. The theme is related to the great 

issues of the UNDP-PPG-Law, such as democracy and social inclusion, particularly 

addressed in the Line of Research in Public Policies of Social Inclusion and in the 

research group Communitarianism and Public Policies. The methodology uses a 

hypothetical-deductive approach and method of historical-critical procedure, 

supported by bibliographic research technique and interviews to subsidize the case 

study, referring to the Lajeado State Female Prison. The study concludes that the 

community contribution to public safety is significant, both in the construction and 

quality of the work as well as in the well-being and prospects of resocialization of the 

prisoners. 

Keywords: prison policy; community participation; female prison population; 

community council; Female State Prison of Lajeado. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A garantia de direitos mínimos para uma existência digna é um princípio 

basilar da Constituição da República Federativa do Brasil. O tratamento digno não é 

somente um direito ao cidadão, mas um efetivo dever ao poder público, 

principalmente àqueles indivíduos que se encontram sob tutela estatal - como é o 

caso da população carcerária. Na prática, o que tem sido feito para garantir o direito 

dos indivíduos em instituições prisionais? Existem políticas públicas para garantir os 

direitos fundamentais dessa parcela – que cresce dia a dia – da população? E os 

direitos das mulheres em segregação de liberdade, estão garantidos?  

Ainda que estejam cumprindo penas em decorrência de crimes 

praticados, os indivíduos que integram a população carcerária brasileira conservam 

direitos e garantias constitucionalmente previstos. Quando se trata das penas 

privativas de liberdade aplicadas às mulheres a garantia desses direitos tem se 

tornado ainda maior fonte de preocupação, afinal não dá pra oferecer tratamentos 

iguais a homens e mulheres, desconsiderando as peculiaridades de cada gênero.  

De forma infraconstitucional, igualmente, a legislação brasileira prevê 

diversos instrumentos de defesa e garantia de direitos para a população carcerária. 

Embora a legislação brasileira tenha previsões concretas para garantir direitos de 

homens e mulheres que estão em cumprimento de pena, na prática a garantia 

desses direitos ainda está longe se ser plena.  

O Brasil conta atualmente com uma população carcerária, entre 

custodiados internados, provisórios e condenados, de 611.748 indivíduos, dos quais 

pouco mais de 4,89% são mulheres (CNJ, 2018). Por contar com uma população 

bastante reduzida, quando comparada à população carcerária masculina, os direitos 

das mulheres presas ainda estão insuficientemente garantidos, algo tem que ser feito 

para alterar tal situação e de fato garantir os direitos das mulheres presas.  

Enquanto cidadãos, qual a importância da participação da sociedade no 

processo de ressocialização da população carcerária?  Existe de fato ressocialização 

se o mundo fora das grades da prisão não estiver disposto a participar desse 

processo que deve reunir educação e condições de vida digna?  
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Em busca de respostas para questões como essas é que a presente 

pesquisa foi concebida. Os bons resultados alcançados na defesa dos direitos 

fundamentais e sociais das presidiárias, através da ação comunitária, no Estado do 

Rio Grande do Sul, particularmente no município de Lajeado, levaram a estudar com 

mais profundidade o tema da ação comunitária e sua concretização naquele 

município. O trabalho foca a ação desenvolvida pelo Conselho da Comunidade da 

Comarca de Lajeado, ativamente envolvido na criação e manutenção do Presídio 

Estadual Feminino de Lajeado Miguel Alcides Feldens. 

Todavia faz-se imperioso ressaltar que, apesar do presente trabalho ser 

desenvolvido junto à população carcerária feminina do presidio estadual de Lajeado, 

a discussão e analise não se refere à temática da questão de gênero. Tal abordagem 

está presente de forma periférica, uma vez que envolve, de forma subjacente, a 

tutela dos direitos das mulheres em situação de privação de liberdade. Reforça-se, 

porém, que por mais relevante que seja o debate sobre a situação de gênero, o 

recorte temático da presente pesquisa é a participação da comunidade na proteção 

e verificação das garantias constitucionais da população carcerária. 

 A pesquisa aqui apresentada tem como objetivo compreender a função e 

a importância do Conselho da Comunidade para a garantia de direitos fundamentais 

e sociais à população carcerária do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, à luz do 

comunitarismo. O problema que norteia a pesquisa é: qual a função e a importância 

do Conselho da Comunidade para a garantia de direitos fundamentais e sociais à 

população carcerária do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, à luz do 

comunitarismo?   

A hipótese da pesquisa é que o Conselho da Comunidade constituiu-se 

em um instrumento fundamental para, a partir do ano de 2014, atuar na garantia ao 

cumprimento de direitos fundamentais e sociais – condições físicas e materiais do 

presídio, atividades laborativas e educacionais realizadas pelas detentas e efetiva 

possibilidade de ressocialização – à população carcerária. Através do Conselho da 

Comunidade local é que possível instituir a criação de um presídio estadual feminino, 

inaugurado em 2016, com condições físicas e materiais, atividades laborativas e 

educacionais realizadas pelas detentas e efetiva possibilidade de ressocialização. 
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Justifica-se a pesquisa apresentada em razão da crescente atuação dos 

Conselhos da Comunidade que, embora previstos desde 1984 na Lei de Execução 

Penal (Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984), somente veio ganhar força em 2012. 

Esse marco firmado em 2012 é decorrente da edição da Resolução nº 154/2012 do 

Conselho Nacional de Justiça, que determinou que aos Conselhos poderiam ser 

destinadas as verbas decorrentes de penas de prestação pecuniária.  

A utilização do comunitarismo como referencial teórico se deve ao fato de 

enaltecer a importância das comunidades para o bem-estar social e da sua 

participação nas políticas públicas, representando uma terceira via com uma visão 

alternativa às concepções focadas no Estado (estatismo) e no mercado (privatismo). 

Os Conselhos da Comunidade e outras formas de participação constituem 

instrumentos que realizam valores afirmados pelo comunitarismo, concretizando 

anseios da comunidade e garantindo direitos à população carcerária.  

A temática se vincula às grandes questões enfrentadas pelo Programa de 

Pós-Graduação em Direito da UNISC, trazendo o importante debate da inclusão 

social. A pesquisa se insere na linha de pesquisa em políticas públicas de inclusão 

social do Mestrado. Possui vínculo direto com o grupo de pesquisa “Comunitarismo 

e Políticas Públicas”, em um duplo viés: voltado tanto para a análise da importância 

da participação comunitária na elaboração de políticas públicas, como na 

importância da concretização de políticas públicas que atendam de fato os anseios 

comunitários. Trata-se, pois, de uma construção teórica fundamentado no 

comunitarismo e na visão participacionista de políticas públicas.  

Considerando que há um reconhecimento na literatura sobre os 

benefícios da participação comunitária nas políticas públicas, mas que os casos de 

sucesso na questão carcerária são ainda poucos, optou-se por realizar um estudo 

de caso da ação comunitária do Conselho da Comunidade para Assistência ao 

Apenado no Presídio Estadual Feminino de Lajeado Miguel Alcides Feldens, por ser 

citado na mídia e nos meios políticos como um exemplo de sucesso da ação 

comunitária.  

As informações difundidas publicamente demonstram que o Conselho da 

Comunidade da Comarca de Lajeado constituiu-se em um instrumento fundamental 
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para, a partir do ano de 2014, atuar na garantia ao cumprimento de direitos 

fundamentais e sociais – condições físicas e materiais do presídio, atividades 

laborativas e educacionais realizadas pelas detentas e efetiva possibilidade de 

ressocialização – à população carcerária, da construção à implantação do Presídio 

Estadual Feminino de Lajeado no ano de 2016. Buscou-se averiguar e sistematizar 

informações sobre a efetiva presença da comunidade nessa iniciativa, bem como 

seus resultados, com base em entrevistas com representante das entidades 

comunitárias, do poder judiciário e das apenadas.  

A pesquisa utilizou abordagem hipotético-dedutivo e método de 

procedimento histórico-crítico. A técnica de pesquisa foi bibliográfica, com recurso a 

obras bibliográficas, banco de dados vinculados ao Conselho Nacional de Justiça, 

além de sites e conteúdo jornalístico da região. Também foi realizada coleta de 

dados mediante realização de entrevistas com representante do judiciário, 

representante do Conselho da Comunidade, e detentas que voluntariamente 

aceitaram participar da pesquisa.  

A pesquisa realizada tem sua estrutura realizada em três capítulos. O 

primeiro capítulo, Direitos Sociais e Fundamentais da População Carcerária 

Feminina Brasileira, expõe os direitos sociais e fundamentais da população 

carcerária feminina brasileira, considerando os desafios da realidade carcerária, e 

faz uma abordagem das políticas públicas necessárias para atender as demandas 

destinadas a garantia daqueles direitos.  

O segundo capítulo, denominado Políticas Públicas e Participação da 

Comunidade, aborda a importância e necessidade da participação da comunidade 

na elaboração e efetividade de políticas públicas no sistema carcerário, aborda as 

origens do comunitarismo e da ação comunitária na defesa dos direitos e garantias 

fundamentais.  

O desenvolvimento da pesquisa é encerrado com a realização de um 

estudo de caso, no terceiro capítulo, denominado A Ação Comunitária junto ao 

Sistema Prisional: um Estudo sobre o Presídio Estadual Feminino de Lajeado, no 

qual é realizada uma análise prática da importância da ação comunitária de forma 
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conjunta ao sistema penitenciária para atingir a segurança pública e efetivos 

resultados na ressocialização dos apenados.  

O recorte dado à análise da situação carcerária feminina está diretamente 

relacionado ao estudo de caso: definiu-se o Presídio Estadual Feminino de Lajeado 

como estrutura próxima ao ideal de participação comunitarista, averiguando em que 

medida estão presentes questões levantadas pela literatura sobre o encarceramento 

feminino.  

O estudo de caso, associado à fase exploratória da investigação, tem por 

finalidade “contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizados, sociais, políticos e relacionados” (YIN, 2010, p. 24). Através dos dados 

levantados no estudo de caso foi formada uma base para a fase descritiva. Trata-se, 

portanto, de observar as dinâmicas sujeito-objeto mediante análise empírica com 

dados e registros documentais vinculados à edificação, funcionamento e direitos 

assegurados às detentas do Presídio Estadual Feminino de Lajeado Miguel Alcides 

Feldens.  

O estudo das condições em que foi implementado o Presídio, em conjunto 

com toda a participação da comunidade, caracterizando um processo integrado de 

construção e início de suas atividades, demonstram um importante passo para a 

busca e a concretização da garantia aos direitos fundamentais das presas. Trata-se 

de uma parcela da população com demandas específicas do gênero, e que embora 

já existam políticas normas em sua defesa, ainda há muito a ser feito para que os 

direitos sejam efetivamente garantidos. Aqui são demonstradas algumas formas de 

se fazer e como fazer, através das bases do comunitarismo.  

 

 

 

 

 

 



2 DIREITOS SOCIAIS E FUNDAMENTAIS DA POPULAÇÃO CARCERÁRIA 

FEMININA BRASILEIRA 

 

A garantia dos direitos sociais e fundamentais é um dos pilares da 

Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, tanto é assim que consta 

em seu Preâmbulo o ideal de instituição de um Estado Democrático, destinado a 

“assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o 

bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de 

uma sociedade fraterna” (BRASIL, 1988).  

Referido texto constitucional, ao reconhecer a existência de direitos 

sociais e fundamentais, mostra seu compromisso ideológico e doutrinário para que 

também a dignidade humana seja garantida, um fundamento previsto no Art.1º, 

inciso III. A promoção e a proteção daqueles direitos fundamentais ao homem 

“caracteriza-se como reconquista de algo que, em termos primitivos, se perdeu, 

quando a sociedade se dividira em proprietários e não proprietários” (SILVA, 2007, 

p. 153).  

Foi também baseado no direito de propriedade que inicia a ideia social de 

que aqueles que conscientemente atinge direitos de outrem deve reparar o dano, 

mas também deve ser punido pelo seu ato. Mas não era só, a pena também era 

imposta tanto como “uma forma de salvação desse desviado quanto, e 

principalmente, proteção da sociedade” (MARTINS, 2009, p. 113).  

Nesse duplo viés, de salvação e proteção, já se vislumbrava que nem todo 

criminoso tinha uma natureza para o crime – e, portanto, não teria recuperação – 

mas existiam aqueles com um germe que impediria sua ressocialização 

(LOMBROSO, 2007).  Com base na teoria lombrosiana, define-se que “os germes 

da loucura moral e do crime encontram-se de maneira normal na criança, da mesma 

maneira que no embrião encontram-se certas formas que, no adulto, são outro tanto 

de monstruosidades” (DARMON, 1991, p. 53).  

Lombroso imprimiu um “pré-conconceito”, ou seja, um conceito prévio de 
homem delinquente. Enquanto os clássicos referiam-se ao sujeito ativo do 
crime como “acusado”, “indivíduo”, agente”, com uma linguagem respeitosa, 
reconhecendo sua humanidade; os positivistas usam “criminoso”, 
“delinquente”, “degenerado” numa linguagem que pressupõe a reprovação, 
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a condenação, a diferenciação, a oposição e o repúdio. Talvez este 
preconceito seja a maior herança deixada por Lombroso, pois a 
Antropologia Criminal de Lombroso é apenas um capítulo da história das 
criminologia, a Sociologia Criminal de Ferri caiu no esquecimento e o 
conceito de delito natural, de Garofalo, é hoje tido como uma coisa “pré-
científica”. Nenhum dos campos da moderna Criminologia toma o homem 
como Delinquente (SANTOS, 2017, p. 08). 

 

Em termos de análise social tem-se então duas correntes básicas para 

justificar as condutas indesejadas de certos indivíduos na sociedade. Para Rousseau 

“o homem nasce bom e é corrompido pela sociedade”, enquanto que para Cesare 

Lombroso ocorre o inverso: “o homem nasceria mau e a sociedade civilizada 

inculcaria noções de bem e mal, aniquilando os traços do atavismo e selvageria que 

o poderiam tornar um ‘primitivo sanguinário’” (BALERA e DINIZ, 2013, p. 539). 

Ainda assim, mesmo que encarcerados, com instinto inato ou primitivo 

para o crime, ou forjado pela maldade da sociedade, são inegáveis os direitos desses 

indivíduos. Quando se fala de assegurar dignidade e direitos sociais e fundamentais 

aos segregados no regime prisional brasileiro é importante que se faça à luz do 

sentido profundo de humanidade.  

A dignidade da humana carrega uma “qualidade intrínseca e distintiva de 

cada ser humano que o faz merecedor do mesmo respeito e consideração por parte 

do Estado e da comunidade”, e tal situação implica a não realização de atos 

degradantes e desumanos, bem como sejam garantidas condições mínimas de 

existência, onde quer que se encontrem esses indivíduos (SARLET, 2012, p. 62). É 

inevitável, ao tratar de dignidade, que se estabeleça pontos de definição e 

divergência: se determinado ato é digno, o que é indigno? Se de uma forma já justiça, 

o que é a injustiça? Tais pontos de divergências são bastante comuns quando o 

objeto de debate é o sistema prisional.  

A vida em sociedades democráticas é cheia de divergências entre o certo e 
o errado, entre justiça e injustiça. Algumas pessoas defendem o direito ao 
aborto, outras o consideram um crime. Algumas acreditam que a justiça 
requer que o rico seja taxado para ajudar o pobre, enquanto outras acham 

que não é justo cobrar taxas sobre o dinheiro recebido por alguém como 
resultado do próprio esforço. Algumas defendem o sistema de cotas na 
admissão ao ensino superior como uma forma de remediar erros do 
passado, enquanto outras consideram esse sistema uma forma injusta de 
discriminação invertida contra as pessoas que merecem ser admitidas pelos 
seus próprios méritos. Algumas rejeitam a tortura de suspeitos de terrorismo 
por a considerarem um ato moralmente abominável e indigno de uma 
sociedade livre, enquanto outras a defendem como um recurso extremo 
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para evitar futuros ataques. Eleições são vencidas e perdidas com base 
nessas divergências. As chamadas guerras culturais são combatidas por 
esses princípios. Dadas a paixão e a intensidade com as quais debatemos 
as questões morais na vida pública, podemos ficar tentados a pensar que 
nossas convicções morais estão fixadas para sempre, pela maneira como 
somos criados ou devido a nossas crenças, além do alcance da razão. 
Entretanto, se isso fosse verdadeiro, a persuasão moral seria inconcebível 
e o que considerarmos ser um debate público sobre justiça e direitos não 
passaria de uma saraivada de afirmações dogmáticas em uma inútil disputa 
ideológica (SANDEL, 2012, p. 36-37). 

 

A população carcerária feminina brasileira vem aumentando 

significativamente nos últimos anos, e a necessidade de garantir a dignidade das 

mulheres encarceradas cresce simultaneamente. Como será evidenciado adiante, o 

Brasil não se adaptou para dar o tratamento diferenciado que as mulheres 

necessitam – e há diferenças que vão desde questões de higiene e saúde, como 

aspectos ligados à necessidade de atendimento às gestantes, parturientes, e 

aquelas que estão amamentando. São situações que visam não somente a garantia 

dos direitos das detentas, mas principalmente a garantia de direitos mínimos 

daqueles bebês e crianças.  

Para a análise da situação das mulheres encarceradas, o presente 

capítulo divide-se em três itens: 2.1 A realidade carcerária brasileira: dados e 

estatísticas; 2.2 Os direitos fundamentais e sociais da comunidade carcerária 

feminina; e 2.3 As políticas públicas voltadas às necessidades dos encarcerados. 

Embora sejam inegáveis as conquistas em termos de garantia aos direitos 

fundamentais e sociais, é certo que quando o termo envolve a população carcerária 

o assunto ganha opositores. 

Não é raro que a simples notícia de direitos assegurados aos presos seja 

alvo de comentários negativos em redes sociais e sites de notícias. As mesmas 

pessoas que defendem ardorosamente seus direitos julgam que o direito dos outros 

é inferior ao seu ou inexiste em determinadas condições.  

A mudança de concepção – a garantia de direitos a todos em todas as 

situações é fundamental para a democracia – é lenta, mas parece estar dando seus 

primeiros passos.  
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2.1 A realidade carcerária brasileira: dados e estatísticas  

 

Qual a medida do interesse das sociedades atuais por sua população 

carcerária? O que separa o ideal ressocializador do secreto desejo de deixar longe 

dos olhos aqueles sujeitos indesejáveis e que não se enquadram aos modelos 

criados para a vida social? O que se quer é de fato ressocializar? Punir? Vigiar? Ou 

tão somente esconder? A realidade vivenciada nos cárceres brasileiros parece estar 

bem próxima daquele cenário apontado por Bauman em Vidas Desperdiçadas:  

A produção de “refugo humano”, ou, mais propriamente, de seres humanos 
refugados (os “excessivos” e “redundantes”, ou  seja, os que não puderam 
ou não quiseram ser reconhecidos ou obter permissão para ficar), é um 
produto inevitável da modernização, e um acompanhante inseparável da 
modernidade. É um inescapável efeito colateral da construção da ordem 
(cada ordem define algumas parcelas da população como “deslocadas”, 
“inaptas” ou “indesejáveis”) (BAUMAN, 2005, p. 12). 

 

Vão ainda mais longe Melossi e Pavarini (2010, p. 213) quando afirmam 

que “o cárcere torna-se, assim, o horto botânico, o jardim zoológico bem organizado 

de todas as espécies criminosas’”. E partindo dessa premissa afirmam a 

necessidade de uma mudança científica nas bases da política de controle social.  

Quando se trata do encarceramento feminino algumas diferenças tornam 

a situação ainda mais peculiar. Com uma preocupação geral, a Assembleia Geral 

das Nações Unidas – com participação ativa do Brasil – aprovou em 2010 as Regras 

de Bangkok, as “Regras das Nações Unidas para o Tratamento de Mulheres Presas 

e Medidas Não Privativas de Liberdade para Mulheres Infratoras”, aprovadas em 

Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas em dezembro de 2010 

(BRASIL, 2016). Tratam-se de regras mínimas para o tratamento de reclusos, mas 

busca analisar e privilegiar necessidades e realidades específicas das mulheres 

presas: 

As mulheres em situação de prisão têm demandas e necessidades muito 
específicas, o que não raro é agravado por históricos de violência familiar e 
condições como a maternidade, a nacionalidade estrangeira, a perda 
financeira ou o uso de drogas. Não é possível desprezar, nesse cenário, a 
distinção dos vínculos e relações familiares estabelecidos pelas mulheres, 
bem como sua forma de envolvimento com o crime, quando comparados 
com a população masculina, o que repercute de forma direta as condições 
de encarceramento a que estão submetidas. (idem, p. 09) 
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Na verdade as Regras de Bangkok não podem ser vistas como uma 

inovação na garantia de direitos às população carcerária, uma vez que vieram 

complementar as Regras mínimas para o tratamento de reclusos (Regras de 

Mandela – 1955) e as Regras Mínimas Padrão das Nações Unidas para a 

Elaboração de Medidas Não Privativas de Liberdade (Regras de Tóquio - 1990). 

Sendo o Brasil estado membro da Organização das Nações Unidas, tem a obrigação 

de cumprir com referidas regras, inclusive sob pena de sanção junto à comunidade 

internacional.  

As Regras de Bangkok também possuem significativa importância jurídica 

em direito interno no Brasil, buscando garantir direitos e dignidade mínima às 

presidiárias. Sua eficácia e aplicabilidade vêm ganhando reconhecimento, sendo que 

em abril de 2007 o então presidente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Celso de 

Melo, invocou a aplicação das Regras de Bangkok para determinar que uma presa 

com filha na primeira infância pudesse cumprir sua prisão em casa, conforme excerto 

da decisão:  

Cabe relembrar que o ordenamento positivo brasileiro – ao contemplar a 
possibilidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar nas 
hipóteses previstas nos incisos III, IV, V e VI do art. 318 do Código de 
Processo Penal, na redação dada pelo Estatuto da Primeira Infância (Lei nº 
13.257, de 08/03/2016) – ajustou-se a um compromisso internacional 
assumido pelo Brasil no contexto das Regras de Bangkok (notadamente as 
Regras ns. 57 e 58), cuja adoção foi recomendada à Assembleia Geral das 
Nações Unidas pelo Conselho Econômico e Social da própria ONU (STF, 
HC 134734/SP, 2017).  

 

A falta de visibilidade para questões envolvendo o sistema prisional é uma 

realidade, em especial quando envolve a questão da mulher encarcerada, 

evidenciando que a questão da desigualdade entre homens e mulheres também é 

um problema dentro dos presídios (PELINSKI et al. 2017). Um fator que era até então 

preponderante para a falta de visibilidade do encarceramento feminino está 

relacionado ao percentual de mulheres presas ser bastante inferior à massa 

carcerária masculina.  

 

Sendo a minoria da população carcerária, as mulheres são relegadas ao 
esquecimento por um sistema prisional pensado exclusivamente para os 
homens. Esta situação torna as mulheres privadas de liberdade um grupo 
altamente vulnerável e invisível (PINHEIRO, 2012, p. 55). 
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A atenção às peculiaridades e necessidades específicas das mulheres no 

sistema prisional  somente começaram a ser reconhecidas no começo da década de 

1940, quando então foram criadas alas e exclusivas para mulheres no sistema 

penitenciário. Mas esse direito somente foi conquistado diante de determinação legal 

introduzida na legislação brasileira pelo Código de Processo Penal de 1940 e pela 

Lei das Contravenções Penais de 1941. Até então, o que se admitia é que “a mulher 

que praticava o crime fugia de sua natureza e, portanto, era anormal” (PINHEIRO, 

2012, p. 50).  

A previsão constitucional de igualdade não transformou as ações sociais 

e políticas da noite para o dia, e “antes desses mecanismos serem criados era 

comum a ideia de inferioridade da mulher perante ao homem, uma vez que até a 

década de quarenta os homens e mulheres eram encarcerados nas mesmas celas” 

(PELINSKI et al., 2017, p. 02). Fica evidenciada a necessidade da elaboração de 

políticas públicas que venham atender as demandas, bastante peculiares, da 

crescente população carcerária feminina.  

Um dos principais problemas para a elaboração de políticas públicas que 

beneficiem a população carcerária feminina – ou, em última análise, garantam o 

mínimo de direitos sociais – é a deficiência de dados e indicadores sobre a realidade 

vivenciada nos estabelecimentos prisionais. Visando sanar essa deficiência, em 

2004 o DEPEN (Departamento Nacional Penitenciário) criou o INFOPEM, “um 

sistema de informações estatísticas do sistema penitenciário brasileiro” (BRASIL, 

2018).  

Trata-se de um banco de dados que deve ser constantemente atualizado 

pelos gestores dos estabelecimentos penais e a população prisional. Tais dados, 

sistematizados, formam o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, 

sendo a versão mais recente divulgada no ano de 2016 (INFOPEN, 2016), servindo 

de base para os dados aqui analisados, juntamente com a Base Nacional de 

Monitoramento de Prisões (CNJ, 2018), embora outras versões e sistematizações 

de dados também tenham sido utilizadas (INFOPEN, 2014; INFOPEN Mulheres, 

2014; Mulheres Presas/DEPEN, 2011). 

Recentemente, em agosto de 2018, o Conselho Nacional de Justiça 
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editou e publicou o Banco Nacional de Monitoramento de Prisões – BNMP 2.0, um 

sistema que deve ser atualizado com a participação dos Tribunais de Justiça 

Estaduais e também com os Tribunais Regionais Federais:  

O sistema BNMP 2.0 reformulou completamente o modelo de inclusão dos 
tipos penais em relação aos outros sistemas do CNJ, tendo em vista que 
estes não contemplavam a possiblidade de registro de uma multiplicidade 
de imputações, ou mesmo de dispositivos relativos ao mesmo crime, sendo 
que a tabela de classes e assuntos processuais não comporta o registro 
preciso das informações. Desta forma, foi desenvolvido módulo que permite 
a indicação de cada diploma legal, artigo e acessórios (parágrafos, incisos, 
alíneas, itens e partes) de forma individualizada e detalhada o que permitirá 
a produção precisa de informações a respeito do tema. (CNJ, 2018, p. 20) 

O BNMP 2.0 trouxe uma visão diferenciada daquilo que existia até então 

com as diferentes edições do INFOPEN. A principal inovação do BNMP está em 

quantificar imputações penais ao invés de somente contabilizar indivíduos apenados. 

Disso resulta um panorama diferente daquele do INFOPEN, uma vez que “apenas 

uma parcela das pessoas privadas de liberdade responde a processo de 

conhecimento ou de execução relativo a um único tipo penal, sendo que em diversos 

casos há múltiplas imputações”1 (CNJ, 2018, p. 20).   

Ao tratar dos direitos sociais das mulheres presas é necessário não perder 

de vista que tais direitos não ficam restritos à pessoa das apenadas. Cerca de 74% 

das mulheres em estabelecimentos prisionais brasileiros têm ao menos um filho 

(INFOPEN, 2016). Garantir direitos à essas mulheres é necessariamente assegurar 

direitos à essas crianças e adolescentes que delas dependem.  

Ainda assim, nem sempre as informações sistematizadas estão 

atualizadas. Exemplo disso foi o ocorrido em fevereiro de 2018 quando, para julgar 

Habeas Corpus (HC 143641) em dimensão coletiva, o Ministro Ricardo 

Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, teve que solicitar ao DEPEN – 

Departamento Penitenciário Nacional – informações acerca do número de mulheres 

presas com direito à substituição da prisão preventiva por domiciliar em razão de 

serem gestantes, mães de crianças de até 12 anos, ou de pessoas com deficiência, 

                                            
1 O BNMP 2.0 exemplifica que “a distribuição percentual dos tipos penais se dá entre o conjunto total 

de imputações que recaem sobre todas as pessoas privadas de liberdade. Assim, não é correto 
afirmar, com base no estudo que 27,58% dos presos brasileiros estão sendo processados ou foram 
condenados por crime de roubo. Correto é dizer que, dentre todos os crimes imputados às pessoas 
privadas de liberdade no país 27,58% referem-se ao crime de roubo” (CNJ, 2018, p. 20). 
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sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas em lei (STJ, 2018).  

Essa foi uma das razões para a elaboração do BNMP 2.0, no entanto os 

dados publicados em agosto/2018 ainda não estão completos, uma vez que o Estado 

de São Paulo não conseguiu concluir sua inserção de informações no sistema 

(somente 76% dos presos haviam sido cadastrados em agosto/2018), e o Estado do 

Rio Grande do Sul sequer participou das etapas de implantação2 (CNJ, 2018).  

A população atual de custodiados (internados, provisórios e condenados) 

no Brasil é de 611.748 indivíduos, dos quais pouco mais de 4,89% são mulheres 

(CNJ, 2018). Em dados do ano de 2016 verificou-se a existência de 107 unidades 

prisionais femininas no Brasil, e outras 244 unidades mistas, correspondendo a 7% 

e 17%, respectivamente, das unidades totais existentes no país, totalizando 1449 

estabelecimentos (INFOPEN, 2016).  

É importante ressaltar que a população carcerária, principalmente aquela 

que se encontra segregada em prisão provisória ou regime fechado, é 

responsabilidade direta do Estado-segregador. Uma população que vem 

seguidamente aumentando e, ciente de seus direitos, vem exigindo efetivo 

cumprimento das obrigações estatais. Em termos de população carcerária geral no 

Brasil, verifica-se que “no período de 2000 a 2014 o aumento da população feminina 

foi de 567,4%, enquanto a média de crescimento masculino, no mesmo período, foi 

de 220,20%” (INFOPEN Mulheres, 2014, p. 05).  

Em 2014 a população de custodiados no Sistema Penitenciário Brasileiro 

estava representada por um número total de 579.781 presos, sendo 37.380 mulheres 

e 542.401 homens.  

Em 2016 esse número saltou para 689.947 indivíduos privados de 

liberdade em ambos os gêneros, sendo 41.087 mulheres. Com dados revistos pelo 

BNMP 2.0 tem-se uma significativa diminuição nesses números, sendo que 

atualmente o número de mulheres presas no Brasil é de 29.926 pessoas (Fig. 01).  

                                            
2 Embora o Estado do Rio Grande do Sul não tenha implantando o sistema, constam no BNMP 177 

presos custodiados. O Banco informa que tratam-se de “presos alimentados [no sistema] por outros 
tribunais estaduais, cujo preso encontra-se custodiado no Rio Grande do Sul e pelo Tribunal Federal 
da 4ª Região” (CNJ, 2018, p. 22). Para os números apresentados em 2018 no Estado do Rio Grande 
do Sul foram utilizados dados disponíveis pela SUSEPE/RS. 
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Figura 1 - Mulheres privada de liberdade no sistema prisional brasileiro 

 

Fonte: Adaptado de INFOPEN, 2014; INFOPEN, 2016; BNMP 2.0, 2018; SUSEPE/RS, 2018. 

 

A progressão de mulheres em segregação de liberdade no Estado do Rio 

Grande do Sul teve um crescimento considerável e atingiu seu maior índice dos 

últimos dez anos em agosto/2018. Do total de presas mulheres no Brasil, ao 

contrário, houve uma queda no número de presidiárias de cerca de 27,2% em 2018 

quando comparado a 2016. Embora representem 5%, atualmente, dos presos no 

sistema Brasileiro, quantificar e identificar o perfil dessas mulheres é essencial para 

o desenvolvimento de políticas públicas e atendimento aos direitos sociais e 

garantias constitucionais às mulheres presas. Quanto ao perfil das mulheres 

encarceradas no Brasil, os índices de 2014 estão apresentados na Figura 02.  

Figura 2 - Perfil das presas no Brasil. 

 

Fonte: INFOPEN Mulheres, 2014. 
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O perfil apresentado diz bastante sobre a realidade dos presídios no 

Brasil. Inicialmente chama atenção o fato de que as presas provisórias representam 

30% do total de presas no país. A prisão provisória é tratada como uma 

excepcionalidade na aplicação penal brasileira. Historicamente, já em 1764, Cesare 

Beccaria afirmava que “um homem não pode ser chamado réu antes da sentença do 

Juiz, e a sociedade só lhe pode retirar a proteção pública após ter cedido que ele 

violou os pactos por meio dos quais ela lhe foi outorgada” (1983, p. 69).  

A excepcionalidade da prisão provisória é demonstrada tanto pelo Código 

de Processo Penal, em seu art. 282, §6º (com redação dada pela Lei nº 12.403, de 

2011)3, quanto pela Constituição Federal Brasileira de 1988 – que em seu Art. 5º, 

LVII dispõe que “ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de 

sentença penal condenatória”.  

Tem-se positivado o princípio da excepcionalidade, que deve reger as 

situações de prisão, tanto no que refere à sua determinação, quanto – principalmente 

no que concerne à sua revogação. No entanto, quando se tem índice de 30% das 

segregadas somente em tutela provisória, não é possível afirmar que estejamos 

diante de excepcionalidade. Esse parece ser um indicativo importante de que alguns 

direitos sociais básicos estejam sendo suprimidos ou negligenciados.   

Ainda não é possível inferir qualquer causa para tamanha diferença entre 

os números do Brasil em geral e os números relativos somente ao Estado do Rio 

Grande do Sul, sendo que o primeiro aponta uma queda no número de mulheres 

encarceradas e o segundo com um significativo aumento.  

A crise financeira pela qual passa o Estado do Rio Grande do Sul – 

identificada com maior interferência econômica a partir de 2015, quando o Estado 

acumulou uma dívida pública de mais de R$ 62 bilhões, ou 18,7% do Produto Interno 

Bruto (PIB) (MARQUES JUNIOR, 2015) – muito mais acentuada que diversos 

estados brasileiros, mostra o que parece ter sido um fator de contribuição para o 

aumento da população carcerária feminina (Fig. 03). 

                                            
3 Art. 282. § 6° A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por 
outra medida cautelar (art. 319). 
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Figura 3 - Mulheres no sistema prisional do Rio Grande do Sul 

 

Fonte: INFOPEN, 2014; INFOPEN, 2016; SUSEPE/RS, 2018. 

 

Caracterizar a população carcerária feminina no Brasil e no Estado do Rio 

Grande do Sul significa encontrar e superar obstáculos. Mesmo o mais recente 

documento elaborado para traçar um mapeamento da massa carcerária brasileira 

(BNMP 2.0 – CNJ, 1018) não diferencia gênero na maioria das análises de dados e 

estatísticas apresentadas. O Estado do Rio Grande do Sul o tipo penal caracterizador 

da massiva maioria de prisões é o tráfico drogas ilícitas, atingindo cerca de 62% das 

segregações (Fig. 4).  

Figura 4 - Mulheres privadas de liberdade por tipo penal 

 

Fonte: INFOPEN, 2016. 
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Os números encontrados no Rio Grande do Sul estão de acordo com os 

números das médias nacionais de prisões por tipo de delito cometido, indicando que 

de fato o tráfico de drogas é o principal delito a ser combatido pelas políticas de 

segurança pública.  

Segundo dados do Depen, 63% do total de delitos cometidos por mulheres 
está na Lei 11.343/2006, Lei de Drogas, e, quanto aos homens, essa lei é 
apenas responsável por 22,6%. Esta realidade é global. O número de 
mulheres encarceradas tem disparado nos últimos anos, a maioria dos 
países atribui isso à relação com as drogas, que tem raízes no próprio uso 
e abuso de drogas e também às questões socioeconômicas (CERNEKA, 
2018, p.18). 

 

Quanto à cor da pele, 68% das presas são pretas ou negras. A índice é 

bastante significativo, principalmente quando comparado aos índices totais de 

distribuição percentual de pessoas negras e pretas no Brasil (7,8% e 1,4%, 

respectivamente) (IBGE, 2011). Os números apontam para uma realidade bastante 

antiga no Brasil – e que parece sem perspectiva de mudança em um futuro próximo: 

A violência impede que parte significativa dos jovens brasileiros usufrua dos 
avanços sociais e econômicos alcançados na última década e revela um 
inesgotável potencial de talentos perdidos para o desenvolvimento do país. 
A exposição deste segmento a situações cotidianas de violência evidencia 
uma imbricação dinâmica entre aspectos estruturantes, relacionados às 
causas socioeconômicas, e processos ideológicos e culturais, oriundos de 
representações negativas acerca da população negra (BRASIL, 2015, p. 
09).  

 

No que diz respeito à escolaridade, 50% das detentas sequer concluíram 

o ensino fundamental, 11% possuem ensino médio completo, 4% são analfabetas, e 

1% possui curso superior (MJ/INFOPEN Mulheres, 2014). Importa ainda ressaltar 

que somente em estabelecimentos penais o Brasil conta com mais de 622 mil 

pessoas privadas de liberdade.  

Tal situação indica uma taxa de mais de 300 presos para cada 100 mil 

habitantes, evidenciando quão distante o país está da média internacional, que é de 

144 presos por 100.000 habitantes. Com base nesses números o Brasil é o quarto 

país com maior número de presos, em um ranking encabeçado por Estados Unidos, 

China e Rússia (INFOPEN, 2016, p. 06).  

O quadro geral apresentado, acerca do crescente número de detentas, 

bem como as peculiaridades sociais que envolvem essas mulheres, demonstra a 
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necessidade de debater o tema. Mas não é só, conhecer a realidade existente nas 

casas prisionais brasileiras é o primeiro passo para que seja possível projetar 

políticas públicas com eficiência para a melhoria de condições e garantia de direitos 

básicos às presidiárias. Garantir tais direitos é propiciar que se possa atingir a 

finalidade máxima da execução penal: a reinserção social dos indivíduos. 

 

2.2 Os direitos fundamentais e sociais da comunidade carcerária feminina 

 

Grande parte da massa carcerária feminina encontra-se alijada de direitos 

fundamentais e sociais mínimos e básicos, conforme o Relatório do Centro pela 

Justiça e pelo Direito Internacional (CEJIL), publicado em 2007:  

 

A pesquisa da Pastoral Carcerária verificou, quanto à distribuição de 
produtos de higiene, que somente no Estado do Rio Grande do Sul, 
especificamente na Penitenciária Feminina Madre Pelletier, os produtos de 
higiene são formalmente disponibilizados a todas; porém, de janeiro a 
outubro de 2003, não houve distribuição de absorventes íntimos. Na Bahia, 
por sua vez, os produtos de higiene são fornecidos apenas por doações da 
igreja. [...] É mais fácil dizer que a norma nacional é não fornecer os 
produtos de higiene e a exceção são as poucas unidades que fornecem. 
Mesmo na Penitenciária Feminina de Porto Alegre, as detentas passaram 
dez meses, em 2003, sem qualquer produto de higiene fornecido pela 
penitenciária (CEJIL, 2007, p. 26). 

 

A garantia da dignidade humana é um ponto de referência para que se 

definam os direitos fundamentais e sociais de referência à população carcerária. 

Para que atinja sua finalidade precípua de constituir um princípio constitucional, a 

dignidade humana deve ser entendida através da ideia de que constitui “norma de 

hierarquia superior, destinada a orientar todo o sistema no que diz respeito à criação 

legislativa, bem como para aferir a validade das normas que lhe são inferiores” 

(GRECO, 2011, p.71).   

Embora tenha que estar instituído com base no princípio de dignidade 

humana, o encarceramento no Brasil está longe de configurar uma realidade em que 

há a preservação da garantia da dignidade humana. Referida dignidade é definida 

sinteticamente da seguinte forma:  

Dignidade é um valor espiritual e moral, inerente à pessoa, que se manifesta 
singularmente na autodeterminação consciente e responsável da própria 
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vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte das demais 
pessoas, constituindo-se um mínimo invulnerável que todo estatuto jurídico 
deve assegurar, de modo que, somente excepcionalmente, possam ser 
feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 
menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto 
seres humanos (MORAES, 2006, p. 16) 

 

Para garantir a dignidade humana é essencial que seus direitos sociais 

estejam resguardados. O Art. 6º da Constituição Federal de 1988 prevê o rol dos 

direitos que integram a categoria social, e elenca, verbis: “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.”  

As já citadas Regras de Mandela e Regras de Tóquio são importantes 

instrumentos para a garantia de direitos mínimos ao preso durante o cumprimento 

da pena. Tais normas instituem regras mínimas para o tratamento de reclusos e 

elaboração de medidas não-privativas de liberdade, respectivamente. As Regras de 

Mandela foram originalmente publicadas em 1955, tendo passado por uma revisão 

no ano de 2015 para reestruturação do atual modelo de sistema penal e percepção 

do papel do encarceramento para a sociedade: 

O novo Estatuto levou em consideração instrumentos internacionais 
vigentes no país, como o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, o 
Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais e a 
Convenção contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, 
Desumanos ou Degradantes e seu Protocolo Facultativo (CNJ, 2016a, p. 
09). 

As Regras de Tóquio têm por objetivo assegurar direitos dos presos na 

medida em que assegura a consolidação de “uma série de princípios comprometidos 

com a promoção e estímulo à aplicação, sempre que possível, de medidas não 

privativas de liberdade”, trata-se de ultrapassar as barreiras de uma pena 

exclusivamente punitivista para a construção de um modelo mais humanizado de 

distribuição da justiça (CNJ, 2016b).  

Por ser direcionada às questões específicas dos direitos sociais 

envolvendo o encarceramento feminino, as Regras de Bangkok possuem maior 

relevância na presente análise. Tratam-se das Regras das Nações Unidas para o 

tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres 

infratoras, aprovadas pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas no 
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ano de 2016.  

O documento, recepcionado pela comunidade internacional integrante 

das Nações Unidas, é composto por 70 regras. O objetivo das Regras de Bangkok é 

apresentar um "olhar diferenciado para as especificidades de gênero no 

encarceramento feminino, tanto no campo da execução penal, como também na 

priorização de medidas não privativas de liberdade”. Somente no ano de 2016 foi 

lançada, pelo Conselho Nacional de Justiça, uma tradução oficial das Regras de 

Bangkok no Brasil (CNJ, 2016c, p. 10) 

Em sua introdução o texto das Regras de Bangkok para privação de 

liberdade das mulheres prevê que continuam vigentes as regras de Mandela e de 

Tóquio. Em quatro seções, referida norma traz normativas acerca das Regras de 

Aplicação Geral (Seção I); Regras Aplicáveis a Categorias Especiais (Seção II); 

Medidas não restritivas de liberdade (Seção III); e regras sobre Pesquisa, 

planejamento, avaliação e sensibilização pública (Seção IV).  

As regras de aplicação geral estão relacionadas à gestão e administração 

dos institutos penitenciários, bem como aos tratamentos dispensados às mulheres 

nas casas prisionais. Têm como princípio básico a igualdade de gêneros e a não 

discriminação, e preocupam-se ainda com o ingresso das mulheres nas unidades 

prisionais e o direito de tomar providências em relação à guarda dos filhos menores, 

“incluindo a possibilidade de suspender por um período razoável a medida privativa 

de liberdade, levando em consideração o melhor interesse das crianças” (CNJ, 

2016c, p. 20).  

Outros direitos assegurados são a alocação em prisões próximas ao meio 

familiar, acesso a itens de higiene pessoal e aos serviços de cuidados à saúde 

(exames médicos; diagnóstico de abuso sexual; prevenção de HIV, consumo de 

drogas e suicídio; saúde mental, confidencialidade médica), entre outras 

disposições. Em geral trata-se de regras que vieram complementar o já disposto nas 

Regras Mínimas para o tratamento de reclusos, constando expressamente quais 

regras estão sendo complementadas.  

As regras de complementação acabam por ampliar a abrangência das 

Regras de Bangkok, e encontram guarida na Convenção sobre a Eliminação de 
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Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, elaborada pela Organização 

das Nações Unidas no ano de 1979.  

O Brasil aderiu à Convenção em 1981, e em 1983 o Congresso Nacional 

aprovou sua vigência parcial no país através do Decreto Legislativo no 93, de 14 de 

novembro de 19834. A versão em vigor atualmente não possui qualquer ressalva e 

está regulamentada pelo Decreto nº 4.377/2002 (BRASIL, 2002). 

As diversas mobilizações internacionais, que culminaram com as regras 

e convenções para proteção direta dos direitos das mulheres, acabam também por 

garantir direitos das mulheres encarceradas. O que se verifica, mesmo quando 

existentes casas prisionais exclusivas para mulheres, é que não há atenção aos 

direitos e necessidades básicas das mulheres. E quando se fala em não 

discriminação é necessário ter em mente os direitos e garantias fundamentais 

previstos constitucionalmente no Brasil.  

Las mujeres detenidas sufren el estigma de romper con el rol de esposas 
sumisas y madres presentes que les asigna la sociedad, sino también por 
la falta de leyes y políticas adecuadas para abordar problemas como el de 
las madres lactantes o los hijos de las mujeres encarceladas (GARCÍA, 
2000, p.51). 

 

O não atendimento às peculiaridades e necessidades exclusivas das 

mulheres estigmatiza ainda mais o papel da mulher na sociedade, o que muitas 

vezes acaba por se traduzir em maior insegurança e ainda maiores riscos sociais, 

Esta situação demonstra que o aumento da delinquência feminina também pode 

estar relacionada ao fato de ser escassamente tratada pela política criminal 

brasileira, o que acaba por culminar no aumento do encarceramento.  

                                            
4 Na ocasião o Congresso Nacional negou vigência aos Artigos 15, parágrafo 4º; e Artigo 16, parágrafo 

1o, alíneas a, c, g, h, que previam:  
Artigo 15. § 4. Os Estados-Partes concederão ao homem e à mulher os mesmos direitos no que 
respeita à legislação relativa ao direito das pessoas à liberdade de movimento e à liberdade de 
escolha de residência e domicílio. 
Artigo 16. Os Estados-Partes adotarão todas as medidas adequadas para eliminar a discriminação 
contra a mulher em todos os assuntos relativos ao casamento e às ralações familiares e, em 
particular, com base na igualdade entre homens e mulheres, assegurarão: 
a) O mesmo direito de contrair matrimônio; 
c) Os mesmos direitos e responsabilidades durante o casamento e por ocasião de sua dissolução; 
g) Os mesmos direitos pessoais como marido e mulher, inclusive o direito de escolher sobrenome, 
profissão e ocupação; 
h) Os mesmos direitos a ambos os cônjuges em matéria de propriedade, aquisição, gestão, 
administração, gozo e disposição dos bens, tanto a título gratuito quanto à título oneroso. 
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O sistema está evidentemente falido, a dignidade do preso é 
constantemente violada, e nem se cogite a ideia de que o preso não possui 
dignidade, afinal, poderia se pensar que em função de serem autores dos 
mais diversos crimes, sua dignidade estaria comprometida. Este é um típico 
pensamento que deve ser repudiado, vez que a dignidade da pessoa 
humana é qualidade intrínseca a todas as pessoas, independentemente do 
indivíduo ser autor de um delito. Ou seja, “a dignidade de todas as pessoas, 
mesmo daquelas que cometem as ações mais indignas e infames, não 
poderá ser objeto de desconsideração” (SARLET, 2009, p.52). 

 

Se mais mulheres estão sendo levadas a delinquir, e se – em 

consequência – há um aumento quase que exponencial na ocupação das casas 

prisionais, então o que se verifica é um aumento do risco para a sociedade. Quando 

se fala em processo penal e em segurança pública o risco deve ser analisado de 

forma distinta. Para o processo penal o risco é inerente às situações jurídicas que 

envolvem o julgamento criminal, não se podendo afirmar a existência de certeza e 

segurança na pretensão punitiva, pois “la ocasión obliga o, más bien, impone una 

carga, y la más grave culpa contra sí mismo es dejar pasar la ocasión” 

(GOLDSCHMIDT, 1935, p. 84).  

Por sua vez, quando há uma concepção liberal do Estado o processo 

passa a ter um viés relacionado ao “autogoverno democrático do cidadão livre e 

responsável pelas suas ações” (CALAMANDREI, 1951, p. 02). Assim, o risco em 

segurança pública recebe acepção diferenciada, estando mais relacionada às 

escolhas e decisões individuais, decorrentes de um Estado cada vez mais liberal, 

que acaba por assumir a distribuição de riscos endógeno. Em decorrência é 

necessário observar que – quando se trata de segurança pública – tanto o processo 

é um risco quanto os êxitos são incertos, ainda assim não é possível recuar e deixar 

de implementar as políticas necessárias, adaptando-as para corrigir o curso do 

processo sempre que se desviar dos objetivos.  

É fato que as relações sociais estão em um ciclo constante gerado pela 

percepção do risco e busca pela segurança. A ideia de risco é diferente de acordo 

com sua abordagem, em termos sociais é inclusive reconhecida a existência de uma 

sociedade de risco, uma vez que a própria sociedade tem sido responsável pelos 

riscos aos quais está submetida (GIDDENS, 2002). A sociedade de risco caracteriza-

se por ter como um princípio organizador o risco ao qual está submetida, sem que 

haja polarização, uma vez que o risco não diferencia que sofre seus impactos, ou 
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seja: uma “classe dos afetados não se opõe uma classe dos não afetados” (BECK, 

2011, p. 47) 

Essa inexistência de exclusão é justamente o que se percebe quando o 

risco está associado a segurança pública – ou, em verdade, à ausência daquela 

segurança. Logo, risco e segurança encontram-se em proporções inversas na 

sociedade: quanto maior o risco, menor o sentimento de segurança; quanto menor o 

risco, maior o sentimento de segurança. Destaca-se que em termos sociais é o 

sentimento social que designa a intensidade da segurança. É como a sociedade 

percebe o potencial risco que sente a segurança ou sua ausência, o que muitas 

vezes sequer pode ser quantificado:   

¿qué sentido tienen entonces las teorías del riesgo que establecen sus 
conceptos con base en un cálculo cuantitativo? ¿Se trata únicamente, tal 
como ocurre con ciertas teorías morales, de establecer un ideal para que 
cualquier persona pueda constatar que no cumple con las exigencias y que, 
por fortuna, tampoco lo hacen los demás?” (LUHMANN, 2006, p. 47.)    

 

Aqui, para a análise envolvendo sociedade e os direitos dos indivíduos em 

cumprimento de penas decorrentes de execução penal, importa consignar a ideia de 

que a consciência da necessidade de enfrentamento do risco em segurança pública 

é responsável pela mobilização social. Ao reconhecer que a segurança pública está 

fragilizada a sociedade amplia a noção e a percepção do risco ao qual submete-se 

dia a dia. Esta percepção tem sido instrumento mobilizador da sociedade para 

afastar – ou em última análise, minimizar – os riscos aos quais está submetida. Ou 

seja: “o risco constitui o modelo de percepção e de pensamento da dinâmica 

mobilizadora de uma sociedade, confrontada com a abertura, as inseguranças e os 

bloqueios de um futuro produzido por ela própria” (BECK, 2015, p. 22). 

Tal relação decorre do fato de que as sociedades complexas estão 

baseadas em ambientes de risco, o que propulsiona a busca da segurança. Se o 

risco é uma condição criada pelo humano, é sua responsabilidade a busca por 

instituições que possibilitem a convivência com os demais e a responsabilização dos 

indivíduos. Essa responsabilização é uma busca constante, no entanto, há um 

contrassenso, vez que na busca pela defesa de direitos para a garantia da segurança 

as sociedades extirpam direitos dos indivíduos, que acabam sendo duplamente 

punidos.  
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O que torna essa situação ainda mais preocupante é o fato de que a atual 

conjuntura carcerária está longe de representar aquilo para o qual foi criada: um 

sistema para a ressocialização do apenado. Somente no Rio Grande do Sul a taxa 

de retorno das apenadas ao sistema prisional é de 58,3%, ou seja: mais da metade 

das mulheres volta a delinquir (SUSEPE, 2018), de modo que possível concluir que 

a ressocialização está distante de ser uma realidade. O que se verifica é que o atual 

sistema de execução penal, ao invés de "frear a delinquência, parece estimulá-la, 

convertendo-se em instrumento que oportuniza toda espécie de desumanidade", 

mormente porque não traz "nenhum benefício ao apenado; ao contrário, possibilita 

toda sorte de vícios e degradações" (BITENCOURT, 2004, p. 157).  

Por assim ser, as garantias contidas no processo penal devem constituir 

a “lei do mais débil”, ora protegendo a vítima (na ocorrência do crime); ora 

protegendo o réu/condenado (durante o processo e a execução penal, 

respectivamente) (FERRAJOLI, 2018). A negativa a esses direitos básicos é o 

cenário que se verifica na massiva maioria dos presídios femininos no Brasil. Não há 

como esperar que uma mulher submetida a condições de violência aos seus direitos 

sociais tenha qualquer possibilidade de ressocialização.  

A ideia de uma debilidade em relação às mulheres foi justificativa para 

que muitos de seus direitos fossem negados. Até mesmo o fato de menstruar, aliado 

à debilidade e senso de pudor e desejo diferenciava homens e mulheres, e negava 

a elas a admissão em juízo (LOMBROSO; FERRERO, 1915). Se no início do século 

XX as mulheres delinquentes eram vistas como sinônimo de prostitutas, não é difícil 

entender porque passados mais de cem anos ainda muitos direitos são negados às 

mulheres.   

Na realidade, vigorava naquele tempo uma concepção bastante 
preconceituosa quanto à mulher. O livro de Lombroso e Ferrero sobre a 
mulher delinquente é marcante ao associar a mulher criminosa à 
prostituição. O perfil destacado pelos referidos autores traduz um 
histrionismo verdadeiramente hilariante (SHECAIRA, 2014, p. 100). 

 

Há notórias diferenças entre a população carcerária masculina da 

feminina. Até mesmo no que concerne aos atendimentos básicos de saúde é 

possível perceber distinções entre os gêneros:  

Em vez das feridas mal cicatrizadas, sarna, furúnculos, tuberculose, 
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micoses e as infecções respiratórias dos homens, elas se queixavam de 
cefaleia, dores na coluna, depressão, crises de pânico, afecções 
ginecológicas, acne, obesidade, irregularidades menstruais, hipertensão 
arterial, diabetes, suspeita de gravidez. Afastado da ginecologia desde os 
tempos de estudante, eu não estava à altura daquelas necessidades. O 
falatório ininterrupto na sala de espera era de atordoar. Por duas vezes 
precisei interromper a consulta e abrir a cortina para explicar que não 
conseguia auscultar os pulmões nem medir a pressão de ninguém no meio 
daquela balbúrdia, advertência jamais necessária em presídios masculinos. 
(VARELLA, 2017, p. 13-14) 

 

A pesquisa “Dar à luz na sombra”, produzida e editada em uma parceria 

do Ministério da Justiça (MJ) e Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

evidenciou que “o cárcere brasileiro é lugar de exclusão social, espaço de 

perpetuação das vulnerabilidades e seletividades em prática extramuros” (MJ/IPEA, 

2015, p. 15). Dentre os direitos negados às presas nas unidades prisionais 

femininas a pesquisa evidenciou violações de forma geral, e em especial dos direitos 

sexuais e reprodutivos, e também acesso à saúde especializada, em especial a 

ginecologistas – o que confirma o relato do médico e escritor Drauzio Varela, acima 

citado. 

Os direitos sociais, enquanto garantia fundamental constitucional, 

integram aqueles classificados como direitos de segunda geração e caracterizam-se 

como “direitos políticos, os quais – concebendo a liberdade não apenas 

negativamente, como não impedimento, mas positivamente, como autonomia” 

(BOBBIO, 2004, p. 32). Sobre os direitos fundamentais e sociais entende-se que sua 

realização se dá através da execução de políticas públicas destinadas a amparar e 

proteger os mais fracos e mais pobres (COMPARATO, 2010, p. 77).  

Aquelas que saem do cárcere e não voltam a delinquir certamente 

atingem tal situação por mérito próprio. Essa ideia decorre do fato de que 

tradicionalmente o sistema prisional brasileiro é visto como “um mecanismo eficiente 

de adestramento social daquele sujeito com uma conduta desviante”, no qual a 

mulher acaba sendo duplamente punida, vez que além do encarceramento, sofre 

ainda “a punição por ter descumprido seu papel social tradicional de conformação ao 

espaço privado ao invadir o espaço público no cometimento do crime” (MIYAMOTO; 

KROHLING, 2012, p. 230).  

O Estado, na maioria das vezes, somente contribui para a revolta e 
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aumento da criminalidade, ao expor a população carcerária feminina a tantas formas 

de violência de direitos. O que se verifica é uma dupla responsabilidade do Estado 

pela situação da população carcerária feminina atual: uma camada social que não 

encontrou guarida do Estado para garantir condições mínimas de sustento foi levada 

à criminalidade; enquanto segregada não encontrou guarida do Estado em seus 

direitos mínimos de sobrevivência nas casas prisionais, levando a humilhações e 

consequentes revoltas, fazendo-as voltar a delinquir.  

Bobbio (2004, p. 64) afirma que a não efetivação dos direitos 

fundamentais e sociais também é culpa da própria sociedade, de modo que “a 

efetivação de uma maior proteção dos direitos do homem está ligada ao 

desenvolvimento global da civilização humana”. Esse desenvolvimento geralmente 

esbarra na questão de investimentos estatais. Se a necessidade de investimentos é 

notória, dela dependendo o cumprimento das garantias constitucionais relacionadas 

aos direitos fundamentais e sociais e assistências determinadas pela LEP, surge daí 

um problema comum aos direitos de segunda geração:  

[...] os direitos de liberdade não custam, em geral, muito dinheiro, podendo 
ser garantidos a todos os cidadãos sem se sobrecarregarem os cofres 
públicos. Os direitos sociais, pelo contrário, pressupõem grandes 
disponibilidades financeiras por parte do Estado. Por isso, rapidamente se 
aderiu à construção dogmática da reserva do possível (Vrbehalt des 
Möglichen) para traduzir a ideia de que os direitos sociais só existem 
quando e enquanto existir dinheiro nos cofres públicos (CANOTILHO, 2002, 
p. 477).  

 

Embora a criminalidade não possa ser explicada pelo aumento da 

pobreza, é certo que amplas camadas voltadas para o crime jamais utilizariam esta 

forma de sobrevivência, se a sociedade fornecesse oportunidades mínimas para seu 

sustento (PIRES, 1985, p. 58).  

Na garantia dos direitos das mulheres presas, as Regras de Bangkok são 

importantes diretrizes. O Brasil, enquanto Estado-Membro da ONU, possui o dever 

de respeitar as regras, ainda que não possa ser sancionado por seu 

descumprimento. O nome, Regras de Bangkok, remete ao reconhecimento da ONU 

à importância do governo da Tailândia na construção e aprovação das regras. 

Embora existentes desde 1955, as Regras Mínimas para o Tratamento do Preso, 

aprovadas em Assembleia Geral da ONU em 1957, foi necessário adequar tais 
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direitos às mulheres, mediante a edição das regras de Bangkok. A norma de 1955 

não previa situações específicas para a prisão de mulheres, foi feita a atualização 

das diretrizes, adequando a realidade atual ao surgimento – e aumento exponencial 

– do encarceramento feminino.  

A criminalidade também pode ser associada ao grau de integração social, 

pois a integração grupal, a estabilidade comportamental do mesmo, os controles 

informais à conduta, a pouca incidência de modificações estruturais violentas, bem 

como de seus componentes, ou ainda, a estabilidade generalizada dos membros em 

relação aos processos culturais e modos de ser sociais, contribuem de forma direta 

no cenário criminal (VERGARA, 1998, p. 18).  

A garantia do cumprimento dos deveres sociais constitucionalmente 

previstos, bem como a observância das Regras de Bangkok na manutenção da 

mulher encarcerada, é medida essencial para que se conduza à ressocialização das 

presas e recondução delas à sociedade. 

Os direitos fundamentais e sociais relacionam-se à garantia de 

assistência para a população carcerária. Tal assistência demanda recursos que, na 

maioria das vezes, o Estado não pode ou sequer deseja disponibilizar, o que acaba 

por tornar indisponíveis tais direitos àqueles que deles necessitam. A ação 

comunitária ganha significativa importância na busca pela garantia desses direitos, 

uma vez que há intrínseca relação entre crime e comunidade. 

 

2.3 As políticas públicas voltadas às necessidades dos encarcerados  

 

Inicialmente importa definir a acepção do termo políticas públicas aqui 

utilizado. Consideram-se políticas públicas aquelas que “tratam do conteúdo 

concreto e do conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção 

e atuação dessas decisões” (SECCHI, 2013, p.1). Para tratar das políticas públicas 

à população carcerária, em especial às mulheres, é necessário que se tenha a 

correta dimensão acerca da ligação entre os direitos humanos e os direitos 

assegurados às pessoas presas. É da ligação entre estes dois aspectos que devem 

emergir políticas públicas para efetivamente garantir a existência e de tais direitos.  
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O BNMP 2.0 traz características da população carcerária, como natureza 

das prisões, presos por tipo de regime, mortos no sistema penal, tipo penal, tempo 

de prisão sem condenação de primeiro grau, e perfil da pessoa privada de liberdade 

por tipo penal. No entanto, sem identificar as características específicas para a 

mulheres torna-se mais um obstáculo, mormente quando além de não diferenciar 

características masculinas e femininas ainda deixa de analisar números específicos 

de dados para as mulheres. A ausência de informações válidas, tais como 

quantidade de gestantes, mulheres amamentando, tipos penais de maior incidência, 

regime de prisão, certamente caracteriza-se obstáculo para a elaboração de políticas 

específicas para a proteção dos direitos das mulheres em segregação.  

Seja voltada à sociedade como um todo, ou específica às mulheres 

encarceradas, as políticas públicas devem ser entendidas como conjuntos de 

programas, ações e atividades desenvolvidas direta ou indiretamente pelo Estado, e 

que tenham objetivo de assegurar direitos de cidadania (PEREIRA, 2009). No 

entanto, é importante reconhecer que o entendimento acima não caracteriza uma 

definição estanque. Na verdade, justamente por tratar de análises em diferentes 

contextos sociais, não há um consenso em sua concepção, conforme enfatiza Souza 

(2006):  

Não existe uma única, nem melhor, definição sobre o que seja política 
pública. Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 
que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn (1980), 
como um conjunto de ações do governo que irão produzir efeitos 
específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política pública é a soma 
das atividades dos governos, que agem diretamente ou através de 
delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos. Dye (1984) sintetiza a 
definição de política pública como “o que o governo escolhe fazer ou não 
fazer”. A definição mais conhecida continua sendo a de Laswell, ou seja, 
decisões e análises sobre política pública implicam responder às seguintes 
questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz. 

 

As políticas públicas no Brasil estão materializadas principalmente nas 

áreas de saúde, educação, economia, justiça e cidadania, ambiente e 

sustentabilidade. Por constituírem políticas, é necessário que sejam concebidas com 

vistas a atender, tanto o conteúdo concreto quanto o conteúdo simbólico das 

decisões políticas, em seu processo de construção e na atuação dessas decisões 

(SECCHI, 2013). Por essa razão é que se tem defendido que a melhor política 

pública assistencial é aquela que consegue tornar-se desnecessária, uma vez que 
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tenha permitido à sociedade evoluir e tornar-se capaz de desempenhar plenamente 

suas funções sem mais ter a necessidade de uma política específica.  

Para a definição e elaboração de políticas públicas é necessário levar em 

consideração não somente os direitos sociais, mas os direitos humanos que – em 

sua origem – conduzem à preservação da vida e da dignidade humana. Daí a 

importância de que as políticas públicas destinadas à população carcerária 

assegurem não somente que seja efetivado o cumprimento da pena, mas também 

que sejam “revistas e reformuladas para que se possa traçar um horizonte menos 

adverso” para a sociedade como um todo (CNJ, 2018, p. 08). 

Especialmente o aprisionamento feminino traz uma questão 
importantíssima, que deve ser preocupação central das gestoras do sistema 
e idealizadoras de políticas prisionais: a população invisível que habita o 
nosso sistema prisional, as filhas e filhos de presas que vivem nas mais 
diversas e adversas condições nas prisões brasileiras. A sobrevivência, 
com dignidade, de uma criança depende de alimentação, cuidados, 
assistência material e afetiva. Para tanto, é necessário, com a máxima 
urgência, elaborar e implementar políticas que tratem da permanência do 
bebê com a mãe, que privilegiem o desencarceramento e, em casos de 
manutenção da prisão, que esta convivência se dê em ambiente confortável 
e salubre para ambas as partes, com recursos e suporte para a garantia dos 
direitos dessas mulheres e crianças. (MJ/IPEA, 2015) 

 

A elaboração de políticas públicas para atender às demandas da 

comunidade carcerária e as especificidades dos direitos das custodiadas deve 

considerar que o Estado, em sua atribuição ativa, é “dotado de obrigações positivas 

que inevitavelmente o impelem a exercer regulações sociais por meio de políticas” 

(PEREIRA, 2009. p. 99). As regulações sociais mencionadas estão relacionadas não 

somente à fiscalização e cobrança de ações relativas à sociedade como um todo, 

mas à efetiva participação popular através da democracia participativa, que 

demonstra ao Estado suas necessidades. Em contrapartida, a sociedade espera do 

Estado que sejam respondidas e atendidas as demandas, com a concretização dos 

direitos humanos e sociais. 

Tendo como destinatárias diferentes grupos sociais, a formulação de 

políticas públicas deve considerar as contradições e conflitos nos interesses das 

diversas classes que compõem o Estado (PEREIRA, 2009). Para dirimir os conflitos 

de interesses é necessário observar que as relações envolvidas envolvem sociedade 

– que deseja ver punido o indivíduo que foge às regras; Estado – que deseja ver 
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cumprida a norma para punir o indivíduo infrator; e indivíduo segregado – que, 

apesar de apenado, conserva direitos e garantias sociais e individuais.   

Para garantir equilíbrio entre tais relações é necessário destacar o 

“caráter propriamente público que devem ter as políticas públicas” (DAGNINO, 2002, 

p. 300). Deve-se, portanto, reconhecer a constituição do interesse público e a 

destinação que deve ser dado à questão penitenciária. Identifica-se, em 

consequência, que “a razão para o estabelecimento de uma política pública é o 

tratamento ou a resolução de um problema entendido como coletivamente relevante” 

(SECCHI, 2013, p.2). 

O processo de definição da construção de políticas públicas pode ser mais 

ou menos participativo, uma vez que pode ocorrer mediante deliberação – 

concepção argumentativa; ou por decisão coletiva – concepção decisionística 

(SECCHI, 2013, p. 140). Entende-se por concepção argumentativa, ou deliberativa, 

o processo de tomada de decisão coletiva em que há um intercâmbio de razões e 

argumentos entre os atores envolvidos, buscando homogeneizar os interesses 

individuais. Em contrapartida, a concepção decisionística está relacionada à tomada 

de decisão coletiva por meio do voto, eleição e regra de maioria.  

É através da deliberação entre os atores envolvidos no processo de 

tomada da decisão que pode existir um intercâmbio de razões. No entanto, quando 

se fala em população carcerária a realidade é diferente. São pessoas que parecem 

esquecidas no sistema prisional, de modo que não é dada qualquer oportunidade 

para que seja alcançada a vontade coletiva através do diálogo e da homogeneização 

das preferências pessoais. Se a invisibilidade é grande para uma massa carcerária 

total de mais de 600 mil indivíduos em todo o Brasil, o que dizer da população 

feminina, que atualmente compreende menos de 30 mil mulheres?  

O sistema penal, centrado no homem (androcêntrico), invariavelmente 
produziu o que a criminologia feminista identificou como dupla violência 
contra a mulher. Em um primeiro momento, invisibiliza ou subvaloriza as 
violências de gênero [...]. No segundo momento, quando a mulher é sujeito 
ativo do delito, a criminologia feminista evidenciou um conjunto de meta-
regras que produzem o aumento da punição ou o agravamento das formas 
de execução das penas exclusivamente em decorrência da condição de 
gênero. (CAMPOS; CARVALHO, 2011, p. 152) 

 

Quando se fala em políticas públicas, não se deve afastar a noção de que 
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democracia é “o direito de cada um conservar ou adquirir o controle sobre a própria 

existência.” (TOURAINE, 2007. p.48). Não há dúvida que a democracia é o único 

meio para tornar possível a autonomia do indivíduo-ator em vista de um governo da 

soberania popular, que tenha por finalidade reprimir privilégios e desigualdades para 

favorecer o contrato social. No entanto, é justamente na ideia de que a democracia 

é antropocêntrica que reside grande foco de debate entre interesses da sociedade 

em geral e a garantia dos direitos individuais das pessoas segregadas no sistema 

prisional.  

Entender o problema e conhecer a situação são etapas essências para a 

concepção, elaboração e concretização de políticas públicas. Para analisar a 

questão das políticas necessárias à garantia dos direitos sociais e consolidação dos 

direitos individuais das mulheres presas, é de importância considerar o ciclo das 

políticas públicas. A verificação através de ciclos conta com críticas e fragilidades, 

por autores que defendem que os ciclos são frágeis e somente uma abordagem de 

manual, somente seguindo uma espécie de check-list, que na prática deixa escapar 

peculiaridades que cada situação guarda (DIAS, 2012; JENKINS-SMITHE, 

SABATIER, 1993).  

Conforme avança o debate sobre a necessidade de políticas públicas para 

cada setor, há o desenvolvimento de novos instrumentos de análise e validação das 

políticas elaboradas, seja através de modelagem ou de posturas teóricas, o que 

permite observar “la realidad a través de un filtro conceptual – los elementos de la 

clave analítica – con el fin de facilitar su organización y entendimiento”  (DEUBEL, 

2002, p. 42). O ciclo de políticas, ou fases de políticas é um desses instrumentos, ao 

lado de outros tais como tipologias, os instrumentos de intervenção do Estado, 

programas de políticas públicas, programas políticos e complexidade social.  

Diferentes teorias e formulações para o ciclo e fases das políticas públicas 

têm sido propostas: Howlett e Ramesh (2013) defendem um ciclo de cinco fases; 

Secchi (2013) aponta a existência de sete fases. Diversos outros autores também 

identificam subfases, aderem a nomenclaturas diferentes para fases iguais, alteram 

a ordem das fases (BAPTISTA; REZENDE, 2011).  

Para a análise aqui proposta entende-se mais adequado o ciclo defendido 
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por Secchi (2013), em suas seis fases até a extinção (sétima fase): identificação do 

problema; formação de agenda; formulação de alternativas; tomada de decisão; 

implementação; avaliação; e extinção. Ao abordar a questão das políticas públicas 

direcionadas a atender as demandas das mulheres em segregação de liberdade é 

possível identificar todas as fases necessárias à construção e extinção de diversas 

políticas públicas.  

A identificação do problema pode ser visto de forma geral (por que essas 

mulheres estão praticando crimes?) ou pontual dentro do sistema penitenciário 

(superlotação, remissão de pena, educação, trabalho, necessidades básicas, saúde 

física e psicológica, gestação, parto, puerpério, cuidados e direitos dos bebês e da 

primeira infância). Para cada um desses problemas é necessário criar uma ação 

específica.  

Quando se fala em formação de agenda para a elaboração de políticas 

públicas destinadas às necessidades das mulheres encarceradas surge um novo 

obstáculo: a sensibilização da sociedade para que enxergue o problema como 

inerente à vida em sociedade. Dar condições dignas às mulheres encarceradas é o 

limiar entre a possibilidade de ressocialização e a reincidência, no entanto essa não 

é uma pauta política eleitoreira, o que acaba gerando ainda maior preconceito e 

distanciamento da sociedade para o debate do problema.  

Partindo, então, desta linha de raciocínio, a mulher, sendo relegada ao 
espaço privado pela construção social e cultural de desigualdade de gênero, 
é lançada à invisibilidade social e, como tal, passa a não ser o foco de 
atenção dos cientistas, dos pensadores, dos intelectuais, dos juristas, dos 
políticos. Acentuam-se, dessa forma, as desigualdades sociais entre 
homens e mulheres, pois, como as mulheres se tornam invisíveis pelo seu 
confinamento ao espaço privado, os assuntos femininos não estarão na 
escala de prioridades sociais (MIYAMOTO; KROHLING, 2012, p. 223-224). 

 

A etapa de formulação de alternativas para a elaboração de políticas 

públicas deve considerar que as necessidades da população carcerária guardam 

peculiaridades. Em geral, a participação popular é meio essencial para a 

identificação de políticas destinadas à diminuição das desigualdades sociais entre 

sociedade como um todo e a população segregada. Se tal participação, para 

identificação dos anseios sociais, é importante, como conceber políticas públicas 

para atender uma parcela da sociedade que geralmente não é ouvida? Que não 
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possui representação política e tampouco tem voz ativa na sociedade?  

Estas são importantes dificuldades para a etapa de tomada de decisão de 

políticas públicas para atender as demandas da população carcerária. Se o suporte 

dos direitos humanos para a concretização de direitos sociais deve estar pautado em 

uma estrutura de consenso, universal (NEVES, 2005, p.09), como sensibilizar as 

autoridades públicas sobre os direitos dos presos e presas quando grande parte da 

sociedade não se importa com esse segmento social? Sem a devida elaboração de 

políticas públicas que atendam as demandas das populações encarceradas o que 

se verifica é que o Estado Democrático de Direito encontra barreiras e obstáculos 

para a consolidação dos direitos humanos. 

A formulação e a implementação das políticas públicas no Brasil não têm 

sido suficientes, aliás, sequer os dados necessários para fundamentar implantação 

de políticas mostram-se adequadas – conforme já mencionado acima, acerca da falta 

de caracterização da população carcerária feminina no mais recente banco de dados 

disponível (BNMP 2.0 – CNJ, 2018). Para a adequada implantação é necessário 

observar quais são os direitos humanos e sociais que se espera consolidar e 

mediante quais políticas públicas serão concretizados.  

A etapa de avaliação das políticas públicas parece inexistente quando se 

fala em população carcerária. De fato, as poucas políticas existentes em um 

momento ou outro acabam abandonadas por descontinuidade das agendas políticas. 

Na prática, deveriam ser avaliadas diante de uma realidade em que os humanos 

correm o risco de serem considerados descartáveis e, consequentemente, não estão 

à vontade na sociedade (LAFER, 1988, p.08).  

A teoria dos ciclos frequentemente é apresentada como uma espécie de 

construção ideal de uma política. Mas o que efetivamente ocorre, é que uma política 

pública pode ser prolongada no tempo, em ciclos, renovando-se, readaptando-se, 

reavaliando-se, sendo transformada para adequar-se às novas realidades. Sem que 

atinja o início, meio e fim em um único ciclo, as fases são retomadas, logo as políticas 

públicas devem ser consideradas com processos em fluxo, jamais como uma 

sequência linear de fases.  

Se o sistema das políticas públicas é um processo em fluxo, por associação 
uma dada política pública não pode configurar-se como sequência linear de 
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etapas. De forma distinta de interpretações anteriores, que tratavam as 
políticas públicas como etapas estanques e sucessivas de formulação, 
implementação e avaliação de decisões previamente tomadas, a 
abordagem que melhor expressa o quadro real das políticas públicas é as 
que a considera como processo contínuo de decisões que, se de um lado 
pode contribuir para ajustar e melhor adequar as ações ao seu objeto, de 
outro, pode alterar substancialmente uma política pública. (CARVALHO, 
2003, p. 186). 

 

É importante sinalar que as etapas do ciclo das políticas públicas são 

descritas através de diferentes ordens e nomenclaturas, com diferentes formas e 

diferentes quantidades de etapas, embora as finalidades de cada uma delas seja 

sempre semelhantes (BAPTISTA & REZENDE, 2015). Por apresentar-se de forma 

bastante completa e adequada à realidade prática das políticas públicas brasileiras, 

adota-se aqui o ciclo de políticas públicas estabelecido por Secchi (2013), que o 

define como “um esquema de visualização e interpretação que organiza a vida em 

fases sequenciais e interdependentes”.  

Tratar de políticas públicas como ciclos está relacionado ao pragmatismo 

necessário, que reconhece que dificilmente uma sequência de fases será suficiente 

para que uma política pública atinja sua finalidade e seja extinta. Quando se fala na 

realidade brasileira o que se vê, em realidade, são fases repetindo-se em ciclos, 

situação comprovada pelo fato de que o Brasil tem o hábito de extinguir políticas em 

razão de descontinuidade da agenda política (DE SOUZA; SECCHI, 2015).  

Para a concretização de políticas destinadas a suprir as necessidades das 

mulheres encarceradas há necessidade de investimentos, ampliação do sistema 

penitenciário e também manutenção das casas prisionais existentes. São diversos 

os investimentos necessários para garantir dignidade à população carcerária 

brasileira, garantindo o acesso aos direitos previstos no art. 6º da Constituição 

Federal – em especial educação, saúde, alimentação, trabalho, e proteção à 

maternidade e à infância – bem como prestando a assistência determinada pelos 

artigos 10 e 11 da Lei nº 7.210/84 (Lei de Execução Penal – LEP), verbis:  

Art. 10. A assistência ao preso e ao internado é dever do Estado, 
objetivando prevenir o crime e orientar o retorno à convivência em 
sociedade. 

Parágrafo único. A assistência estende-se ao egresso. 

Art. 11. A assistência será: 

I - material; 
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II - à saúde; 

III -jurídica; 

IV - educacional; 

V - social; 

VI - religiosa. 

 

Cada comunidade dentro de uma sociedade é capaz de estabelecer suas 

prioridades e necessidades, também são os destinatários da política pública que 

podem definir quando e como a política atingiu seus objetivos, possibilitando a 

adequada avaliação. O mesmo deve acontecer em relação às mulheres 

encarceradas.  

Desde sua concepção as políticas públicas para a população carcerária 

devem estar guiadas pelos sentimentos e necessidades sociais, o que somente pode 

ser identificado quando se dá voz aos indivíduos destinatários daquelas políticas. Há 

que se atentar para o fato de que – na prática – as políticas públicas representam 

muito mais interesses políticos dos gestores públicos que necessidades efetivas dos 

cidadãos. Prevenir o crime e reduzir o medo do crime são ambos estreitamente 

relacionados com a regeneração da comunidade. Uma das mais importantes 

inovações na criminologia nos últimos anos foi a descoberta de que a desintegração 

da civilidade cotidiana está diretamente relacionada com a criminalidade (GIDDENS, 

1999, p. 96).  

Visando resguardar os direitos das mulheres em privação de liberdade e 

egressas do sistema prisional, desde 2014 o Brasil conta com uma legislação 

específica. Trata-se da Política Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de 

Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional – PNAMPE, publicada 

através da Portaria Interministerial MJ SPM nº 210, de 16 de janeiro de 2014, que 

tem por objetivo reunir esforços para a melhoria do contexto do encarceramento 

feminino brasileiro. 

A PNAMPE trouxe importantes previsões normativas visando reformular 

práticas do sistema prisional brasileiro e contribuir para a garantia dos direitos das 

mulheres durante a execução penal estabelecida pela Lei Federal nº 7.210, de 11 de 

julho de 1984. Os objetivos da PNAMPE estão elencados em seu Art. 3º: 

Art. 3º - São objetivos da PNAMPE:  

I - fomentar a elaboração das políticas estaduais de atenção às mulheres 
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privadas de liberdade e egressas do sistema prisional, com base nesta 
Portaria;  

II - induzir para o aperfeiçoamento e humanização do sistema prisional 
feminino, especialmente no que concerne à arquitetura prisional e execução 
de atividades e rotinas carcerárias, com atenção às diversidades e 
capacitação periódica de servidores;  

III - promover, pactuar e incentivar ações integradas e intersetoriais, visando 
à complementação e ao acesso aos direitos fundamentais, previstos na 
Constituição Federal e Lei de Execução Penal, voltadas às mulheres 
privadas de liberdade e seus núcleos familiares;  

IV - aprimorar a qualidade dos dados constantes nos bancos de dados do 
sistema prisional brasileiro, contemplando a perspectiva de gênero;  

V - fomentar e desenvolver pesquisas e estudos relativos ao 
encarceramento feminino. 

 

A garantia a direitos básicos, sejam aqueles fundamentais ou sociais, 

descritos na Constituição Federal de 1988, está entre as metas da PNAMPE. 

Dividem-se em seis áreas de ações prioritárias para a elaboração de políticas 

públicas, contemplando diversas dimensões e direitos, quais sejam: I - criação e 

reformulação de bancos de dados em âmbito estadual e nacional sobre o sistema 

prisional; II - incentivo aos órgãos estaduais de administração prisional para que 

promovam a efetivação dos direitos fundamentais no âmbito dos estabelecimentos 

prisionais; III - garantia de estrutura física de unidades prisionais adequada à 

dignidade da mulher em situação de prisão; IV - promoção de ações voltadas à 

segurança e gestão prisional; V - capacitação permanente de profissionais que 

atuam em estabelecimentos prisionais de custódia de mulheres; e VI - promoção de 

ações voltadas às pré-egressas e egressas do sistema prisional.  

Para a execução das políticas e efetiva proteção aos direitos das mulheres 

em segregação de liberdade ou egressas do sistema penitenciário, prevê o Art. 5º 

da PNAMPE que deverão ser “assegurados recursos humanos e espaços físicos 

adequados às diversas atividades para a integração da mulher e de seus filhos”. 

Uma importante conquista para as mulheres em segregação com filhos em fase de 

amamentação foi a edição da Lei nº 11.942, que somente em maio de 2009 veio 

regulamentar, através de nova redação, dispositivos da Lei de Execução Penal (Lei 

nº 7.210/1984) para “assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições 

mínimas de assistência”. Entre as principais alterações está a do Art. 89, ao prever 

em sua atual redação: 

Art. 89.  Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres 
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será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar 
crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a 
finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. 

Parágrafo único.  São requisitos básicos da seção e da creche referidas 
neste artigo: 

I – atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes 
adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e 

II – horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e 
à sua responsável. 

  

No entanto, o que se verifica é que – embora existente base normativa 

suficiente, colocar em prática tais direitos e garantias tem sido o maior desafio. Em 

artigo recente sobre a situação das mulheres nas prisões brasileiras as autoras 

Diuana et al. (2017) trazem importantes relatos acerca da dificuldade de fazer valer 

o artigo 89 da LEP. Mais, demonstra que há um conflito entre a visão da presa e a 

visão da agente penitenciária responsável, é a mesma questão sendo analisada de 

dois pontos de vista completamente antagônicos: de um lado a presa que entende 

ter seu direito cerceado, e de outro lado o Estado (através da agente) que supõe que 

algumas mães presas usam o filho para obter benefícios:  

Aqui as crianças não podem dormir na hora que quer, tem que ser na hora 
que as guardas quer. Não podem comer na hora que quer, se não comer 
não pode guardar a comida pra ele, se não comer naquela hora não pode 
comer depois. (Mulher presa entrevistada). [...] Aqui a maioria se dedica e 
cuida bem do filho, mais como todo lugar tem uma minoria aí que a gente 
percebe que não tem amor nenhum pela criança, sabe? As crianças estão 
caindo, elas estão sentadas, a criança bem pequenininha caindo ela não 
tem coragem de levantar e atender para a criança não se machucar. Às 
vezes a gente fala: ‘aí, você, não viu a criança caindo?’ [elas respondem] 
‘Não. Ela tem que aprender’. Então você vê que não têm o 
comprometimento e o amor de mãe, não têm. Elas usam o filho pra obter 
benefícios pra elas (...) E a influência da mãe com a criança, a gente é que 
tem que avaliar. Porque eu não concordo, tem mãe que não deveria ter 
jamais contato com filho porque ela só passa coisa ruim pro filho, ensina só 
o que não presta (Agente penitenciária entrevistada).  (DIUANA et al., 2017, 
p. 736). 

 

É necessário que haja uma efetiva articulação entre o Departamento 

Penitenciário Nacional – DEPEN – e os órgãos estaduais de administração prisional 

para organização de comissões intersetoriais destinadas a pensar e executar 

políticas específicas para a efetiva melhoria das condições de cumprimento das 

penas privativas de liberdade, visando atingir a efetiva ressocialização daquelas 

mulheres. 

Algo precisa ser feito na busca por diminuir os diversos problemas, difusos 
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e descentralizados, que vivenciam as casas prisionais brasileiras, em todos os 

Estados, grandes centros e interior. Os Conselhos da Comunidade (órgão da 

execução penal previsto no art. 61, VII, da Lei nº 7.210/84, a Lei de Execução Penal) 

surgem como instrumento importante para diagnosticar, realizar e executar políticas 

públicas destinadas a cumprir com os objetivos e metas descritos na PNAMPE.   

Não se pode esquecer que há uma taxa de ocupação dos presídios e 

unidades prisionais de 167%, fator que tem constantemente sido apontado como 

causa de rebeliões nas unidades prisionais de todo o país. Seria, ainda, válido o 

contexto utilitarista em que devem ser pesados os custos e benefícios visando à 

felicidade da maioria, mesmo que isso resulte em dor intensa a um indivíduo? A 

resposta é negativa, embora sejam verificadas situações em que “os interesses da 

comunidade são priorizados em detrimento da dignidade do indivíduo” sendo que 

“de acordo com o olhar utilitarista, tais medidas somente seriam refutadas do ponto 

de vista prático se a medida imposta não resultar em utilidade coletiva (DELGADO, 

2013, p. 191-192). No entanto, o que se verifica é que o utilitarismo deve ser 

integralmente refutado, isso porque não se pode admitir que o direito de um indivíduo 

possa ser afastado para favorecer o direito de outro.  

Algo precisa ser feito para que sejam modificadas as percepções sobre a 

dignidade humana dos presos e sua participação na sociedade. A situação atual da 

segurança pública em todo o país exige uma completa mudança de paradigma. Deve 

visar restaurar não somente a confiança da sociedade no enfrentamento da questão 

dos presídios e seus egressos, mas fazer com que, de fato, seja mantido – e 

fortalecido – o vínculo entre a política prisional e as comunidades.  

A relação existente entre criminalidade e comunidade é suficiente para 

que haja uma comunhão de esforços na busca pela redução da violência, dando 

vigência ao chamado comunitarismo para garantia mínima dos direitos fundamentais 

e sociais às mulheres encarceradas.  

Uma vez que a admissão ou a exclusão não pode plausivelmente ser vista 
como dependendo de uma noção de "mérito" no abstrato ou de  
uma demanda individual anterior, a alternativa [aceita por Dworkin] é 
assumir que os fins coletivos da sociedade como um todo devem prevalecer 
automaticamente. Mas os limites da sociedade relevante nunca são 
estabelecidos, seu status como sujeito apropriado de possessão nunca 
confirmado. Uma vez que o self qua individual é despossuído, as demandas 
do indivíduo desbotam até desaparecerem num utilitarismo subjacente, o 
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qual nunca é justificado (SANDEL, 2005, p. 140).  

 

Na prática o que se tem observado na rotina do sistema prisional brasileiro 

é juntamente esse ofuscamento, quase desaparecimento, das demandas individuais 

das pessoas encarceradas. Em sendo assim, a elaboração de políticas públicas 

voltadas à garantia dos direitos da população carcerária é meio desejável para que 

seja possível atingir níveis de segurança desejados por toda a sociedade.  

É necessário que se reconheça a importância do comunitarismo renascido 

e sua influência na oscilação entre a segurança e os valores humanos fundamentais. 

O desemprego, as perspectivas incertas na velhice e os infortúnios da vida urbana 

as causas principais da ansiedade em relação aos fatos presentes e futuros, uma 

vez que: “a falta de segurança é que une as três, e o principal apelo do comunitarismo 

é a promessa de um porto seguro, o destino dos sonhos dos marinheiros perdidos 

no mar turbulento da mudança constante, confusa e imprevisível” (BAUMAN, 2001, 

p. 195-196). 

Consequência lógica é o fato de que para que as políticas atinjam, de fato, 

sua finalidade, é essencial a participação de toda a sociedade, seja aquela fora do 

sistema prisional, seja aquela segregada temporariamente, fatos que serão 

analisados no capítulo 2, que segue.  



 

3 POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE 

 

Ao identificar que a existência e manutenção das políticas públicas, 

destinadas à população carcerária feminina é deficiente para assegurar os direitos 

fundamentais e sociais que garantam a dignidade humana, surge um 

questionamento: como reverter essa situação? Viabilizar a implementação de tais 

políticas significa, efetivamente, criar condições e ambiente adequado para que as 

finalidades sejam atendidas. Contar com o apoio da comunidade nesse processo é 

fundamental para a efetivação dos direitos básicos das beneficiárias e criar 

oportunidades para a sua ressocialização.  

A constatação do problema – peça chave para o início da elaboração de 

uma política pública – quando se fala em presídios e presidiários tem origem 

complexa. A complexidade está relacionada ao fato de que um fenômeno ou objeto 

pode ser muitas coisas, dependendo da perspectiva da abordagem e do ângulo em 

que é analisado (SNEHOTA, 2004). A visão predominante na sociedade em relação 

aos indivíduos em cumprimento de pena ou prisão provisória é um fator que 

influencia fortemente as instituições carcerárias.  

O conjunto das crenças e dos sentimentos comuns à média dos membros 
de uma mesma sociedade forma um sistema determinado que tem sua vida 
própria; poderemos chamá-lo: a consciência coletiva ou comum. Sem 
dúvida, ela não tem por substrato um órgão único; é, por definição, difusa 
em toda extensão da sociedade; mas não deixa de ter caracteres 
específicos que fazem dela uma realidade distinta. Com efeito, é 
independente das condições particulares em que os indivíduos estão 
colocados; eles passam, ela permanece (DURKHEIM, 1979, p. 40).  

 

A consciência coletiva ou comum está diretamente relacionada com a 

situação carcerária brasileira. Há um estigma social acerca dos “presidiários”, vistos 

como pessoas más, incontroláveis, irrecuperáveis, que devem ser confinados em 

penitenciárias como uma forma de tirar do convívio social tudo aquilo que “não 

presta”. Este estigma desconsidera que o indivíduo, embora tenha características 

intrínsecas à sua personalidade, carrega consigo um contexto sociocultural. Ignora 

que o desenvolvimento do indivíduo se dá baseado nos relacionamentos com outras 

pessoas.  
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Cada indivíduo “encontra um sistema social criado através de gerações já 

existentes e é assimilado por meio de inter-relações sociais” (BONIN, 2007, p. 59). 

A sociedade e seus membros (indivíduos) vão aparecer como aspectos que 

convivem e se relacionam, mas não como âmbitos de um mesmo processo: o da 

ação transformadora do sujeito sobre o mundo na busca de sua sobrevivência; e do 

coletivo, em que o mundo material é produzido e, ao produzir essa transformação, o 

humano produz-se a si próprio (BOCK et al., 2011, p. 67-68). 

A análise das políticas públicas voltadas para os indivíduos encarcerados, 

em especial às mulheres – que possuem demandas e necessidades diferenciadas 

dos homens e ainda não recebem a adequada atenção às suas demandas 

específicas – deve, necessariamente ter suas bases fundadas na criminologia crítica: 

A etiqueta “criminologia crítica” se refere a um campo muito vasto e não 
homogêneo de discursos que, no campo do pensamento criminológico e 
sociológico-jurídico contemporâneo, têm em comum uma característica que 
os distingue da criminologia “tradicional”: a nova forma de definir objeto e 
os termos mesmos da questão criminal. A diferença é, também e 
principalmente, uma consequência daquilo que, utilizando a nomenclatura 
da teoria recente sobre “as revoluções científicas”, onde pode ser definido 
como “mudança de paradigma” produzida na criminologia moderna. Sobre 
a base do paradigma etiológico a criminologia se converteu em sinônimo de 
ciência das causas da criminalidade (BARATTA, 2002. p. 209). 

 

Não se nega a existência prática de um direito penal garantista fundado 

na lei com função punitiva e nos anseios sociais de tutela aos direitos de todos, e 

que – ao visar somente punição – distancia-se do ideal democrático e de garantia de 

direitos fundamentais para todos. No entanto, a partir da criminologia crítica e em 

suas novas perspectivas, deve-se buscar que a resposta punitiva se dê através de 

uma conjugação entre a cultura garantista e a democracia, de modo a que não seja 

vista somente como uma limitação formal da área penal mas um efetivo projeto 

substancial que envolva toda a política de proteção dos direitos, para a efetivação 

da sociedade democrática (BARATTA, 2006). 

A partir do momento que o comportamento do indivíduo difere dos 

padrões esperados “podem surgir evidências de que ele tem um atributo que o torna 

diferente de outros que se encontram numa categoria em que pudesse ser incluído, 

sendo, até, de uma espécie menos desejável”, caracterizando o estigma e 

“reduzindo-a a uma pessoa estragada e diminuída” (GOFFMAN, 1975, p. 12).  
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Não é difícil entender esse estigma, na verdade decorre de uma 

reprodução de cultura de massas que necessita ser desconstruída, para que possa 

emergir a ação comunitária. A cultura de massas é aquela significativamente 

influenciada pela mídia, que frequentemente trata a questão criminal com “chocante 

nível de desinformação” (BATISTA, 2018, p. 9).  

As massas são preguiçosas e pouco inteligentes; não têm amor pela 
renúncia aos instintos, e não podem ser convencidas pelo argumento de 
sua inevitabilidade; e os indivíduos que as compõem se apoiam 
mutuamente e dão livre curso à sua indisciplina... Em suma, há duas 
características humanas generalizadas que são responsáveis pelo fato de 
que as regras da civilização só podem ser mantidas por certo grau de 
coerção — que os homens não têm uma inclinação espontânea para o 
trabalho e que os argumentos de nada valem contra suas paixões. 
(BAUMAN, 2003, p.29) 

 

Tais paixões, aqui entendidas como as vontades e anseios de cada 

indivíduo e a partir das quais cada um passa a justificar suas ações, também se 

encontram nos discursos e argumentos sociopolíticos tanto daqueles que se 

encontram segregados nas mais diversas casas prisionais, quando na sociedade 

como um todo. Influenciada muito mais pela falta de informação do que por conteúdo 

informativo formal – aqui entendido como aquele advindo de fontes com credibilidade 

para informar – expande-se uma cultura de massas completamente equivocada 

acerca dos direitos e deveres dos presos.  

Há, em consequência, um desserviço da mídia, uma vez que uma opinião 

publicada sempre envolve um ato político, que em certa medida possibilita 

manipulações (CHAMPAGNE, 1996). No dia a dia da dispersão da informação, no 

atual contexto de agilidade e rapidez na dispersão da informação via internet, é 

extremamente gravoso, tanto ao processo penal quanto à análise criminológica, a 

classificação (errônea) da mídia no sentido de que o exercício do poder punitivo 

caracteriza um combate à criminalidade.  

Esse pensamento equivocado conduz à ideia de um combate aos sujeitos 

estereotipados como delinquentes, e que, portanto, pertenceriam a uma hierarquia 

social inferior. Tal situação é definida a partir da concepção de que “a guerra que se 

diz travada contra o crime, em verdade, é contra um grupo de pessoas” (CANTERJI, 

2008, p. 201/202). Quando se fala em mulheres apenadas o que se vê é ainda maior 

desinformação, até mesmo em relação a dados oficiais do sistema penitenciário, 
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como já restou demonstrado no capítulo anterior, e a guerra contra o grupo de 

pessoas parece ficar evidenciada, tal qual o preconceito e a segregação social.   

O caráter histórico, social, cultural e familiar perverso da violência de gênero 
justifica seja o direito à proteção contra este tipo de violação um direito 
fundamental exclusivo das mulheres, no mesmo sentido do direito à 
autodeterminação, no que concerne ao aborto. É sob esse ponto de vista 
que devem circunscrever-se os limites de atuação da lei penal em relação 
às mulheres (MENDES, 2017, p. 221)  

 

Existem, portanto, dois problemas para que a população carcerária seja 

vista de forma distorcida pela sociedade, os quais devem ser combatidos através de 

um olhar comunitário: a desinformação, ou a falta de acesso à informação com 

credibilidade; e a mídia, que frequentemente reforça estereótipos que estão longe de 

representar a realidade massiva dos apenados. O que se verifica é que a mídia 

acaba por substituir a função da criminologia positivista, ao condenar previamente 

todo e qualquer acusado, pela simples análise de suas características biológicas e 

inserção social, “operando com o mesmo senso comum, criminologicamente 

modelado, na dimensão do ‘espetáculo’ de amplíssimo alcance” (ANDRADE, 2003, 

p. 61).  

Em decorrência, é – em grande parte – responsabilidade da mídia o fato 

de que o sistema punitivo vigente seja visto como uma forma de reconhecimento “de 

que, historicamente, criminalizamos a pobreza e mantemos um Direito Penal de 

‘classes’” (STRECK, 2009, p. 93). Em sentido análogo, observa Young:  

Como manobra que objetiva limpar as ruas de “destroços” humanos; como 
parte do processo de exclusão concomitante à emergência de uma 
sociedade com grande população marginalizada e empobrecida, a qual 
deve ser dominada e contida – um processamento atuarial que se preocupa 
mais com saneamento do que com justiça. Pois os felizes compradores nos 
shoppings não podem ser perturbados pelo grotesco dos despossuídos, 
que bebem em pleno dia (YOUNG, 2002, P. 199-200). 

 

Fruto da forma muitas vezes distorcida, em razão da cultura de massas 

propagada pela mídia inadequada, com que a sociedade recebe informações 

criminológicas, verifica-se uma repulsa até mesmo à mera notícia de instalação de 

presídios próximo à determinada comunidade. Em geral a repulsa está diretamente 

relacionada ao medo e à insegurança, o que faz surgir a criminologia como 

racionalidade positiva, destinada a dar “resposta política às necessidades de ordem 
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que vão mudando no processo de acumulação do capital” (BATISTA, 2018, p. 22-

23).   

Há, portanto, inserida na cultura de massas uma cultura do medo. Essa 

cultura do medo exerce forte influência no imaginário social, e é através dela que é 

maximizado o sentimento coletivo de insegurança, decorrente de percepções 

distorcidas da realidade. Surge uma relação entre a expansão social do desejo de 

acumulação de capital, o aumento da insegurança e o desejo de afastar todo e 

qualquer risco ao capital obtido. Referida insegurança é alimentada por notícias 

alarmistas dos setores interessados no controle social, e através dele na obtenção 

de lucro5 (GLASSNER, 2003, p. 100). 

Como afastar, então, a ignorância que gera o medo e a insegurança na 

sociedade? Para responder à questão, parte-se aqui da premissa de que “seguro é 

algo só concebível quando acreditamos num futuro humanamente arquitetado” 

(GIDDENS, 2007, p. 35). Há então que se humanizar todo o processo que envolve 

a comunidade carcerária para que a segurança seja sentida e percebida. Não há 

como iniciar qualquer processo de eliminação do medo e efetivação da sensação de 

segurança sem que a própria comunidade esteja envolvida nesse propósito.  

Trata-se de uma urgente necessidade de humanizar também as relações 

que envolvem a comunidade dentro e fora das prisões. Daí porque se defende a 

importância da participação da comunidade na elaboração de políticas públicas, com 

importância central para aquelas destinadas à comunidade carcerária, de modo que 

seja sensível às necessidades das mulheres encarceradas.   

O presente capítulo, subdividido em três itens visa demonstrar que a ação 

comunitária, aqui referenciada através de algumas bases teóricas do comunitarismo, 

pode ter função central para a gestão de políticas públicas que venham a garantir a 

defesa dos direitos fundamentais e sociais da população carcerária. 

 

 

                                            
5 No ano de 2016 uma empresa de segurança no município de Pelotas foi investigada por torturar 

suspeitos de delitos patrimoniais envolvendo os clientes da empresa. Através do medo da tortura 
intimidavam os suspeitos e vendia uma segurança que somente seus clientes teriam (GAUCHA ZH, 
2016). 
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3.1 Comunitarismo: algumas de suas bases teóricas 

Para melhor entender o comunitarismo é importante compreender o 

conceito de comunidade, considerado a partir das vontades humanas coletivas, do 

desejo de associar-se em busca da concretização de interesses comuns aos 

indivíduos que a compõe. Pode-se compreender a comunidade como um organismo, 

no qual as vivências são coletivizadas, dentro de um universo interior, de uma vida 

íntima. A partir daí a sociedade pode ser vista como um agregado de uma série de 

aspectos, embora as vivências estejam em uma plataforma macro, em um universo 

exterior as questões de interação são menores (TÖNNIES, 1995, p. 232). 

Ao compreender a comunidade a partir de um grupo alinhado à 

concepções que estão ligadas a formas de viver e conviver, e possível perceber que 

existem concepções que refletem as necessidades de vida em grupo, com noções 

de igualdade e em que todos dependem de todos para sobreviver (TÖNNIES, 1995).  

As perspectivas das comunidades partem de alguns conceitos e 

diferentes interpretações, tais como as comunidades de sangue – que trabalham a 

partir da ideia de um desenvolvimento de lugar, onde as rotinas, as conduções de 

vida, tenham um sentido comum; as comunidades de lugar – relacionadas a partir 

do locus de vida biológica; e as comunidades de pensamento, descrita por Tönnies 

(1995) como a forma mais elevada de comunidade.  

Nas sociedades atuais as pessoas vivem como que em bolhas, cada um 

representado a partir de sua dinâmica diária, onde vivem frequentemente 

tensionados. O individualismo parte como premissa principal da sociedade, e a 

concepção de valores ligados à coletividade é inexistente dentro da sociedade, 

sendo que isso, necessariamente contrapõe à dinâmica das comunidades. 

Ainda na teoria da comunidade de Tönnies (1995) é possível verificar 

outros dois importantes conceitos. As vontades humanas, vontade essencial e 

vontade artificial. Essas categorias complementam o entendimento de comunidade 

e sociedade. O autor observa que as necessidades humanas variam de acordo com 

suas rotinas, com seu modus vivendi e modus operandi. A vontade essencial, é livre, 

espontânea, criativa, é instintiva e orgânica; enquanto que a vontade artificial, se 
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relaciona com arbitrariedades, rotinas pré estabelecidas, relações utilitaristas e 

condições de convivências ligadas a autoridade.  

Ao tratar da “teoria das vontades humanas”, Tönnies (1995) analisa dois 

conceitos fundamentais: Wesenwille, ou vontade essencial; e Kürwille, ou vontade 

artificial. Tais institutos é que completam o sentido daquelas categorias anteriores, 

comunidade e sociedade.  Ao que interessa para o objeto dessa pesquisa, mulheres 

em cumprimento de penas privativas de liberdade junto ao sistema prisional, importa 

destacar a Kürwille, que representa a negação da liberdade, a negação daquilo que 

se entende como espontâneo, a privação da subjetividade.  

Nesse caso há uma imposição de disputas, acirramentos, sistemas de 

controle, a mesma forma que encaram as relações como mero acordo contratual. As 

vontades artificiais se relacionam constantemente com essas imposições. No que 

concerne a Wesenwille, importa destacar que possui uma ligação com uma 

expressão mais livre e criativa, os entes vivem em um sistema mais aberto, sem 

disputas de espaço de poder, elaborando muito mais o simbólico do que sentido 

material. Deste modo pode-se perceber a comunidade como uma expressão mais 

bem acabada para a realização da identidade humana e da aproximação desta 

mesma identidade humana em direção a uma totalidade.  

O entendimento sobre os conceitos de comunidade, também são 

averiguados por outros autores, Louis Wirth (1973), pontua, que as vivências, as 

trocas, as questões de inclusão, o mutualismo, contribuem para a efetivação e 

completude do conceito. Logo, é possível afirmar que a comunidade tem duas 

características básicas, “o viver juntos” e o participar de uma "vida em comum” e o 

que teria tornado o conceito de comunidade algo de grande interesse para os 

sociólogos foi justamente o caráter inclusivo encontrado no conceito (WIRTH, 1973, 

p. 29). 

Importante salientar que as comunidades de modo geral, atuam a partir 

de interesses comuns, alinhamentos ideológicos, necessidades comuns, ideias de 

cooperação, relações de reciprocidade todas essas características apresentam 

aquilo que significa viver em uma comunidade. Sendo assim, o que se verifica é que 
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a “vida em comum” tem um sentido essencial para caracterização de um conceito de 

comunidade (WIRTH, 1973, p. 30). 

Comunidade é uma fusão de sentimentos e pensamentos, de tradição e 
compromisso, de adesão e volição. Pode ser encontrado em, ou expressar 
simbolicamente, localidade, religião, nação, raça, idade, ocupação, ou 
cruzada. Seu arquétipo, tanto historicamente e simbolicamente, é a família, 
e em quase todo tipo de verdadeira comunidade a nomenclatura da família 
é importante. Fundamentais para a força do vínculo da comunidade é a 
antítese verdadeira ou imaginada formada no mesmo tecido social, pelas 
relações não-comunais de concorrência ou conflito, utilidade ou aceitação 
contratual. Estes, por sua relativa impessoalidade e anonimato, destacam 
os laços pessoais estreitos da comunidade (NISBET, 1967, p. 48)6. 

 

O entendimento das comunidades situa-se em oposição ao conceito de 

sociedade. Enquanto em uma comunidade, a premissa é o individualismo, a 

composição de uma vida estruturada no material, e as formas idealizadas de vencer 

na vida. As comunidades se sistematizam a partir da coletividade, dos interesses 

mútuos, onde a cooperação é prioridade, e “os individualismos que estão presentes 

na sociedade numa relação que se estabelece a partir do que se pode oferecer ao 

outro em troca de alguma vantagem” (TÖNNIES,1995, p. 240). 

É possível, então, afirmar que na concepção de comunidade deve ser 

possível encontrar o sentimento de solidariedade e sua estreita ligação com a 

fraternidade, que ao lado da liberdade e da igualdade figuram juntos desde “o ideal 

republicano revolucionário e libertário francês” (ABIKAIR FILHO; FABRIZ, 2014, p. 

4). É, de fato, um sentimento de humanidade que faz surgir a necessidade de colocar 

em prática a solidariedade, sentimentos e atribuições que devem ser entendidas 

como inerentes à condição humana.  

A humanidade que mora em cada um de nós é em si mesma o fundamento 
lógico ou o título de legitimação de tal dignidade. Não cabendo a ele, Direito, 
outro papel que não seja o de declará-la. Não propriamente o de constituí-
la, porque a constitutividade em si já está no humano em nós. Em palavras 
outras, a circunstância do humano em nós é que nos confere uma dignidade 
primaz. Dignidade que o Direito reconhece como fator legitimante dele 

próprio e fundamento do Estado e da sociedade (BRITTO, 2010, p. 25-26).  

                                            
6 “Community is a fusion of feeling and thought, of tradition and commitment, of membership and 

volition. It may be found in, or given symbolic expression by, locality, religion, nation, race, 
occupation, or crusade. Its archetype, both historically and symbolically, is the family, and in almost 
every type of genuine community the nomenclature of family is prominent. Fundamental to the 
strength of the bond of community is the real of imagined antithesis formed in the same social setting 
by non-comunal relations of competition or conflict, utility or contractual assent. These, by their 
relative impersonality and anonymity, highlight the close personal ties of community.” 
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Elementos importantes estão situados para compreensão das 

comunidades, em decorrência a configuração ideológica, os alinhamentos, os 

interesses comuns partem da identificação. Comunidade de pensamento parte 

desses pressupostos e é considerada a que melhor se aproxima do ser humano. É 

por esta forma de comunidade de pensamento, entendida como a mais próxima do 

ser humano, que são suplantadas as raízes, as raças, e as igualdades facilmente 

identificáveis. E caminha em direção a uma unidade de pensamento em que se 

compartilham justamente as diferenças.  

Embora haja a necessidade de alinhamento, a comunidade não perpassa 

de um pensamento único, isso não seria possível. O senso de individualidade e não 

o individualismo deve estar sempre presente, sendo assim, viver as diferenças, atuar 

a partir do livre pensamento, observar as subjetividades estão dentro do contexto da 

comunidade, até mesmo porque “a comunidade é a unidade das diferenças” 

(TÖNNIES, 1995, p. 231). Ademais, importa destacar que viver 'em comum' 

pressupõe estar ciente das contradições e diferenças de cada indivíduo, o que 

evidentemente significa que não existe uma forma única de pensar e agir sempre a 

partir desta única maneira de pensamento.  

As identificações, permeiam então a vida em comunidade, muito embora 

não sejam idênticas, elas oferecem modos de na análise das comunidades, vincula-

se aos modos de tratamento, convivências muito mais tênues. A participação em 

comunidade, compreendendo que a vida naquele local está relacionado a um 

compartilhamento de necessidades, trocas de sentimentos e anseios. A tradução de 

todas essas sentimentalidades, vincula-se ao conhecimento dos membros da 

comunidade, por isso, a ideia de compartilhamento e cooperação. Nesse momento 

existe uma vontade comum entre os entes da comunidade. Entra a ideia de consenso 

entre os membros da comunidade.  

A comunidade humana é, pois, já na sua gênese, constitutivamente ética, e 
esta eticidade se explica, na sua razão última, pela submissão, tanto dos 
sujeitos como da relação intersubjetiva que entre eles se estabelece, à 
primazia e à norma do ser. O ser rege tanto o agir individual como o agir 
social. (VAZ, 1992, p. 77) 

 



57 
 

De acordo com Tönnies (1995), o consenso estaria baseado no 

conhecimento íntimo das pessoas, conhecimento uns dos outros, isto porque 

condicionado pela participação direta de um ser na vida dos outros pelo fato da 

inclinação em partilhar as alegrias e os sofrimentos dos outros. Outra forma de 

entendimento está concentrada nos modos de comunicação e expressão que os 

entes da comunidade participam entre eles.  

O verdadeiro instrumento de consenso (baseado no qual se dá seu 

desenvolvimento e na forma de sua existência) é a própria linguagem, que é 

expressão comunicativa e receptiva dos gestos e de sons que tem o condão de 

traduzir dores e os prazeres, os medos e os desejos, todos os sentimentos e todas 

as emoções. 

Viver em comunidade requer algumas disposições, ou seja, retirar as 

carapaças que a sociedade coloca no individuo, tais como noções de ego, 

individualismo, disputas, arrogâncias. O diálogo, as formas de interação, e os demais 

contatos devem estar em consonância. O ato de conhecer alguém na sua 

profundidade pode ser desafiador, portanto dentro de uma comunidade as noções 

de julgamento devem ser colocadas de lado.  

O senso de compreensão deve estar disponível no cotidiano de quem se 

aproxima de um ideal de vivência e convivência em comunidade. Ferreira (2014, 

p.31), aborda que “um diálogo compreensivo segue muito bem esta linha (com) 

partilhar, de um necessário 'conhecer' melhor uns aos outros", antes dos 

julgamentos, antes das condenações das supostas diferenças, observando sempre 

que não se busca (e não se quer buscar conselhos) um consenso sobre o que 

dialoga, mas uma melhor e mais completa compreensão quando se dialoga.  

Quando, enfim, a comunidade começa a entender a necessidade de uma 

reformulação da moral, introduzindo “um conjunto de pautas nascidas, praticadas e 

aprendidas dentro da cultura de uma comunidade concreta e determinada, que só 

têm sentido dentro dela” então está caracterizado o comunitarismo (RUIZ MIGUEL, 

1992, p. 97). Ao tratar da abordagem criminológica não é diferente, uma vez que é 

necessário reconhecer a existência de diferentes atores na comunidade, cada qual 
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desempenhando seu papel individual, mas que deve estar situado e comprometido 

com o contexto (e pautas) da comunidade em que está inserido.  

 

Assim, se se quiser falar da atuação de um ator, é evidente que se terá de 
falar de ator situado, de um ator que de fato atua, desempenha 
concretamente seu papel, mas que está complexamente e completamente 
situado, comprometido com todo um contexto que vai além dele (SÁ, 2011, 
p. 272). 

 

O contexto sociopolítico brasileiro atual demonstra uma polarização 

extremada, onde não há centro e o que é democracia para uns, para outros é tirania.  

A desorientação da sociedade atual é inegável. 

Um pouco em toda parte vê-se ao mesmo tempo um sentimento de 
desorientação e de impotência coletiva em controlar o curso do futuro. (...) 
Sem dúvida alguma a tarefa de mudar o existente não é das mais simples, 
ainda mais que as grandes ‘soluções’ da era moderna perderam 
credibilidade. A economia administrada faliu, a socialdemocracia começa a 
não dar certo; quanto ao neoliberalismo, não cessa de mostrar cruelmente 
seus limites e suas injustiças em todo o planeta. É por isso que, mais do 
que nunca, deve-se dar lugar à imaginação, à multiplicidade de projetos e 
ideias (LIPOVETSKY; SERROY, 2008, p. 148). 

 

O trecho da obra de Lipovetsky & Serroy foi originalmente publicado no 

ano 2008 na França. Cerca de dez anos e milhares de quilômetros separam aquele 

contexto da sociedade francesa da nossa realidade brasileira, aqui e agora. Quais 

diferenças separam essas realidades? Existe diferença? Parece que na massiva 

realidade atual ainda não há na sociedade brasileira o senso de essencialidade do 

pensamento comunitário. Essa sociedade tem seu pensamento fundamentado 

somente na necessidade de agir em conjunto para obtenção de finalidades comuns, 

deixando de lado o principal: os princípios que caracterizam uma boa sociedade, em 

que os indivíduos têm fim em si mesmas, e esse é princípio ético essencial que vai 

guiar o comunitarismo (ESPOSITO, 1998). 

O comunitarismo está diretamente relacionado aos princípios que 

caracterizam uma boa sociedade, caracterizada como sendo aquela em que as 

pessoas se tratam mutuamente com possuindo fins em si mesmas, e não como 

meros instrumentos, sendo esse um princípio ético essencial. Atingir aquilo que se 

entende por boa sociedade é uma aspiração da sociedade civil, para tanto é 

necessário garantir autonomia individual, criar vínculos sociais recíprocos, descobrir 
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o valor da cultura (ETZIONI, 2001).  

O que caracteriza uma sociedade, ou a boa sociedade, é justamente a 

relação de troca existente entre as pessoas que a compõem, ou a relação eu-você, 

embora reconheça a existência de relação eu-coisas. São as relações – ou vínculos 

recíprocos – entre a família, amigos e membros da comunidade, que fazem surgir o 

princípio básico da boa comunidade. O oposto ocorre quando as relações são 

motivadas por aspirações fundadas na utilidade das pessoas, quando então resta 

abandonado o princípio da boa comunidade.   

É necessário, em decorrência, que as relações sociais sejam balizadas 

por princípios éticos sob os quais as pessoas sejam sempre tratadas como fim e não 

como meios para atingir qualquer interesse pessoal. Desta forma, a existência de 

uma boa sociedade é um ideal que deve ser perseguido, servindo como guia para 

nossos esforços e progressos (ETZIONI, 2001). 

Nas relações políticas atuais, o que se verifica é que deve haver uma 

harmonia, uma vez que “bien común, justicia social, comunidad, Estado no son 

elementos separados. El Estado es la respuesta a una exigencia de administración 

de la comunidade” (WINTERDAAL, 1992, p. 222). Mas, apenas esperar do Estado a 

solução para aquilo que a sociedade sente como um problema não é mais suficiente. 

A divergência entre interesses diversos por vezes impede que políticas públicas 

sejam implementadas. Nesse caso cabe a cada comunidade, aliada ao estado e 

mercado, identificados por interesses comuns, lutar pela defesa daquilo que 

entendem como direitos da comunidade como um todo.  

Na busca de concepções alternativas, examina-se aqui a comunitarista, que 
prevê o equilíbrio entre Estado, comunidade e mercado, elaborada no 
âmbito do comunitarismo responsivo norte-americano, especialmente pelo 
sociólogo Amitai Etzioni. A tese do equilíbrio entre essas três esferas não 
está explícita no conjunto da vasta reflexão comunitarista, mas é compatível 
e dialoga com o pensamento de seus principais autores (SCHMIDT, 2017, 
p. 101).  

  

Ao deixar de olhar apenas para seus direitos individuais há a percepção 

de existência de um humanismo integral, que deve ser social e politicamente 

estimulado. Ademais, não se pode negar a existência de necessidades e 

expectativas das pessoas e dos grupos sociais referentes à qualidade de vida, as 

quais são integradas e indivisíveis, embora o Estado nem sempre encare as pessoas 
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e as famílias como as totalidades que são.  

 

Mas, na realidade, o aparato governamental, essa pirâmide fatiada, nem 
sempre olha para os grupos populacionais, para os conjuntos de pessoas, 
atento para as vulnerabilidades e oportunidades que os identificam. O 
aparato governamental provém itens isolados “para todos”, valendo-se de 
uma leitura míope do conceito de universalização, pois não pode dar a 
mesma coisa para diferentes grupos sem se perguntar: “Que diferença isso 
fará?” (INOJOSA, 2001, p. 104). 

  

O governo na maioria das vezes provê, mas não sabe quais resultados 

dessas provisões e cabe a sociedade cobrar que os planos de governos em todas 

as esferas passem a adotar quais os objetivos dos projetos, e quais diferenças reais 

serão notadas nas vidas das pessoas envolvidas. O mesmo acontece quando se 

trata de cobrar políticas públicas destinadas a suprir direitos da população carcerária, 

devendo sempre realizá-las de modo a prover as necessidades coletivas da 

comunidade em que serão reavaliadas. 

Quando se observa as relações entre a comunidade e o sistema 

carcerário é necessário observar que a consciência moral formada a partir da vida 

em sociedade é determinante para que os instrumentos normativos de fato tenham 

eficácia. Daí é possível verificar que: 

 “la sociedad no se sostiene porque existe la ley sino porque se encuentra 
respaldada por el amparo moral de la propia comunidad”, isso porque “el 
orden se alcanza mediante los instrumentos normativos que tienen que ver 
com la educación y el consenso, apartados de los medios de coerción” (SAN 
ROMÁÁN; PEDROSA, 2012, p. 47).  

 

Da ideia de individualidade e humanismo em si surge a expressão 

pessoalidade. A pessoalidade decorre do modo de vida adotado, no qual o indivíduo 

percebe que está vinculado à vontade dos demais sujeitos, de modo que o próprio 

indivíduo “dispõe de um certo âmbito de movimento no qual pode escolher sua 

própria comunidade e seu próprio modo de vida no interior das possibilidades dadas” 

(HELLER, 1977).  

Quando identificados entre si por objetivos e/ou necessidades comuns, os 

indivíduos reunidos passam a caracterizar uma comunidade. No entanto, uma 

comunidade não é somente um lugar onde as pessoas se ligam e têm afeição por 

um outro, mas eles também são lugares onde eles têm uma cultura moral 
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compartilhada, e compartilham valores de quais normas específicas são derivadas 

(ETZIONI, 1996).  

A realidade das comunidades foi sendo transformada ao longo dos anos. 

Se no início as comunidades surgiam por necessidade de proteção, atualmente o 

convívio comunitário se mantém muito mais por afinidades e relacionamentos, 

configurando um novo modelo de sociabilidade. Em decorrência, o conceito atual de 

comunidade defende a existência de “redes de laços interpessoais que 

proporcionam sociabilidade, apoio, informação, um senso de pertencimento e 

identidade social" (WELLMAN, 2001, p. 228).  

Etzioni define a comunidade como estando baseada em dois fundamentos 

que reforçam as relações eu-você: as comunidades proporcionam laços de afeto que 

transformam pequenos grupos em entidades sociais; e transmitem uma cultura moral 

dividida entre aquilo que é virtuoso de geração a geração e aquilo que é referência 

moral dia-a-dia (ETZIONI, 2011).  

É a percepção da necessidade de existência de uma sociedade igualitária 

fraterna e justa, capaz de frear os excessos da sociedade capitalista, e para tanto 

alguns autores acabam por relacionar o necessário estímulo à propriedade 

comunitária dos meios de produção naquilo que denomina socialismo comunitário 

(DANIELS; NOGUÉS, 2004). No entanto, para o comunitarismo efetivamente 

responsivo aquela visão relacionada aos meios de produção não é suficiente. Deve 

coexistir com um efetivo engajamento político e intelectual na busca pelo equilíbrio 

dos fatores sociais e que deve possibilitar um equilíbrio entre direitos individuais e o 

bem comum (FONTANA; HERMANY, 2015).  

O comunitarismo surge como uma forma de demonstrar que somente com 

uma consciência de comunidade é que se pode conceber relações humanas 

pacíficas, no entanto, as implicações políticas do comunitarismo dependem das 

perspectivas culturais e prioridades sociais de contextos particulares em cada 

comunidade. Em decorrência é difícil explicar as razões que levam correntes 

políticas a deixar de considerar que esse senso de comunidade deve substituir 

integralmente o individualismo, uma vez que “é errado separar o eu e seus papéis 

da história da linguagem que o eu especifica e por intermédio da qual os seus papéis 
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ganham expressão” (MACINTYRE, 2001, p. 72).  

Sendo assim, a vida em comunidade deve ser considerada a partir da 

forma do espaço social, a qual é estabelecida através do encontro, da reunião e da 

simultaneidade de interesses dos diversos indivíduos que a compõem (LEFEBVRE, 

1974). A partir do reconhecimento da importância da vida em comunidade é que 

surgem as bases do comunitarismo, tal como atualmente reconhecido:   

Una temprana manifestación de esta vertiente filosófica surgió durante la 
primera mitad del siglo pasado, especialmente en Europa, con pensadores 
como Jacques Maritain, Emmanuel Mounier, Jean Lacroix y Martin Buber, y 
una similar expresión de la misma comenzó a divulgarse algunas décadas 
después y se desarrolla hasta hoy, con pensadores anglosajones como 
Charles Taylor, Michael Sandel y Alasdair MacIntyre. Asimismo, el 
comunitarismo ha influido y se ha desarrollado en importantes sectores 
intelectuales y políticos de países latino-americanos (DONOSO PACHECO, 
2013, p. 02). 

 

O pensamento filosófico voltado ao comunitarismo é algo que pode-se 

afirmar recente. Expõe Schmidt que o comunitarismo surge como uma forma de aliar 

política, a economia, a educação, a ética e a cultura, mas com concepção diferente 

daquelas que primam somente pelo Estado e pelo mercado (SCHMIDT, 2014, p. 4).  

Trata-se, então, de uma plataforma que vai além de para uma terceira via, 

entendida como um caminho para que se possa atingir a boa sociedade, e enfatiza 

que há uma paradigma sociopolítico que indica o caminho a seguir sem colocar-se 

como doutrina ou sistema ideológico rígido. Pode-se, portanto, afirmar que a Terceira 

Via possui características normativas e positivas, gerando princípios e sinalando 

suas implicações para a elaboração de políticas públicas (ETZIONI, 2011).  

De acordo com Dussel, os principais estudiosos dessa terceira via na 

seara filosófica foram Alasdair MacIntyre, com análise do momento material das 

“virtudes”; Charles Taylor, cujo foco está nos “valores e autenticidade de cada 

identidade”; e Michael Walzer, analisando diferentes esferas institucionais para tratar 

da questão da justiça, e da tolerância (DUSSEL, 2000). Sandel é outro importante 

expoente do comunitarismo, apresentando um contraponto à teoria da justiça como 

equidade de Rawls, criticando a concepção de sujeito moral como um eu 

completamente dissociado de suas experiências. A falibilidade da teoria da justiça 

de Rawls estaria no fato de que nessa dissociação sujeito e experiências haveria 
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uma invalidação de sua capacidade de escolha, ignorando as referências da vivência 

do indivíduo (SANDEL, 2005). 

Em âmbito normativo brasileiro está positivada a importância e a 

necessidade da participação comunitária entre os preceitos para uma adequada e 

participativa gestão municipal, conforme referem os incisos XI e XII do Artigo 29 da 

Constituição Federal:  

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros 
da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios 
estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e 
os seguintes preceitos: 

XII - cooperação das associações representativas no planejamento 
municipal; (Renumerado do inciso X, pela Emenda Constitucional nº 1, de 
1992) 

XIII - iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do 
Município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de, pelo 
menos, cinco por cento do eleitorado; (BRASIL, 1988) 

 

Embora outros trechos da Carta Magna brasileira enfatizem a importância 

da participação popular, é necessário observar que “o fenômeno participativo é 

composto de inúmeras complexidades e não se esgota na esfera política apenas.  

Uma das faces essenciais dele é a perspectiva emancipatória” (DEMO, 1989, p. 77). 

Ainda no final da década de 1980, logo após a edição da Constituição Federal de 

1988, Demo verificou que o apelo comunitário, em matéria de ordem social, estava 

ganhando relevância, especialmente quando relacionado à seguridade social, 

saúde, assistência e educação.  

Surgia a necessidade de que fossem formuladas políticas mais efetivas 

na capacidade de resposta às demandas sociais, capazes de responder às 

expectativas de soluções técnicas para os problemas públicos. Atualmente o que se 

verifica é que existem diferentes categorias analíticas em políticas públicas, o que 

demanda tratamento, enfoque e metodologias interdisciplinares para resolver as 

questões públicas postas em análise. A comunidade não pode ficar alheia aos 

debates e abordagens para a concepção e concretização de diversas políticas 

públicas. A partir dos discursos relacionados às ações políticas e sociais é possível 

identificar diferentes sentidos para aquilo que é descrito como comunitário, os quais 

fundamentam-se em um diferentes experiências históricas.  



64 
 

Schmidt e Araújo (2012) identificam seis referências do estabelecimento 

e concretização do comunitário no Brasil, desde o período inicial da colonização 

brasileira (meados de 1550) até os tempos atuais.  A primeira referência comunitária 

está representada pelas escolas e universidades confessionais, cuja introdução no 

Brasil se deu a partir da chegada dos jesuítas no Brasil (Sec. XVI) e a criação dos 

primeiros educandários. A segunda referência foram as escolas comunitárias dos 

imigrantes europeus, especialmente no sul do Brasil, que desenvolveram-se a partir 

do final do século XIX e começo do século XX. A importância das instituições 

comunitárias e confessionais restou sedimentada ao longo dos séculos, culminando 

em sua inclusão na Constituição Federal de 1988, no artigo 2137.  

Como terceira referência de atuação comunitária destaca-se o 

desenvolvimento da comunidade, formulado por agências internacionais como ONU, 

UNESCO e OEA a partir da segunda Guerra Mundial. Daí surgiram, na segunda 

metade do século XX as Missões Rurais, os Conselhos Comunitários, Campanha 

Nacional de Educação Rural, entre outros movimentos comunitários. A quarta e 

quinta referências seguem a mobilização pela educação, respectivamente com a 

criação da Campanha Nacional de Escolas da Comunidade (CNEC) na década de 

1940 e a recriação das escolas comunitárias através de iniciativa popular.  

As universidades comunitárias, presentes essencialmente nos Estados do 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina, encerram o rol de seis referências dos preceitos 

comunitários na efetivação de políticas públicas (SCHMIDT E ARAÚJO, 2012). 

Entender o embasamento e influência comunitária nas políticas públicas é 

importante para a compreensão de sua afetação, os agentes de sua formulação, os 

interesses envolvidos, tendo a comunidade como possível aliada.  

A participação comunitária na elaboração e atendimento às demandas 

sociais, uma vez que o Estado não pode mais ser visto tão somente como um 

instrumento que visa “assegurar a coexistência pacífica dos indivíduos numa 

determinada sociedade contractualista” (GONÇALVES, 1998). Logo, não mais se 

                                            
7 Art. 213. Os recursos públicos serão destinados às escolas públicas, podendo ser dirigidos a escolas 

comunitárias, confessionais ou filantrópicas, definidas em lei, que: 
I - comprovem finalidade não-lucrativa e apliquem seus excedentes financeiros em educação; 
II - assegurem a destinação de seu patrimônio a outra escola comunitária, filantrópica ou 
confessional, ou ao Poder Público, no caso de encerramento de suas atividades. 
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justifica um Estado em que tão somente sejam respeitados os limites individuais. Na 

concepção comunitarista, o indivíduo é membro de uma comunidade e o ideal 

democrático somente pode ser atingido com a cooperação comunitária.  

 

3.2 A ação comunitária na gestão de políticas públicas   

O debate acerca da elaboração e efetividade das políticas públicas deve 

ser analisada, inicialmente, de forma geral. Tal análise surge na década de 1950 

como uma subárea da ciência política norte-americana, que marcou uma mudança 

de foco das instituições políticas para a ação governamental.  Surgia a necessidade 

de que fossem formuladas políticas efetivas na capacidade de resposta às 

demandas sociais, capazes de dar soluções científicas para problemas públicos 

(SCHMIDT, 2014).  

Diversos são os conceitos e definições dados ao termo “políticas 

públicas”. Por questão de formalidade, adota-se aqui a definição positivada pelo 

Estado, que prevê: 

 
Políticas públicas configuram decisões de caráter geral que apontam rumos 
e linhas estratégicas de atuação governamental, reduzindo os efeitos da 
descontinuidade administrativa e potencializando os recursos disponíveis 
ao tornarem públicas, expressas e acessíveis à população e aos 
formadores de opinião as intenções do governo no planejamento de 
programas, projetos e atividades. (BRASIL, 2006, p. 9). 
 

Como consequência da democracia, e do Estado Democrático de Direito 

que caracteriza a República Federativa do Brasil, é obrigação do Estado promover 

políticas necessárias para atender as demandas do povo. Em decorrência “sobre o 

governo recaem as funções de organizar a alocação dos meios públicos, dirigir e 

executar a Administração Pública e, mais importante, coordenar e planejar a ação 

coletiva, em diversos níveis e abrangências” (BUCCI, 2013, p. 33). 

Da década de 1980 pra cá, passados quase trinta anos da edição da Carta 

Magna de 1988, o pensamento comunitário cresceu. Mas, talvez, muito mais 

lentamente que o esperado. Nesse contexto, é importante reconhecer que o sucesso 

das políticas públicas está diretamente relacionado à participação da comunidade. 

As necessidades das comunidades são mais facilmente detectadas por aqueles que 

estão nelas inseridas que por aqueles que somente a conhecem de fora. A 
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fiscalização das ações é mais efetiva àqueles que participam delas e, em 

decorrência, a abordagem comunitária além de representar a democracia e tudo que 

dela se espera, ainda favorece que as políticas tenham efetividade e alcancem o 

sucesso delas esperado.  

Importa ressaltar que somente pensar e positivar direitos não é suficiente, 

é necessário que sejam elaboradas políticas públicas específicas para colocar em 

prática as normas, sem isso nenhum direito estará verdadeiramente garantido. Essa 

constatação tem se tornado frequente nas decisões das cortes superiores, quando 

reivindicadas ações para a garantia de direitos básicos às mulheres em situação de 

privação de liberdade, tal como decidido pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal, 

Dr. Ricardo Lewandowski, no seguinte excerto de julgado:  

Apesar de o Governo Brasileiro ter participado ativamente das negociações 
para a elaboração das Regras de Bangkok e a sua aprovação na 
Assembleia Geral das Nações Unidas, até o momento elas não foram 
plasmadas em políticas públicas consistentes em nosso país, sinalizando, 
ainda, o quanto carecem de fomento a implementação e a internalização 
eficazes pelo Brasil das normas de direito internacional dos direitos 
humanos. E cumprir essas regras é um compromisso internacional 
assumido pelo Brasil. Embora se reconheça a necessidade de impulsionar 
a criação de políticas públicas de alternativas à aplicação de penas de 
prisão às mulheres, é estratégico abordar o problema primeiramente sob o 
viés da redução do encarceramento feminino provisório. (HC 140122, 
Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 23/03/2017, 
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 24/03/2017 
PUBLIC 27/03/2017). 

 

Referido julgado demonstra aquilo que tem sido tendência no Tribunal 

Supremo: chamar a atenção para a falta da concretização da norma positivada em 

políticas públicas efetivas às mulheres encarceradas. Ainda que em algum momento 

a gestão pública tenha concebido tentativas de políticas, o que se verifica é que 

jamais chegaram a se tornar políticas de Estado, e hoje sequer estão presentes 

enquanto política de governo. Esta constatação é comprovada diante da ausência 

de qualquer estruturação do ciclo das políticas públicas, ou seja: não há estruturação 

suficiente para a concretização de uma política para atingir a finalidade de garantir 

direitos às mulheres encarceradas.  

A importância no estudo e análise das políticas públicas encontra 

sustentação na necessidade de concretizar ações que de fato venham garantir que 

os direitos sociais da comunidade, como um todo, sejam efetivados. Se, em 



67 
 

determinado momento do contexto democrático brasileiro, os direitos sociais fizeram 

oposição aos direitos de defesa – caracterizados por impor ao Estado um dever de 

abstenção, de não-interferência, de não-intromissão no espaço de autodeterminação 

do indivíduo (ANDRADE, 1987) – atualmente exigem que estejam “intimamente 

vinculados às tarefas de melhoria, distribuição e redistribuição dos recursos 

existentes, bem como à criação de bens essenciais não disponíveis para todos os 

que deles necessitem” (SARLET, 2009, p. 284). 

Como consequência tanto na década de 1980 quanto na seguinte (anos 

1990) houve significativa influência liberal nas políticas brasileiras, estimulada pelo 

Consenso de Washington para a abertura do fluxo de capital. Os governos dos 

presidentes Fernando Collor de Mello e Fernando Henrique Cardoso foram 

marcados pela influência liberal, decorrente de um agravamento da crise econômica 

e o esgotamento do modelo intervencionista estatal, o que culminou com a 

concepção do pensamento neoliberalista no país (SOARES, 2001).     

Naquele contexto de endividamento estatal houve um estímulo ao 

neoliberalismo, já que através dele estaria justificada a falta (ou redução) de 

investimento do Estado e o estímulo para a independência do indivíduo. Durante o 

governo do Partido dos Trabalhadores, já no início do século XXI o Estado ganha 

um viés de maior proteção aos direitos fundamentais, visando garantir e efetivamente 

iniciar a busca por uma ampliação na igualdade entre os cidadãos. (CÂNDIDO; 

FERREIRA, 2015).  

É justamente a esse suposto caráter paternalista ao qual os liberais se 

opõem, já que pretende o respeito aos direitos individuais, iniciando a polarização 

política que até hoje se mantém no Brasil. O espaço para a comunitarismo vem 

sendo esculpido (e insculpido) em outra direção: defende uma ação forte do Estado 

em setores estratégicos, mas ao mesmo tempo limitada, agindo em cooperação com 

a sociedade civil (comunidade) e mercado. Ao reunir pequenos grupos com 

interesses e vontades convergentes é possível defender direitos individuais, os quais 

somente podem ser conquistados com a garantia dos direitos sociais. Logo, pode-

se afirmar que “os comunitaristas comungam da desconfiança pela moral abstracta, 

têm simpatia pela ética das virtudes e uma concepção política com muito espaço 

para a história das tradições” (GONÇALVES, 2011, p. 02).  
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A mudança na forma de pensar e concretizar as políticas públicas está 

relacionada à diversidade de participantes e atores sociais envolvidos. Quando se 

fala em direitos e dignidade humana – como acontece quando o objeto em debate é 

a população carcerária – os atores socais buscam uma representação de seus 

valores e visões pessoais no mundo. A dignidade humana acaba por respresentar 

um símbolo linguístico que forma uma interconexão entre as diferentes perspectivas 

dos atores sociais envolvidos. É essa interconexão que justifica acordos políticos 

para atender diferentes interesses.  

A concretização dos direitos e desejos de cada grupo, comunidade, 

sociedade, em um ambiente democrático de direito, deve obrigatoriamente passar 

pela garantia de participação popular. Tal participação, para ser efetiva, não pode 

estar restrita à forma consultiva, devendo ser ativa (CANOTILHO, 1998), tanto no 

processo decisório quanto fiscalizatório de políticas públicas.  

Não há dúvida que a democracia é o único meio para tornar possível a 

autonomia do indivíduo-ator em vista de um governo da soberania popular, que tenha 

por finalidade reprimir privilégios e desigualdades para favorecer um contrato social 

que atue verdadeiramente em prol da comunidade. Daí a necessidade de que em 

análise de políticas públicas destinadas à população carcerária, não se perca a 

noção de que democracia é “o direito de cada um conservar ou adquirir o controle 

sobre a própria existência.” (TOURAINE, 2007. p.48).  

O problema da participação popular nos processos decisórios, conforme 

defendido por Secchi (2013), se dá quanto à qualidade e quantidade de informação 

recebida pelos cidadãos, que em geral é deficiente e carente de debate e diálogo, o 

que gera “limitações cognitivas” capazes de impedir que a melhor decisão seja 

alcançada. Um exemplo dessa limitação cognitiva é percebido ao considerar o 

incontestável déficit de informações, sobretudo acerca das mulheres encarceradas.  

Há, portanto, que se inserir no cotidiano democrático diferentes 

instrumentos de participação popular. É necessário que a participação cidadã não 

fique limitada tão somente ao exercício do voto, uma vez que devem coexistir formas 

de reafirmar a aliança de confiança que deve existir entre governantes e governados, 

sem o que é impossível manter a ordem democrática (KELSEN, 2000).  
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Na elaboração, implementação e avaliação de políticas públicas o 

comunitarismo enfatiza a inter-relação entre o Estado e a sociedade, entre o público 

e o privado, e as diversas e complexas relações que caracterizam as comunidades. 

Uma reorganização política que estimule a participação comunitária deve ser vista 

como uma forma de democratização e rompimento da visão hierarquizada entre 

cidadãos e governantes, de modo a conceber formas de autogoverno através da 

participação (HELD, 2001).  

A demonstração de que um tipo particular de Estado está em formação, 

tendo a sociedade uma participação essencial na formação de políticas públicas, 

evidencia o surgimento e a atividade do chamado terceiro setor. De fato, na 

sociedade atual não é mais possível distinguir o que é interesse público e o que é 

somente interesse privado, de modo que há uma “ascendência da esfera social, que 

não era nem privada nem pública no sentido restrito do termo” (ARENDT, 2005, p. 

37) 

Tratar de políticas públicas destinadas à garantia de direitos de pessoas 

encarceradas é um tema delicado, conforme observam André Giamberardino e 

Gustavo Trento Christoffoli:  

Falar em direitos dos presos, de forma específica, remete a um discurso 
também recente e pertencente àquela dimensão própria do pós-guerra, que 
não apenas afirmava a liberdade ou a autonomia do sujeito, como vinha-se 
fazendo desde o iluminismo, mas passava a reconhecer direitos sindicáveis 
judicialmente em dimensões até então descritas e previstas como espaços 
“livres” da intervenção do Poder Judiciário. A execução da pena privativa de 
liberdade, em palavras mais claras, era tratada explicitamente como o lugar 
do arbítrio e do poder absoluto da autoridade administrativa sobre o recluso, 
inserto em uma especial relação de sujeição antipática à oposição de 
direitos individuais (GIAMBERARDINO; CHRISTOFFOLI, 2014, p. 192). 

  

No entanto, é preciso buscar fundamentação na necessidade de 

fortalecimentos das relações sociais para que seja possível atingir vínculos 

recíprocos que fortaleçam o capital social. Da mesma forma, incumbe ao Estado o 

dever essencial de ter nas pessoas a finalidade de sua atividade, o que requer ir 

além da simples garantia de igualdade, mas efetivar o básico necessário para que 

todos possam ter dignidade humana (ETZIONI, 2001).  
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Na análise do papel das políticas públicas, principalmente no que diz 

respeito às práticas direcionadas a garantir os direitos da população carcerária, é 

necessário observar que:  

A tarefa é mais complicada do que parece à primeira vista, pois as políticas 
públicas e os processos de desenvolvimento têm aspectos bastante 
dinâmicos, uma vez que, em sua trajetória histórica, cada sociedade 
reconhece problemas e propõe soluções de acordo com suas capacidades. 
Ou seja, tais processos constituem, em cada sociedade, políticas com maior 
ou menor abrangência e com características próprias, estando, na maior 
parte do tempo, em construção ou em reforma (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, 
p. 22). 

 

A concretização dessas políticas se dá através da oferta de bens e 

serviços que venham a atender às necessidades de cada sociedade à qual se 

destinam. Logo, mesmo quando se fala em atender às necessidades dos apenados, 

elaborar políticas públicas para atender situações tão peculiares demanda “o 

reconhecimento de que há uma área ou domínio da vida que não é privada ou 

somente individual. Independentemente da escala, as políticas públicas remetem à 

problemas que são públicos” (CASTRO; OLIVEIRA, 2014, p. 23). 

Quando se fala em políticas públicas para a inclusão social de indivíduos 

apenados é importante deixar claro que não estão envolvidas somente aquelas 

práticas destinadas aos egressos do sistema prisional. A inclusão social também 

deve ser feita durante o cumprimento da pena, ainda em estabelecimentos prisionais.  

É necessário perceber que o movimento governamental, e até mesmo da 

sociedade civil, para a inclusão, tem ganhado importância, uma vez que gera 

perspectivas de atender às exigências sociais para obtenção de democracia e 

igualdade, em uma sociedade que seja acolhedora e solidária. Mas antes que se 

atinja a inclusão social de fato, quatro fases podem ser identificadas: exclusão, 

segregação, integração e, somente ao final, inclusão (SASSAKI, 1997).  

Ainda que se fale em fases, no Brasil parece que ainda há uma 

estagnação nas fases de exclusão e segregação. Antes de qualquer chance de 

reinserção ou reinclusão, a sociedade ainda deseja ver segregado da sociedade 

aquele com condutas divergentes. Para uma mudança nessa conduta é necessário 

que se compreenda os valores e comportamentos presentes na sociedade em que 

deve-se reinserir o preso. Somente compreendendo os valores sociais pré-
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existentes – e modificando a sociedade, se for o caso – é que poderá haver 

educação, reinserção, ou modificação daqueles até então excluídos (BARATTA, 

1999). 

O histórico da criação das unidades prisionais está bastante relacionado 

à exclusão e segregação (FOUCAULT, 2010). A transição para as etapas de 

integração e inclusão deve ser a meta das políticas públicas destinadas aos 

indivíduos encarcerados e/ou egressos do sistema prisional, isso porque “o valor da 

pessoa humana enquanto conquista histórico-axiológica encontra a sua expressão 

jurídica nos direitos fundamentais do homem” (LAFER, 1998, p. 19).  

A construção da inclusão social se dá a partir da possibilidade de 

construção de relações institucionais. Logo, o que difere inclusão de exclusão social 

é a possibilidade ou impossibilidade de construção de relações sociais institucionais 

por parte do indivíduo (SOETHE, 1995).  

Ora, se a inclusão está baseada em relações institucionais, parece óbvia 

a conclusão de que no atual sistema prisional, com um viés totalmente distorcido 

para punir e não para reeducar, não há como conceber uma ressocialização. Os 

indivíduos que acessam tal sistema saem das instituições incluídos naquela relação 

de ainda maior violência, em que a única segregação é a de direitos mínimos e 

fundamentais. Não há inclusão de um indivíduo de um sistema interno (presídio) em 

um sistema externo (sociedade fora do presídio).  

A prisão não é uma miniatura da sociedade livre, mas uma instituição de 
contornos próprios. Com normas e estilo de vida peculiares. O preso não 
sai de lá ressocializado e sim prisonizado, isto é, portador de uma cultura 
prisional específica ali adquirida e que passa a incorporar o seu modo de 
ser. Ademais, a ressocialização parte do pressuposto de que é pertinente 
repor as coisas em seu devido lugar. (HOFMEISTER, 2002, p. 181).  
 

Há, portanto que se estabelecer distintas formas de atuação e diferentes 

políticas públicas para atender as demandas dos indivíduos que cumprem penas. A 

ressocialização não pode ser vista somente como um objetivo final do 

encarceramento. Para que a ressocialização seja atingida é necessário que sejam 

atendidas diversas etapas de inclusão social, em uma análise que vai do ambiente 

prisional até as políticas para reinclusão social fora dos presídios. No entanto a 

realidade atual está bastante afastada do ideal, o que se verifica no sistema 

penitenciário brasileiro é que a falta de investimentos em estrutura e pessoal, além 
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da precariedade do modelo atual, “dificultam qualquer tentativa de obter êxito quanto 

à ressocialização, tornando essa possibilidade um anseio impossível de ser 

alcançado somente na dependência estatal” (SLONIAK, 2007, p. 12). 

A adequada elaboração de políticas públicas demanda que os 

profissionais envolvidos no processo observem que as comunidades não são 

necessariamente círculos residenciais, mas formam-se com base em afinidades 

educacionais, de saúde, ou profissionais em geral. Em decorrência, os melhores 

resultados para as políticas públicas, e consequentemente para atingir a boa 

sociedade, decorrem da interação comunitária e do compartilhamento de laços e 

espaços comuns (públicos). Para atingir a boa sociedade é necessário estimular que 

os papeis individuais sejam exercidos de modo a privilegiar resultados comunitários, 

e expandi-los para que se tornem exemplos para condutas sociais (ETZIONI, 2011). 

Importa referir que as comunidades nem sempre recebem a atenção 

adequada, sendo que por vezes são menosprezadas em sua função como fator 

social. Ademais, existe uma capacidade especial das comunidades de caminhar em 

direção à formação de uma boa sociedade, pois empiricamente é possível atestar 

que aqueles que vivem em comunidades possuem melhor qualidade de vida e 

oportunidades. Assim, deve-se considerar que é interesse do Estado – por seus 

gestores – promover a formação, manutenção e expansão das comunidades, 

estimulando-as e implementando políticas públicas que as beneficiem, caminhando 

em direção à boa sociedade.  

La fundamentación propuesta significa un retorno del sujeto, pero no del 
sujeto metafísico, sino del sujeto viviente, corporal, intersubjetivo y práxico 
[…] Es decir, la praxis se realiza por una comunidade de víctimas – que se 
constituye em um sujeto intersubjetivo – que busca, ejerciendo el derecho 
a generar derechos, subvertir el sistema que le niega la satisfacción de 
necessidades para la producción y reproducción de vida, y dar passo a um 
nuevo sistema. Por eso la praxis es un hecho más radical que el estado o 
la naturaleza humana, em cuanto a la búsqueda de fundamentos de 
derechos humanos. Rechaza el dogmatismo, el etnocêntrico y el 
historicismo, sino que defende la necesidad del sujeto, pero no del sujeto 
individual y abstracto de la Modernidad hegemónica, sino el sujeto 
intersubjetivo que se constituye a través de la voluntad de liberación de las 
víctimas reunidas y organizadas em comunidad. (MARTÍNEZ, 2015, p. 131)  

 

A participação comunitária na elaboração das políticas públicas para o 

sistema carcerário é que vai dar um olhar subjetivo aos programas governamentais, 
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ou seja: uma análise voltada às características e necessidade pessoais de cada 

indivíduo, e não apenas a abordagem objetiva (e positivista) da Lei de Execução 

Penal. O comunitarismo deve então ser visto como uma necessidade para a 

humanização dos atos e ações governamentais, afinal as políticas não surgem 

unicamente da racionalidade. Resta, portanto, configurado que “vontade, 

emotividade e racionalidade estão entrelaçados ao longo de todo o ciclo das políticas 

e são elementos necessários para que a ação coletiva consiga sobrepor-se às 

tendências inerciais da vida social e transformar uma dada situação” (SCHMIDT, 

2017, p. 44). 

Há, no entanto, uma preocupação com a continuidade e a renovação do 

ideal comunitário, uma vez que as pessoas tornaram-se cada vez mais ocupadas, 

trabalham cada vez mais (ETZIONI, 2001). Como, então, defender o fortalecimento 

das comunidades se cada vez mais as pessoas estão preocupadas com a 

individualidade, não por um ideal egocêntrico, mas por uma necessidade de 

sobrevivência em uma sociedade cada vez mais consumista e economicamente 

dependente? Apoiado em uma consciência de responsividade, é possível encontrar 

fundamentação para a atuação comunitária destinada à segurança pública e bem-

estar comunitários:  

La seguridade pública y el bienestar comunitários se benefician de la 
incorporación de medidas ‘tupidas’ de vigilancia policial en la comunidade 
que implican mucho más que tener a la policía em la solución de conflitos y 
em la protección de todo lo que denominamos calidad de vida (ETZIONI, 
2001, p. 42). 

 

Concordam Giddens e Etzioni com a necessidade de incentivar aquilo que 

chamam de terceira via política, afastando tanto a autorregulação dos mercados, 

quando aquela situação em que o Estado é inoperante e falido. Somente com a 

democratização da democracia é que se pode equilibrar a relação entre os 

interesses econômicos e políticos (ETZIONI, 2001; GIDDENS, 1999). A terceira via 

busca justamente despolarizar o debate entre esquerda e direita, visando um 

realinhamento que demonstre a inexistência de inimigos, devendo toda a sociedade 

convergir para interesses e responsabilidades comuns. No entanto, o ideal não é a 

concepção de uma terceira via como alternativa isolada, mas sim um terceiro viés na 
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conjugação de esforços (juntamente com o Estado e o mercado) pra a obtenção de 

interesses e benefícios comuns aos envolvidos.  

O comunitarismo responsivo está engajado nessa mesma linha, e visa 

demonstrar “que as necessidades básicas do ser humano não podem ser ma-

nipuladas em longo prazo, embora possam ser por algum tempo mediante formas 

“não-naturais” (SCHMIDT, 2017, p. 46). Ao que importa para o debate de políticas 

públicas envolvendo os indivíduos – em especial as mulheres – em segregação de 

liberdade, é relevante ressaltar:  

Algunas personas abanderam los derechos humanos y personales y las 
liberdades públicas como princípios inalienables, en los que sólo cabe 
tolerar excepciones bajo condiciones muy especiales; otras demandan que 
la gente viva com arreglo a sus obligaciones (ya sean de origen estatal o 
religioso), concedendo muy poca atención a sus derechos (ETZIONI, 2001, 
p. 51). 

 

Quando se trata de demandas relacionadas à comunidade carcerária a 

afirmação de Etzioni ganha maior proporção, uma vez que relaciona os direitos 

humanos daqueles que estão dentro e fora das prisões, e muitas vezes esses 

interesses podem parecer dissonantes. Daí porque é tão importante dar ênfase ao 

comunitarismo responsivo, evidenciando em todo o processo de elaboração de 

políticas públicas a consciência de responsabilidade para com o próximo em 

benefício de toda a sociedade.  

Uma importante observação que faz Schmidt (2016, p. 53) é no sentido 

de que “mudanças profundas dependem de ativação social e mobilização social 

intensa, que não são eventos corriqueiros”. Assim, para que a mobilização social 

tenha resultados efetivos, ao ponto de atingir as finalidade às quais se propõe, é 

necessário que na identificação dos problemas que se pretende atacar via políticas 

públicas sejam reconhecidos cidadãos ativos, que formem verdadeiros elos para a 

ligação entre as unidades sociais (organizações, instituições) e a administração 

pública. Ademais, não se pode esquecer que a segurança, que se espera da vida 

em comunidade, cobra seu preço, de modo que não há como gozar os benefícios 

sem enfrentar os ônus decorrentes.  

Há um preço a pagar pelo privilégio de ‘viver em comunidade’ – e ele é 
pequeno e até invisível só enquanto a comunidade for um sonho. O preço 
é pago em forma de liberdade, também chamada autonomia, direito à 
autoafirmação e à identidade. Qualquer que seja a escolha, ganha-se 
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alguma coisa e perde-se outra. Não ter comunidade significa não ter 
proteção; alcançar  comunidade, se isto ocorrer, poderá em breve significar 
perder a liberdade. A segurança e a liberdade são dois valores igualmente 
preciosos e desejados que podem ser bem ou mal equilibrados, mas nunca 
inteiramente ajustados e sem atrito. De qualquer modo, nenhuma receita foi 
inventada até hoje para esse ajuste (BAUMAN, 2003, p. 10).  

 

A observação de Bauman acerca da necessidade de renúncia às 

liberdades individuais em benefício da vida em comunidade não é pacífica. Defende 

Etzioni (2001) que se a democracia de fato está presente não há necessidade de 

renunciar a direitos individuais para que emerjam os direitos sociais. De fato, o 

entendimento de Etzioni está em harmonia com o que prevê a Constituição Federal 

brasileira, que prevê de forma igualitária a garantia aos direitos individuais e 

coletivos.  

A responsividade imbuída na consciência da política comunitarista está 

diretamente relacionada à ideia de que as políticas públicas (de iniciativa popular ou 

governamental) devem responder às necessidades dos seus membros. Ou seja: não 

há como existir uma sociedade boa se em suas ações houver alienação em relação 

às necessidades e anseios sociais. A partir desse ideal de sociedade boa, busca-se 

demonstrar no item 3.3 abaixo que a participação comunitária deve ser vista como 

uma forma de proporcionar e estimular ações que venham garantir que os direitos 

fundamentais previstos constitucionalmente não são somente um dever do Estado, 

mas deve constituir um objetivo social conjunto.  

 

3.3 A participação comunitária na defesa dos direitos fundamentais e sociais 

da população carcerária 

 

Relacionar a garantia de direitos básicos da população carcerária com a 

atuação comunitária está longe de ser uma novidade da sociedade moderna. Muito 

ao contrário, a responsabilidade e o cuidado em salvaguardar direitos mínimos aos 

presos é a vanguarda da execução penal. Aliás, suas bases remontam ao ano de 

325 depois de Cristo, quando durante o Concílio de Niceia foi criada a função de 

“procuratores pauperum”, a ser ocupada por sacerdotes e leigos para realizar 
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atividades de visitas aos reclusos, oferecendo-lhes alimentos, vestimentas e apoio 

espiritual (LEAL, 2012).  

A atuação voluntária e imbuída de caridade dos representantes da igreja 

era o mais próximo de uma garantia de direitos mínimos que os presos recebiam. 

Outros relatos, do século XIV na França e do século XVIII nos Estados Unidos da 

América, demonstram a forte atuação de fraternidades religiosas no tratamento e 

cuidado dos presos.  

Durante séculos e em diferentes locais a ‘sorte’ dos segregados foi 

deixada sob responsabilidade da igreja, da sociedade, da caridade. Os primeiros 

relatos de que tal responsabilidade começaria a ser compartilhada com o judiciário, 

como uma das formas de gestão Estatal, data do século XV e possibilita afirmar que 

“a história se reescreve continuamente: em 1480 os reis católicos deram aos juízes 

e promotores de justiça a missão de inspecionar prisões, o que fizeram por muitos 

anos” (LEAL, 2012, p. 277).  

Desde a organização das sociedades e Estado o que se percebe é a 

existência de uma responsabilidade compartilhada entre os diversos atores 

envolvidos. Nem poderia ser diferente, os interesses envolvidos – tanto na 

segregação mas principalmente na ressocialização dos presos – também são 

diversos e incluem aquelas da comunidade em que estão inseridas as instituições 

carcerárias. Ademais, separar e qualificar o criminoso atualmente é tarefa cada vez 

mais difícil, afinal se todo aquele que comete um fato antijurídico comete um crime, 

então a sociedade abriga muito mais criminosos do que imagina ou supõe.  

 

Se todos os furtos, todos os adultérios, todos os abortos, todas as 
defraudações, todas as falsidades, todos os subornos, todas as lesões, 
todas as ameaças, etc. fossem concretamente criminalizados, praticamente 
não haveria habitante que não fosse, por diversas vezes, criminalizado. A 
realização da criminalização programada de acordo com o discurso jurídico-
penal é um pressuposto tão absurdo quanto a acumulação de material 
bélico nuclear capaz de aniquilar várias vezes toda a vida do planeta. 
(ZAFFARONI, 2001, p. 26). 

 

A partir dessa consciência de interesses e inclusão no problema, e mesmo 

que, às vezes, movida mais por um egocentrismo – diretamente relacionado ao seu 

pensamento individualista e que o move com motivação única de resolver o próprio 
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problema – que altruísmo, a comunidade começa a se organizar. Piaget defende que 

o egocentrismo é combatido com a cooperação, e enfatiza que a relação entre tais 

institutos (egocentrismo versus cooperação) reside justamente no fato de que o 

homem normal possui diferentes níveis de relações sociais ao longo dos anos – ou 

seja: “não é social da mesma maneira aos seis meses ou aos vinte anos de idade” 

(PIAGET, 1973, p. 242). Logo, a cooperação seria decorrente de uma troca de 

interesses que, quando em equilíbrio, atinge o grau ótimo de socialização.  

Quanto se percebe a necessidade de cooperação para atingir objetivo 

comum de segurança social, a participação comunitária passa a representar um 

importante suporte para que algumas políticas públicas saiam do papel e atinjam, 

eficazmente, seus destinatários. Trata-se de concretizar a cooperação através de um 

necessário engajamento e, sobretudo, posicionamento social, em que a comunidade 

toma partido, posiciona-se e passa a atuar de forma direta e incisiva da defesa de 

interesses de todo a comunidade que representa.  

Para que se efetive o controle social deve haver uma divisão entre o 

controle de iniciativa do ente – através de audiências, conferências, conselhos e 

ouvidorias; e de iniciativa da sociedade – através e manifestações, grupos 

organizados, e conselhos gestores de políticas públicas (sendo esse o mais 

importante instrumento/meio de controle social).  

A participação ativa do cidadão nos rumos da comunidade ajuda a criar um 
senso de coletividade, ainda incipiente na sociedade brasileira, bem como 
propicia um combate mais eficaz à ocorrência de práticas corruptivas, 
atuando em complemento aos controles internos; dissemina a cultura de 
participação e controle da gestão; proporciona um aumento de qualidade na 
ação pública municipal; e possibilita a orientação do Município pela 
comunidade local. Configura-se, assim, um municipalismo adjetivado com 
a democracia local, traduzida na efetiva apropriação do espaço público 
estatal pela sociedade local, o que justifica, em suma, o poder local como 
efetivo contexto capaz de potencializar o empoderamento do cidadão 
(HERMANY; GIACOBBO, 2017, p. 85).  

 

Em suas considerações, Hermany e Giacobbo (2017) observam a 

existência de um importante desafio, que é ultrapassar com segurança o processo 

de deslocamento do eixo decisório para os diversos planos, seja local, seja 

municipal, seja para atores sociais. Independente do âmbito de deslocamento, deve-

se perceber a necessidade de fortalecer o poder local em perspectiva vertical de 
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subsidiariedade. A participação comunitária pode ser um instrumento importante 

nesse processo. 

Em uma perspectiva política com participação comunitarista o dualismo 

social/individual não pode ser aceito, uma vez que contribuiria para o engessamento 

da capacidade de mobilização dos indivíduos e acabaria por gerar privilégios e 

subjetividade nas práticas sociais (GIDDENS, 1984). Não há mais como admitir a 

defesa de interesses individuais e/ou somente de categorias com maior força política. 

Torna-se necessário, então, entender qual o papel de cada agente no ambiente 

social, em um processo que culmine na mudança das práticas, com a racionalização 

e a motivação que sustenta a ação cotidiana desses atores sociais para que se atinja 

o bem comum (OLIVEIRA, 2004).  

Engajar a participação comunitária em políticas relacionadas com a 

população carcerária é um dos papeis que deve ser evidenciado. Trata-se de um 

rompimento com a “cultura de massas”, analisada por Stefan Zolkiewski como uma 

superestrutura social massiva (ENGELS et al., 1980, p. 74). Essa cultura de massas 

é ainda a principal responsável pela distância que a sociedade deseja manter dos 

problemas relacionados à população carcerária fora da visão social. Ao mesmo 

tempo em que a sociedade deseja vencer a violência e manter a segurança, prefere 

ignorar toda uma superestrutura carcerária, esperando que uma solução mágica 

acabe com todos os problemas inter-relacionados.  

Desencadeado por associações equivocadas difundidas em meios 

massivos de comunicação - televisão, rádio, jornais e até mesmo a internet – o medo 

que os indivíduos sentem dos encarcerados, e a imagem marginalizada dos 

presidiários, faz com que a atuação comunitária ainda enfrente resistências. 

Demonstrar casos de repercussão positiva, e demonstrar como o vencer o medo e 

gerar segurança, é uma forma de estimular o olhar para a atuação comunitária. O 

objetivo, então, passa a ser subverter a cultura de massas vigente, romper com o 

medo e gerar a sensação de segurança (verdadeira, e não uma falsa sensação).  

A segurança que a sociedade espera está diretamente relacionada à 

repressividade dos delitos, assim considerados por estarem relacionados a 

imoralidades particularmente graves. No entanto, “trata-se de saber precisamente o 
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que é imoralidade e, sobretudo, esta imoralidade particular que a sociedade reprime 

por meio de penas organizadas e que constitui a criminalidade” (DURKHEIN, 1979, 

p. 40).   

A ação comunitária deve buscar estabelecer um contexto social que 

assegure sua identidade, embora não confira autonomia, são as tradições, práticas 

e narrativas da vida em sociedade que vão permitir a construção dos bens da 

comunidade:  

A procura individual do próprio bem é, em geral e caracteristicamente, 
realizada dentro de um contexto definido pelas tradições das quais a vida 
do indivíduo faz parte, e isso é verdadeiro com relação aos bens internos 
às práticas e também aos bens de uma única vida. (MACINTYRE, 2001, 
374). 

 

Na perspectiva comunitarista, a busca pela segurança deve ser um 

objetivo comum da sociedade, vez que diz respeito a todos, evitando a armadilha 

apontada por Bauman (2003, p. 129) de “buscar soluções biográficas para 

contradições sistêmicas; procuramos salvação individual de problemas 

compartilhados”. É importante perceber a necessidade de políticas públicas e sociais 

que efetivamente façam um investimento na autopreservação. Ademais, não se pode 

mais esperar somente pela ação estatal na elaboração e gestão de políticas públicas, 

principalmente quando se fala em sistema prisional:  

 

Basta! O Estado tem feito “gambiarra” com as leis, com o sistema penal e 
com as unidades prisionais cogitadas por homens e para homens. Onde 
não existem unidades prisionais nem políticas públicas para mulheres, 
surgem tentativas de adaptações e “adequações aos moldes da ‘gambiarra’ 
– estratégia muito utilizada por alguns seguimentos da população para 
acessar, de uma maneira precária, alguns serviços básicos”. (CERNEKA, 
2009, p. 67) 

 

O enfoque comunitarista - “uma visão alternativa de mundo, uma terceira 

via em relação às concepções focadas no Estado (estatismo) e no mercado 

(privatismo)” (SCHMIDT, 2014, p. 96) – realça a importância de organizações como 

os Conselhos da Comunidade, verdadeira forma de ação comunitária.  

Os Conselhos da Comunidade foram introduzidos na legislação brasileira 

através do Art. 61, inciso VII da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984, que instituiu a 

Lei de Execução Penal. De acordo com referida norma, o Conselho da Comunidade 
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figura ao lado do Conselho Nacional da Política Criminal e Penitenciária, Juízo da 

Execução, Ministério Público, Departamentos Penitenciários, Patronato e Defensoria 

Pública como órgãos da execução penal.  

A participação dos Conselhos da Comunidade para amenizar os 

problemas existentes no sistema prisional brasileiro parece ser uma saída possível 

para que sejam criadas e efetivadas políticas públicas para garantir direitos à uma 

parcela segregada das comunidades. 

Investir em segurança com a participação da comunidade promove 

benefícios e efetivos retornos à própria comunidade. Ademais, a ninguém se pode 

negar sua condição humana ou seu pertencimento à comunidade: 

A nadie se le puede negar su condición de ser humano o su pertenencia a 
uma comunidade. De ahí se sigue que nadie puede verse completamente 
privado de la asistencia del estado de bienestar o abandonado en la calle 
aun incluso cuando se niegue a trabajar, asistir a clases o a desempeñar 
servicios comunitários (ETZIONI, 2001, p. 57). 

 

Silva (2013, p. 54) ressalta a existência de uma reinvenção atual do 

cenário democrático, em decorrência da “variedade de atores sociais e as diversas 

bandeiras, mas também as demandas específicas e as novas formas de interação 

entre sociedade civil e administração pública". Assim, a presença dos Conselhos da 

Comunidade em atuação junto ao sistema penitenciário pode constituir uma forma 

de suprir as demandas em casos que o poder público deveria atuar, mas pouco atua.  

Estimular a participação da comunidade nos processos de gestão, 

administração e fiscalização do cumprimento dos direitos fundamentais e sociais 

àquelas que estão encarceradas é garantir meios possíveis para uma sociedade 

mais justa dentro e fora do cárcere. Através da elaboração de políticas públicas que 

atendam às necessidades da população encarcerada busca-se que os reflexos de 

um tratamento justo e igualitário venham refletir em egressos do sistema prisional 

efetivamente ressocializados e aptos à continuidade de todos os atos da vida civil no 

cumprimento das normas morais e legais de convívio.  

 



 

4 A AÇÃO COMUNITÁRIA JUNTO AO SISTEMA PRISIONAL: UM ESTUDO 

SOBRE O PRESÍDIO ESTADUAL FEMININO DE LAJEADO 

 

A presente pesquisa surgiu da vontade de demonstrar que é possível, 

através da participação comunitária, contribuir para a importante questão da 

segurança pública. Seria impossível abordar referida temática, e defender sua 

eficácia, sem demonstrar o que vem sendo feito na prática. O estudo de caso aqui 

apresentado visa não somente comprovar a importância do comunitarismo, mas 

expor à sociedade o que – e como – se tem trabalhado para possibilitar a garantia 

de direitos básicos das mulheres presas e simultaneamente efetivar políticas de 

segurança pública.  

Em consequência, esse capítulo destina-se a demonstrar como a ação 

comunitária age junto ao sistema prisional, tendo como base organizacional o 

Conselho da Comunidade para Assistência aos Apenados da Comarca de Lajeado 

e sua atuação junto ao Presídio Estadual Feminino Miguel Alcides Feldens existente 

no município.  

Escolheu-se essa experiência para um estudo de caso por entender que 

estão presentes aspectos fundamentais da participação comunitária e da 

cooperação entre Estado e comunidade. Além de dados documentais e de imprensa, 

foi realizada uma pesquisa qualitativa, mediante entrevistas com mulheres presas, 

administradores e servidores penitenciários, bem como o Juiz responsável pela 

Execução Penal no presídio e um representante das entidades comunitárias 

envolvidas. 

É importante situar o Conselho da Comunidade de Assistência ao Preso 

de Lajeado no seu contexto sócio-político, fato a ser considerado quando analisada 

a questão criminológica. O Município de Lajeado possui uma população de 71.445 

pessoas, com um crescimento estimado em 16,10% entre 2010 e 2018 (IBGE, 2018).  

Lajeado está situado na região central do Rio Grande do Sul (Fig. 05) e 

integra o Vale do Taquari - formado por 36 municípios, aproximadamente 351.999 

habitantes, com grande influência da colonização alemã, italiana ou açoriana 

(UNIVATES, 2018).  
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Figura 5 – Localização e população do município de Lajeado  

 

Fonte: IBGE, 2018 

A região do Vale do Taquari possui posição estratégica favorável ao 

desenvolvimento socioeconômico, contando com importante malha rodo-hidro-

ferroviária (UNIVATES, 2018). Contribui com cerca de 3,05% do Produto Interno 

Bruto estadual, o que no ano de 2015 representou cerca de R$ 10 bilhões, em 

percentuais – por atividade – distribuídos conforme demonstra a Figura 6.   

Figura 6 - Distribuição do PIB no Vale do Taquari 

 

Fonte: UNIVATES, 2018 
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Em termo jurisdicionais, o Município de Lajeado é sede da comarca, 

contando com outros sete municípios jurisdicionados (Canudos do Vale, Cruzeiro do 

Sul, Forquetinha, Marques de Souza, Progresso, Santa Clara do Sul, Sério), 

agregando uma população total de 106.260 habitantes (IBGE, 2018). Apesar da 

população pequena (menos de 1% da população do Estado), os números de crimes 

registrado somente o município de Lajeado são bastante significativos, conforme 

registros de 01 de janeiro de 2018 a 31 de outubro de 2018 (Tab. 01). 

Tabela 1 - Indicadores Criminais - Lajeado 2018 

Homicídio 
Doloso 

Latro-
cínio 

Furtos 
Abige- 

ato 
Roubos 

Roubo 
de 

Veículo 

Estelio-
nato 

Armas e 
Munições 

Drogas 
Posse 

Drogas  
Tráfico 

19 1 1000 7 215 69 153 46 45 103 

Fonte: SSP/RS, 2018. 

 

A Comarca de Lajeado, desde a edição da Lei Estadual nº 15.132, de 30 

de janeiro de 2018, que dispõe sobre a criação de Varas de Execução Criminal 

Regionais, está inserida na Vara de Execução Criminal Regional da Comarca de 

Santa Cruz do Sul (Art. 4º). A regionalização da execução criminal implica em 

possibilitar que presos de toda a respectiva região sejam destinados às unidades 

prisionais regionalizadas. Integram a Vara de Execução Regional de Santa Cruz do 

Sul os processos de execução criminal da comarca e os processos de execução 

criminal relativos às penas privativas de liberdade das casas prisionais localizadas 

nas comarcas de Arroio do Meio, Cachoeira do Sul, Candelária, Encantado, 

Encruzilhada do Sul, Lajeado, Rio Pardo, Sobradinho e Venâncio Aires (ALRS, 

2018). 

Em termos de sistema carcerário, a Comarca de Lajeado é atendida pela 

8ª Delegacia Penitenciária Regional, cuja sede está localizada em Santa Cruz do 

Sul, e conta com duas casas prisionais: o Presídio Estadual de Lajeado (masculino) 

e o Presídio Estadual Feminino de Lajeado. A unidade masculina conta com duas 

casas, uma principal e um anexo. A capacidade de engenharia total é de 186 presos, 

no entanto em agosto de 2018 contavam com 432 indivíduos encarcerados, 132% 

acima de sua capacidade (SUSEPE, 2018).  
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A situação do presídio feminino é bastante diferente: conta com 

capacidade para 75 presas e abrigava 26 mulheres em agosto de 2018 (SUSEPE, 

2018), e em novembro de 2018 somente 20 estão segregadas – dado constatado 

durante a visita ao Presídio.  

 A região de Lajeado possui tradição comunitária. O município conta, 

desde 1997, com uma universidade comunitária, a Univates, fundada a partir de 

faculdades existentes e atuantes no município desde a década de 1970, tendo como 

mantenedora a FUVATES – Fundação Vale do Taquari de Educação e 

Desenvolvimento Social (UNIVATES, 2018). A região historicamente está bastante 

envolvida com a questão comunitária isso tem refletido através da efetiva 

participação e interligação entre diversos projetos, conforme abaixo demonstrado. 

 

4.1 Os Conselhos de Comunidade e o Conselho da Comunidade de Assistência 

ao Preso de Lajeado  

Os conselhos de políticas públicas são uma das principais formas de 

participação da comunidade em diferentes políticas públicas. Na questão prisional, 

os Conselhos da Comunidade vêm se destacando em vários locais, cumprindo 

importante papel. Ao inserir a comunidade na execução penal há um duplo viés, que 

busca de um lado garantir direitos dos encarcerados e de outro instrumentalizar a 

segurança ou ao menos minimizar os riscos e impactos de que os indivíduos presos 

voltem a delinquir após o cumprimento da pena ou quando em regime semiaberto, 

aberto ou liberdade provisória.  

A segurança pública adquiriu, na sociedade moderna, status de política 
pública, tornou-se um tema amplamente discutido, motivo de preocupação 
da população e justificativa para um conjunto de medidas nacionais e 
internacionais de controle dos indivíduos. No entanto, é possível verificar 
que ela foi configurada em determinado momento da história da sociedade, 
fazendo parte do cenário de ambiguidades da modernidade 
(DAUFEMBACK, 2013, p. 09). 

 

Defender a atuação dos Conselhos da Comunidade não exclui a 

gravidade e o repúdio aos atos de muitos condenados. Relata Araújo (1997, p. 31) 

que “não se pretende desviar o enfoque para esconder a violência dos atos 

praticados pelos condenados [...] e sim para enfatizar que a ‘recuperação’ ou 
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‘ressocialização’ do infrator só será de fato alcançada quando este se integrar no 

sistema social”. 

Os Conselhos da Comunidade foram criados a partir da Lei n° 7.210, de 

11 de julho de 1984. No seu art. 80, com redação dada pela Lei nº 12.313, de 2010, 

essa lei prevê que sua composição far-se-á mediante diferentes representantes (no 

mínimo): um representante de associação comercial ou industrial, um advogado 

indicado pela Seção da Ordem dos Advogados do Brasil, um Defensor Público 

indicado pelo Defensor Público Geral e um assistente social escolhido pela 

Delegacia Seccional do Conselho Nacional de Assistentes Sociais.  

Embora a segurança seja a questão social mais ampla da sua atuação, 

não está diretamente mencionada entre nas atribuições dos Conselhos da 

Comunidade. Suas atribuições estão sintetizadas no art. 81 da citada norma, em 

uma relação bastante simplificada, que resume a atuação a 4 tópicos com 

aparentemente pouca efetividade ou impacto na sociedade:  

Art. 81. Incumbe ao Conselho da Comunidade: 

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos penais existentes 
na comarca; 

II - entrevistar presos; 

III - apresentar relatórios mensais ao Juiz da execução e ao Conselho 
Penitenciário; 

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor 
assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do 
estabelecimento. 

 

Além das atribuições relacionadas no Art. 81 da Lei. 7.210/1984, uma 

importante resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária - 

CNPCP dispõe sobre a atuação dos Conselhos da Comunidade. Trata-se da 

Resolução CNPCP nº 10 de 2004, que “estabelece regras para a organização dos 

Conselhos da Comunidade nas Comarcas dos Estados, nas Circunscrições 

Judiciárias do Distrito Federal e nas Seções Judiciárias da Justiça Federal”. Em seu 

Artigo 5º a Res. CNPCP nº 10/2004 estabelece que “ao Conselho da Comunidade 

incumbirá”:  

I - visitar, pelo menos mensalmente, os estabelecimentos e os serviços 
penais existentes na Comarca, Circunscrição Judiciária ou Seção Judiciária, 
propondo à autoridade competente a adoção das medidas adequadas, na 
hipótese de eventuais irregularidades; 

II - entrevistar presos; 



86 
 

III - apresentar relatórios mensais ao Juízo da Execução e ao Conselho 
Penitenciário; 

IV - diligenciar a obtenção de recursos materiais e humanos para melhor 
assistência ao preso ou internado, em harmonia com a direção do 
estabelecimento; 

V - colaborar com os órgãos encarregados da formulação da política 
penitenciária e da execução das atividades inerentes ao sistema 
penitenciário; 

VI - realizar audiências com a participação de técnicos ou especialistas e 
representantes de entidades públicas e privadas. 

VII - contribuir para a fiscalização do cumprimento das condições 
especificadas na sentença concessiva do livramento condicional; bem como 
no caso de suspensão condicional da execução da pena e fixação de regime 
aberto; 

VIII - proteger, orientar e auxiliar o beneficiário de livramento condicional; 

IX - orientar e apoiar o egresso com o fim de reintegrá-lo à vida em 
liberdade; 

X - fomentar a participação da comunidade na execução das penas e 
medidas alternativas; 

XI - diligenciar a prestação de assistência material ao egresso, como 
alimentação e alojamento, se necessária; 

XII - representar à autoridade competente em caso de constatação de 
violação das normas referentes à execução penal e obstrução das 
atividades do Conselho. 

 

A atuação dos Conselhos da Comunidade ganha relevância quando 

conseguem garantir diversos direitos fundamentais e sociais à população carcerária, 

em exemplos de atuação diversificada que surgem de todo o país:  

As experiências de instalação dos Conselhos da Comunidade, sinalizam 
uma ampla e positiva participação da sociedade civil organizada que, 
quando convocada (sem objetivos políticos partidários), se motivam e 
apresentam soluções viáveis para uma proposta de parceria com os 
poderes Judiciário e Executivo na questão penal (ARAÚJO, 1997, p. 30). 

 

Não há como negar que os Conselhos da Comunidade, ao atuarem para 

obtenção de recursos materiais e humanos, acabam por contribuir de forma 

essencial com o Estado na elaboração e gestão de políticas. Durante muito tempo 

as atribuições relativas ao cuidado e reponsabilidade com os indivíduos segregados 

no sistema penitenciário foram vistas como de atribuição única e exclusiva estatal. 

No entanto, “uma visão bipolar Estado/mercado da coordenação económica é 

substituída por uma perspectiva plural da governação”, da qual participam diversos 

atores, e que estão além do Estado e do mercado (ALMEIDA, 2011, p. 93) 
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Se a obtenção ou destinação de verbas do Estado para políticas voltadas 

à população carcerária estão escassas, os Conselhos da Comunidade surgem como 

efetiva possibilidade de obtenção de financiamento para atender essa parcela 

importante da comunidade. Trata-se de uma busca por concretizar comunidades 

cívicas, com efetiva presença de "cidadãos atuantes e imbuídos de espírito público, 

por relações políticas igualitárias, por uma estrutura social firmada na confiança e na 

colaboração" (PUTNAM, 1996, p. 30-31). 

A relevância da atuação dos Conselhos da Comunidade acaba 

modificando-se de acordo com as características e anseios da comunidade. Algumas 

comunidades estão bem melhor organizadas e conseguem efetivar um trabalho com 

maior significância na elaboração de políticas públicas para a população carcerária. 

Outras tiveram fôlego e apoio inicial para o começo de suas atividades, mas parecem 

ter perdido a motivação para o trabalho. E há ainda aquele grupo que têm interesse 

e força de ação, mas não encontra subsídios financeiros para colocar em prática 

diversos de seus projetos, o que acaba geralmente incorrendo em tributação.   

A primeira referência legislativa ao Conselho da Comunidade no Brasil 

está registrada na Lei Federal nº 6.416, de 24 de maio de 1977, que deu nova 

redação ao Art. 63 do Código Penal, passando a ter o seguinte teor: “Art. 63. O 

liberado fica sob observação cautelar e proteção de serviço social penitenciário, 

patronato, conselho de comunidade ou entidades similares de que trata o § 4º do 

artigo 698 do Código de Processo Penal.” 

Atualmente o Art. 63 do Código Penal possui outra redação e trata da 

reincidência de crimes. A alteração da redação para o texto atual foi realizada pela 

Lei nº 7.209 de 11 de julho de 1984, promulgada conjuntamente com a Lei de 

Execução Penal (Lei nº 7.210 de 11 de julho de 1984). Logo, a previsão existente 

até então no Código Penal acerca do Conselho de Comunidade, passou a constar 

expressamente na Lei de Execução Penal (BRASIL, 1984).  

O cumprimento de funções de interesse público pelos conselhos de 

políticas públicas, como os Conselhos de Comunidade, desonera os cofres públicos, 

e neste sentido toca o tema tributário. A participação das comunidades e do terceiro 

setor, definido por Rodrigues como “a sociedade civil que se organizar e busca 
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soluções próprias para suas necessidades e problemas” (1998, p. 31) vai ao 

encontro do financiamento ao “Estado Social e Tributário de Direito”, defendido por 

Yamashita (2005, p. 60). Em que pese positivamente este aspecto, o fundamental é 

que a participação comunitária possibilita melhor qualidade das políticas públicas, 

possibilitando seja atingida a finalidade precípua de reintegração social:  

O conceito de reintegração social requer a abertura de um processo de 
interações entre o cárcere e a sociedade, no qual os cidadãos recolhidos no 
cárcere se reconheçam na sociedade externa e a sociedade externa se 
reconheça no cárcere (BARATTA, 1990, p.145). 

 

A previsão inicial acerca da instituição dos Conselhos da Comunidade 

está contida na Lei nº 7.210/1984. Posteriormente o Conselho Nacional de Justiça 

buscou regulamentar formas e procedimentos que amparam a atuação desse 

importante órgão na execução penal e garantia de direitos da população carcerária. 

Merecem destaque duas Resoluções: a Res. nº 96/2009, que dispõe sobre o Projeto 

Começar de Novo e institui o Portal de Oportunidades; e a Res. nº 154/2012, que 

regulamenta a utilização de recursos oriundos das penas de prestação pecuniária. 

No artigo 2º da Res. CNJ nº 154/2012, é prevista a destinação dos valores dos 

depósitos judiciais originados em execução da pena de prestação pecuniária:  

Art. 2º Os valores depositados, referidos no art. 1º, quando não destinados 
à vítima ou aos seus dependentes, serão, preferencialmente, destinados à 
entidade pública ou privada com finalidade social, previamente conveniada, 
ou para atividades de caráter essencial à segurança pública, educação e 
saúde, desde que estas atendam às áreas vitais de relevante cunho social, 
a critério da unidade gestora. 

§ 1º A receita da conta vinculada irá financiar projetos apresentados pelos 
beneficiários citados no caput deste artigo, priorizando-se o repasse desses 
valores aos beneficiários que: 

I - mantenham, por maior tempo, número expressivo de cumpridores de 
prestação de serviços à comunidade ou entidade pública; 

II - atuem diretamente na execução penal, assistência à ressocialização de 
apenados, assistência às vítimas de crimes e prevenção da criminalidade, 
incluídos os conselhos da comunidade;  

 

Os Conselhos da Comunidade são listados como prioritários no 

recebimento dos valores, e essa tem sido importante fonte para o financiamento das 

políticas elaboradas e geridas por tais instituições, conforme Figura 7: 
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Figura 7 - Fontes de recursos – Região Sul 

 

Fonte: Ministério da Justiça (2010, p. 133-152). 

Importa destacar que está em tramitação8 na Câmara dos Deputados o 

Projeto de Lei nº 7.558/2017 que prevê alterações substanciais nos Arts. 80 e 81 da 

Lei de Execução Penal, para fins de – entre outras disposições, fazer constar 

expressamente na proposta de texto ao Art. 80, §4º, que:  

 

São asseguradas para as atividades do Conselho da Comunidade, as 
dotações orçamentárias próprias do(s) município(s) que compõe a comarca, 
os valores provenientes de aplicação de pena de prestação pecuniárias, 
doações voluntárias de pessoas físicas ou jurídicas sem prejuízo de outras 
estabelecidas por lei (BRASIL, 2017). 

 

Não há dúvida que a administração e o controle das políticas sociais é 

dever estatal, e em âmbito local os Conselhos são importantes intercessores entre 

os anseios sociais e a concretização das políticas. O mesmo acontece quando se 

fala dos direitos da população carcerária, de modo que: 

Os Conselhos devem estar articulados com outras áreas que, em âmbito 
local, são responsáveis pela gestão das políticas sociais. Áreas como 
saúde, trabalho, educação, assistência, destinadas à população em geral, 
devem ter como alvo, igualmente, a população encarcerada. (CGR-RS, 
[s.d], p. 09) 

 

O fato de os conselhos estarem estabelecidos juridicamente como 

pessoas de direito privado contribui para a obtenção de recursos. Destaca-se ainda 

                                            
8 O PL nº 7558/2017 foi proposto pelos Deputados César Halum - PRB/TO; Lázaro Botelho - PP/TO; 

Dulce Miranda - PMDB/TO, em 03/05/2017, em tramitação ordinária e sujeita à apreciação 
conclusiva pelas Comissões. Encontra-se sem movimentação desde 01/11/2017, quando foi 
submetido à apreciação da Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJC). 
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que o volume de recursos pode ser expressivo “talvez até maior do que se 

recebessem os Conselhos uma fatia mínima (por vezes, irrisória) do orçamento 

público”, se estabelecidas como pessoa de direito público (FERREIRA, 2015, p. 228). 

Para ter acessos aos recursos é importante que os Conselheiros 

mantenham a elaboração e proposição constante de projetos, tendo inscrição ativa 

e atualizada junto aos órgãos públicos e/ou privados. A busca por recursos e verbas 

para a execução de políticas para a população carcerária pode ser realizada junto a 

entidades internacionais de Direitos Humanos, Ministério da Justiça (DEPEN), 

Ministério da Saúde, Secretaria Estadual do Trabalho e Assistência Social, entre 

outros. É importante ainda a participação em programas e ações realizados pelos 

governos federais, estaduais e municipais, tais como “A Nota é Minha”, “Nota 

Solidária”, “Portal da Social” (CGR-RS, 2005, p. 03).  

A análise aqui proposta tem abordagem focada na atuação dos Conselhos 

da Comunidade, tal como aquela atuante junto ao Presídio Estadual Feminino de 

Lajeado. O Conselho da Comunidade para assistência aos apenados do Presídio 

Estadual de Lajeado, enquanto órgão da Vara de Execuções Criminais, foi instalado 

em 30 de julho de 2003. A ata de reunião de instalação informa a presença em 

referido ato do Juiz de Direito Luiz Carlos Gay Serpa Daiello e Promotora de Justiça 

Veleda Maria Dobke, ambos em representação da Terceira Vara da Comarca de 

Lajeado. Como representantes da comunidade, a reunião que culminou com a 

instalação do Conselho da Comunidade contou com a presença dos integrantes do 

CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas), ACIL (Associação Comercial e Industrial de 

Lajeado), Conselho Regional de Assistentes Sociais da 10ª Região, representantes 

do Legislativo e Executivo de Lajeado, Ordem dos Advogados do Brasil, Rotary Club 

de Lajeado, Associação de Jovens Empresários de Lajeado, Municípios de Sério, 

Progresso e Cruzeiro do Sul. 

O Estatuto Social do Conselho da Comunidade para assistência aos 

apenados do Presídio Estadual de Lajeado prevê em seu artigo 2º suas finalidades, 

aqui descritas:  

Art. 2º - O Conselho da Comunidade de Lajeado/RS tem como finalidades: 

I – Prestar assistência direta à população carcerária, na área de sua 
competência, visando assegurar seus direitos constitucionais e legais; 
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II – Auxiliar as autoridades judiciárias e administrativas em todas as ações 
de ressocialização dos apenados e egressos do sistema carcerário; 

III – Cooperar com atividades de prevenção, reeducação e reinserção social 
dos apenados. (CCAAPEL, 2011). 

 

As finalidades demonstram um viés totalmente voltado ao amparo e uma 

efetiva busca à ressocialização dos apenados, seja através da prestação de 

assistência direta, ou ainda sob a forma de cooperação para atividades de reinserção 

social. A presença comunitária é efetiva na concretização da execução criminal e no 

desenvolvimento de políticas públicas destinadas à ressocialização dos apenados. 

Na mais recente eleição para a presidência do Conselho, em dezembro 

de 2017, foi eleito Miguel Alcides Feldens, importante representante local e regional 

da assistência ao apenado: “Feldens atuava como coordenador da Pastoral 

Carcerária da Diocese de Santa Cruz do Sul e presidente do Conselho da 

Comunidade para Assistência ao Apenado do Presídio Estadual de Lajeado” 

(JORNAL A HORA, 2018). O Sr. Feldens também integrava o Conselho Penitenciário 

Estadual do Rio Grande do Sul. Em pleno exercício de seu mandato o Sr. Feldens 

faleceu, assumindo a Presidência Leandro Alievi Schierholt, em 24 de agosto de 

2018. Uma das primeiras deliberações após a substituição da presidência foi 

determinar que o Presídio Estadual Feminino de Lajeado, mediante autorização do 

Governo Estadual, passe a ser chamado de Presídio Estadual Feminino de Lajeado 

Miguel Alcides Feldens.  

Referida alteração de fato aconteceu, e em 20 de novembro de 2018 foi 

editado o Decreto nº 54.345, alterando a denominação do estabelecimento prisional 

conforme disposto na citada norma: Art. 1º O Presídio Estadual Feminino de Lajeado 

passa a ser denominado “Presídio Estadual Feminino de Lajeado Miguel Alcides 

Feldens” (ALRS, 2018).  

Verifica-se que o Presídio Estadual Feminino de Lajeado, objeto de 

análise no item 4.2, desde sua concepção, contou desde seu planejamento com ação 

comunitária, sendo que o nome recebido é uma homenagem à atuação comunitária 

prestada pelo Sr. Miguel Alcides Feldens. Referido presídio é um exemplo concreto 

que contempla todas as fases de atuação para a concretização dos direitos 
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fundamentais e sociais das apenadas. Ademais, o Conselho da Comunidade 

também possui função salutar conforme expõe Caldeira:   

No entanto, é indispensável salientar que o trabalho do Conselho da 
Comunidade é de fiscalização da aplicação da Lei de Execuções Penais. 
Portanto, a atuação do Conselho visa muito mais zelar pela integridade 
física e moral do preso, melhorar as condições carcerárias e de trabalho dos 
agentes penitenciários e assegurar o cumprimento da LEP como um 
elemento fundamental da ordem pública, do que eventualmente mediar em 
incidentes prisionais. (CALDEIRA, 2004, p. 98) 

 

A participação da comunidade na garantia dos direitos fundamentais e 

sociais da comunidade encarcerada é uma realidade que começa a ganhar força. 

Trata-se de reforçar o entendimento, para a comunidade como um todo, de que o 

encarceramento possui não somente a função prioritária de proteger a sociedade 

contra a criminalidade e prevenir a reincidência, mas assegurar a reintegração dos 

indivíduos à sociedade, levando “uma vida autossuficiente, com respeito às leis” 

(CNJ, 2016, p. 21).  

Dar a conhecer o que se passa no interior dos cárceres envolve não apenas 
uma questão de “humanidade”, mas um complexo jogo de poder que vai 
desde a possibilidade de questionar o preparo e a atuação concreta de 
agentes penitenciários e autoridades públicas (aí incluindo o Juiz), 
chegando aos mais altos escalões governamentais, que não têm ou não 
aplicam políticas públicas tendentes a, pelo menos, dar uma faceta um 
pouco mais humana ao cumprimento das penas, notadamente as privativas 
de liberdade  (LOSEKANN, 2010, p. 48). 

 

Em decorrência, a atuação dos Conselhos da Comunidade na elaboração 

de políticas públicas para a população carcerária deve ser entendida como conjuntos 

de programas, ações e atividades desenvolvidas direta ou indiretamente pelo 

Estado, e que tenham objetivo de assegurar direitos de cidadania (PEREIRA, 2009, 

p. 131). Trata-se de uma efetiva necessidade de que haja uma participação 

comunitária na defesa dos direitos fundamentais e sociais da população carcerária, 

afastando o senso comum da cultura de massas que divide a sociedade entre maus 

(presos, segregados) e bons (sociedade como um todo).  

As concepções dualistas e maniqueístas insistem em explicar a vida social 
a partir de dois polos opostos, reduzindo a complexidades sociopolítica, 
multifacetada e em constante transformação, à luta entre bons e maus, 
certos e errados, normais e normais. O colorido terreno dos acontecimentos 
e das formas de organização é pintado em preto e branco. Na política, as 
visões maniqueístas expressam-se na ideia do confronto entre nós, os 
bons, contra eles, os maus. (SCHMIDT, 2017, p. 65) 
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É necessário que se reconheça que a garantia aos direitos sociais vai 

muito além de manter aquele que comete delito longe do restante da sociedade. 

Existem direitos e garantias dentro e fora das prisões. Há ainda que se verificar que, 

até mesmo, distinguir o que é crime daquilo que não é resulta em tarefa complexa. 

Seguindo a ideia de Durkheim (que parafraseia Espinosa) “não reprovamos porque 

é um crime, mas é um crime porque o reprovamos” (DURKHEIM, 1979, p. 41) 

Não se pretende aqui defender seja abrandada a execução penal, 

primeiro porque não é essa a finalidade desta pesquisa, e segundo porque garantir 

direitos básicos constitucionalmente previstos não tem qualquer relação com a pena 

em si. Se considerado que a punição é a segregação social, a privação da liberdade, 

então o fato de existir condições mínimas de vida é requisito essencial para qualquer 

cidadão, segregado ou não. Sendo assim, “mais do que uma formal advertência de 

cunho refreador ao impulso delinquente, a pena, enquanto realidade corpórea, não 

se limita a figurar como mera consequência jurídica decorrente da prática do crime” 

(ROMERO, 2017, p. 03) 

Vale lembrar que as políticas públicas, materializadas em diferentes áreas 

como saúde, educação, economia, justiça e cidadania, ambiente e sustentabilidade, 

devem ser concebidas com vistas a atender tanto o conteúdo concreto como o 

conteúdo simbólico das decisões políticas, em seu processo de construção e na 

atuação dessas decisões (SECCHI, 2013, p. 28).  

A cooperação pública é uma forma de concretização das políticas 

públicas, e a confiança é pressuposto imprescindível para a concretização da 

cooperação e “para a solidificação do sentimento de pertencimento que, em última 

análise, implica no sentimento de responsabilidade para com o bem comum 

(COSTA; REIS, 2009, p. 174). Na formulação de políticas públicas, mormente 

quando relacionadas ao sistema carcerário, é necessário considerar as contradições 

e conflitos nos interesses das diversas classes que compõem o Estado (PEREIRA, 

2009, p. 10).  

No caso do Conselho da Comunidade de Assistência ao Preso de 

Lajeado, a base para a elaboração e organização de referido Conselho municipal, 
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foi o Manual do Conselho da Comunidade, publicado originalmente pela 

Corregedoria – Geral de Justiça do Rio Grande do Sul:   

A publicação do presente manual originou-se do interesse da 
Corregedoria-Geral da Justiça do Rio Grande do Sul (CGJ-
RS), por meio do Projeto Trabalho para a Vida, e do Conselho 
Penitenciário do Estado do Rio Grande do Sul em incentivar a 
constituição e efetivo funcionamento dos Conselhos de 
Comunidade, nos termos dos arts. 80 e 81 da Lei de Execução 
Penal. (CGJ-RS, 2018). 

 

Referido documento analisa e descreve como deve ser organizada a 

introdução dos Conselhos da Comunidade e sua aceitação pela sociedade civil. É 

importante destacar que os Conselhos da Comunidade atuam de modo a preservar 

a integridade dos detentos, assegurando-lhes direitos e possibilidades de um 

processo de ressocialização. Outro ponto de destaque são as necessárias parcerias 

entre os setores público e privado, que devem ser estimuladas e aproximadas. 

Também destaca-se a relevância do debate acerca dos espaços públicos e a 

importância do poder público local, bem como a utilização de recursos públicos para 

que a efetivação das demandas do Conselho sejam atendidas.  

 

4.2 O Presídio Estadual Feminino de Lajeado Miguel Alcides Feldens 

O Estado do Rio Grande do Sul possui somente quatro unidades 

prisionais femininas: em Porto Alegre, Guaíba, Torres e agora a da Lajeado. No total, 

em números de capacidade de engenharia, são disponibilizadas 749 vagas, para 

uma população carcerária que atualmente9 é de 2.074 mulheres (SUSEPE, 2018).  

A construção do Presídio Feminino foi precedida por uma outra ação na 

área prisional com participação comunitária no município. Em 2015, foi inaugurado 

o Albergue Semiaberto do Presídio Estadual de Lajeado – anexo ao presídio – 

contando com recursos obtidos pelo Conselho da Comunidade de Lajeado e com 

valores destinados pelo judiciário e entidades públicas e privadas. À frente da 

mobilização esteve o Juiz Diretor do Foro de Lajeado, que ressaltou como se deu o 

financiamento da obra:  

 

                                            
9 Dados de 21 de novembro de 2018. 
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[...] contou com os recursos do Poder Judiciário das Comarcas de Lajeado, 
Estrela e Teutônia, oriundos das penas alternativas e repassados mediante 
convênio, da Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública (ALSEPRO) e 
Conselho da Comunidade, entidades que efetivamente executaram a obra, 
além do aporte de recursos na ordem de R$ 120 mil, pelo Município de 
Lajeado, e de doações de empresas e de pessoas físicas (SUSEPE, 2015). 

 

O Presídio Estadual Feminino de Lajeado Miguel Alcides Feldens foi 

inaugurado em 25 de novembro de 2016. Segundo a SUSEPE (2017), “o presídio foi 

construído e idealizado pela comunidade Lajeadense e custou de 900 mil reais, com 

recursos do Poder Judiciário e comarcas vizinhas, Associação Lajeadense Pró-

segurança (ALSEPRO), Conselho da Comunidade local”. Cerca de 70% do valor, o 

equivalente a R$ 630 mil teve origem nas penas alternativas administradas pelas 

Varas de Execuções Criminais de Estrela, Lajeado e Teutônia, R$ 120 mil foram 

provenientes do Município de Lajeado e o restante de empresas e comunidade da 

região (SUSEPE, 2018).  

A unidade feminina está situada no mesmo terreno do Presídio Estadual de 

Lajeado e do Albergue (unidades masculinas). Conta com 1.200m² de área 

construída, e comporta ainda berçário, ambulatório médico e odontológico, salas de 

aula e de trabalho. A execução da obra, tal como ocorreu com o Albergue, ficou a 

cargo da Alsepro (Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública) e do Conselho 

da Comunidade local. O Presídio Estadual Feminino de Lajeado (Fig. 08) foi projetado 

para 75 vagas, sendo que, segundo o Juiz de Direito, atualmente, possui 7 presas 

provisórias, em prisão cautelar e 13 definitivas, com sentença transitada em julgado. 

Figura 8 - Fachada do Presídio Estadual Feminino de Lajeado 

 
Fonte: Arquivo pessoal, 2018. 
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Sua construção teve além dos recursos e doações significativas obtidos 

pela comunidade, o uso de verbas das chamadas penas pecuniárias, entendidas 

como aquelas que punem crimes de menor potencial ofensivo com o pagamento em 

dinheiro, e decorrentes de sentença com penas inferiores a quatro anos de reclusão, 

de crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, sem previsão de regime fechado 

(Art. 45, §1º e 2º do Código Penal). 

O Conselho Nacional de Justiça (CNJ) fixou a política do Poder Judiciário 
para o uso dos recursos com a Resolução 154/2012. Desde então, os 
recursos são depositados em conta bancária vinculada às Varas de Execução 
Penal (VEPs) ou Varas de Penas e Medidas Alternativas (VEPMAs), em vez 
de serem pulverizados em várias entidades. O dinheiro só pode ser 
movimentado por alvará judicial. Apenas entidades públicas ou privadas com 
fim social e conveniadas ou de caráter essencial à segurança pública, 
educação e saúde recebem a verba. Entre elas, estão as que promovam 
ressocialização de detentos e egressos do sistema carcerário, prevenção da 
criminalidade e suporte às vítimas dos crimes. Os juízes titulares das varas 
podem, também, repassar os valores recebidos como pena pecuniária às 
vítimas ou dependentes dos crimes relacionados à decisão (CNJ, 2016). 

 

O principal critério a ser observado para que as apenadas ingressem na 

casa prisional, segundo o Juiz da Comarca, "é abrigar presas provenientes do Vale do 

Taquari", sobretudo porque foi esta a comunidade que se envolveu relevante e 

ativamente na construção do presídio. 

Referindo-se ao processo de construção do presídio, o diretor de obras 

da Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública e do Conselho da Comunidade 

de Assistência ao Preso - informou que a coordenação da obra foi realizada a oito 

mãos, citando o Juiz diretor do Foro de Lajeado, o próprio diretor de obras da 

Alsepro, Dany Petry e Miguel Feldens (já falecido), considerando-as as partes 

principais de todo esse processo de construção, sendo que o envolvimento de todos 

foi com o objetivo de amparar o que é fruto da própria sociedade.  

“A união da comunidade é um dos caminhos para a superação dos 
problemas da violência e, consequentemente, da segurança pública”, 
destacou Johnson, durante o painel Segurança, do Fórum iRS, que nesta 
edição teve como tema Educação e Segurança, não há escolha: 
precisamos melhorar. O que fazer?. Como explicou o magistrado, a 
construção do presídio feminino de Lajeado “é resultado da indignação, da 
insatisfação e da inconformidade da comunidade local com a inércia do 
Estado e os rumos da segurança pública”. Para Johnson, a conscientização 
e a mobilização da comunidade foram fundamentais para vencer o 
preconceito e desafios da construção do presídio feminino. “Cada tijolo 
traduz a união da comunidade regional na efetiva construção da segurança 
pública”, disse o Juiz, ao destacar a frase lapidada na placa de inauguração 
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da instituição. A obra, além de ser comandada por um voluntário da 
comunidade, foi concluída em um ano e dois meses. “O custo total foi de R$ 
900 mil, sendo 60% vindo dos valores das penas alternativas oriundas do 
Poder Judiciário e o restante arrecadado na comunidade, com a 
participação da Prefeitura de Lajeado”, disse. (AJURIS, 2018).  

 

Referido diretor de obras citou uma frase de um dos protagonistas, Miguel 

Feldens: "os presos hoje estão contidos, amanhã estão contigo". No que se refere 

ao envolvimento do Conselho da Comunidade foi em razão de ser este o órgão que 

trata diretamente com os presos e seus familiares, ainda assim é quem mais sofre 

pelo descaso da SUSEPE e demais órgãos envolvidos com a execução penal. 

O representante de Alsepro explicou ainda que seu envolvimento pessoal 

de na construção e manutenção do Presídio Feminino ocorreu por ser construtor e 

ter sido convidado pelo vice-prefeito para auxiliar nesta e em outras obras. A sua 

motivação para a realização desta obra parte da sua concepção sobre a realidade 

presente, entendendo que "se não cuidarmos dos filhos da sociedade, somos 

condenados a viver com eles ou como eles".  

A transparência e a prestação de contas relativa à obra do Presídio foi 

assegurada de forma que a contabilidade ocorreu toda dentro da ALSEPRO. A 

prestação de contas junto ao Estado não ocorreu. A área onde se localiza o Presídio 

pertence ao Estado, mas não foi regularizada em função da burocracia a ser 

enfrentada junto aos órgãos competentes.  

A participação da comunidade não terminou com a inauguração do Presídio 

Feminino. Uma série de atividades e projetos de apoio às detentas são realizadas no 

local. A importância e o significado dessa presença da comunidade foi averiguada nas 

entrevistas com as apenadas. 

Ainda que o estudo de caso seja mais comumente utilizado para 

“contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, organizados, 

sociais, políticos e relacionados”, sua função vai além e possibilita igualmente uma 

investigação explanatória e causal (YIN, 2010, p. 24). 

É necessário ressaltar que a história oral esteve presente, uma vez que 

utilizada entrevista de sondagem estruturada. A entrevista estruturada realizada 

possui uma abordagem etnográfica, uma vez que oportunizou o contato 

intersubjetivo entre o pesquisador e seu objeto (ROMANELLI, 1988), no presente 
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caso os atores envolvidos nas relações existentes no Presídio Estadual Feminino de 

Lajeado.  

As entrevistas foram respondidas por dois dos principais envolvidos na 

construção e manutenção do presídio – o Juiz de Direito da Comarca de Lajeado e o 

Diretor de obras da Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública e do Conselho da 

Comunidade de Assistência ao Preso de Lajeado – e por oito apenadas do Presídio 

Feminino.  

As entrevistas com o Juiz da comarca e o representante da Alsepro foram 

realizadas no dia 07 de novembro de 2018, em Lajeado. As entrevistas foram 

gravadas e posteriormente transcritas. Seguiu-se um roteiro com doze e oito questões, 

respectivamente.  

As entrevistas com as apenadas foram realizadas no dia 08 de novembro 

de 2018. Foram entrevistadas oito detentas diretamente no Presídio Estadual 

Feminino de Lajeado. Utilizou-se um Roteiro com nove questões. Para assegurar o 

anonimato e favorecer a livre expressão de ideias, não se perguntou o nome ou o tipo 

de delito de cada qual. Os dados de identificação somente se referem à idade, o local 

de nascimento e a escolaridade. Assim, cada uma das entrevistas é identificada 

adiante com uma sigla: a letra A – de apenada – seguida por numerais de 01 a 08. 

Em acordo com a direção da casa prisional, cada entrevistada 

preencheram a caneta o roteiro da entrevista, com automomia para apresentar suas 

respostas. Os dados sobre as entrevistadas estão sintetizados no Quadro 1: 

Quadro 1 - Identificação e características gerais das apenadas que 
responderam ao questionário 

Identificador Idade Escolaridade e naturalidade 

A01 21 Curso superior incompleto;  natural de Chiapeta. 

A02 37 Ensino Médio completo; natural de Lajeado. 

A03 54 Ensino Médio Completo; natural de Lajeado. 

A04 27 Ensino Fundamental; natural de Lajeado. 

A05 38 Ensino Médio completo; natural de Santa Cruz do Sul. 

A06 32 Ensino Fundamental; natural de Três Passos. 

A07 45 Ensino Médio Completo; natural de Venâncio Aires. 

A08 26 Ensino Fundamental; natural de Ijuí. 

Fonte:  o autor. 
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As entrevistas com as apenadas atenderam o propósito de compreender 

aspectos da realidade das mulheres presas segundo a percepção das mesmas. 

Buscou-se averiguar como se realiza a ação da comunidade no cotidiano, sobre o bem 

estar e permanência das detentas no  presídio, assim como os projetos sociais 

realizados. O objetivo estava em entender como a relação com a comunidade pode 

fazer diferença na ressocialização das mulheres, possibilitando o adequado o retorno 

ao convívio na sociedade, quando da concessão da liberdade.  

A realização das entrevistas objetivou adentrar mais no universo 

carcerário, para colher as percepções diretamente das mulheres presas sobre como 

se sentiam em relação às garantias e/ou negativas aos seus direitos fundamentais. 

Buscou-se, pois, verificar in loco o cotidiano do Presídio Estadual Feminino e 

perceber como as detentas se sentem em relação à sua situação e à participação da 

comunidade no dia a dia do sistema prisional em que estão inseridas. Deste modo, 

a pesquisa transita não apenas na organização do Conselho da Comunidade da 

Comarca de Lajeado, mas também na apresentação do cotidiano das mulheres que 

lá cumprem suas penas ou prisão provisória.  

Durante a realização das visitas ao Presídio para a realização das 

entrevistas foi possível verificar a adequação de sua infraestrutura e sua capacidade 

de atender às demandas e necessidades básicas das mulheres em cumprimento de 

pena privativa de liberdade. Nas entrevistas realizadas foi abordado um pouco do 

histórico da unidade prisional e de cada detenta, em especial relacionando as 

questões ao cumprimento das penas, garantia de direitos e expectativas para a 

reinserção na sociedade após o cumprimento da pena, e o que poderia ser 

implantado para melhorar suas condições de vida durante a segregação.  

O primeiro questionamento foi feito sobre as condições de vida no Presídio, 

analisando o que essas condições possuem de positivo ou de negativo.  

Nos pontos positivos, as apenadas, em sua maioria, citaram a "Escola 

Liberdade" , projeto NEEJA - Núcleo de Educação Estadual de Jovens e Adultos -  

aplicado dentro do presídio, onde elas podem ter formação no Ensino Fundamental e 

no Ensino Médio. Segundo A2 em seu comentário sobre a escola: "A escola é quatro 
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dias por semana e é muito bom, sempre aprendemos algo novo. Na escola consegui 

me formar no Ensino Médio e continuo indo como ouvinte". 

Outro aspecto positivo citado por todas as apenadas é o projeto proposto e 

desenvolvido pela UNIVATES - Universidade do Vale do Taquari. Sobre a UNIVATES 

os comentários das detentas são os melhores possíveis: Para A2: "A Univates vem 

três sextas -feiras por mês e traz dança, ginástica, conversas". " [...] a Univates nos 

ajuda a enxergar com outros olhos". 

Também foi questionado às mulheres presas se estão cientes dos 

projetos sociais/comunitários desenvolvidos no Presídio, bem como se há 

identificação com eles, descrevendo-os e apontando se pretendem continuar o 

trabalho que aprendeu no presídio quando saírem. Um quadro importante da 

pesquisa, está relacionado as condições das detentas, aos ajustes de uma 

ressocialização e reintegração ao meio social. Para isso é necessário aproximar os 

discursos das detentas e dos membros do Conselho da Comunidade e perceber não 

apenas a complexidade do sistema prisional de um Presídio Feminino, mas também 

propõem investigar a atuação do Conselho da Comunidade frente às novas 

perspectivas de vida das mulheres presas. 

Destacam-se ainda outros aspectos benéficos, entre eles a presença de 

médicos e da psicóloga como profissionais que prestam atendimento, e também a 

presença da Igreja Universal, que mensalmente leva um kit de higiene pessoal. A 

Pastoral da Igreja Católica também se faz presente.  

As apenadas analisaram também os aspectos negativos, citando o fato de 

não possuírem o PAC para trabalhar e ajudar os filhos em casa, passarem muito 

tempo trancadas nas celas e, também a  falta de diálogo entre elas e a direção do 

Presídio. 

Na pergunta: "você se sente respeitada nos seus direitos dentro do 

presídio", as apenadas responderam que alguns sim e outros não, mas o fato de 

poderem ver os filhos nas visitas e de poderem ir na igreja mesmo estando presas é 

um sinal de respeito. Conforme A7: "sente-se respeitada pois tem visitas, comida, hora 

de lazer, banho e atendimento médico e psicólogo". 
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Sobre os direitos que as apenadas entendem que não estão sendo 

respeitados, a entrevistada A01 afirmou: "Só acho que deveríamos ficar menos tempo 

trancada e mais tempo ocupada". As falas foram no sentido de que deviam ficar mais 

tempo ocupadas com trabalho, e que o mesmo contasse como remissão em suas 

penas, com menos tempo trancadas nas celas. A falta de possibilidades de trabalho 

tem sido uma constante quando se fala acerca das dificuldades para a exeução da 

pena e – principalmente – para a ressocialização dos indivíduos: 

As oportunidades de trabalho dentro das prisões são pequenas, não existe 
colocação para todos os internos que desejam trabalhar. Dentro da 
instituição prisional reproduz-se a exclusão ocorrida na sociedade e 
somente alguns obtêm acesso ao trabalho. Estes, os escolhidos, irão 
desempenhar atividades ocupacionais sem qualquer caráter 
profissionalizante, apenas suprindo as necessidades de pessoal para a 
manutenção dos presídios e receberão uma remuneração mínima [...] O 
indivíduo vê se reproduzir na instituição os fatos ocorridos quando em 
liberdade, nos quais encontrava-se excluído do mercado de trabalho ou 
percebendo baixos rendimentos insuficientes para manter sua família 
(POZZEBON, 2007, p. 271). 

 

Necessário lembrar que o direito ao trabalho é garantido aos presos por 

força do Art. 28 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que prevê que “o 

trabalho do condenado, como dever social e condição de dignidade humana, terá 

finalidade educativa e produtiva”. O trabalho deve ser remunerado, nos termos 

disposto no Art. 29, de modo a atender: a) à indenização dos danos causados pelo 

crime, desde que determinados judicialmente e não reparados por outros meios; b) 

à assistência à família; c) a pequenas despesas pessoais; d) ao ressarcimento ao 

Estado das despesas realizadas com a manutenção do condenado, em proporção a 

ser fixada e sem prejuízo da destinação prevista nas letras anteriores. Importante 

salientar que o trabalho do preso descrito no Art. 28 não se confunde à prestação de 

serviço à comunidade (Art. 30), sendo que essa última não é remunerada.  

As apenadas também comentaram sobre o fato de não estarem usando o 

salão de beleza e não terem água gelada, pois, ficam muito tempo trancadas. 

Relataram que não possuem assistência social e são poucas as visitações feitas pela 

defensora pública, visto terem necessidade de olhar seus processos e terem 

orientações a respeito dos mesmos. Argumentaram que falta trabalho, que a falta de 

um freezer é sentida e o fato de durante as visitas ficarem no sol com a família. 
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De se ressaltar que o salão de beleza implantando na unidade foi 

inicialmente destinado ao Curso Profissionalizante de Cabeleireira, em uma parceria 

com o SENAC (INNOVARE, 2018). O projeto foi iniciado em 12 de setembro de 2017 

como um curso básico profissionalizante de corte de cabelo, denominado 

“Embelezando Rostos, Ressignificando Vidas”. O curso contava ainda com módulo 

destinado a ensinamentos sobre maquiagem (SSP/RS, 2017). 

O curso, que conta com a participação de quatro detentas, terá duração de 
três meses, com aulas semanais de duas horas. O curso conta com 
certificação profissional, o que aumenta as facilidades de reinserção das 
participantes no mercado de trabalho, e o principal objetivo é elevar a 
autoestima das apenadas. Para a psicóloga do presídio, Rosiléia 
Schwengber, a capacitação profissional é uma das maneiras mais efetivas 
de tratamento penal. “Esta formação efetiva o processo de tratamento penal 
e envolve a participação da comunidade. Já para as mulheres privadas de 
liberdade é a chance de enfrentar, com qualificação, o mercado de trabalho 
à frente, quando já forem egressas do sistema carcerário”, destacou 
Rosiléia. A iniciativa de realização do curso e aquisição dos materiais foi 
resultado da soma de esforços das equipes da 8ª Delegacia Penitenciária 
Regional, do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, Conselho da 
Comunidade e da comunidade em geral (SSP/RS, 2017). 

 

No entanto, conforme relatos das apenadas, essa grande oportunidade de 

trablho e profissionalização não está sendo concretizada, sendo que atualmente o 

local destinado às aulas, com  toda a infraestrutura do salão de beleza, está obsoleta.   

Por faltar assistência social (A8), elas mesmas providenciarem coisas para 

melhor o convívio. Insistiram na importância de ter assistência médica mais seguido, 

considerado um direito não atendido. Segundo A7: "...deveríamos ser respeitadas 

pelas outras presas. Porque elas também são presas iguais umas como outras". 

A regionalização da Vara de Execução Criminal, inserindo a Comarca de 

Lajeado na regional de Santa Cruz do Sul, por determinação da Lei Estadual nº 

15.132, de 30 de janeiro de 2018 – que cria Varas de Execução Criminal Regionais, e 

dá outras providências – tem sido alvo de preocupação por parte da comunidade de 

Lajeado. Isso porque as casas prisionais do município de Lajeado, tanto o Presídio 

Feminimo, quanto o masculino e o anexo (albergue) podem passar a receber presos 

de toda a região, o que certamente ocasionariam um aumento significativo de 

apenados, sem que estejam claros os requisitos de transferência de recursos 

(INFORMATIVO, 2018).  
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4.3 A participação da comunidade no Presídio Estadual Feminino de Lajeado 

na percepção das lideranças e das apenadas 

 

Para o Juiz de Direito de Lajeado, a ideia de construir um Presídio 

Feminino na cidade de Lajeado "surgiu da necessidade de vagas no Vale do Taquari, 

em especial Lajeado, Estrela e Teutônia, já que essas comarcas abrangem 17 

municípios". 

Refere o magistrado que houve inicialmente resistência por parte da 

comunidade quanto à construção do Presídio em Lajeado, uma vez que só tinham 

aquela área disponível. Essa resistência foi perdendo força quando iniciou a 

construção, ocorrendo um mutirão social para a construção da casa prisional, o que 

hoje, para o Juiz de Direito: "é motivo de orgulho para a comunidade de Lajeado". 

Conforme demonstrado pelo entrevistado, para a construção do presídio 

o investimento total foi de R$ 900 mil: do total, 68% foi oriundo da reserva de penas 

alternativas, o município de Lajeado contribuiu com 120 mil reais e os valores 

restantes resultaram de contribuições voluntárias da comunidades, das empresas e 

indústrias da região.  

A contribuição de entidades da comunidade local para a construção do 

presídio, se deu através da ALSEPRO, do Conselho da Comunidade e da iniciativa 

privada como o Banco SICREDI, Lojas Taqi, Indústria de refrigerantes Fruki e 

Cooperativa Languiru. A principal vantagem das empresas em participar da 

comunidade e auxiliar no atendimento de suas demandas é cumprir com suas metas 

de responsabilidade social corporativa, o que é uma forma de aproximar-se de seu 

público consumidor, demonstrando o compromisso da empresa com a comunidade.  

Responsabilidade Social não se confunde com Filantropia, consistindo esta 
em ações diversas do objeto da empresa e realizadas além daquilo 
preconizado pela lei e a responsabilidade social, ao contrário, de atitudes 
ligadas ao objeto social da empresa e orientadas pela lei. Responsabilidade 
Social é uma conduta orientada pela lei, resultando numa opção estratégica 
da empresa, por motivos relacionados a um desempenho empresarial ótimo 
e com reflexos sociais, seja ainda em razão dos incentivos fiscais 
decorrentes desta atuação (LEWIS, 2012, p. 06). 
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A participação do poder público na obra do Presídio deu-se com a ativa 

participação do Município de Lajeado, que auxiliou desde o início com 

terraplanagem, no encaminhamento de alvarás e por fim com aporte financeiro.  

Teria a participação comunitária, face ao ativo envolvimento da ALSEPRO 

e do Conselho, substituído a ação do poder público? Para o direto de obras, tratou-

se de uma parceria: "A Prefeitura de Lajeado foi parceira exemplar, assim como a 

Polícia e o Judiciário". Houve mão-de-obra prisional e doações da comunidade e de 

empresas particulares. Quanto ao Poder Público Estadual, ocorreu omissão. O 

governo do Estado na época assinou um convênio se comprometendo a fazer uma 

doação em dinheiro e não cumpriu, sendo esse compromisso assumido pelo 

Município de Lajeado. 

No que se refere ao papel que tanto a ALSEPRO quanto a Associação e 

o Conselho da Comunidade desempenham na manutenção do Presídio e dos 

projetos sociais, consiste na consciência e grande preocupação que hoje se tem com 

a ressocialização. Oferecer uma profissão e exercer a sua respectiva função é motivo 

de imenso orgulho. A manutenção da área física do presídio é feita com verba da 

ALSEPRO, além de auxílio da Prefeitura. 

Dentre os pontos positivos e as maiores dificuldades para que o Presídio 

Feminino de Lajeado seja um espaço favorável à ressocialização das apenadas, o 

entrevistado afirma que um dos aspectos mais positivos, neste caso, consiste em 

fazer com que o Judiciário não perca tempo colocando uma apenada em um presídio 

distante, visto que se a mesma permanecer próximo a seus familiares será mais 

facilmente ressocializada. Outro aspecto importante é proporcionar estudo e 

formação às presas, visando assim, uma melhor readaptação e ressocialização das 

mesmas à vida em sociedade. 

Ressalta o magistrado que um dos principais projetos e de fundamental 

importância para as detentas do Presídio Feminino de Lajeado é a chamada "Escola 

da Liberdade", que é o NEEJA profissional, proporcionando a conclusão do Ensino 

Fundamental e até mesmo o Ensino Médio pelas apenadas. O entrevistado reitera 

ainda que as condições que o presídio oferece para as detentas são plenamente 

apropriadas e, permitem que elas tenham uma ressocialização.  
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O coordenador de obras do presídio, continua prestando serviços na 

manutenção e conservação do presídio. Ele destaca o apoio oferecido por várias 

entidades, como o SESC/SENAC no oferecimento de cursos profissionalizantes. 

Com base na experiência da construção e manutenção do Presídio, o 

coordenador de obras entende que quando a comunidade participa dos assuntos 

públicos, sem dúvida nenhuma faz toda a diferença, "visto que o lado político deixa 

muito a desejar". Quando um empresário se dispõe a executar um projeto a obra é 

realizada, sai do papel, já que o Estado, não raras vezes, não tem iniciativa. 

A percepção do Juiz e do representante das entidades comunitárias, 

conforme as entrevistas, são bastante positivas quanto ao presídio feminino. 

Inclusive, segundo o julgador, inexistem celulares no presídio e outros incidentes 

disciplinares (AJURIS, 2018). Deve ser mencionada, todavia, uma denúncia de 

maus-tratos na imprensa local:  

Denunciados supostos maus-tratos no Presídio Estadual Feminino de 
Lajeado - Em carta, detenta conta que teria permanecido no isolamento 
durante um mês, relata ameaças de morte e comida com “bichos”. Direção 
nega acusações. [...] Conforme a mulher, que prefere não se identificar, uma 
série de irregularidades estariam ocorrendo no Presídio Estadual Feminino 
de Lajeado, inaugurado em novembro de 2016. “Não é mil maravilhas como 
eles falam. As presas não têm direito a nada, é desumano lá dentro. Eu 
posso falar porque vivi isso”, garante. O Grupo Independente teve acesso à 
carta. Nela, a presa diz que usou a mesma roupa durante um mês, que não 
tinha acesso ao pátio e que visitas da sua família e do seu advogado não 
eram permitidas pela direção da casa. O castigo teria sido aplicado porque 
ela foi pega com um aparelho celular, o que infringe as leis do local. A 
mulher, que é natural de Lajeado, está na casa prisional desde janeiro de 
2017. [...] Conforme a chefe de segurança do Presídio Estadual Feminino 
de Lajeado, Iasmin Poltozi Bauce, as medidas adotadas na casa são de 
conhecimento do Poder Judiciário e levam em conta as determinações da 
Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), que controla as 
unidades prisionais no Rio Grande do Sul. [...]“A apenada entrou no castigo 
no sábado, dia 3 de fevereiro, e saiu dez dias depois, na quarta-feira de 
cinzas, dia 14 de fevereiro. Saiu, que eu digo, para uma cela com outras 
presas. Normal, vai para o pátio e recebe visitas. Na quinta-feira (15) ela 
cometeu outra falta grave, ou seja, ela cometeu outro ato, que ocasionou 
outro procedimento, que, por consequência, ocasionou mais dez dias de 
castigo. Por isso que ficou todo esse tempo sem visita”, explica Iasmin. 
(INDEPENDENTE, 2018).  

 

Ao que foi apurado durante as visitas ao Presídio Estadual Feminino de 

Lajeado, denúncias como a acima relatada parecem ser fatos isolados no histórico 

da instituição. A participação da comunidade e seus resultados positivos são 

reconhecidos pelas detentas.  
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Sobre a importância da participação comunitária, perguntou-se às 

apenadas se há pessoas na comunidade que vem prestar algum tipo de apoio a elas 

e se esse apoio é importante. Nas respostas citaram novamente a presença das 

igrejas Universal e Pastoral católica, a presença da UNIVATES, que fornece linhas 

para fazerem o artesanato, doam roupas para elas e ainda aprendem muito com as 

brincadeiras e danças. Sendo que para (A8): "Univates e igrejas, são importantes 

porque algumas presas não recebem visitas".  

Dentre os projetos com os quais as apenadas mais se identificam foi citado 

o da UNIVATES, pois segundo elas: "as gurias são legais e nos ajudam bastante". "A 

UNIVATES vem nas sextas das 9h às 11h trazendo integração entre elas com nós 

presas e também mostrando que devemos interagir entre nós". "O crochê é feito nas 

celas e traz alguma renda e a igreja que nos traz um kit higiene, uma vez por mês" 

(A7). Outra que elogiou o projeto oferecido pela UNIVATES foi A5: "Com a Univates, 

porque eles vem aqui para nos divertir, nos ensinar, conversar e nos ajudam em alguns 

problemas, elas tentam de certa forma nos ajudar, tentam não nos deixar tristes e 

desanimadas, isto é muito importante para nós". 

Descreveram os projetos oferecidos e apresentados pela comunidade 

como um meio de integração e descontração, além do conhecimento que adquirem 

durante os encontros. O discurso apresentado nas entrevistas confirmam as notícias 

veiculadas na imprensa local, sobretudo aquelas da própria Univates, que em 28 de 

setembro de 2018 noticiou projeto para recolher da comunidade doações de linha de 

tricô e crochê, informando o destino e os beneficiados com as doações:  

Uma das entidades beneficiadas pelas ações do projeto de extensão Veredas 
da Linguagem é o Presídio Feminino de Lajeado. No local, as apenadas 
participam de um projeto para confecção de roupas e acessórios de tricô e 
crochê. Uma parte da produção já foi doada para crianças da Escola 
Municipal de Educação Infantil (EMEI) Cantinho Mágico, do bairro Santo 
Antônio. Para apoiar a com a iniciativa, o Veredas da Linguagem está 
recolhendo doações de linhas de tricô e crochê em caixas disponíveis nos 
Prédios 9, 12 e 16. De acordo com a coordenadora do eixo Linguagem e 
Corporeidade, professora Silvane Fensterseifer Isse, o crochê tem sido um 
dispositivo importante de ocupação do tempo e de criação para as 
mulheres. A ideia é que ele possa se tornar uma possibilidade de trabalho 
e renda no processo de ressocialização das mulheres apenadas. “Estamos 
projetando a exposição e venda das peças em feiras de Natal deste ano. 
Essa iniciativa é das próprias apenadas. A entrada de agulhas de alumínio 
no local foi possível mediante liberação especial da justiça, a partir de 
solicitação da psicóloga do presídio. Atualmente, o projeto é possível graças 
a doações. Ainda mais importante do que as peças produzidas e doadas é 
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a oportunidade de essas mulheres ressignificarem suas vidas e perceberem 
suas potencialidades”, analisa. (UNIVATES, 2018) 

 

Na descrição de como funcionam os projetos desenvolvidos dentro do 

Presídio, colocaram que com a Univates ocorrem atividades no pátio, para A4: "a 

Univates traz dança e um pouco de alegria para nós que estamos privadas da 

liberdade". "Univates nos deixa alegre, faz a gente se sentir um pouco fora daqui"(A4). 

"Toda a sexta-feira, elas vêm com vários tipos de trabalhos. Dança, jogos, 

brincadeiras, diálogos, ginásticas. A UNIVATES tem muitos projetos de ajuda para 

nós. Isso é muito importante" (A5).  

Outra pergunta pertinente e de interesse sobre este estudo de caso, é sobre 

a possibilidade de dar continuidade a esse tipo de trabalho desenvolvido nos projetos, 

quando for concedida a liberdade para as apenadas. A5 respondeu que quer continuar 

o projeto quando da sua liberdade. Pretende fazer gastronomia e continuar o contato 

com a UNIVATES, pois segundo ela, ocorre ajuda por parte dos integrantes da equipe 

dos projetos também na divulgação do trabalho de crochê. A3 disse que pretende 

continuar com o projeto do crochê: "É uma coisa que eu gosto de fazer e vai ser um 

recomeço, uma fonte de renda para mim". A5 coloca que: "Se fosse possível gostaria 

de seguir com o projeto da UNIVATES, porque elas nos passam que na rua nós presas 

eram vistas como pessoa que não prestam, bandidas perigosas e aqui elas nos 

passam como se fossemos pessoas importantes, elas adoram trabalhar com nós e 

isso nos deixa muito satisfeitas". 

Na sugestão de outros projetos que seriam importantes para as apenadas, 

que serviriam para ajudá-las a encontrar trabalho e ter boas condições de vida no 

futuro, relataram que poderia ter mais cursos, mais trabalhos que contam como 

remição. Poderia ter mais cursos diferenciados, para saírem mais preparadas ou com 

opção para o trabalho: "Aqui deveria ter o PAC, ou qualquer outra coisa que ocupasse 

nosso tempo, que poderíamos aprender muito mais para lá fora termos oportunidades 

de emprego (A5)". A7 salienta que: "Teríamos que ter um trabalho para nos sustentar 

e auxiliar nossa família". 

Outro dado importante e que merece destaque são as atividades de 

confecção de jogos pedagógicos realizados durante as aulas do NEEJA, Núcleo 

Estadual de Educação de Jovens e Adultos (NEEJA) Liberdade, implantado pela 3ª 
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Coordenadoria Regional de Educação (3ª CRE), situada no Município de Estrela e 

que atende a região da comarca de Lajeado. Os brinquedos pedagógicos são 

confeccionados em madeira doada por uma empresa local. Faz parte das atividades 

das mulheres presas a pintura das peças, bem como todo o acabamento e arte final, 

de jogos como dominó, moinho, xadrez e paciência. A previsão é de que as mulheres 

sejam também responsáveis por manuais para explicar as regras e formas de uso 

de cada jogo pedagógio por elas elaborado.  

A escolha dos jogos foi elaborado com base em levantamento das 

necessidades dos alunos nas escolas estaduais da região, sendo que a inicitativa de 

utilizar mão de obra das apenadas está devidamente documentados junto à 

Secretaria Estadual de Educação e Cultura do Estado do Rio Grande do Sul  

(Seduc/RS). Há projeto de criação e elaboração de uma logomarca denominada 

'Neeja Liberdade', para identificar as peças elaboradas pelas apenadas do Presídio 

Estadual Feminino da Comarca de Lajeado. O objetivo é de que as peças ganhem 

mercado, sendo comercializadas também para a Secretaria de Educação Municipal 

e para a comunidade como um todo.  

A elaboração dos jogos possui um viés duplo: ao mesmo tempo em que 

produzem as peças as mulheres estmulam o aprendizado de conceitos de 

matemática, história, português e transdisciplinaridade. A Coordenadoria Regional 

de Educação enfatiza que: "elas estudam as formas, tamanhos e também precisam 

conhecer a história. Os professores estão aprendendo juntos, é uma novidade para 

todos. As mulheres abraçaram a causa e estão felizes por fazerem parte do projeto",  

Com referidas atividades as apenadas, agora também alunas, aumenta sua 

auto-estima, uma vez que sentem-se valorizadas e encontram, na escola, a 

oportunidade de aprender e vislumbrar um futuro melhor para elas mesmas, além de 

se tornarem exemplo para a família. Algumas pretendem concluir o Ensino Médio e 

outras vão além, sonham com a universidade. Uma delas ainda ressalta que as 

pessoas enxergam as apenadas de forma pejorativa e o entendimento precisa 

mudar. "Não gosto quando falam 'cadeia', como se fossemos bichos e estivéssemos 

em uma gaiola. Isso aqui é o sistema carcerário". As perspectivas apontadas pelas 

entrevistadas demonstra que ainda há muito a ser feito e a continuidade dos serviços 
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prestadas pela comunidade é um ponto de apoio significativo ao dia a dia das 

mulheres em segregação de liberdade.  

Tratar de ressocialização é item essencial para que se possa entender a 

amplitude e a eficácia do trabalho que vem sendo realizado de forma comunitária 

junto ao Presídio Estadual Feminino de Lajeado. O trabalho realizado no Município 

está na vanguarda do que se espera seja realizado para a efetividade da 

ressocialização daqueles que cumprem pena privativa de liberdade. Assim é porque 

“a falta de efetivo pessoal, de investimento e a precariedade do modelo atual 

dificultam qualquer tentativa de obter êxito quanto à ressocialização, tornando essa 

possibilidade um anseio impossível de ser alcançado somente na dependência 

estatal” (SLONIAK, 2007, p. 12). 

O significado da vida carcerária não se resume a mera questão de muros e 
grades, de celas e trancas; ele deve ser buscado através da consideração 
de que a penitenciária é uma sociedade dentro de uma sociedade, uma vez 
que nela foram alteradas, drasticamente, numerosas feições da 
comunidade livre (THOMPSON, 1980, p. 21-22). 

 

A certeza de que o trabalho realizado pela comunidade de Lajeado está 

dando certo e cumprindo seus objetivos é o fato de que, conforme informações 

coletadas em entrevistas com o magistrado, não há qualquer caso de reincidência 

entre as mulheres que cumpriram pena no Presídio Estadual Feminino de Lajeado.  

Sem desconhecer a ocorrência de problemas e atritos – conforme o relato 

acima apresentado da denúncia de uma apenada, registrado pela imprensa - os 

dados coletados neste trabalho e a inexistência de reincidência das apenadas que 

passaram pelo Presídio Estadual Feminino de Lajeado, referidas pelo Juiz da 

comarca, comprovam que está sendo alcançado o principal objetivo do cumprimento 

das penas privativas de liberdade, que é a ressocialização. E essa ressocialização 

efetiva somente pode ocorrer através da oportunidade de educação e 

profissionalização - concluindo os cursos oferecidos pelo sistema prisional – e efetivo 

trabalho durante o cumprimento da pena. Desta forma, espera-se que as mulheres 

que retornam ao convívio social, após ficarem segregadas da sociedade em geral, 

estejam aptas a exercer uma profissão quando restabelecida a liberdade.  



 

5 CONCLUSÃO 

 

Diante de um contexto político como o atual, com escassez de recursos e 

constantes cortes de verbas destinados aos mais diversos setores da administração 

pública direta e indireta, a realização de políticas públicas destinadas a suprir direitos 

básicos e fundamentais dos indivíduos segregados junto ao sistema penitenciário 

não é tarefa fácil. Referida tarefa fica ainda mais difícil quando para atender as 

demandas dos presos é necessário ultrapassar as barreiras dos preconceitos que 

insistem em olhar a questão penitenciária apenas como uma forma de punição 

àqueles que cometem crimes, e sendo assim não precisariam ter seus direitos 

mínimos preservados.  

O presente trabalho tratou da participação comunitária na questão 

prisional. O problema que norteou a pesquisa foi: qual a função e a importância do 

Conselho da Comunidade para a garantia de direitos fundamentais e sociais à 

população carcerária do Presídio Estadual Feminino de Lajeado, à luz do 

comunitarismo? A hipótese do trabalho é que o Conselho da Comunidade da 

Comarca de Lajeado constituía-se em um instrumento fundamental para garantir o 

cumprimento de direitos fundamentais e sociais das apenadas. 

No primeiro capítulo foi exposta a necessidade de assegurar adequadas 

condições físicas e materiais das casas prisionais, incluindo atividades laborativas e 

educacionais, bem como a atenção à situação das mulheres encarceradas, para 

viabilizar um efetivo processo de ressocialização. Embora estabelecidas em lei, o 

Estado brasileiro não vem conseguindo assegurar tais condições. 

No segundo capítulo desenvolveu-se o argumento comunitarista da 

importância da comunidade na vida social e de que a participação comunitária é um 

fator fundamental para o êxito das políticas públicas. Embora sejam uma previsão 

normativa relativamente antiga, existente desde o texto original da Lei de Execução 

Penal, Lei nº 7.210/1984, os Conselhos da Comunidade ainda estão em fase de 

estruturação e buscam aprender a atuar para, de fato, concretizar aqueles direitos 

que devem defender. Durante muito tempo os Conselhos serviram apenas para 
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cumprir uma formalidade legal, e agora é que começam a ganhar independência, 

representando efetivamente os interesses da comunidade como um todo.  

A importância dos Conselhos da Comunidade, nas Comarcas em que 

estão devidamente instituídos, é indiscutível. Conforme restou demonstrado, os 

Conselhos são essenciais para a identificação, elaboração e execução de políticas 

públicas para atender à população carcerária, tendo a presente pesquisa 

demonstrado sua importância na elaboração de políticas públicas que venham a 

atender e garantir os direitos fundamentais das mulheres presas.  

O terceiro capítulo sistematizou os dados, coletados mediante entrevistas 

com o Juiz de Direito, com o representante das entidades comunitárias e com oito 

detentas, sobre a importância da participação comunitária na construção, 

manutenção e desenvolvimento de projetos voltados ao bem-estar das apenadas. 

Da entrevista realizada com o Juiz da Comarca de Lajeado, descobre-se 

que a ideia de construir o Presídio Feminino surgiu da urgente necessidade de 

criação de vagas na região do Vale do Taquari, especialmente em Lajeado, Estrela 

e Teotônia.  Revelou-se, também, que houve uma certa resistência da comunidade 

local, mas que a partir do momento em que a sociedade, atendendo ao chamado do 

Poder Público, começou a participar da construção, adotou a ideia e hoje sente 

orgulho da obra que auxiliou a erigir. O magistrado esclareceu que o custo total da 

obra foi de R$ 900,000,00, sendo que grande parte sobreveio da destinação do valor 

das penas alternativas (68%), R$ 120,000.00 foram doados pelo Poder Público 

Municipal e o restante originou-se de contribuições voluntárias de entidades privadas 

(empresas, indústrias e comunidade). Informou, ainda, que o Presídio Feminino de 

Lajeado conta com 75 vagas, e que o principal critério para escolha de ingresso das 

apenadas é o fato de ser oriunda do Vale do Taquari. O entrevistado destacou como 

de especial importância dentre todos os projetos sociais desenvolvidos, o da Escola 

da Liberdade (NEEJA Prisional), que proporciona às apenadas concluírem os 

ensinos fundamental e médio. Por fim, ressaltou o Juiz e Direito, que praticamente 

não há notícia de reincidência e que através da educação e dos projetos 

desenvolvidos no estabelecimento prisional, as presas conseguem fazer cursos 
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profissionalizantes, permitindo a busca de colocação profissional, quando da 

reconquista da liberdade. 

O representante das entidades comunitárias informou que a idealização e 

construção do Presídio Feminino de Lajeado foi um trabalho realizado a ‘quatro 

mãos’, ou seja, dele, do magistrado e de outros dois membros ativos da sociedade 

local, cujo objetivo era o de amparar as mulheres detentas. O Poder Público local se 

envolveu e auxiliou na execução do projeto, bem como a Polícia e o Judiciário, além 

da iniciativa privada, através de doações da comunidade e empresários locais. Assim 

como o magistrado, o representante comunitário destacou que tanto a Associação 

Lajeadense Pró-Segurança Pública quanto o Conselho da Comunidade, tem grande 

preocupação com a ressocialização das apenadas, sobretudo em proporcionar o 

aprendizado de uma profissão. Um dos pontos mais positivos da construção do 

estabelecimento prisional é o de propiciar às apenadas que permaneçam próximo 

de seus familiares. Encerrando, o representante referiu que a participação da 

comunidade na construção e manutenção do Presídio Feminino faz toda a diferença, 

eis que o Poder Público, pelos entraves burocráticos e políticos, deixa muito a 

desejar. 

Nas entrevistas com as oito apenadas notou-se alguns poucos sinais de 

insatisfação, pequenas coisas que assumem grande importância para elas em razão 

da privação do bem maior (liberdade), como por exemplo, a falta de acesso à água 

gelada até problemas realmente mais sérios, como a falta de efetividade de projetos 

e parcerias para a profissionalização (ex: curso de cabeleireira). De forma geral, as 

condições de vida e bem-estar são bastante satisfatórias, com reconhecimento por 

parte das apenas da importância da presença das organizações comunitárias. Tais 

situações só confirmam e demonstram a necessidade da continuação das parcerias 

com a comunidade local, poder público local e atuação firme do Conselho 

Comunitário para que os resultados positivos sejam permanentemente multiplicados. 

Dessa forma, a hipótese da pesquisa foi confirmada. Através do estudo 

de caso realizado, junto ao Presídio Estadual Feminino de Lajeado, uma obra 

construída através da participação da comunidade, foi possível comprovar a 

importância da participação comunitária nas políticas públicas, enfatizada pelo 
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comunitarismo, faz a diferença. A ideia de uma terceira via e da cooperação entre 

Estado e comunidade talvez seja a única forma possível de concretizar direitos de 

forma legítima, válida e eficaz atualmente. 

O trabalho deixa claro que existem diversos caminhos a trilhar para a 

atuação comunitária, como uma terceira via importante, inclusive, para a obtenção 

de recursos e financiamento para projetos dos Conselhos da Comunidade. E essa 

via é essencial, uma vez que as demandas não deixam de existir, e o fato de a 

administração pública estar, ou não, em crise financeira, não impede ou exime a 

responsabilidade pela garantia de direitos sociais à população carcerária. 

Impõe-se mencionar que, muito embora esta pesquisa tenha enfatizado o 

trabalho do Conselho da Comunidade junto ao Presídio Estadual Feminino de 

Lajeado, outras organizações comunitárias também tiveram e ainda seguem tendo 

relevante papel na construção e manutenção do referido estabelecimento prisional e 

concretização de seus projetos. Assim é que, além do Conselho da Comunidade e 

da Associação Lajeadense, registra-se que a Prefeitura sempre esteve ao lado da 

comunidade e demais entidades, auxiliando com doações, obras de terraplanagem 

e também nos encaminhamentos de documentação para liberação de alvarás. 

Além do Poder Público local e, obviamente, do Poder Judiciário 

(idealizador do projeto), não se pode deixar de citar a importante adesão e 

participação da iniciativa privada, registrando-se, especificamente, as empresas 

Banco Sicredi, Fruki, Languiru e Taqui. Importante também foi, e é, a colaboração 

da Alsepro, responsável pela transparência e pela devida prestação de contas dos 

valores relativos à obra do Presídio Feminino, além de ainda contribuir com doações 

para a manutenção da área física. 

Tal situação evidencia a importância do tema aqui abordado, 

demonstrando que a atuação conjunta entre comunidade, legislativo, executivo e 

judiciário, é uma saída essencial para que sejam garantidos direitos fundamentais. 

Mas o que é mais importante: a garantia de direitos aos indivíduos encarcerados é 

um forte começo para sua ressocialização e minimização dos índices de reincidência 

– como visto com o Presídio Estadual Feminino de Lajeado, onde não há qualquer 

relato de reincidência até o momento.  
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Ainda são necessários importantes passos na criação e concretização de 

políticas públicas para a defesa e garantia dos direitos de indivíduos apenados, em 

especial para as mulheres, que possuem diversas especificidades a exigir 

tratamento que garanta o respeito à igualdade de direitos. A importância do poder 

executivo e da sociedade civil nesse processo de garantia de direitos é evidenciada 

na pesquisa realizada, mormente ao demonstrar que o objetivo máximo da execução 

penal deve ser a reinserção do apenado na sociedade, de forma ressocializada.  

De qualquer modo, a lição última da pesquisa realizada é o fato de que 

jamais se poderá falar em inclusão social se a sociedade como um todo não 

participar e ser responsável pelas etapas, políticas públicas e programas 

necessários à concretizar tal inclusão. Nenhum indivíduo pode ser inserido em um 

grupo se esse grupo não está disposto à receber tal indivíduo. É nesse ponto que a 

ação comunitária ganha maior relevância, ao possibilitar que sociedade e indivíduos 

em segregação se reencontrem enquanto uma comunidade, com interesses que 

devem ser comuns e convergirem para o objetivo máximo de segurança e 

adequação social. 

É um processo de dois lados (apenado e sociedade) e várias faces 

(comunidade, executivo, legislativo e judiciário). As formas de atuação comunitária 

apontadas, participando desde a identificação de demandas de políticas públicas, 

até a concretização de ações voltadas à garantia de direitos fundamentais, 

contribuem para a efetiva inclusão social – ou ressocialização. Esse processo já 

começou a acontecer e apresentar seus primeiros resultados, tal como visto em 

relação ao Presídio Estadual Feminino de Lajeado, e – como demonstrado – é 

essencial a contribuição das entidades comunitárias para sua construção e 

funcionamento, em resultados que beneficiarão à toda sociedade.
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A P Ê N D I C E S 

 

APÊNDICE A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Declaro, por meio deste termo, que concordo em participar da pesquisa de campo referente à 

dissertação intitulada “A ação comunitária na garantia dos direitos fundamentais e sociais da 

população carcerária: a atuação do conselho da comunidade junto ao Presídio Estadual Feminino de 

Lajeado”. 

O pesquisador responsável é o estudante Luiz Paulo do Amaral Cardoso, tendo como orientador o 

Prof. Dr. João Pedro Schmidt, ambos vinculados ao Programa de Pós-Graduação em Direito da 

Universidade de Santa Cruz do Sul - UNISC. 

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer incentivo financeiro ou 

ter qualquer ônus, e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da pesquisa.  

Em qualquer dúvida ou esclarecimento que julgar necessário poderei contatar o pesquisador, através 

do e-mail luizpc@terra.com.br ou pelo telefone (51) 99983.3068. 

Estou ciente de que minha colaboração far-se-á de forma identificada, mediante este 

consentimento, sendo que apenas o pesquisador e o orientador terão acesso aos dados coletados.  

Autorizo, ainda, a utilização de gravações em áudio e imagens, ciente de que serão utilizadas 

unicamente para a coleta das informações da pesquisa. 

Ao preencher e enviar esta pesquisa considero meu consentimento dado. 

 

 

 Entrevistada (assinatura):   _________________________________ 

  

 

 

Entrevistador:    _________________________________ 

            Luiz Paulo do Amaral Cardoso 

 

 

 

Lajeado, 07 de novembro de 2018. 



 
 

APÊNDICE B - Roteiro de Entrevista com Apenadas 

 

Roteiro de Entrevista com Apenadas do Presídio Feminino de Lajeado utilizado na 
dissertação de mestrado de Luiz Paulo Cardoso, aluno do PPG-Direito da Unisc 

Idade: ____________  Escolaridade: _________________________ 

Natural de: ______________________________________________________ 

1) Considerando as suas condições de sua vida aqui no Presídio, quais são os aspectos mais 
positivos e os mais negativos? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2) Você se sente respeitada nos seus direitos aqui no Presídio? Quais?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3) Há algum direito seu que você entende que não está sendo respeitado? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

4) Há pessoas da comunidade que vem prestar algum tipo de apoio para as Apenadas?  Esse apoio 
é importante?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

5) Quais os projetos sociais desenvolvidos aqui na Penitenciária de Lajeado? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6) Dentre eles, com qual ou quais você mais se identifica?  Por que? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7) Descreva um pouco como funciona esse(s) projeto(s). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

8) Você acha possível e/ou pretende dar continuidade a esse tipo de trabalho quando lhe for 
concedida a liberdade?  Por que? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

9) Há outros projetos que seriam importantes para as Apenadas para ajudar a encontrar trabalho e 
ter boas condições de vida no futuro? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela colaboração!  

 



 
 

APÊNDICE C - Roteiro de Entrevista com o representante das entidades 

comunitárias  

 

Roteiro de Entrevista sobre o Presídio Feminino de Lajeado, com o Sr. Léo Katz (Diretor de obras 

da Associação Lajeadense Pró-Segurança Pública e do Conselho da Comunidade de Assistência 

ao Preso), utilizado na dissertação de Luiz Paulo do Amaral Cardoso, aluno do PPGD – Unisc 
 

1) Quem são os integrantes, qual foi o envolvimento e por que a Associação Lajeadense Pró-

Segurança Pública se envolveu na construção do Presídio Feminino de Lajeado?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

2) Quem são os integrantes, qual foi o envolvimento e por que o Conselho da Comunidade de 

Assistência ao preso se envolveu na construção do Presídio Feminino de Lajeado? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

3) O seu envolvimento pessoal na construção e manutenção do Presídio Feminino vem sendo 

destacado pela imprensa. Em que consistiu a sua participação pessoal e qual a motivação que o levou 

a essa participação? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

4) O ativo envolvimento da Associação e do Conselho substituiu a ação do Poder Público? O Poder 

Público local e Estadual omitiram-se na construção do Presídio ou houve colaboração? Em quais 

aspectos?   

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

5) Como foi assegurada a transparência e a prestação de contas relativa à obra do Presídio?  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

6) Qual vem sendo o papel da Associação e do Conselho na manutenção do Presídio e dos projetos 

sociais? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

7) Quais são, no seu entender, os pontos mais positivos e as maiores dificuldades para que o Presídio 

Feminino de Lajeado seja um espaço favorável à ressocialização das apenadas? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 

8) Com base na sua experiência na construção e manutenção do Presídio Feminino, você entende 

que quando a comunidade participa dos assuntos públicos, isso faz diferença? Que diferença faz? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Obrigado pela relevante contribuição!    

 

 



 
 

APÊNDICE D - Roteiro de Entrevista com o Juiz de direito da Comarca de 

Lajeado  

Roteiro de Entrevista com o Dr. Luís Antônio de Abreu Johnson, Juiz de Direito da Comarca de 
Lajeado, utilizado na dissertação de Luiz Paulo do Amaral Cardoso, aluno do PPG-Direito da Unisc 

 
QUANTO À CONSTRUÇÃO DO PRESÍDIO 
1) Como surgiu a ideia de construir um Presídio Feminino na cidade de Lajeado? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

2) Como a comunidade local reagiu diante da notícia da construção desse Presídio? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

3) Qual foi o investimento total e como foram alocados os recursos para a execução do projeto? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

4) Enquanto Juiz de Direito, qual foi a sua participação na construção do Presídio Feminino? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

5) Houve contribuição de entidades da comunidade local na construção do Presídio? Quais entidades 
e qual contribuição?  

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

6) Houve participação do poder público local na construção do Presídio? Em que aspectos?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

QUANTO AO FUNCIONAMENTO DO PRESÍDIO 
7) O Presídio Feminino de Lajeado foi projetado para quantas vagas? Atualmente, quantas apenadas 
cumprem pena (provisória e definitiva)?   
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

8) Quais são os critérios para que uma apenada ingresse no Presídio de Lajeado? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

9) Há contribuição de entidades da comunidade na manutenção do Presídio e no apoio às apenadas?  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

10) Dos projetos sociais desenvolvidos no Presídio, o Senhor destacaria algum como de especial 
importância?  Por quê? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

11) Há dados sobre reincidência das egressas do Presídio Feminino de Lajeado? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

12) No seu entender, as atuais condições do Presídio Feminino de Lajeado são plenamente 
apropriadas para a “ressocialização” das apenadas? 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Obrigado pela relevante contribuição! 



 
 

APÊNDICE E - Imagens: Presídio Estadual Feminino de Lajeado e entrevistas 

 
Foto 01: Construção do Presídio Feminino de Lajeado  

 
Fonte: Neiva Motta 

 
 

Foto 02: Fachada do presídio Feminino de Lajeado 

 
Fonte: o autor 



 
 

 
Foto 03: Inauguração do Presídio Feminino de Lajeado 

 
Fonte: (INFORMATIVO, 2016) 

 
 
 

Foto 04: Placa inaugural  

 
Fonte: o autor 

 



 
 

 
Foto 05: Projeto NEEJA 

 
Fonte: o autor 

 
 
 
 

Foto 06: Instalações da Cozinha do Presídio Estadual Feminino de Lajeado 

 
Fonte: o autor 


