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APRESENTAÇÃO
A pesquisa jurídica emerge atualmente como um sistema multifário e
complexo, demandando procedimentos e técnicas para o seu desenvolvimento,
abrangendo métodos de investigação científicos e práticos para a formação de
indivíduos reflexivos, autônomos e criativos, a partir de saberes que ensejem
a compreensão do fenômeno investigado. Desse modo, a pesquisa equivale a
um questionamento sistemático crítico e criativo, associado a processos de
intervenção e de diálogo permanente com a realidade em sentido teórico e
prático, como assegura Demo (2008), em seu livro “Metodologia para quem
quer aprender”.
Com base nesses pressupostos, esta obra se destaca, evidenciando
estudos realizados com muita seriedade por pesquisadores em formação, sob
a orientação de professores comprometidos com a qualidade da formação
jurídica e com o pleno desenvolvimento de todas as potencialidades de seus
alunos, sejam elas intelectuais, afetivas, sociais, criativas ou éticas, com base
na adoção dos novos paradigmas do ensino jurídico, utilizando e aplicando
novas tecnologias de aprendizagem, permeadas por metodologias ativas e
por procedimentos que favorecem a inter e a transdisciplinaridade.
Nesse sentido, este volume traz textos que versam de forma
transdisciplinar sobre fenômenos pertinentes às diversas dimensões dos
direitos humanos e suas correlações com as políticas públicas sob diferentes
enfoques, com discussões que analisam, a título exemplificativo, temáticas
como: políticas públicas sociais gerais e setoriais, direitos humanos e grupos
vulneráveis, controle social e monitoramento de políticas públicas, sistema
de justiça e garantia de direitos humanos, políticas públicas em tempos de
Covid-19.
Nessa perspectiva, o texto inicial A crise no sistema carcerário e seus
reflexos no princípio da dignidade da pessoa humana, de Joycilane Nunes
da Silva e Rosiria Coelho Mary Gonçalves, aborda a crise no sistema, o qual
se justifica pela relevância social quanto à gestão do sistema penitenciário
brasileiro, especialmente diante das obrigações legais que o Estado possui
de tutelar os direitos humanos fundamentais dos presos, gerenciar o
sistema visando a promoção da ressocialização e respeitando a dignidade
humana do encarcerado. A pergunta norteadora deste estudo é: saber em
que condições está o sistema penitenciário piauiense frente à obrigação de
gestão do sistema; há o respeito à dignidade humana do presidiário? Assim,
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de um modo geral, objetiva-se avaliar as condições do sistema carcerário
piauiense, tendo como base os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e
do Tribunal de Contas da União (TCU). O presente artigo traz como referência
teóricas os seguintes autores: Carvalho Filho(2002), utilizado para acessar
informações sobre a história do sistema prisional e as forma de punições na
Idade Média, também Greco (2017) e Sarlet (2002) que contribuíram para
o entendimento do princípio da dignidade da pessoa humana, bem como a
Lei 7.210/89 que regulariza a execução da pena e a Constituição Federal de
1988.Os resultados demonstram que a o sistema carcerário piauiense, com
base nos dados coletados no CNJ e TCU, não proporciona condições mínimas
de vida para o apenado, evidenciou-se ainda que que há a ofensa direta ao
princípio da dignidade da pessoa humana, diante das condições precárias do
sistema piauiense, revelando que o tratamento dado ao preso fere dispositivos
constitucionais.
Na sequência, o capítulo Maternidade no cárcere: um estudo acerca
do tratamento e cotidiano das mulheres no Presídio Jorge Vieira, de Dallyla
Pâmala da Costa e Silva, Almilene do Nascimento Santos, Larissa Cantanhede
do Lago e Carlos Eduardo de Sousa Costa, é resultado de uma pesquisa de
campo realizada no ano de 2020, sobre as condições, o processo, o tratamento
e a experiência do encarceramento das mulheres que vivenciam a maternidade
no presidio Jorge Vieira, localizado no município de Timon-Ma. A análise
geral sobre o perfil destas mulheres aconteceu por meio de pesquisa básica,
qualitativa, explorativa e coleta de dados. Nas considerações finais indicam
que, ainda que o cárcere gere consequências negativas para as internas, alguns
fatores, como uma boa gestão prisional, respeito e ausência de superlotação,
podem contribuir para minimizar a visão negativa e proporcionar uma punição
legalmente adequada. A pesquisa também evidenciou que a grande maioria
das mulheres encarceradas é mãe, não possui antecedentes criminais, era e
continua sendo mesmo depois da prisão, a principal provedora do lar. Muitas
se ocupam das pequenas atividades no comércio de drogas; são atraídas para
esses tipos de atividade porque em paralelo ao tráfico conseguem continuar
a cumprir as suas tarefas domésticas, como cuidar dos filhos e/ou da casa.
Sabendo que, grande parte são presas por tráfico de drogas, foram analisados
a trajetória e o cotidiano dessas mulheres mães na cadeia.
O capítulo intitulado Linguagem simbólica – a relação com o
comportamento misógino e o aumento da violência doméstica, de Emilena
Sayara Meneses Silva e Marcos Antônio Ramos de Sousa Oliveira, trata da
linguagem simbólica, ou seja, da fala, gestos e expressões do nosso cotidiano
que se tornam agressivas e invasivas, porém, que passam despercebidos por
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se tratar de uma violência velada, a qual não nos damos conta e tratamos com
naturalidade, disseminando-a de maneira cada vez mais frequente. Assim
sendo buscou-se analisar e identificar no objetivo geral, a relação entre a
linguagem simbólica e o avigoramento do comportamento misógino e daquele
com o aumento da violência no município de Teresina. A pesquisa em voga
é exploratória e de campo, com base nas contribuições de Bourdieu (2012),
Marcondes (2012), Cotta (2010), Del Priore (2013), Bassols (2015), Vygotsky
(1979). Os dados foram coletados através de questionários, de abordagem
qualitativa, realizado com dez pessoas entre 20 e 40 anos que possuem um
relacionamento sócio afetivo, as quais foram cinco homens e cinco mulheres.
Ficou constatado como resultados que a linguem simbólica faz parte do
cotidiano dos entrevistados, sobretudo, que ela interfere diretamente no
pensamento em relação às mulheres, além de está intimamente ligada com a
violência doméstica.
Os autores Hélina Maria Coelho Bacelar Ferreira, Francisco de Sousa
Vieira Filho e Maria Gessi-Leila Medeiros, com o capítulo Responsabilidade
civil da Plataforma de Mobilidade Urbana Privada (UBER) em face daspessoas
com deficiência física, analisam a responsabilidade civil da plataforma de
mobilidade urbana individual privada Uber pela desassistência em prestar
serviço adequado às pessoas com deficiência física, na qual implica o descaso,
a desigualdade e discriminação bem como responsabilidade do Estado
(Município) por omissão de serviço ao não prestar o dever fiscalizatório da
atividade cuja competência exclusiva foi delegada pela União. Nesse sentido,
o objetivo geral foi investigar e identificar os responsáveis pela reparação civil
por dano moral concernente à negativa de embarque, motivo do qual decorre
a lesiona da honra subjetiva de uma pessoa que por si só tem vulnerabilidade.
Trata-se de uma pesquisa de método dedutivo e bibliográfico, com base nas
contribuições de Marques (2017), Tartuce e Amorim (2018), Gonçalves (2012)
e jurisprudências. A pesquisa se classifica em natureza básica e abordagem
qualitativa. Diante disso, ficou constatado o dever de indenizar a pessoa com
deficiência física devido à lesão à honra subjetiva ao não adequar para a
classe um serviço de modo universal.
O capítulo Responsabilidade civil por abandono afetivo: violação do
princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, de Ludmila Batista
Guerra e Francisco de Sousa Vieira Filho, tem o intuito de estimular a análise
acerca da existência da violação do princípio constitucional da dignidade da
pessoa humana, sobre o abalo emocional e do dano psíquico em crianças e
adolescentes decorrente do abandono afetivo, do genitor(a) em não cumprir
com os deveres e atribuições estabelecidos pela legislação em relação ao seu
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filho. De acordo com o estudo no qual discorre, nota-se que, desse abandono,
no qual juridicamente apresenta se como um descumprimento de um dever
legal, a criança e ao adolescente deixam de ter acesso a direitos inerentes a
sua formação, também elencados pela legislação, fundamentais para o seu
desenvolvimento como seres humanos. Preenchidos as determinações da
responsabilidade civil, essa conduta ilícita seria capaz de gerar a viabilidade
da reparação do dano.
O capítulo Multiparentalidade: as relações familiares com base na
filiação socioafetiva e seus efeitos jurídicos, de Normélia Macedo Antunes,
Camila Maria do N. Ávila e Ismyllyan Kelly Alves Julião, objetiva, a princípio,
esclarecer o conceito de Multiparentalidade, relatando o caminho histórico
da modificação do conceito de família e suas múltiplas relações baseados no
afeto. Demonstrar através de doutrinas e jurisprudências a possibilidade de
regulamentação jurídica, bem como os requisitos necessários. Abordando,
no âmbito do direito de família, os principais efeitos jurídicos como o direito
de nome, o direito de alimentos, o direito de guarda, o direito de visitas,
direito previdenciário e direito sucessório, oriundas da Multiparentalidade.
Observando o direito reciproco dos filhos para com os pais. E por fim, ressaltar
a desburocratização do reconhecimento multiparental através de Registro
Público, assim como as filiações derivadas de liames biológicos.
O capítulo A Lei n° 12.764/2012 frente aos direitos fundamentais das
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), de Karen Barreira Soares
e Suênya M. Mourão Batista, analisa as contribuições da lei n° 12.764/2012
na garantia dos direitos fundamentais das pessoas com TEA. A investigação
partiu do seguinte problema: quais as contribuições da Lei n° 12.764/2012
para a garantia dos direitos fundamentais das pessoas com TEA? Desse
modo, a construção do presente artigo utilizou o método dialético, a partir
do procedimento monográfico. A pesquisa classifica-se como básica quanto
à natureza, adota a abordagem qualitativa e, quanto aos objetivos, optou
pela pesquisa exploratória. Quanto aos procedimentos, adotou-se pesquisa
bibliográfica. Contou como as contribuições teóricasde: Kanner (1943), Moraes
(2011), Sarlet (2006), dentre outros. Constatou-se que tais contribuições
perpassam pela discriminação social e refletem-se no cotidiano de cada
pessoa com o transtorno. Além disso, são constantes a falta de educação,
de saúde e de um atendimento especializado. Com o intuito de suprir essas
carências e que os direitos e garantias sejam efetivados foi criada a lei. Assim,
é preciso que ocorra uma melhor efetivação desses direitos e das garantias
para que um profissional especializado não seja fornecido depois de um longo
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lapso de tempo e que sejam prioritários todos os cuidados necessários, pois
as garantias possibilitam um acompanhamento e, ao mesmo tempo, uma
melhora de vida a essas pessoas.
O capítulo Responsabilidade civil pelo abandono afetivo com o
idoso, de Maria Clara do Nascimento Lima e Suênya M. Mourão Batista, busca
analisar como se configura a responsabilidade civil dos familiares diante
do abandono afetivo ao idoso. O abandono ao idoso vem tendo um respaldo
maior, e órgãos já consideram que cabe indenização para o idoso quando
do abandono por parte dos filhos. O método de abordagem adotado na
pesquisa foi o dedutivo, e o método de procedimento, o monográfico. Quanto à
natureza, realizou-se pesquisa básica de abordagem qualitativa que utilizou,
para a coleta de dados, jurisprudências. No que se refere ao procedimento,
trata-se de uma pesquisa bibliográfica, desenvolvida por meio da análise de
doutrina, jurisprudência, concepções de autores como Gagliano (2019), Dias
(2016), Moraes (2016), dentre outros. Constatou-se que o dever de cuidar é,
primeiramente, da família, seguido da sociedade e Poder Público, cabendolhes assegurar os direitos das pessoas da terceira idade, embora seja comum
essas instituições não quererem arcar com tal responsabilidade.
O capítulo A responsabilidade civil nos processos de violência
doméstica de Teresina: o dano moral, de Maria José do Nascimento e Marcos
Antônio Ramos de Sousa Oliveira, buscou explicitar possível demanda
reprimida de pedidos de reparação por dano moral, no Juizado de Violência
Doméstica e Familiar contra a Mulher de Teresina e ainda, favorecer o
incremento da ação dos operadores do Direito. A metodologia utilizada foi
a pesquisa documental, nos autos de processos tramitados no ano de 2019.
A partir de então, procedeu-se análise qualitativa e dialética dos dados, os
quais confirmaram a hipótese de que pedidos de reparação por dano moral
decorrente de violência doméstica não figuram nos autos tramitados no
Juizado, implicando na inexistência de decisão condenatória do referido crime.
De fato, constatou-se uma demanda reprimida de reparação por dano moral,
nos processos analisados evidenciada nos relatos analisados. Os objetivos
propostos foram alcançados em parte, na medida em que o debate foi lançado
e deverá suscitar um olhar mais aprofundado e efetivas ações por parte da
Defensoria Pública, Advogados, Ministério Público, Delegacias, do próprio
Poder Judiciário e da sociedade, conquanto é a sociedade a demandante dos
direitos tutelados.
O capítulo O inventário extrajudicial como instrumento legal de
celeridade na resoluçâo de direito sucessório, de Amandha Carolinny de
Lima Carvalho e Igor Rodrigues Leal de Carvalho, apresenta o inventário
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extrajudicial, que propõe uma forma de partilha bem menos burocrática,
fugindo de toda a formalidade já conhecida presente no judiciário. Auxilia
na resolução de muitas questões familiares causadas com a morte de um
ente querido, contribui para um acordo entre os sucessores, alcança a sua
finalidade sem muitos custos ou perca de tempo é simples, fácil e seguro,
a pesquisa visa a seguir apresentar inúmeros benefícios, como a rapidez,
simplicidade, segurança, contenção de gastos e menos desgaste emocional
para os envolvidos no processo. Apresenta-se como uma excelente opção
para aqueles herdeiros que tem interesse em regularizar a partilha de bens
para os seus sucessores, tornando-se uma via excepcional para os herdeiros
que almejam lograr êxito na conclusão da divisão dos bens herdados, ou
seja, trata-se de um procedimento ágil e menos oneroso, tendo em vista a
otimização do tempo na transação desejada e finalização do processo com
uma maior amplitude de objetivos, a fim de apontar como objetivo geral a
análise do inventário extrajudicial, verificando sua viabilidade para o usuário
dos serviços extrajudiciais, e avaliando as respectivas leis que embasam esse
trâmite. Para tanto, é necessário conhecer a Lei 11.441/2007, o princípio da
saisine e os demais artigos que versam sobre esse tema da pesquisa. Realizase, então, uma pesquisa de efeito exploratório, através do método dedutivo e
o procedimento técnico é bibliográfico e documental. Diante disso, verifica-se
que a construção desse procedimento é por meio da base principal que é a Lei
11.441/2007, em conjunto com os demais princípios, em especial o da saisine e
por fim as demais legislações e sumulas que aproximam esse procedimento a
cada dia mais de seus usuários.
A autora Anneth Cardoso Basílio da Silva, com o capítulo Reprodução
assistida, fertilização in vitro, inseminação artificial: direitos reprodutivos
e consequências jurídicas, tem o intuito de caracterizar um panorama geral
sobre a Reprodução Humana Assistida, abordando inúmeros desafios à
reflexão bioética e a área do biodireito, destarte, trata-se de uma ambiência de
intenso desenvolvimento tecnológico em que a aplicação de conhecimentos
direciona a novas formas de geração de descendentes. Justifica-se a temática
pelo importante eixo multidisciplinar entre a Bioética e o Biodireito e a busca
de soluções no campo do direito que permitirão um convívio mais harmonioso
em sociedade haja vista a existência de inúmeros conflitos no âmbito ético e
jurídico-legislativo quanto a utilização das técnicas de reprodução humana.
Essencial ressaltar a diversidade de interpretações que podem levar à
insegurança das relações familiares e sociais e a importância determinante
do papel do poder judiciário para a regulamentação da matéria. Esta pesquisa
propõe-se a contribuir para a ampliação do conhecimento acadêmico sobre
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a Reprodução assistida, fertilização in vitro, inseminação artificial, os
direitos reprodutivos e as suas consequências jurídicas. O estudo considera
importante questionar quais as principais implicações e consequências
jurídicas oriundas das técnicas de reprodução assistida? Temos como objetivo
analisar estas implicações e consequências jurídicas oriundas das técnicas
de reprodução assistida e discutir o objeto contratual entre a cedente uterina
e os autores do projeto parental, a possibilidade do registro de nascimento
da criança assim como verificar a gratuidade ou a existência de vedação no
ordenamento jurídico brasileiro da onerosidade do negócio. Através de uma
análise doutrinária e histórica acerca de uma temática com sustentáculo
constitucional e civilista pretende-se utilizar a metodologia lógico-dedutiva,
baseando-se na construção doutrinária e normativa. A principal problemática
desta temática tem relação com a ausência de normatização acerca do
tema e por estar o legislador brasileiro competente omisso até o momento e,
destarte, faz-se necessária a utilização de métodos complementares para que
sejam sanadas as controvérsias que são inúmeras. O estudo é documental,
bibliográfico, descritivo-interpretativo, e tem uma abordagem qualitativa
pois a intenção é ir ao encontro das consequências jurídicas decorrentes
da utilização das técnicas de assistência à reprodução, descrevê-las e
interpretá-las. O estudo está fundamentado teórico-metodologicamente nas
novas tecnologias que estão sendo utilizadas e autores como Gama (2009).
Madaleno (2009), Scalfi (1991). Somadas às fontes bibliográficas, estão sendo
utilizadas fontes documentais e sites que foram consultados sobre o tema
contextualizado. A pesquisa qualitativa preocupa-se com uma realidade
que pode ser quantificada, respondendo a questões muito particulares,
trabalhando com um universo de significados, crenças, valores e que permite
captar as singularidades do estudo. A construção do conhecimento científico
a partir da investigação do cenário social e da realidade da vida cotidiana dos
seus profissionais torna evidente que as pesquisas estão fundamentadas em
uma nova abordagem qualitativa que propõem a superação das limitações das
pesquisas realizadas nesta área, e também pelo interesse dos pesquisadores
no uso das metodologias qualitativas diferentes das usadas nas pesquisas
tradicionais.
O capítulo Covid-19 e a relação com a degradação do meio ambiente,
de Carla Louredana Brito do Rosário Fontenele, partiu do seguinte problema
de pesquisa: qual a relação entre o surgimento do novo Corona Vírus/
Covid-19 e a degradação do meio ambiente? Nesse sentido, tem-se como
hipótese que as mudanças ambientais ocasionadas pelo homem modificam
a vida selvagem. O desequilíbrio no ecossistema, o avanço das queimadas, as
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ocupações desordenadas de espaços naturais, o desmatamento e o alto nível
de poluição atmosférica vêm causando prejuízos irreparáveis à vida humana,
à biodiversidade e ao meio ambiente como um todo. A destruição de florestas
para a criação de espaços urbanos, indústrias e terras para a agricultura e
agropecuária vai reduzindo o espaço da vida selvagem e degradando as
barreiras de proteção natural existente entre seres humanos e animais. Assim,
trata-se de uma pesquisa explicativa, com vistas a analisar e interpretar
os fenômenos que desencadearam a pandemia da Covid-19, em busca de
identificar as principais causas associadas ao seu surgimento. Constitui-se
também de pesquisa bibliográfica, levantando informações e conhecimentos
sobre o meio ambiente como um todo em materiais bibliográficos já publicados,
e colocando em diálogo diferentes autores e dados.
O capítulo A importância da lei de alienação parental : avós como
alienadores, de Michaelle Silva do Nascimento e Rossana Maria Carvalho
Seixas de Castro Diniz, aponta a importância da lei de alienação parental, com
fim de coibir os atos de alienação praticados pelos avós, quando possuidores
da guarda ou autoridade em face do menor. A lei como um elemento
construtivo de proteção ao direito ao convívio familiar, é a temática do presente
artigo, cujo objetivo geral consiste em analisar a viabilidade de interromper
a alienação parental praticada por avós à luz de referenciais teóricos
contextualizados a partir das garantias normativas e da atuação do judiciario.
A análise procedimental efetivou-se a partir de uma pesquisa bibliográfica
com abordagem qualitativa. As teorias que fundamentaram a pesquisa foram
as abordagens de autores e documentos específicos, tais como a lei 12.318
(2010); Brasil (1988); Pinho (2009); Madaleno (2015); Lopes (2005); Trindade
(2008), dentre outros. Constatou-se que, apesar de existirem leis gerais, o
sistema judiciário para garantir a proteção da criança e do adolescente por
atos de alienação, precisou criar uma lei mais específica, capaz de proteger
esse menor de situações alienações que no presente estudo, se deu ênfase a
figura dos avós.
O capítulo Políticas de enfrentamento ao tráfico internacional
de pessoas, de Victória Maria Neves Cavalcante e Eduardo Faustino Lima
Sá, explora a prática do tráfico de pessoas como uma questão global e de
alta rentabilidade. No Brasil, o tráfico integra-se culturalmente desde sua
colonização. O estudo tem como objetivo identificar o desenvolvimento das
políticas públicas utilizadas na luta contra o comércio ilegal de seres humanos
no Brasil. Para o desdobramento desta pesquisa, foi aplicada a pesquisa
bibliográfica como procedimento técnico, tendo base na fundamentação
teórica dos seguintes autores: Jesus (2003), que aborda aspectos históricos
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sobre a prática do comércio ilegal de seres humanos, Anjos (2013) que traz
conceitos sobre o tráfico, Campos (2008), que evidencia sobre o combate
ao tráfico no Brasil, por meio do Plano Nacional de Enfrentamento e na Lei
13.344/2016, além de contar com análise de artigos, cartilhas, pesquisas
e base legal. Quanto aos aspectos metodológicos optou-se pelo método
dialético com abordagem qualitativa. Destarte, pela pesquisa exploratória,
objetivando propiciar maior vinculação com o problema. De forma a assistir o
questionamento central dessa pesquisa, a conjectura ornada fora que, apesar
da grande evolução no ordenamento jurídico brasileiro, no que concerne ao
combate do comércio ilegal de seres humanos no Brasil, ainda existe uma
grande deficiência em identificar a prática e reprimi-la.
O capítulo Possibilidade de reparação civil pela infidelidade no
casamento, de Simone Maria da Silva Cunha e Suênya M. Mourão Batista,
objetiva identificar a possibilidade de reparação civil pela infidelidade no
casamento. A investigação partiu do seguinte problema: Qual a possibilidade
de reparação civil por infidelidade no casamento? Dessa forma, aplicou-se
questionários on-line com perguntas abertas a juristas da área do Direito
de Família, na cidade de Teresina, através de uma pesquisa de abordagem
qualitativa, adotando-se pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo. Utilizouse como base teórica da pesquisa os seguintes autores: Gonçalves, (2013),
Venosa (2015) e Diniz (2018), entre outros. Constatou-se que a possibilidade
de indenização por dano moral nos casos de infidelidade conjugal poderá
ser pleiteada e analisada pelo Poder Judiciário desde que o dano moral
cause um grande dano na parte requerente e, para tal fim, recomenda-se
ter em mãos todas as provas possíveis e, preferencialmente, incontestáveis,
considerando que, como ciência, o Direito não cabe verdades absolutas e
que as jurisprudências são tanto quanto divergentes, no entanto, os tribunais
têm decisões favoráveis, embora tímidas e cautelosas, pela dificuldade de
mensuração do dano.
O capítulo O sigilo de dados bancários e a Lei Geral de Proteção de
Dados (LGPD): novas perspectivas, de Maria do Socorro de Sousa Sobrinho e
Francisco de Sousa Vieira Filho, tem como foco a realidade do processamento
de dados e as informações das grandes empresas que são fornecedoras de
serviços financeiros e que já estão inseridas no mercado, no qual tem-se as
Instituições Financeiras de grande porte e os bancos que atuam no Brasil há
bastante tempo, no tocante ao enfrentamento das mudanças que ocorreram
na tecnologia. Assim, verifica-se que revolução tecnológica está acontecendo
em uma velocidade frenética, criando constantemente situações complexas
que são inconsistentes com as convenções adotadas pelo ambiente social
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anterior e pelas leis. Observa-se, portanto, que estas mudanças que estão
acontecendo subitamente não são inéditas, elas ocorreram com o surgimento
do rádio, da fotografia e do filme, e agora estão retornando com a presença
intensa da internet que ocorre em diversos ramos, como nos ramos comercial,
contratual e de entretenimentos. Existe uma dificuldade em encaixar um
ambiente que possibilite a criação de uma estrutura que seja confiável e
transparente para que, desta forma, as atividades dos consumidores sejam
conduzidas com segurança. Deve-se ser realizado um exame das promessas
da iminente Lei Geral de Proteção de Dados, seus possíveis desdobramentos e
os obstáculos que deverão ser superados para cumprir seu propósito, devendo
seguir os passos das legislações, como por exemplo, a Regulação Geral de
Proteção de Dados europeia, sendo que esta foi a que inspirou o Brasil.
Para finalizar, o capítulo O desenvolvimento de políticas públicas de
combate ao uso indiscriminado de drogas no Brasil: uma revisão de literatura,
de Jheanna Shengeni Vieira Lima e Dorinaldo de Freitas Cintra Junior, tem
como objetivo rever o enfretamento histórico do Brasil na luta contra as drogas
ilícitas, fazendo uma leitura sobre as políticas públicas e programas nacionais
contra o uso de drogas e redução de danos. Trata-se de uma pesquisa empírica
realizada através de revisão bibliográfica fundamentada em ricas teorias que
abordam o estudo em questão presente em banco de dados online como o
Google Scholar e Scielo. Nesse sentido, ficou constatado que a assistência
social e programas de saúde também são eficientes e necessários no combate
ao uso de drogas, tendo efeito positivo tanto na prevenção como no tratamento
dos adictos. Outro ponto que tem que ser melhorado é a utilização da família
no tratamento e prevenção do uso indiscriminado das drogas. Essas muitas
vezes está ligada diretamente como causa ou como fator desencadeante no
uso delas.
Esta publicação é, portanto, resultado de um árduo trabalho de
pesquisadores que se debruçaram sobre investigações científicas instigantes,
consolidando, com isso, um arcabouço sistematizado de textos que se
destacam no cenário jurídico. Por fim, convido o leitor a trilhar esse universo
temático com o entusiasmo da descoberta, produzindo, em suas páginas,
sua própria compreensão do Direito, visto que há várias possibilidades de
itinerários a serem percorridos.
Prof.ª Dr.ª Maria Gessi-Leila Medeiros
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A CRISE NO SISTEMA CARCERÁRIO E SEUS
REFLEXOS NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE
DA PESSOA HUMANA
Joycilane Nunes da Silva
Rosiria Coelho Mary Gonçalves
Introdução
O sistema carcerário brasileiro há muitos anos está em crise. A gestão
desse sistema requer do Estado obrigações legais de tutelar os direitos
humanos fundamentais dos presos, mas para isso precisa gerir o sistema,
provendo a ressocialização e respeitando a dignidade humana do encarcerado.
O interesse em estudar a problemática fundamenta-se na curiosidade
epistemológica sobre o sistema e os motivos da crise quase crônica do sistema
carcerário, além da razão pela qual a legislação se torna ineficaz diante dos
estabelecimentos penais que precisam de mudanças imediatas.
A Lei de Execuções Penais visa, de um lado, garantir a dignidade e
a humanização na aplicação da pena, tornando clara a extensão de direitos
constitucionais aos presos e internos; do outro, visa assegurar as condições
para a sua reintegração social.
O art.10 da Lei 7.210/84, referente a Lei de Execuções Penais (LEP),
dispõe acerca da assistência ao preso e ao internado e os modos de atuação
do Estado visando prevenir o crime, como também orientar o seu retorno
daqueles à convivência em sociedade. Essa lei prevê, dentre as atenções
básicas que devem ser prestadas aos presos: assistências psicológica,
educacional, jurídica, religiosa, social, material e relativa a saúde.
A pergunta norteadora deste estudo: é saber em que condições está o
sistema penitenciário piauiense frente à obrigação de gestão do sistema, há o
respeito à dignidade humana do presidiário?
Assim, de um modo geral, objetiva-se avaliar as condições do sistema
carcerário piauiense, tendo como base dados do Conselho Nacional de Justiça
(CNJ) e do Tribunal de Contas da União (TCU). Especificamente, objetiva-se
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analisar a origem das prisões no brasil, descrever o sistema penitenciário
piauiense e identificar como o Estado do Piauí gerencia e promove a garantia
do princípio da dignidade da pessoa humana.
O tema justifica-se pela relevância social quanto à gestão do sistema
penitenciário brasileiro, especialmente diante das obrigações legais que
o Estado possui de tutelar os direitos humanos fundamentais dos presos,
gerenciar o sistema visando a promoção da ressocialização e respeitando
a dignidade humana do encarcerado. E, de forma pessoal, justifica-se pelo
interesse da pesquisadora em analisar e descrever as condições do sistema
carcerário piauiense diante do princípio da dignidade da pessoa humana.
A metodologia utilizada para a pesquisa constituiu-se de uma
abordagem quantitativa, pois observou-se uma relação entre a dinâmica do
mundo real e o sujeito, sendo o ambiente natural a forma direta para a coleta
de dados. Optou-se por uma pesquisa descritiva, visto que se propõe descrever
uma determinada característica, estabelecendo relações entre populações,
fenômenos ou variáveis, utilizando-se de técnicas padronizadas de coleta de
dados.
Adotou-se a pesquisa bibliográfica como forma de procedimento,
sendo essa realizada a partir da busca por fontes científicas como artigos,
livros e sites, visualizando as concepções de autores sobre o tema investigado,
tendo como referências teóricas os seguintes autores: Carvalho Filho (2002)
mencionando as formas de punições Idade Média; além de Greco (2017)
e Sarlet (2002) contribuíram acerca do princípio da dignidade da pessoa
humana, e a Lei 7.210/89 que regulariza a execução da pena.
Parte-se da hipótese que, diante do atual sistema carcerário existente
em nosso país e, de forma especifica, no estado do Piauí, observa-se um baixo
investimento em melhorias para os estabelecimentos prisionais em relação a
ausência da ampliação do sistema carcerário para melhor receber os presos,
resultando assim no aumento diário da superlotação no sistema.
Evidenciou-se, através dos dados do CNJ e do Geopresídio, que a
maioria dos estabelecimentos penais piauiense está em péssimas condições
e superlotados, assim como os demais estabelecimentos penais brasileiros,
que carecem de atenção do Poder Público a fim de resguardar o princípio da
dignidade da pessoa humana, em virtude do tratamento dado aos presos, de
modo geral, nas penitenciárias brasileiras e piauienses.
O presente artigo possui três seções, além da introdução e
considerações finais. Na primeira, realizou-se uma síntese histórica da origem
das prisões no Brasil, com ênfase na descrição do sistema penitenciário
piauiense. Na segunda seção apresentou-se dados do CNJ e do TCU que

A CRISE NO SISTEMA CARCERÁRIO E SEUS REFLEXOS NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

19

20

COLETÂNEA DIGITAL
INTERFACES DO DIREITO

VOLUME 2

demonstram como o Estado do Piauí gerencia o seu sistema penitenciário e,
por fim, na terceira seção, foi identificado o modo pelo qual o Estado do Piauí
busca dar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana em face
dos presos. Ao final, é trazida a conclusão de que o sistema penitenciário fere
o princípio da dignidade humana dos presos.
Sobre estabelecimentos prisionais brasileiro
De acordo com o disposto no artigo 66, inciso VII do Direito Penal,
e de acordo com o disposto no art. 7° do Direito Penal, o laudo mensal de
fiscalização do órgão criminal realizado pelo juiz de execução criminal deve
ser submetido ao Registro de Inspeção da Agência Criminal Nacional (CNIEP)
deve fornecer informações. Resolução CNJ nº 47/2007.
O sistema é fornecido por membros dos tribunais dos estados, distritos
e territórios federais, tribunais distritais federais e tribunais militares. O
último mês de registro da fiscalização é a referência para a compilação de
dados no Geopresídios, capaz de explicar situações em que as informações
possam não coincidir com outros sistemas eletrônicos geridos pelo Conselho
Nacional de Justiça.
O CNJ possui um sistema atualizado em tempo real que traz todas
as informações do sistema prisional brasileiro, denominado Painel de Dados
sobre as Inspeções em Especificações Prisionais. A partir dele consegue-se
acessar todos os estados da federação. Para este estudo, fez-se o recorte
somente do Estado do Piauí, visando atender aos objetivos propostos desta
pesquisa.
Em uma análise geral das condições de vagas de todos os
estabelecimentos penais brasileiros, com base no CNJ, cerca de 47.8% estão
em condições regulares, totalizando 123 estabelecimentos; o percentual de
28,5%encontra-seemcondiçõespéssimas, totalizando 734estabelecimentos;
12.2% estão em boas condições, totalizando 314 estabelecimentos, 10.3% em
condições ruins, totalizando 266 estabelecimentos e somente 1.3% estão em
excelentes condições, totalizando 33 estabelecimentos penais.
Segundo o CNJ, o Brasil possui 2.819 estabelecimentos prisionais,
com 444.633 vagas, sendo a população carcerária do Brasil a terceira maior
do mundo. Esse sistema está dividido em categorias de pequeno, médio e
grande portes.
Fazem parte do grupo de grande porte os estados do Rio de Janeiro,
Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul.
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Os estabelecimentos penais de médio porte estão localizados nos
estados do Maranhão, Pará, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Ceará, Pernambuco,
Espírito Santo e Santa Catarina.
Os estabelecimentos penais de pequeno porte estão situados nos
estados do Piauí, Tocantins, Amapá, Rondônia, Amazonas, Acre, Roraima, Mato
Grosso do Sul, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe, conforme
demonstra o mapa abaixo:
Figura 1 –Porte do Estabelecimentos Prisionais no Brasil por unidade da federação, ano
2020.

Fonte: Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais
(CNIEP 2020, p.1).

A CRISE NO SISTEMA CARCERÁRIO E SEUS REFLEXOS NO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA

21

22

COLETÂNEA DIGITAL
INTERFACES DO DIREITO

VOLUME 2

De acordo com este relatório, em 24 de outubro de 2020, o sistema
prisional piauiense possuía 2521 vagas, totalizando 3375 de presos. A
definição do tipo de local de penalidade é basicamente o objetivo original da
unidade.
Segundo a LEP, as prisões são unidades prisionais para reclusos
destinados a cumprir as suas penas em regime fechado, enquanto as colônias
agrícolas, industriais ou semelhantes são unidades prisionais para reclusos
em regime semiaberto e abrigos.
Os presos temporários devem aguardar julgamento em prisões
públicas. Existem também hospitais de custódia, aqueles que cometem crimes
e que problemas mentais devem tomar medidas de segurança e, portanto, são
considerados insubstituíveis ou duvidosos.
Segundo o Tribunal de Contas da União, a transferência obrigatória
do Fundo Penitenciário Nacional (Funpen) para as unidades federais é
ineficiente no sistema prisional. Esse é apenas um dos muitos problemas
descobertos pelo Tribunal de Contas da União por meio da auditoria em doze
unidades da federação (UF). O tribunal também avaliou se o sistema prisional
é adequado para os diferentes sistemas de sentença. Os fatos provaram que
as instalações padrão dos regimentos semiabertos são insuficientes, como
colônias agrícolas ou industriais e habitações abertas (como abrigos).
As inspeções revelaram problemas específicos com certas agências
federais. No Distrito Federal, a manutenção dos recursos do Funpen é
inadequada e, no Estado de Goiás, os objetos não condizem com a finalidade
prevista em lei. Os estados de Pernambuco e em Santa Catarina compraram
aparelhos de raios-X ou scanners corporais, que tiveram problemas durante a
licitação e eram muito caros. (TCU, 2019).
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Gráfico 1 - Déficit de Vagas
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Fonte: Relatório de Inspeção Geral (2020, p.2).

Conforme demonstra o gráfico acima o déficit de vagas está presente
em todos os nos estabelecimentos prisionais brasileiros, o que acaba
ocasionando a superlotação, que é um dos problemas mais graves que afeta
o sistema; a falta de uma estrutura adequada que deve ser fornecida pelo o
Poder Público gera diversos outros problemas como a falta de mantimentos
básicos, falta de iluminação, ambientes insalubres e outras situações que
confrontam com a Lei de Execução Penal que em seu art.88 que assegura as
condições mínimas de vida ao apenado:
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Art. 88. O condenado será alojado em cela individual que conterá
dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Parágrafo único. São
requisitos básicos da unidade celular: a) salubridade do ambiente pela
concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento
térmico adequado à existência humana) b) área mínima de 6,00m2
(seis metros quadrados).

A LEP é clara na forma de tratamento que o Estado deve fornecer a
cada apenado, porém, infelizmente, a realidade é outra. Em uma análise geral
das condições que se encontram os estabelecimentos penais brasileiros,
esses enfrentam vários problemas e, como esperado, não tem conseguido
atingir alguns de seus objetivos, como a ressocialização e a educação. As
razões para esses problemas são múltiplas e a falta autoridade competente é
rresponsável pelo declínio da administração e estrutura da prisão.
Percebe-se claramente que, por diversos fatores, o sistema brasileiro
encontra-se falido, pois nem mesmo concede aos presos os direitos previstos
no artigo 41 da Lei nº 7.210, Lei de Execuções Penais, o que acaba dificultando
a socialização dos presidiários e uma vida estável no sistema prisional
brasileiro.
As atuais unidades prisionais apresentam grandes deficiências que
colocam os presidiários em péssimas situações, prejudicando sua dignidade
e dificultando sua ressocialização, diante disso, o estado se omite em oferecer
todos os direitos e garantias no trato com a dignidade pessoal dos detidos. De
acordo com nosso ordenamento jurídico, eles devem ser respeitados a fim de
atingir o propósito de ressocialização.
É necessário um sistema prisional eficaz, bem organizado e estruturado
que acolha os infratores, porque somente penas desumanas em instituições que
se deterioraram podem impedir que os presos ganhem novas oportunidades e
se reintegrem à sociedade.
A superlotação das celas, acaba resultando em um ambiente propício
à proliferação, epidemia e contágio de doença; a falta de estrutura juntamente
com o uso de drogas, ambientes insalubres e falta de higiene motiva, por
muitas vezes, a falta de saúde do preso, o que torna a pena algo mais sofrido
e doloroso, havendo assim uma dupla punição do Estado, a pena privativa de
liberdade e o descaso do com a saúde do preso.
Quando nos deparamos com situações de pandemia e vírus de fácil
disseminação, essa superlotação tem consequências mais devastadoras para
a saúde dos presos e agentes penitenciários. Esse éo local ideal para o contágio:
locais sujos e mal ventilados. Diante dos fatos todas essas questões sanitárias,
estruturais, jurídicas e administrativas se multiplicaram exponencialmente
porque essas prisões têm grande tendência para se tornarem o centro da
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COVID-19. Isso é muito esclarecedor quando imaginamos a aplicabilidade das
recomendações de medidas de segurança do vírus na vida diária dos presos,
que vão contra os protocolos de segurança recomendados por profissionais
de saúde e cientistas.
Em 17 de março de 2020, a Comissão Nacional de Justiça (CNJ)
aprovou a Recomendação 62, que fornece orientação sobre direito penal
e educação social para tribunais e tribunais distritais sobre como tomar
medidas preventivas dentro do sistema judicial para evitar a proliferação da
Covid-19. A recomendação orienta a reavaliação das prisões provisórias para
os já encarcerados, principalmente para os grupos mais vulneráveis, conforme
mencionado anteriormente, ou quando o presídio estiver superlotado ou
sem serviços médicos. Também recomenda uma reavaliação das prisões
preventivas, que abrigam os presos que têm penas superiores a 90 dias ou
com crimes de menor potencial ofensivo.
A Constituição Federal assegura o direito à saúde, tonando-se um
direito fundamental e social, tendo em vista que a punição recai sobre direitos
políticos e civis, e não sobre a liberdade de ser, sendo vedado ao Estado
suprimir os indivíduos de outros direitos fundamentais como a saúde.
Art. 14. A assistência à saúde do preso e do internado de caráter
preventivo e curativo compreenderá atendimento médico,
farmacêutico e odontológico.
§ 1º (Vetado).
§ 2º Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado para
prover a assistência médica necessária, esta será prestada em outro
local, mediante autorização da direção do estabelecimento.
§ 3o Será assegurado acompanhamento médico à mulher,
principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recémnascido.

Como menciona o artigo, é importante frisar que o Estado não se
manifesta no sentido de solucionar o problema da saúde do preso, conforme
descrito no § 2º, o interno tem que ser levado para um hospital fora do
estabelecimento, o que acaba ocasionando um aumentando a mais no gasto
para o próprio Estado, devido o deslocamento de agentes prisionais para a
escolta, gasolina e transporte, além do atendimento hospitalar.
Ademais, no sistema faltam agentes prisionais, o que já dificulta o
trabalho nas prisões, imagine tendo que deslocar agentes para levar presos
para o hospital, isso é inaceitável. O Estado deveria aparelhar os presídios,
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para que lá fossem realizados todos os procedimentos em relação à saúde
do preso, inclusive cirurgias de pequeno porte, utilizando o § 2º do artigo 14
da LEP apenas em caso de doenças graves ou de cirurgias de grande porte,
assim economizariam muito com essa atitude.
Com esse descaso por parte do Estado fica complicado os responsáveis
pelos presídios cuidarem de forma eficaz dos presos que estão sob sua
custódia. Se já não bastasse a vigilância em relação aos internos e a falta
de pessoal, o sistema tem que deslocar seus agentes para levarem os presos
ao hospital, isso é, se não for o caso de internação, ainda terá que designar
agentes para vigiar o interno no hospital.
É sabido por todos que a saúde no Brasil está mais do que falida e,
com a falta de estrutura nos hospitais penitenciários, há mais sobrecarga,
prejudicando o atendimento para o cidadão que vive na sociedade.
A solução para esse grande problema pode ser formular políticas
públicas voltadas para a redução da população carcerária e fazer maiores
investimentos no sistema prisional, não só efetivamente para o interesse
privado, mas também, por exemplo, utilizando julgamentos mais alternativos.
Para os presos que cometeram principalmente crimes menores, isso acabará
por melhorar as condições de cumprimento das penas para os que já são
presidiários e evitar que aqueles com menor potencial criminoso entrem no
sistema prisional; por fim, fazer declarações quando houver mais custos,
tornando o sistema mais instável, e ainda arriscando tornar os criminosos
mais perigosos.
Sobre estabelecimentos prisionais no Piauí
O Brasil possui 2.817 estabelecimentos penitenciários e 443.624
presos, segundo dados publicados no site do CNJ, constantes do Relatório
Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais
(CNIEP).
Segundo os dados do Relatório do CNIEP, o Piauí possui 17
estabelecimentos prisionais, divididos da seguinte maneira: 08 penitenciárias
masculinas,02 penitenciárias femininas,02 casas de detenção 01 penitenciária
mista, 01 presídio da polícia militar ,01 colônias agrícola, industrial ou similar
masculino, dentre as quais existem 01 casas de albergado e 01 centro de
detenção; 7em condições péssimas, 5em condições regularese 2em condições
regulares. Dispõem de uma capacidade total de vagas para 2521 presos, 151
vagas para presas femininas e 2370 vagas masculinas, porém, conforme
os dados analisados, os estabelecimentos se encontram superlotados e
bem acima da capacidade permitida, sendo 3735 presos totais, 146 presas
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femininos, 3589 presos masculinos, 1628 presos provisórios, sendo 70 presas
femininos, 1558 presos masculinos, 2088 em regime fechado e 17 em regime
semiaberto.
Segundo esses dados a maioria dos estabelecimentos penais do Piauí
estão em situação “péssima” ou “regular”. Conforme se infere nas informações
abaixo pode-se classificar como estado péssimo de funcionamento: Casa
de Albergado Dep. Temístocles Filho, Casa de custódia Prof° José Ribamar
Leite, Centro de detenção provisória Capitão Carlos Gomes, Colônia agrícola
Major Cesar Oliveira, Penitenciária Mista Juiz Fontes Ibiapina, Penitenciária
Regional Irmão Guido e Presídio da Polícia Militar do Estado do Piauí.
Enquanto os estabelecimentos que se encontram em situação regular
são os seguintes: Penitenciária Regional de Campo Maior José Arimateia
Barbosa Leite, Penitenciária Feminina de Teresina, Penitenciária Gonçalo de
Castro Lima, Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo e a Penitenciária Regional de
Oeiras.
De acordo com este Relatório Mensal do Cadastro Nacional de
Inspeções nos Estabelecimentos Penais (CNIEP) – Relatório do CNIEP, o
Piauí possui um sistema penitenciário de pequeno porte, mas que pelos
dados analisados não consegue cumprir minimamente, na maioria dos
estabelecimentos, a sua obrigação legal de garantir condições mínimas de
dignidade para os presos conforme demonstra o quadro abaixo:
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Quadro 1 –Situação atual dos Estabelecimentos Prisionais do Estado do Piauí, ano 2020.
ESTABELECIMENTO PRISIONAL

SITUAÇÃO CARCERÁRIA ATUAL

Casa de Custódia Prof. José Ribamar
Leite
Localizada na BR 316, KM 7, bairro
Santo Antônio, Teresina-PI.

Encontra-se superlotada e em péssimas
condições de vida, com uma capacidade máxima
para 346 presos, atualmente possui 840 presos,
sendo 243 presos provisórios masculinos e 216
presos em regime fechado.
É uma das poucas penitenciárias que
atualmente está em condições regulares, porém
superlotada, possui uma capacidade máxima
para 225 presos, 241 presos provisórios, 216
presos em Regime semiaberto e, atualmente,
possui 457 presos masculinos.

Penitenciária Regional José de Deus
Barros
Localizada na BR 316-KM 304, bairro
Altamira, Picos – PI.
Casa de Albergado Temístocles Filho
Localizada na cidade de Teresina.

Encontra-se atualmente vazia e em péssimas
condições; possui uma capacidade máxima para
60 presos.

Casa de detenção provisória Dom
Inocêncio Lopez
Localizada na Rodovia PI 140,
Localidade Lagoa, São Raimundo
Nonato-PI

Atualmente superlotada e em péssimas
condições, com uma capacidade máxima de 144
presos, está com 248 presos masculinos, 112
presos provisórios masculinos e 136 presos
masculinos em regime fechado.

Centro de detenção provisória
Capitão Carlos
Localizada na BR 316, KM 26, Altos-PI

Atualmente superlotado e em péssimas
condições, com uma capacidade máxima de 154
presos, atualmente com 245 presos masculinos,
190 presos provisórios masculinos e 55 presos
em regime fechado.

Centro de detenção provisória
Capitão Carlos
Localizada na BR 316, KM 26, Altos-PI
Colônia Agrícola Major Cesar de
Oliveira
Localizada na BR 343, KM 26, Altos-PI
Penitenciária Regional de Campo
Maior José de Arimatéia Barbosa
Leite
Localizada na Av. Nilo Oliveira, s/n,
Localidade Fazendinha, Campo MaiorPI.
Penitenciária Feminina de Picos
Prefeito Adalberto de Maria Santos
Localizada
na
Rua
Monsenhor
Hipólito, s/n, Centro, Picos-PI.

Atualmente superlotado e em péssimas
condições, com uma capacidade máxima de 154
presos, atualmente com 245 presos masculinos,
190 presos provisórios masculinos e 55 presos
em regime fechado.
Encontra-se em péssimas condições, com uma
capacidade máxima de 290 presos masculinos e
hoje possui 8 presos masculinos.
Atualmente está em boas condições, com uma
capacidade máxima de 144 presos, quantidade
de presos 227, presos provisórios, 133 e 94
presos em regime semiaberto.
Atualmente superlotada, se encontra em
condições regulares, com uma capacidade
máxima de 13 presos masculinos e 13 presas
femininas, possui 23 presos femininos, 14
presos provisórios masculinos, 14 presas
provisórias femininas e 9 presos em regime
fechado.
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Penitenciária Feminina de Teresina
Localizada na BR 316, KM 7, bairro
Santo Antônio
Penitenciária Gonçalo de Castro Lima
Localizada na Rodovia PI 05, KM 24,
localidade Vereda Grande, Floriano-PI

Penitenciária Luiz Gonzaga Rebelo
Localizada na Rua Tony Ramos, s/n,
Nova Parnaíba, Esperantina-PI.

Penitenciária Mista
Juiz Fontes
Ibiapina
Localizada na Avenida Álvaro Mendes,
s/n, Nova Parnaíba, Parnaíba-PI.

Penitenciária Regional de Oeiras
Localizada na Rua Comadre Ana, s/n,
Oeiras-PI,

Penitenciária Regional Dom Abel
Alonso Nunez de Bom Jesus
Localizada na BR 135 - KM 3,7,
localidade Vila Stela, Bom Jesus-PI

Penitenciária Regional Irmão Guido
Localizada na BR 316, KM 14, Zona
Rural, Teresina-PI.
Penitenciária Regional José de Deus
Barros
Localizada na BR 316-KM 304, Bairro
Altamira, Picos – PI
Presidio da Polícia Militar do Estado
do Piauí

Atualmente em condições regulares, possui 104
vagas femininas, está com 64 presas, 35 presas
provisórias e 29 presas em Regime fechado.
Encontra-se
superlotada
em
condições
regulares, possui uma capacidade máxima de
200 vagas masculinas, 255 femininas, 128
presos provisórios e125 presos em regime
semiaberto.
Está em condições regulares, possui uma
capacidade
máxima
para
157
presos
provisórios,42 presos em regime semiaberto, 1
preso no regime semiaberto.
Está em condições péssimas e superlotada,
possui uma capacidade máxima para 170
presos, sendo 136 vagas para presos masculinos
e 34 presas femininas, atualmente com 611
presos, 552 presos masculinos, 59 presas
femininas, 228 presos provisórios, sendo 21
presas provisórias femininas, 207 presos
provisórios masculinos e 383 presos em regime
semiaberto.
Atualmente está superlotada e em condições
regulares, com uma capacidade máxima para 36
presos, possui 79 presos masculinos, 26 presos
provisórios, 45 presos masculinos em regime
semiaberto.
Atualmente superlotada e em péssimas
condições, com uma capacidade máxima para
76 presos, possui 116 presos masculinos, 87
presos provisórios masculinos e 29 presos
masculinos em regime semiaberto.
Atualmente superlotada e em péssimas
condições, com uma capacidade máxima para
324 presos, possui 423 presos masculinos, 132
presos provisórios masculinos, 291 presos
masculinos em regime semiaberto.
Atualmente superlotada, com uma capacidade
máxima para 225 presos, possui 457 presos
masculinos, 241 presos provisórios, 216 em
regime fechado.
Atualmente em situação péssima, com uma
capacidade máxima para 28 presos masculinos,
possui 6 presos masculinos e 6 presos
provisórios.

Fonte: Relatório Mensal do Cadastro Nacional de Inspeções nos Estabelecimentos Penais
(CNIEP).
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Diante do panorama acima, que retrata a situação atual dos
estabelecimentos prisionais do estado do Piauí, conforme Relatório do
CNIEP, é demonstrado, via de regra, condições precárias e insalubridade das
prisões, além de superlotação de celas, mesmo daquelas que estão regulares,
evidenciou-se um ambiente propício à proliferação de doenças, que se torna
um agravante em contexto pandêmico, além da ineficácia em ressocializar os
detentos, quadro similar à maioria das prisões no Brasil. Nesse sentido, tornase necessária uma reflexão sobre o sistema prisional piauiense e o princípio
da dignidade da pessoa humana.
O sistema prisional piauiense e o princípio da dignidade da pessoa humana
A dignidade da pessoa humana é um princípio constitucional que
reconhece a condição de ser humano como pessoa, assegurando os valores
que lhes são inerentes, possui qualidade intrínseca da pessoa humana,
independentemente de sua cor, raça, sexo, origem, idade, condição social ou
qualquer outro requisito, é irrenunciável e inalienável e constitui elemento
que qualifica o ser humano como tal, dele não podendo ser retirado e está
elencado no Art. 1° da Constituição Federal de 1988:
Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituise em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I –Soberania
II –Cidadania
III - a dignidade da pessoa humana
lV-os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa
V- O pluralismo político

Como menciona o artigo, o Estado está sujeito a esse princípio porque
o bem-estar humano é a meta a ser alcançada. Outras obrigações básicas
de garantia decorrentes de princípios como o direito à vida, saúde, moradia,
educação e acesso à justiça, são igualmente importantes e devem serem
resguardados.
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O princípio da dignidade da pessoa humana, como parte dos
fundamentos da república brasileira, é inerente a qualquer pessoa, devendo
ser tutelado pelo o Estado a todos os brasileiros. Contudo, quando se analisa o
sistema penitenciário, observa-se que há contumaz descumprimento estatal
de várias obrigações legais, submetendo seres humanos ao encarceramento
em penitenciárias com tratamentos degradantes à integridade do preso.
Segundo Sarlet (2007) o princípio da dignidade humana possui cinco
dimensões: sua compreensão jurídico constitucional, ontológica, dignidade
e intersubjetividade e dignidade como limite e como tarefa. Diante disso,
o autor menciona uma fórmula do homem objeto, ou seja, a dignidade da
pessoa humana é considerada atingida sempre que os indivíduos forem
rebaixados a um objeto, tratado como uma coisa e sendo descaracterizado
de sua qualidade de sujeitos e deveres, partindo das violações que ocorrem
carecendo o indivíduo de proteção pela ordem jurídica.
Para esse estudo, traz-se um olhar para os estabelecimentos prisionais
piauienses, considerando a necessidade do ser humano não ser visto
como coisa e com a conceituação da dignidade humana em “as qualidades
inerentes e únicas de cada pessoa que devem ser respeitadas e consideradas
igualmente pelo país e pela sociedade”. Nesse sentido, isso significa garantir
que a complexidade dos direitos e obrigações básicas humanas seja contra
qualquer insulto, comportamento sexual e desumano, mas também para
garantir as condições mínimas existentes para uma vida saudável.
Por coisificação do ser humano Sarlet (2007) entende que: o que se
percebe, em última análise, é que onde não houver respeito pela vida e pela
integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para
uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação
do poder, enfim, onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e
dignidade) e os direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente
assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana e esta
pessoa, por sua vez, poderá não passar de mero objeto, alvo de arbitrariedades
e injustiças.
O autor faz menção à coisificação do homem no sentido que, a partir
do momento que o indivíduo não possuir suas garantias constitucionais
respeitadas e a sua dignidade que for violada, ele passa a possuir esse caráter
coisa.
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Diante dessa análise e do cenário piauiense, faz-se a análise do
sistema carcerário desse estado, que não se diferencia do restante dos
estados federados. Nesse viés, serão analisados dados do Conselho Nacional
de Justiça (CNJ), publicados em seu site, que traz relatórios de inspeção dos
estabelecimentos penais em funcionamento no Brasil.
O Estado é responsável por punir e reprimir todo ato ilícito, mas
também fornecer condições para que o condenado se reintegre, ou seja,
elimine todas as condutas criminosas que causem perigo à sociedade, no
entanto o atual sistema serve tão somente para manter o sujeito afastado da
sociedade, pouco se importando com as condições de vida em que ele será
submetido.
Ocorre que o sistema penitenciário, no geral, não coopera para a
ressocialização do condenado. Entende-se, para este estudo, que não basta
retirar o indivíduo da sociedade, é preciso que o estado tenha medidas que
o reeduque, dando assim uma garantia social para que o apenado não volte
a praticar ilícitos. Porém, sabe-se que o ambiente do sistema prisional, por
consequência de sua realidade, acaba acarretando a reincidência dos presos.
O indivíduo é levado para uma penitenciária, colocado em celas
superlotadas e insalubres que oferecem condições de risco à sua saúde. Isso
se torna, inclusive, mais uma forma de punição pelo crime praticado, havendo,
assim, um descaso do Estado, o que pode ensejar responsabilização objetiva
por qualquer prejuízo que o indivíduo possa sofrer dentro da prisão, conforme
exalta a CRFB em seu Art.37° parágrafo 6°:
Art. 37, § 6º- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de
dolo ou culpa.

O Estado tem o direito de punir (jus puniendi) o transgressor da lei por
intermédio da execução da pena. Conforme assegura a Constituição Federal,
o Estado possui o dever de promover a proteção da integridade física do
apenado, assim como a proteção do direito à personalidade inerente a cada
indivíduo, pois o fato dele estar cumprindo uma pena não lhe retira seus
direitos fundamentais.
Conforme menciona Greco (2017) a dignidade da pessoa humana
possui um valor individual a cada ser humano:
Uma coisa é permitir que alguém que praticou uma infração penal
de natureza grave, seja privado do seu direito de liberdade pelo o
próprio Estado, encarregado de proteger, em última instância, os
bens jurídicos, outra bem diferente é permitir que esse sujeito, uma
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vez condenado, cumpra sua pena privativa de liberdade em local
degradante de sua personalidade, que seja torturado por agentes
do governo com a finalidade de arrancar-lhe alguma confissão, que
seus parentes sejam impedidos de visitá-los, que não tenha uma
ocupação ressocializante no cárcere, etc. A sua dignidade deverá ser
preservada, haja vista que ao Estado foi permitido somente privá-lo
da liberdade, ficando resguardados, entretanto, os demais direitos
que dizem respeito diretamente à sua dignidade como pessoa.

Embora o princípio da dignidade da pessoa humana seja um princípio
constitucional, o que se percebe são muitas violações por aquele que deveria
assegurar a todos o seu respeito: o Estado. O que não ocorre nas penitenciárias
do Brasil, tendo em vista que esse mesmo Estado não cumpre a sua função
atribuída pela Carta Magna de 1988, que é reprimir aquele que praticou uma
conduta ilícita, mas também prevenir para que aquele indivíduo não volte a
praticar de novas infrações penais.
Diante disso, o princípio da dignidade humana serve como balizador
na interpretação de todo ordenamento jurídico brasileiro. Ou seja, deve-se
ponderar bens e/ou interesses, com possível prevalência de um sobre o outro.
A título de exemplo, na situação de alguém ter praticado o crime de homicídio,
o Estado deve garantir no seu exercício punitivo que o condenado tenha
resguardada a sua integridade física e moral dentro do sistema penitenciário,
ou seja, tem o dever de tutelar e proteger os bens jurídicos da sociedade.
O principal fundamento dos direitos humanos é a garantia da dignidade
da pessoa humana. Todos os seres humanos devem ter reconhecido seus
direitos civis, políticos, econômicos, sociais e culturais (PIOVESAN, 2014). Isso
significa que as tutelas desses direitos devem ser garantidas pelo Estado,
conforme a Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH) assim dispõe:
“Considerando que os Estados membros se comprometeram a promover, em
cooperação com a Organização das Nações Unidas, o respeito universal e
efetivo dos direitos do Homem e das liberdades fundamentais”. Embora seja
considerada uma carta de intenções, a DUDH direciona os Estados para os
princípios garantidores dos direitos humanos fundamentais dos presos.
Posteriormente, visando dar maior efetividade à garantia dos direitos
humanos, a Organização das Nações Unidas consagrou os Pactos de Nova
York, também chamados de Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos
e Pacto Internacional de Direitos Econômicos Sociais e Culturais. Esses
pactos foram recepcionados pelo Estado brasileiro por meio dos Decretos nº
591/1992 e 592/1992, respectivamente.
No Decreto nº 592/1992, especificamente no seu art.10, é determinado
que: “Toda pessoa privada de sua liberdade deverá ser tratada com humanidade
e respeito à dignidade inerente à pessoa humana”, sendo essa uma norma
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supralegal, que encontra fundamento no art. 5º, LXIX da Constituição Federal.
Ordinariamente, tem-se a Lei nº 7210/1984, conhecida como Lei de Execução
Penal, que trata dos direitos e deveres dos presos.
Assim, a responsabilidade civil do Estado está relacionada aos
direitos previstos na Constituição Federal, devendo o poder público respeitar
os direitos e garantias fundamentais inerentes a cada cidadão, cabendo a
reparação dos danos aos indivíduos que tiveram seus direitos violados.
Osdireitos humanos devem ser respeitados em qualquer circunstância,
tendo em vista que, além de haver um compromisso do Estado com a sociedade
brasileira, há também um compromisso internacional, diante dos tratados de
Direitos Humanos dos quais o Brasil é parte.
No Brasil, essa questão relacionada aos direitos humanos, possuindo
um preconceito social pautado no senso comum de que defender a garantia
dos direitos fundamentais para os seres humanos é defender o bandido em si.
Com efeito, todos os direitos firmados no ordenamento jurídico
brasileiro são para todos e não poderia ser diferente quando se trata do
apenado. Há, de fato, a restrição da sua liberdade, mas deve-se garantir tantos
outros previstos na ordem legal brasileira. Contudo, essa é uma questão que
reverbera no sistema carcerário, que coincide com o que Sarlet (2002) chama
de coisificação do ser humano.
No caso do sistema prisional piauiense, observou-se, a partir dos
dados do CNJ e do TCU, que há a violação do direito à dignidade quando nas
inspeções realizadas percebe-se superlotação e práticas que conduzem
a não ressocialização do apenado. Há certa indiferença dos agentes
governamentais, posto que ignoram a violência excessiva e falta de controle
do sistema, demonstrando que os presos são bandidos e devem sofrer durante
o cumprimento de sua pena. Embora a pessoa condenada esteja sob custódia
do Estado, é necessário que se garanta minimamente os direitos dos apenados
e o cumprimento de seus deveres institucionais.
Deste modo, entende-se, a partir das leituras para este estudo, que é
função do Estado, por meio das políticas estaduais e nacionais de segurança
pública, garantir a segurança de todos, inclusive daqueles que estão reclusos
e privados de conviver em sociedade, e que estão vivendo e convivendo em
estabelecimentos prisionais sem as mínimas condições de ressocialização.
Assim, o Estado deve promover a proteção da integridade física do
apenado, assim como a proteção do direito à personalidade inerente a cada
indivíduo, pois o fato dele está cumprindo uma pena não lhe retirar seus
direitos fundamentais.
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Considerações finais
Avaliando-se as condições do sistema carcerário piauiense, tendo
como base dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal de
Contas da União (TCU), este estudo norteou-se pela curiosidade de saber em
que condições está o sistema penitenciário piauiense frente à obrigação de
gestão do sistema de respeitar a dignidade humana do presidiário, detectandose uma situação carcerária crítica na grande maioria dos estabelecimentos
prisionais piauienses.
Evidenciou-se, através dos dados do CNJ e do Geopresídio, que a
maioria dos estabelecimentos penais piauienses estão em péssimas condições
e superlotados, assim como os demais estabelecimentos penais brasileiros,
que carecem de atenção do Poder Público a fim de resguardar o princípio da
dignidade da pessoa humana em virtude do tratamento dado aos presos, de
modo geral nas penitenciárias brasileiras e piauienses.
Conclui-se que o CNJ faz o controle por meio de relatórios publicados
periodicamente em seu site e que demonstra as condições carcerárias,
evidenciando o déficit de vagas e condições dos estabelecimentos penais
no Piauí. Perante esses dados, conclui-se que há uma superlotação em
comparação à quantidade de vaga inicialmente prevista. Esse fato decorre
pelo baixo investimento público e a falta de observância da Lei 7.210/84 Lei
de Execuções Penais.
A LEP não só visa proteger o direito dos detentos, como também a
integridade do ser humano com o principal fim de reinseri-lo na sociedade e
combater a criminalidade de forma humana.
No sistema penitenciário piauiense, conforme dados do CNJ, dos 17
estabelecimentos prisionais, 7 estão em péssimas condições, 6 em condições
regulares, 2 em condições ruins e 2 boas, estando a maioria com a capacidade
acima da média. O número de pessoas ultrapassa a quantidade de vagas do
estabelecimento prisional, gerando superlotação, sendo esse um problema
comum no estado piauiense.
Constatou-se, apartir dográficos edados apresentados pelo CNJ e TCU,
que há a ofensa direta ao princípio da dignidade da pessoa humana, quando
ficam claras as condições precárias do sistema piauiense, demonstrando
que o tratamento dado ao preso fere dispositivos constitucionais, bem como
aqueles previstos na Lei das Execuções Penais, respondendo assim à pergunta
que norteou este estudo.
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MATERNIDADE NO CÁRCERE: UM
ESTUDO ACERCA DO TRATAMENTO E
COTIDIANO DAS MULHERES NO
PRESÍDIO JORGE VIEIRA
Dallyla Pâmala da Costa e Silva
Almilene do Nascimento Santos
Larissa Cantanhede do Lago
Carlos Eduardo de Sousa Costa
Introdução
A investigação partiu do seguinte problema: Quem são essas mulheres
e como elas enfrentam o dia a dia na cadeia? Três hipóteses foram propostas
– e restaram todas confirmadas. Primeiro, no que diz respeito ao perfil das
internas, a maioria das mães é jovem e possuem limitada escolaridade e
sustentam os filhos sem o auxílio paterno. Segundo, haveria mecanismo
e programas internos no estabelecimento prisional que tentariam sanar
ou minimizar esse conflito. Por fim, o trabalho dos funcionários que atuam
diretamente com essas internas seria fundamental para o bom cumprimento
da execução penal e para a “ressocialização” futura dessas internas mães.
Através da pesquisa empírica, foi possível desvendar de maneira concreta o
processo de encarceramento dessas mulheres.
O projeto de pesquisa foi apresentado ao responsável pela
administração do presídio Jorge Vieira, o Diretor Ederson da Silveira Costa. A
intenção inicial da pesquisa foi de analisar o perfil das mulheres encarceradas,
principalmente as mães e realizar uma análise do tratamento que elas
recebem na Unidade Prisional Jorge Vieira localizada em Timon-Ma. Na
conversa com o diretor e nas entrevistas com as internas, foram abordadas as
inúmeras questões da particularidade do mundo feminino, como maternidade,
relacionamentos externos, amizades, saúde, educação, estética e beleza.
A coleta de dados na UPTIM foi realizada em dois dias, entre os meses
de fevereiro e abril do ano 2020. No primeiro dia, conversamos com o diretor
da casa, que nos apresentou as instalações, celas, galerias, setor de saúde e
Dallyla Pâmala da Costa e Silva - Almilene do Nascimento Santos
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o espaço para as visitas infantis da unidade. A primeira visita foi produtiva,
tendo sido possível coletar quase a totalidade das informações necessárias
para a elaboração do presente artigo. Numa segunda visita, foi concedida a
possibilidade de realizar perguntas informais para algumas internas, as quais
ostentavam “bom comportamento carcerário” e conhecer melhor o pavilhão
Flores. As visitas foram de extrema importância para confirmar dados e
complementar as informações.
A impressão final quanto ao funcionamento da UPTIM foi uma surpresa,
porque sempre se falou sobre a precariedade dos presídios brasileiros. No
entanto, ao realizarmos a pesquisa empírica nos deparamos com um cenário
totalmente diferente e acolhedor, embora, não esteja integralmente adequado,
carecendo ainda de políticas públicas, foi possível perceber que possui
uma boa gestão que visa a ressocialização e consegue fazer, na medida do
possível, um trabalho diferenciado com as internas e dentre outros projetos e
programas que serão mencionados no decorrer do artigo.
Maternidade no cárcere
O Brasil tem uma das maiores populações carcerárias femininas do
mundo, sendo a maior parte das prisões relacionada ao tráfico de drogas. Em
um estudo divulgado, a Diretoria de análise de Políticas Públicas da Fundação
Getúlio Vargas (DAPP/FGV) levantou dados sobre as prisões e mostrou que a
população carcerária feminina entre 2000 e 2016 aumentou cerca de 525%
(quinhentos e vinte e cinco por cento) e em 2018, houve um aumento de 700%
da população carcerária feminina. Segundo consta no banco de dados do
Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN), 7% das
penitenciárias são exclusivamente femininas, 90% das Unidades são mistas e
49% das exclusivamente femininas são inadequadas para gestantes.
Braga e Angotti (2014) apontam o perfil da mulher presa nos
equipamentos do sistema penitenciário brasileiro – jovens entre 18 a 30 anos,
de baixa renda e escolaridade, majoritariamente mulheres pretas e pardas,
com histórias de vulnerabilidade social semelhantes “[...] em geral mãe, presa
provisória suspeita de crime relacionado ao tráfico de drogas ou contra o
patrimônio; e, em menor proporção, condenadas por crime dessa natureza
[...]” (BRAGA; ANGOTTI, 2014, p. 4-5). Aproximadamente 65% das mulheres
que tem filhos, referem-se como mães solteiras.
Entende-se que, não somente as mulheres são afetadas com o
aprisionamento, mas em especial os seus filhos, pois os mesmos vivem
situação de vulnerabilidade ao ter que ser separados de sua mãe. A situação
do encarceramento se torna ainda mais difícil em meio a condição de gestação,
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embora existam algumas penitenciárias femininas que disponibilizam
espaços apropriados para as internas, tanto no período de gestação quanto
após o nascimento de seu filho. Contudo, a realidade se torna muito distante
diante das propostas de leis, normas e direitos formalizados, ou seja, temos
uma lei avançada para um País atrasado.
Com base no que foi apontado acima, conclui-se que o crescimento
da população carcerária feminina tem ocorrido de forma alarmante no Brasil.
A quantidade de mulheres condenadas por praticarem algum crime é bem
menor se compararmos à masculina, porém, devido ao ritmo de crescimento
de taxas de mulheres presas, chama a atenção.
Neste sentido, discorrem Larissa Pereira e Gustavo Ávila: “Além do
estigma normalmente atribuído aquele que delinque, a mulher desviante, em
face dessa cultura patriarcal, carrega o rótulo de “criminosa”, bem como o de
inconsequente e irresponsável (por agir sem pensar na criação dos filhos) e
também acaba perdendo, perante os demais, a sua feminilidade, por praticar
condutas socialmente atribuídas ao gênero masculino. Acaba que, mesmo
delinquindo em menor expressão, a mulher tem sua punição majorada pelos
pré-conceitos da sociedade.”
Reconhecida a vulnerabilidade feminina neste ambiente, o
aprisionamento ainda traz consigo uma especificidade de extrema
importância: a maternidade. Grande parte delas já são mães antes mesmo
de serem presas e a outra parte delas tornam-se mães enquanto reclusas.
Conforme a direção do Presídio Jorge Vieira, a maioria das internas engravidam
no presídio durante as visitas íntimas com o intuito de se beneficiar da prisão
domiciliar, pois, com 07 (sete) meses de gestação, é concedido o benefício ou
a transferência para a penitenciária em São Luís (mais raramente) ou, ainda,
aquela.
Tapparelli (2009) refere que o fato do sistema penitenciário ser
percebido como algo “natural” e única alternativa à prática do delito,
consequentemente, nos leva a aceitar como inevitável o aprisionamento de
crianças, já que a mãe se encontra presa. Assinala a necessidade de reflexão
crítica sobre o fenômeno ao invés de se focar as “[...] ações unicamente
para a solução de problemas práticos (existência de berçários, lugar para
amamentar, creche etc.) como se as instituições penais fossem algo de
natural, e sua legitimidade não fosse fundamentada em convenções sociais
[...]” (TAPPARELLI, 2009, p.114). Sugere ainda que os direitos das crianças
sejam garantidos e protegidos ao se pensar as propostas de políticas públicas,
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assim como os impactos que o aprisionamento ou a separação da mãe poderão
trazer ao seu desenvolvimento, defendendo a criação de ações que apoiem a
maternidade e o desenvolvimento da criança (TAPPARELLI, 2009).
Nessa perspectiva, Braga e Angotti (2014, p.08) posicionam-se
partindo
[...] do pressuposto de que uma melhor possibilidade de exercício de
maternidade ocorreria sempre fora da prisão e se a legislação fosse
cumprida, tanto em relação a excepcionalidade de prisão preventiva
como no tangente a aplicação da prisão domiciliar, grande parte
dos problemas que afetam a mulher no ambiente prisional estariam
resolvidos.

A melhor possibilidade do exercício da maternidade com dignidade
e condições acessíveis a um bom tratamento ocorreria, no entanto, fora
da prisão. Desta forma, ajudaria a proteger os direitos da criança e o seu
desenvolvimento. Há um recente, mas importante debate que tem ganhado
força em torno do tema, e assim, a necessidade de sistematização dos estudos
e pesquisas realizados sobre esta complexa problemática.
O conceito acerca da mulher e da maternidade no cárcere foi realizada
a partir de levantamento sistematizado acerca do tema, com base em teses
e dissertações encontradas virtualmente. O estudo tinha como objetivo
problematizar experiências ocorridas no sistema penitenciário brasileiro,
o qual é regido por leis e regulamentações especificas, especialmente na
particular experiência da maternidade no cárcere.
Depreende-se do estudo que há bibliografia escassa acerca do
tema e a partir desta. Contudo, com base na bibliografia pesquisada, foi
realizada leitura explorativa e seletiva para verificar-se a relevância dos
trabalhos para o estudo em desenvolvimento e excluir aqueles que não
contribuíam para a compreensão do cotidiano da maternidade no cárcere.
Além desse levantamento eletrônico, realizou-se varredura manual dos
artigos encontrados na biblioteca da Faculdade Maranhense São José, a fim
de ampliar a busca de outras referências potencialmente relevantes para a
pesquisa para em seguida realizar o estudo de campo.
Estrutura do presídio Jorge Vieira
A unidade prisional Jorge Vieira está localizada no munícipio de
Timon-Ma, bairro Flores, e destina-se à custodia de presos (as) condenados
(as) ao regime fechado, bem como presos (as) provisórios (as), ou seja, é uma
Unidade mista. No entanto, o presente artigo é direcionado apenas às internas
mães.
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Atualmente, a UPTIM tem capacidade para alojar 36 (trinta e seis)
internas confortavelmente e sua lotação atual é de 25 internas condenadas,
tanto definitivas quanto provisórias, abrigadas em 06 (seis) celas, sendo
04 (quatro) delas com capacidade para quatro vagas cada e duas maiores
com capacidade para até 12 (doze) vagas cada. No quadro atual, possui 16
(dezesseis) internas que são mães, com idade entre 25 a 35 anos. Desde
já, portanto, constata-se a ausência de um dos mais graves problemas
enfrentados na maioria das prisões brasileiras: a superlotação.
As celas têm um espaço de cerca de 6 metros quadrados, com uma
janela localizada no alto da parede. Cada cela possui um banheiro com
chuveiro e aparelho sanitário, e algumas internas possuem televisão. A
maioria das internas decoram suas celas, dando-lhes um toque feminino, tais
como cortinas, fotos, almofadas. Tudo com o intuito de deixar o espaço mais
aconchegante, familiar e menos hostil.
Quanto à estrutura do presídio, foi possível observar que se encontra
em uma condição regular, em razoável estado de conservação e, tanto os
internos como as internas, em princípio, não possuem os seus direitos violados.
Aparentemente, a unidade encontra-se livre dos mais graves problemas
existentes no sistema carcerário brasileiro que são: superlotação, violência
interna, rebeliões, mortes, dentre outros.
Mister ressaltar que se faz necessário ainda investir mais no
sistema prisional para colocar em prática os diversos projetos que tem por
objetivo principal a valorização do preso, para garantir condições efetivas de
recuperação, ressocialização e reeducação.
Análise e discussão dos resultados: cotidiano das internas
Para que o cotidiano de mulheres no contexto do encarceramento seja
problematizado, é indispensável o aprofundamento teórico sobre o conceito
de cotidiano e as particularidades envolvidas na experiência da cotidianidade
no sistema prisional.
Na perspectiva de Lefebvre (1991b), o cotidiano é o tempo da mudança,
das transições e dos transitórios, dos conflitos, da dialética, do trágico,
onde coabitam o real e o sonho. Esse tempo não tem estrutura, mas sua
narrativa produz a “imagem em movimento” nesse tempo em que há fluidez,
continuidade, lentidão, silêncios e monotonia. Não é possível apreender a vida
cotidiana em sua finitude e infinidade, sendo a narrativa o que possibilita que
se retire do anonimato as facetas contidas e constituídas pela cotidianidade.
Para essa narrativa existe um lugar, um local, um tempo histórico e social,
sendo as pessoas modeladoras e também modeladas por esse espaço-tempo;
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os sentidos coexistem, são plurais; o significante se torna significado e viceversa; o tempo é cíclico, não há linearidade, sendo os começos, recomeços e
renascimentos (LEFEBVRE, 1991b).
Dessa forma, ao abordar o cotidiano não se trata de explorar o repetitivo
do dia-a-dia, mas sim o vir a ser que sempre se faz condição constituinte do
cotidiano, integrando o individual e o social numa correlação constante e
recorrente (LEFEBVRE, 1991b).
Segundo o autor, o conceito de cotidiano provém da filosofia e,
embora por muito tempo seu estudo tenha sido desvalorizado, é no cotidiano
que se encontram o real, o empírico e o prático, sendo que a história de um
dia engloba a história do mundo e da sociedade, pois a narrativa do cotidiano
parte sempre de contextualizações, das pluralidades de sentido, desvelando
relações dialéticas, a historicidade, os determinismos e opressões sociais, e
os conflitos presentes (LEFEBVRE, 1991b). Acrescenta ainda que:
Tratando-se do cotidiano, trata-se, portanto, de caracterizar
a sociedade em que vivemos, que gera a cotidianidade (e a
modernidade). Trata-se de defini-la, de definir suas transformações
e suas perspectivas, retendo, entre fatos aparentemente
insignificantes, alguma coisa de essencial, e ordenando os fatos. Não
apenas a cotidianidade é um conceito, como ainda podemos tomar
esse conceito como fio condutor para reconhecer a “sociedade”,
situando o cotidiano no global: o Estado, a técnica e a tecnicidade, a
cultura (ou a decomposição da cultura) etc. (LEFEBVRE, 1991b, p.35).

O cotidiano se compõe dessas repetições, repetições de movimentos
mecânicos, de motivos, de temas, de combinações, de sentimentos, de
emoções e de intervalos, numa ligação entre vida „profunda‟ e vida „superficial‟
(LEFEBVRE, 1991b).
[...] essas pessoas nascem, vivem e morrem. Vivem bem ou mal. É
no cotidiano que eles ganham ou deixam de ganhar sua vida, num
duplo sentido: não sobreviver ou sobreviver, apenas sobreviver ou
viver plenamente. É no cotidiano que se tem prazer ou se sofre. Aqui
e agora (LEFEBVRE, 1991b, p.27).

Diante da complexidade de situações e condições envolvidas na
experiência da maternidade no contexto do encarceramento, foi necessário
conhecer, compreender e refletir sobre o cotidiano e trajetórias vividas
narradas pelas colaboradoras da pesquisa. Para tanto, foi realizado estudo
exploratório, descritivo e reflexivo, de caráter qualitativo, utilizando-se
de diálogos e na construção da história oral de duas mulheres egressas do
Presidio Jorge Vieira, Alaíde e Maria.
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No período da pesquisa acerca do cotidiano das internas, observouse que há grande diversidade de perfis e modos de encarar a prisão. Embora
exista o sentimento de solidão, elas formam grupos e tem experiências
diferentes no ambiente em que se encontram. Isso só foi possível graças à boa
vontade das internas em compartilhar de suas intimidades, histórias, relações
e sensações que compunham seu cotidiano. As visitas infantis, tema que as
deixa bastante emocionada, ocorrem de 15 em 15 dias apenas nas quintasfeiras e é disponibilizado um espaço decorado e recreativo reservado para as
crianças brincarem durante o dia de visita à mãe em reclusão, numa tentativa
de mitigar as tensões do ambiente prisional e proporcionar um espaço familiar.
As internas ainda contam com o “Programa Amparando Filhos” que foi
instalado na Comarca de Timon-MA, através da iniciativa dos Juízes Simeão
Pereira e Elismar Marques. O programa foi criado pelo Juiz Fernando Augusto
C. Rezende do TJ/GO, que tem como base a Resolução 252/2018 do CNJ. O
programa visa promover cidadania e inclusão de mulheres mães e gestantes
privadas de liberdade e de seus filhos nas políticas públicas de saúde,
assistência social, educação, trabalho e renda, entre outras, objetivando
minorar as consequências destas crianças e adolescentes após a repentina
ruptura dos laços mães/filhos. A proposta, é de manter o vínculo familiar ativo
fora do ambiente prisional, normalmente os encontram são realizados em
igrejas e paróquias. Para o Juiz da Vara da Infância e Juventude e Diretor do
Fórum da comarca, Simeão Pereira “Juntos, de mãos dadas, daremos às mães
encarceradas a certeza de que, aqui fora, há pessoas e instituições pensando
e atuando em favor de seus filhos”, destacou.
Outro programa que apresentado se chama “Remissão pela Leitura”,
que tem o objetivo de proporcionar a experiência da leitura e, ainda, remir a
pena pela leitura de livros e elaboração de resenhas. O programa é formado
por duas etapas que duram um período de 30 dias. Na primeira etapa elas
recebem uma obra literária para ler e na segunda, precisam entregar uma
resenha e fazer uma defesa oral da obra. Ao final, quem obtiver uma nota
igual ou superior a 7 (sete) e presença de 75% (setenta e cinco por cento) dos
encontros realizados no mês, poderá ter a sua pena remida em 4 dias.
Para o diretor da Unidade prisional, Ederson Costa, “O programa foi
um grande ganho para a unidade. “Mudou a rotina da nossa unidade. Aqui
ressocializamos e tratamos com respeito ao ser humano, assim trazemos
mais dignidade e se retira aquela ideia e sentimento negativo de uma unidade
prisional”.
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Asinternasrealizam muitas atividades profissionalizantese participam
de diversos programas, tais como aula de crochê, manicure, leituras, trabalho
com a horta, lavagens de roupas, faxina no prédio, oficina de salão de beleza
e atualmente estão trabalhando na confecção de máscaras no intuito de doálas para os hospitais. Para tanto, é necessário possuir boa conduta carcerária
e ter boa vontade em ingressar nos programas porque, além de adquirir
conhecimento a cada 3 dias de trabalho, há uma redução de 1(um) dia da pena.
A horta comunitária é outra atividade de extrema importância
para as mulheres, pois ajuda na melhoria de condição de vida. Na horta, as
encarceradas são responsáveis pela preparação dos canteiros, plantio,
manutenção e colheita, como estímulo para uma alimentação saudável com o
fim de promover uma diversidade alimentar e nutricional durante as refeições
na unidade prisional.
O Presídio Jorge Vieira apresenta-se como um ambiente acolhedor,
que visa a ressocialização por contar com diversos projetos pensados para
essas mulheres que se encontram em situações difíceis e delicadas por
estarem longe da sua família e, em especial, dos filhos, fortalecendo então
a autoconfiança para a construção de uma vida melhor após a sua passagem
pelo cárcere.
Conforme o diretor do presídio, Ederson Costa:
Tem muitas atividades para elas... Graças a Deus estou na direção
desse presídio há 5 anos, 5 anos sem nenhuma morte, fuga ou
rebelião, eu acredito que seja devido a ocupação que damos para
os presos, eles trabalham muito. Trabalho e respeito, tratando todos
com respeito. (2020).

Assistência à Saúde
A Lei de Execução Penal prevê no artigo 14, caput e parágrafos, que a
“assistência à saúde do preso e do internado de caráter preventivo e curativo,
compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico”. Além
disso, afirma que quando o presidio não dispuser de instrumentos necessários
para prover a assistência médica, esta deve ser prestada em outro local. O §3º
do artigo 14 da Lei de Execução Penal assegura à mulher o acompanhamento
médico, principalmente no período do pré-natal e pós-parto, e se estende ao
recém-nascido. Entretanto, o que se observa como realidade nos presídios
femininos no Brasil é o descaso com as presidiárias gestantes.
Como é do conhecimento de todos, o presídio Jorge Vieira é uma unidade
prisional mista e não tem estrutura para atender às necessidades inerentes à
maternidade, mesmo com um volume cada vez maior de mulheres em situação
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de privação de liberdade. Estas ainda encontram-se em menor número em
relação ao público masculino e, por esse motivo, não há um estimulo para a
construção de unidades prisionais que atendam às necessidades do gênero.
Situação totalmente em desacordo com o que prevê o artigo 82 §1º da LEP:
“Art.82. [...] §1º A mulher e o maior de sessenta anos, separadamente, serão
recolhidos a estabelecimento próprio e adequado à sua condição pessoal”.
Todavia, vale destacar que o presídio em questão conta com um setor
de saúde bem estruturado, pois possui uma equipe médica apta para realizar
os atendimentos urgentes e básicos de saúde. As internas realizam todos os
exames essenciais de atendimento básico à saúde da mulher, como exames
ginecológicos, mamografia, dentre outros. A equipe médica é responsável
pelo acompanhamento e agendamento dos exames fora da unidade prisional.
No tocante às internas grávidas, enquanto estão no presídio recebem
todo o acompanhamento pré-natal e cuidados fornecidos pela unidade, e
após a concessão do direito da prisão domiciliar, esses cuidados passam a ser
por conta própria.
O perfil das internas e suas perspectivas para o futuro
A mulher presa no presídio Jorge Vieira hoje é jovem, entre 25 a 35
anos, a maioria mãe solteira, escolaridade limitada, a principal provedora do
lar e na grande maioria dos casos, condenada por envolvimento com tráfico
de drogas (ou entorpecentes). Elas apresentam uma grande preocupação em
relação a situação econômica, aos parentes, vizinhos e a distância dos filhos,
pois acreditam que existirá a perda do vínculo com a família.
A fim de conseguir mais respostas acerca da problematização aqui
proposta no artigo, optou-se por transcrever as narrativas das colaboradoras
da pesquisa, que tem por nome: Alaíde e Maria (nomes fictícios).
Alaíde
Alaíde, é uma mulher jovem de 25 anos, atualmente cumpre prisão
domiciliar, possui dois filhos e está gravida de nove meses, sendo reincidente
e condenada por tráfico de drogas.
Em sua narrativa apresentou que não teve muitas oportunidades de
estudo e que veio de uma família que, para garantir o sustento, se envolvia
com o comércio de tráfico de drogas. Engravidou muito cedo e, desde a sua
adolescência, era responsável pelo sustento da casa, já que os seus pais eram
divorciados e morava com a sua avó e sua irmã portadora de necessidades
especiais.
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Embora Alaíde tenha se mostrado inicialmente preocupada com
a participação na pesquisa, a construção de sua história oral foi saindo
aos poucos e de forma positiva, começando a narrar sobre o cotidiano e a
experiência de ser gestante dentro da Unidade Prisional.
Passados três meses desde que adentrou na unidade descobriu que
estava grávida. Alaíde narrou ter tido um acesso que considerou adequado
em sua gestação, recebeu todo um suporte e cuidados com a saúde como o
pré-natal.
Foi difícil passar oito meses gestante naquele lugar, embora eu
recebesse todo um apoio e cuidados médicos em relação a minha
saúde e a do bebê, eu ficava muito preocupada se eu teria o direito
a prisão domiciliar ou seria transferida para São Luis... Eu ia ficar
mais longe dos meus outros filhos, é ruim essa sensação de culpa.
Contudo, eu aprendi muitas coisas depois dessa segunda vez que eu
cai e voltei pra lá... eu participei do programa “Amparando Filhos”,
fiz curso de manicure, só não participei daquele de ler os livros, eu
tenho vergonha... Mas graças a Deus eu e meu filho estamos bem,
estou em casa agora, ao lado da minha família e dos meus outros
filhos. Quando tudo isso passar vou atrás de um emprego, eu sei que
é difícil conseguir na minha situação, mas vou tentar porque eu não
quero essa mesma vida. (Relatos de fala, Alaíde, 2020.)

A experiência da Alaíde quanto a gestação na unidade foi importante,
pois influenciou nas suas próximas decisões. Agora ela quer recuperar o
tempo perdido e se voltar mais a sua família e ao seu bem-estar.
Maria
Maria é uma mulher de 40 anos, mãe solteira de uma filha de 5 anos,
é réu primária no crime de tráfico de drogas, e atualmente cumpre prisão
domiciliar, sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.
A mesma relata que entrou nesse mercado ilícito para prover o sustento
da sua família, pois encontrava-se desempregada e sem escolaridade. Maria
narrou que com a sua entrada no sistema prisional houve uma mudança
drástica com a situação financeira da sua família, pois a sua mãe idosa com
sérios problemas de saúde e sua filha, que na época tinha apenas 3 anos eram
totalmente dependentes dela.
Quando eu fui presa, eu não sabia o que dizer e o que pensar, eu
fiquei em estado de choque... Só acreditei que estava presa quando
a minha irmã e minha filha foram me ver no distrito, me colocaram
numa cela suja com uma portinha pequena e num calor imenso. Me
encostei no canto da parede, porque nem no chão dava para sentar
de tão sujo que estava e comecei a chorar... De noite me levaram
para o Jorge Vieira, recebi bastante força das meninas que estavam
lá há mais tempo, quando uma chega elas dão força. No outro dia,
minha advogada foi lá informar que o juiz não quer conceder muito
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prisão domiciliar para as mães sentenciadas só quer conceder para
as mães provisórias... é um direito que nós temos, mas ele não quer
conceder. Eu consegui a carta de emprego, mas não consegui a
domiciliar naquele momento... (Relatos de fala, Maria, 2020.)

Maria narrou que o fato de ser mãe e estando naquela condição foi o
que a motivou a desempenhar um bom comportamento na instituição prisional
e participar de todos os cursos profissionalizantes, trabalhos e programas
que são oferecidos.
As agentes são gente boa! No nosso pavilhão de homem só entra
o diretor... eu dividi a cela com doze mulheres, é tudo pintadinho
de verde e rosa, é bem limpo, tem o dia da sua faxina que tem que
acordar bem cedo, pegar o café da manhã e após o banho vamos
para o pátio, ficamos lá até as 14h. Na hora de voltar pra cela, já tem
que estar tudo limpo, banheiro lavado e chão da cela limpo... A noite
depois da janta tem que fazer a mesma faxina e pronto, 20h acaba
a sua faxina e o outro dia já é a vez da próxima companheira... O
tempo que passei lá, não presenciei brigas... Lá todo mundo é igual
mesmo grávida ou não, você faz todos os exames, de prevenção,
transvaginal, mama, sangue e urina, vai até um dentista... Se você
não se cuidar é porque não quer! Porque é todo mundo bem tratado.
As grávidas tem o pré-natal direitinho... Na verdade a cadeia é ruim
porque você fica longe da família, acontece algo com alguém da
família e você não está lá para ajudar... Mas a gente reflete muito lá
dentro, eu participava de tudo, todo trabalho e projeto eu estava lá
pra ajudar a passar o tempo... (Relatos de fala, Maria, 2020.)

As particularidades narradas acerca do cotidiano, o tratamento e
destes delicados momentos de vida da mulher e de seu filho, se intensificaram
e ganharam outra complexidade diante das narrativas de Alaíde e Maria em
torno do acesso aos cuidados à saúde, na obtenção de recursos materiais
para a sobrevivência, nas peculiaridades do dia-a-dia no ambiente prisional e
na separação entre mãe e filho.
Considerações finais
A pesquisa apurou o quanto as experiências de maternidade podem
impactar e influenciar as decisões e as trajetórias de vida das mulheres,
diante do sofrimento e das restrições que acompanham a experiência da
maternidade no cárcere. As histórias estudadas e narradas em torno da
maternidade no cárcere, ao serem utilizadas como rota para o conhecimento
sobre o tema, revelaram um recorte das trajetórias de vida de Alaíde e Maria,
que vivenciaram afetos, sofrimentos e normas da prisão que resultaram em
aprendizagem para diversas transformações em suas vidas.
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No entanto, apesar das histórias orais apresentarem particularidades,
ao mesmo tempo, apontam uma realidade que é compartilhada por inúmeras
mulheres. Sendo assim, ao olhar para as histórias das mulheres privadas
de liberdade, se observa o crescimento do encarceramento em massa,
especialmente de mulheres, e não de qualquer mulher, mas das jovens, mães,
sobretudo solteiras, pobres, em sua maioria negras ou pardas e acusadas de
tráfico de drogas.
De maneira geral, as duas histórias apontaram o modo como,
constantemente e independente da condição de gestação ou de maternidade,
as mães e as crianças não tiveram violações e privações aos seus direitos
básicos. Pelo contrário, narraram receber um tratamento adequado
na unidade. Assim, o que se evidenciou, ao contrário de apontamentos
levantados em alguns estudos realizados em torno do tema em questão, foi
o comprometimento que a UPTIM tem acerca dos acessos a direitos sociais e
humanos fundamentais para uma vida digna.
Contudo, ainda que a pesquisa tenha resultado de forma positiva acerca
do tratamento e cotidiano das mulheres no presídio Jorge Vieira, compreendese que o tema da maternidade no cárcere ainda precisa ser muito debatido, pois
ainda existem mulheres que continuam a viver cotidianamente, sem respostas
ou qualquer tipo de suporte do Estado. E, embora estas questões continuem
sem respostas ou solução, cogita-se que a presente pesquisa, especialmente
com o uso da história real, permitiu dar voz às mulheres e visibilidade a estas
e outras questões que permanecem invisíveis.
Compreendeu-se como limitação desta pesquisa a escolha de
estudar cotidianos e experiências vividas apenas no Presídio Jorge Vieira, o
que pode ter impossibilitado o surgimento de mais questões acerca do tema
maternidade no cárcere. Neste sentido, se reafirma novamente a necessidade
de mais pesquisas sobre o tema, pois para haver mudanças, deve-se começar
pelo povo, seja cobrando o atual governo ou simplesmente expondo nossa
insatisfação num projeto de faculdade.
Finalmente, esta pesquisa e estudo possibilitou conhecer o cotidiano
e tratamento dessas mulheres, embora o pouco espaço de tempo, onde
se revelaram de forma positiva as condições sociais, projetos, trabalhos e
preocupação com a educação das internas. Em suma, o cotidiano prisional
se apresentou não apenas como uma forma de punição para essas mulheres,
mas também como uma forma de reinvenção e ressocialização.
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LINGUAGEM SIMBÓLICA – A RELAÇÃO
COM O COMPORTAMENTO MISÓGINO E O
AUMENTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
Emilena Sayara Meneses Silva
Marcos Antônio Ramos de Sousa Oliveira
Introdução
O presente trabalho tem como foco a Linguagem Simbólica, entre os
anos de 2018 a 2020, tendo em vista a crescente onda de comportamentos
depreciativos da figura feminina, que com o advento da internet ficou mais
explícito, além da conexão desse tipo de comportamento velado com a
violência doméstica.
Segundo o dicionário, linguagem é a maneira que as pessoas têm
de se comunicar umas com as outras, e simbólica é o conjunto de símbolos
de uma religião, de uma época. Trazendo para o contexto deste trabalho, é a
linguagem utilizada ao longo do tempo, influenciada por uma série de fatores,
dentre eles, a cultura.
O objetivo não é minimizar esse tipo de violência com essa
nomenclatura, muito menos vislumbrar algo simbólico como contrário do real,
tendo em vista que muitas vezes não se chega às vias de fato, o problema
surge nesse aspecto, por ser uma violência velada, existem mulheres que só
tomam consciência do que sofrem quando o fim é a violênciafísica.
Mulheres vêm sofrendo durante anos com esse tipo de conduta, sem
se dar conta da violência psicológica e moral que sofrem. Acredita-se que
esse é o momento de reivindicar direitos igualitários, respeito à dignidade da
pessoa humana e a prevenção da violência doméstica. A partir de então, surge
o questionamento: como a linguagem reforça o comportamento misógino e
fomenta a violência doméstica?
Diante desse cenário, define-se como hipótese de pesquisa que o
reforço do comportamento misógino pela linguagem acontece em nosso
cotidiano, por meio de frases e comportamentos que por anos foi reproduzido
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em nossa sociedade. Isso faz com que um tipo de violência seja levada a diante
e contra ela, na maioria das vezes, nada é feito, essa é denominada violência
simbólica.
Ademais, essa linguagem que é disseminada algumas vezes “sem
intenção”, quando é levada para as relações íntimas de afeto, tornam-se
instrumentos de manifestação de poder, de domínio, do homem com relação
à mulher, a dominada.
Desse modo, o objetivo geral da pesquisa é analisar e identificar a
relação entre a linguagem simbólica e o avigoramento do comportamento
misógino e daquele com o aumento da violência, no município de Teresina.
Os objetivos específicos foram: identificar as linguagens que reforçam o
comportamento misógino; compreender de que forma a linguagem simbólica
fomenta a violência doméstica; e entender de que maneira a desconstrução
de falas discriminatórias pode prevenir a violência doméstica.
Assim, este estudo tem como justificativa a vivência da pesquisadora
em um contexto de sociedade potencializadora da permissividade masculina
frente à castração da vontade feminina, sendo necessário o aprofundamento
sobre a temática em tela. Além disso, é de grande relevância a reflexão que
este estudo desenvolve acerca do simbolismo influente de uma potencial
evolução da violência simbólica para a violência física, no âmbito das relações
de afeto.
Para o desenvolvimento deste trabalho, adotou-se a pesquisa de
campo, dentro da abordagem qualitativa, através de questionários com
mulheres e homens que possuem uma relação íntima de afeto. Sendo este
trabalho ainda fundamentado em artigos, dissertações, teses e livros,
apontando as definições de diversos autores que versam sobre esse tema.
Entre esses autores estão: Bourdieu (2012), que faz uma abordagem
da dominação masculina frente ao simbolismo; Marcondes (2012), que analisa
a linguagem a partir do contexto social; Cotta (2010), que explica os mitos
e obstáculos no enfretamento da violência doméstica contra a mulher; Del
Priore (2013), que em sua obra intitulada Histórias e conversas de mulher nos
remete ao histórico machista de nossa cultura; Vygotsky (1979), que analisa
o pensamento e a linguagem das crianças, tratando sobre o desenvolvimento
infantil no que concerne à reprodução de pensamentos.
Opressão da linguagem
No cenário atual, passa-se por uma fase em que as minorias, ou seja,
a parte mais vulnerável em uma relação social, estão tomando consciência de
que todo ser humano é igual. Essa garantia é afirmada pela nossa Constituição
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Federal em seu artigo 5° caput e reafirmada na Declaração Universal dos
Direitos Humanos no artigo 1° e 2°, portanto, não podem existir diferenças de
nenhum tipo, seja por sexo, religião, cor da pele, etc (BRASIL, 1988).
Assim, não se pode confundir a liberdade de pensamento e de
expressão, direitos esses fundamentais e necessários para o corolário da
dignidade da pessoa humana, com a possibilidade de se falar tudo o que
pensa da maneira como convém sem pensar no bem-estar do outro.
Até que ponto a minha liberdade de expressão afeta a liberdade do
outro? Até que ponto a minha opinião vai afetar no comportamento do outro?
Até que ponto o que eu acho vai ajudar a disseminar as diferenças entre os
sexos e contribuir para uma fala discriminatória?
São essas indagações que devem ser feitas sempre que formos
nos expressar, não com o intuito de restringir nosso direito à liberdade de
expressão, mas para contribuirmos com uma sociedade mais justa, igualitária,
com menos violência entre os gêneros, como afirma a Declaração Universal
dos Direitos Humanos: “Todos os seres humanos nascem livres e iguais em
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns
para com os outros em espírito de fraternidade” (BRASIL, 1948).
Nesse sentido, este trabalho fará uma abordagem da linguagem
depreciativa, que é usada simbolicamente, como uma forma de disfarçar
tamanho preconceito e repulsa contra as mulheres. Inicialmente, será feita
uma explicação de como essa linguagem é utilizada para reforçar esses
comportamentos e até mesmo justificar qualquer tipo de violência contra a
mulher.
Linguagem simbólica e o reforço do comportamento misógino
O termo misoginia surgiu na Grécia Antiga e originou-se por meio de
uma aglutinação de palavras: miseó, que significa ¨ódio¨, e gyné, que significa
¨mulher¨, ou seja, ódio ou aversão à mulher. Desde essa época é possível
observar diversas atitudes que ressaltavam o comportamento misógino.
Aristóteles ao considerar as mulheres como ¨homens imperfeitos¨ impulsiona
a ideia de inferioridade feminina.
Dessa forma, ao ajuizar a hipótese de que mulheres, crianças e
selvagens tinham cérebros menores, Charles Darwin avigora até os dias
atuais a imagem de que a mulher tem menos intelecto, apesar de ter sido
comprovado cientificamente que isso não existe.
No contexto atual, sabe-se que a misoginia pode se manifestar
de várias formas, através da depreciação, objetificação, do descrédito, na
maioria da vezes, utilizando a linguagem para tal fim. Nessa perspectiva, a
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linguagem como reflexo de comportamentos discriminatórios, constituídos
por elementos masculinos da sociedade, foi a que as pessoas tiveram acesso
durante muito tempo. Dessa maneira, alude Marcondes (2012, p. 9)
Podemos afirmar, então, que quando analisamos a linguagem nossa
finalidade não é apenas analisar a linguagem enquanto tal, mas
investigar o contexto social e cultural no qual é usada, as práticas
sociais, os paradigmas e valores, a „racionalidade‟, enfim, desta
comunidade, elementos estes dos quais a linguagem é indissociável.

Assim, o grupo tido como dominado começa a assimilar os valores dos
grupos dominantes, muitas vezes sem perceber, e acreditam que algumas
atitudes são preferíveis em detrimento de outras. Essa construção ocorre sem
nenhum tipo, a priori, de violência física, porém não deixa de ser um tipo de
violência, tendo em vista que a parte dominada coloca-se em um status de
inferioridade (in)consciente.
Diante desse cenário, ouvem-se ainda frases como: ¨mulher ao volante
perigo constante¨. Porém, estatísticas indicam que elas causam menos
acidentes, não há qualquer diferença biológica que tornem os homens mais
aptos a dirigir do que a mulher, tratando-se, portanto, de uma herança cultural.
De acordo com o psicólogo Renan da Cunha, em entrevista à revista
Autoesporte: “Os homens acabam usando o veículo como um objeto de
dominação do ambiente e do espaço por meio do uso da velocidade, do toque e da
força do motor” (BENJAMIN, 2018). Nesse diapasão, tem-se que o machismo traz
a ideia de que as mulheres são um problema ao volante; mas a quem interessa
mulheres sem poder dirigir e consequentemente sem maior independência? É
interessante para uma sociedade machista em que o homem deixará de ser o
motorista majoritário da casa, gerando posteriormente certa insegurança.
O fato de como as mulheres se vestem, em pleno século XXI, ainda é
motivo para justificar atos repugnantes. Em uma pesquisa realizada pelo IPEA,
em 2014, para a maioria dos brasileiros, mulheres que usam roupas curtas e que
mostram o corpo ¨merecem ser estupradas¨. Tal pensamento, além de colocar o
peso das ações dos homens inteiramente sobre a mulher, ainda confirma que os
homens não precisam e nem devem controlar sua libido.
Na pesquisa feita, dentre os entrevistados, a maioria acha que ¨se as
mulheres soubessem se comportar haveria menos estupro¨. Bourdieu explica
que ao contrário do que ocorre com a mulher as atitudes masculinas não
precisam de justificação: “[...] força da ordem masculina se evidencia no fato
de que ela dispensa justificação: a visão androcêntrica impõe-se como neutra
e não tem necessidade de se enunciar em discursos que visem a legitimá-la”
(BOURDIEU, 2012, p. 18).
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Nesse cenário, há mais um questionamento sobre o simbolismo
por trás das casas noturnas, a gratuidade para mulheres até certo horário,
o fornecimento de desconto para elas e a de oferta open bar só para o sexo
feminino. Vale ressaltar que essa é uma prática comum e que inclusive já foi
causa de demandas judiciais, tendo decisões tanto a favor da prática quanto
contra.
Indubitavelmente, essa situação objetifica a figura feminina, já
que, por trás das diversas desculpas que justifiquem tal ato, têm-se que ao
facilitar ou liberar a entrada da mulher, os homens, que geralmente são os
que consomem mais, vão ter um atrativo para frequentar o estabelecimento,
além do fato de que, quando é ofertado open bar para as mulheres, pode haver
um objetivo maculado de que essas fiquem vulneráveis por conta do álcool,
facilitando o exercício de diversos abusos.
A partir de então, é possível entender o fato de algumas mulheres
não se sentirem ofendidas ou incomodadas com a linguagem simbólica aqui
representada. Encontram-se algumas vezes em uma situação de alienação,
não tendo a consciência de que estão sendo objetificadas, discriminadas ou
de alguma forma violentadas.
Ao ser feita uma breve análise, percebe-se que o objetivo da sociedade
era transformar as mulheres em seres sem expectativas, as quais suas
vontades não poderiam ser exprimidas. Destarte, uma busca sobre o que a
Igreja pensava sobre o sexo deixa claro que às mulheres era proibido sentir
prazer.
Dito isso, as sequelas deixadas culturalmente nas mulheres refletem
até os dias atuais em seus comportamentos, não é comum vermos mulheres
dizerem que gostam de sexo, pois durante toda a vida foram repreendidas.
Quantas delas nunca conseguiram sentir prazer no ato sexual e temem dizer
isso aos seus parceiros por medo de serem julgadas como promíscuas?
A conexão entre linguagem simbólica e violência doméstica
Os casos de violência doméstica saltam aos olhos em todo o Brasil, em
nosso estado especificamente são cada vez mais frequentes, apesar de todo
esforço com a criação de medidas de enfrentamento, com criação de leis e
fiscalização de medidas de prevenção a esse tipo de violência.
“A consciência moral e o sentimento do dever são inatos¨, diante dessa
reflexão, Jean- Jacques Rousseau, grande filósofo do século XVIII, alude à
capacidade natural do homem em agir com generosidade e bondade. Apesar
disso, em meio à crise de violência contra a mulher, percebe-se que o sexo
masculino a cada dia sente mais dificuldade em ser rejeitado, em lidar com

Emilena Sayara Meneses Silva - Marcos Antônio Ramos de Sousa Oliveira

VOLUME 2

COLETÂNEA DIGITAL
INTERFACES DO DIREITO

o não. Tal comportamento é fruto de costumes arraigados em uma cultura
machista, as famílias educam de forma diferente homens e mulheres; a
permissividade masculina avigora a forma com que o sexo masculino trata a
mulher.
No momento em que nos debruçamos para o entendimento do que
regula a ação e os movimentos, compreendemos que para intervir sobre a
violência devemos, sobretudo, considerar a força da linguagem. Sobre isso,
conforme Bassols (2015, p. 79):
O fenômeno da violência humana não é explicável por uma causa
natural ou biológica como a que podemos atribuir ao mundo animal,
seja pelo recurso a um instinto agressivo, a um instinto de domínio ou
a um instinto de subsistência mais ou menos inato. A cultura humana,
fundada na ação e nos efeitos simbólicos da linguagem sobre o
corpo, desnaturaliza de tal maneira o registro biológico dos instintos
que nenhum ato propriamente humano pode entender-se fora do
registro simbólico e das significações que impõe a cada sujeito.

A linguagem simbólica fomenta esse tipo de violência a partir do
momento em que, inconscientemente, essa mulher passa a acreditar que o
que falam sobre ela e a forma como é tratada é o correto. No ciclo da violência,
uma das etapas é a inversão da culpa, em que o agressor justifica a conduta
com a frase: ¨Eu fiz isso por culpa sua¨. Nesse momento, a mulher já está
psicologicamente afetada e toma aquilo como verdade, sentindo-se de fato
culpada pela agressão.
Nos casos de feminicídio, fica explícito que o homem vê a mulher como
dominada. Nos dias atuais, observa-se que essa é uma forma de mostrar a
superioridade masculina, porém a concepções diferentes, ainda existem
pessoas que enxergam esse tipo de crime como algo passional, ou seja, crime
por amor.
A violência doméstica contra a mulher vem sendo banalizada com
o uso da linguagem, ou seja, com expressões que utilizamos em nosso
cotidiano. De acordo com Cotta (2012) afirmações do senso comum sobre
a violência doméstica são em sua grande maioria mitos, por exemplo: “a
violência doméstica afeta uma pequena parcela da população”, “mulher gosta
de apanhar ou provoca o parceiro”, “o agressor é uma pessoa louca ou doente”,
“este fenômeno é um reflexo da cultura da pobreza”.
Existe uma lenda que diz que mulher gosta de apanhar, que cai por
terra quando paramos para analisar que ninguém gosta de apanhar, que não
é bom sofrer agressões, então por que a mulher gostaria? É inegável, que a
violência contra a mulher está cada vez mais desmascarada, porém, para isso,
foi preciso que muitas sofressem agressões, abusos, violência verbal e que os
movimentos feministas reivindicassem atitudes mais eficazes.
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Com as mudanças do século XXI, vimos que os casamentos não
resistiram como antigamente, a independência feminina, que tanto ajudou
a mulher a não se submeter a situações de extremo machismo começou a
incomodar homens, os quais foram criados em uma cultura patriarcal.
De todo modo, observa-se que as punições pelos assassinatos dos
cônjuges adúlteros eram mais severas de acordo com o sexo, enquanto que
para a figura feminina não era dada nenhuma chance, os homens tinham total
apoio, tanto da sociedade, quanto da própria legislação vigente à época.
Trazendo para os dias atuais, a realidade não é diferente, ao
analisarmos os feminicídios, nos deparamos com homens que justificam seus
atos como legítima defesa da honra. Ademais, nos julgamentos dos casos em
que homens matam suas companheiras a desqualificação da vítima faz-se
relevante para se conseguir uma justificativa para tamanha violência.
Desconstrução de falas discriminatórias como forma de prevenção da
violência doméstica
Sabe-se que, a partir do nascimento da criança, o aprendizado está
diretamente relacionado ao seu desenvolvimento cognitivo. O despertar
desse estágio passa pelo contato com outros indivíduos de certo ambiente
cultural; não fosse esse contato, o despertar não ocorreria.
Ao estudar o processo de desenvolvimento, Vygotsky esclarece que
a criança usa as mesmas formas de comportamento que foram usadas com
ela inicialmente, ou seja, “[...] o aprendizado humano pressupõe uma natureza
social específica e um processo através do qual as crianças penetram na vida
dos que a cercam” (VYGOTSKY, 1984, p. 99). A partir de então, entendemos o
quanto é difícil desarraigar comportamentos construídos durante séculos que
perpassam gerações e continuam sendo disseminados de forma ordinária.
Diante disso, os avanços paliativos para combater a violência
doméstica são salutares, porém, enquanto sociedade, têm que se pensar em
medidas preventivas, que eliminem o mal antes mesmo de ele acontecer.
Em pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde (OMS),
divulgada em 2014, constatou-se que uma em cada três mulheres no mundo
é vítima de violência conjugal, esses dados nos alertam para o fato de que:
é importante salvar mulheres indivualmente, contudo, tem-se que pensar
em medidas para criar uma cultura da não violência. Sabe-se que não é fácil
desconstruir pensamentos que perpassaram décadas, e que criaram-se junto
com a existência humana, porém, não é impossível.
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Nesse contexto, é necessária uma reconstrução histórica, começando
pelas instituições que contribuíram durante anos para confirmarem essas
diferenças, ou seja, Igreja, Escola e Família. A importância de se explicar a
“história dos sexos” é dita por Bourdieu (2012, p. 101):
A pesquisa histórica não pode se limitar a descrever as
transformações da condição das mulheres no decurso dos tempos,
nem mesmo a relação entre os gêneros nas diferentes épocas; ela
deve empenhar-se em estabelecer, para cada período, o estado
do sistema de agentes e das instituições, Família, Igreja, Estado,
Escola, etc, que, com pesos e medidas diversas em diferentes
momentos, contribuíram para arrancar da História, mais ou menos
completamente, as relações de dominação masculina.

Deve-se salientar a importância de passarmos valores sólidos e
sem qualquer diferenciação entre os seres humanos. A partir disso, temos
consciência de que é na família que a criança passa a moldar seu caráter, e se
essa tem contato com pensamentos dominadores masculinos, não á dúvidas
de que a reprodução será maquinal.
É comum, em famílias que têm filhos dos dois sexos a divisão sexual
do trabalho da seguinte maneira: meninas ajudam as mães nos afazeres
domésticos, enquanto meninos ficam com o pai e lhes é passado que não
podem ajudar a mãe nas tarefas de casa, como varrer, lavar roupa, louça,
dentre outras. Se comportamentos como esses forem modificados, a partir da
formação da criança, essas passarão valores outros para seus filhos.
A igreja também nos remete a um histórico de diferenciações
comportamentais entre homens e mulheres, a começar pelas vestimentas:
quantas mulheres não são julgadas pela roupa que usam ao frequentarem
algum culto religioso?
A Igreja enquanto instituição potencializadora de diferenças entre
homens e mulheres talvez seja a mais ameaçadora, tendo em vista que
utiliza a simbologia dos textos bíblicos para fazer interpretações, algumas
vezes, equivocadas, não levando em consideração o atual contexto histórico
em que se vive. Um exemplo seria o uso das pílulas anticoncepcionais e de
preservativos, que a igreja até pouco tempo atrás era contra, não tendo a
mulher controle sobre o desejo de não ter filhos, evidenciando a dominação
masculina em decisões como essa.
Por fim, há a Escola, que repassa o pressuposto de representação
patriarcal em que, ao observarem comportamentos misóginos, não conseguem
desmistificá-los e ensinar as crianças a conviver com o diferente. Tal ideia vai
desde a introdução das disciplinas, quando professores denotam que homens
são melhores em matemática, mulheres, em português, até a escolha do curso
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do ensino superior, entre cursos de meninos e meninas. Contudo, apesar de
ser um ambiente em que essas diferenças podem ser aguçadas, esse mesmo
espaço será o local onde elas serão extintas.
Assim, a Escola precisa entender o seu real significado no processo de
desenvolvimento da criança, fazer esse indivíduo avançar em sua compreensão
de mundo, não quer dizer apenas decorar conteúdos, mas adquirir criticidade
suficiente para se colocar no lugar do outro. Destarte, a intervenção do
professor tem significado importante, de maneira que ele tem autonomia
para interferir na zona proximal de desenvolvimento desses alunos, aguçando
avanços que não ocorreriam espontaneamente.
As trocas do cotidiano escolar entre professores e alunos, alunos e
alunos, são fundamentais para o “bom ensino”, que de acordo com Vygotsky
é aquele que faz diferença ao desenvolvimento da criança. Sendo assim, a
intervenção de outras pessoas, especificamente no ambiente escolar, crianças
e professores, coadunam para a promoção do desenvolvimento do indivíduo.
Análise de dados: questionamentos para homens e mulheres entre 20 a
40 anos que possuem relação íntima de afeto e que residem na cidade de
Teresina
Os dados apresentados nesta pesquisa foram colhidos por meio de um
questionário, com perguntas fechadas, aplicado a 10 pessoas, dentre essas,
cinco do sexo feminino e cinco do sexo masculino. Os questionários foram
aplicados nos meses de outubro e novembro, e todas as pessoas envolvidas
possuem o ensino médio completo, além de algumas terem curso superior.
Todos residentes na cidade de Teresina-PI.
Com asrespostas obtidas, por meio dos questionários, pode-se analisar
os dados e ter uma proximidade maior com o objeto de estudo, partindo do
pressuposto de que seria interessante analisar a linguagem a partir da ótica
de homens e mulheres. Para fins de classificação e apreciação das respostas
obtidas, foram utilizadas tabelas, com a porcentagem estabelicida de acordo
com a quantidade de respostas.
Ademais, ao serem analisadas as respostas, verificaram-se aspectos
semelhantes entre as concepções que ambos os sexos têm sobre o tema. A
linguagem simbólica não é um tema novo, porém, é uma nomenclatura pouco
difundida, e por conta disso passa a constituir algo velado, complexo, mas que
possui uma abrangência significativa.
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Dessa maneira, objetivando responder aos questionamentos sobre
o fenômeno estudado, os entrevistados foram interrogados a respeito de
atitudes e frases que são utilizadas em nosso dia a dia, bem como dos
comportamentos que aludem para uma linguagem simbólica.
Ao serem questionados sobre quem dirige melhor, dos 10 participantes,
quatro afirmaram que a mulher dirige melhor e sete disseram que os homens
desempenham essa tarefa da melhor forma. Observa-se então que essa
cultura permanece mesmo com as estatísticas confirmando que a maior parte
dos acidentes são causados por homens, ratificando a afirmativa de que as
mulheres no trânsito são mais atenciosas e cuidados.
Ademais, basta uma simples consulta a alguma seguradora de veículo
para constatar que os seguros em nomes de mulheres são consideravelmente
mais baratos, por conta do histórico de cuidado que essas têm ao conduzir
um veículo. A partir de então, constata-se um conceito culturalmente préconcebido, com o intuito de diminuir a independência feminina, visando tornar
as mulheres cada dia mais submissas.
Quando perguntados sobre quem executa melhor as tarefas
domésticas, foi quase unanimidade a afirmativa de que as mulheres as
realizam melhor. Esses dados confirmam o estigma de que as mulheres foram
criadas para fazerem as tarefas domésticas. O questionamento que se faz é
se os homens realmente não sabem executar ou se eles não foram treinados
como as mulheres para realizar tais tarefas. Tal pensamento é confirmado por
Del Priore (2013), quando em seu livro afirma que no século XIX:
A maior parte das meninas não aprendia a ler. Passavam a meninice
entre o oratório e a esteira. Ensinavam-lhes a fazer rendas, bordado
e costura. Esperava-se que fossem incultas, piedosas, prisioneiras
da casa. (DEL PRIORE, 2013, p. 14).

Esse histórico serve para reafirmar a cultura do patriarcado, onde o
homem é o macho alfa provedor do lar, ao qual nada de serviços domésticos
é ensinado, pois, segundo a conspiração machista, isso o torna mais frágil ou,
em um linguajar chulo, “mariquinha”.
Tabela 1 –Respostas dos entrevistados
QUEM VOCÊ ACHA QUE DIRIGE MELHOR?

QUEM VOCÊ ACHA QUE EXECUTA MELHOR AS
TAREFAS DOMÉSTICAS?

HOMENS

63,6%

HOMENS

9,1%

MULHERES

36,4%

MULHERES

90,9%
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Outra fala comum no cotidiano masculino quando algo feito por
uma mulher não sai como esperado é a famosa afirmação: “tinha que ser
mulher”. Percebemos que ao longo dos anos falas como essas foram usadas
como forma negativa para algumas atividades realizadas pelas mulheres,
atividades que até algum tempo atrás eram realizadas por homens, como por
exemplo: se uma mulher erra eventualmente em alguma ação no trânsito, ou
se em serviços realizados em sua maioria por homens comente algum deslize
comum no cotidiano laboral.
A partir de então, o sexo feminino sempre está a mercê de aprovações,
além de constantes pressões, a sociedade acredita que mulheres não podem
errar pelo simples fato de serem mulheres e que, por terem lutado tanto
para estarem executando tal tarefa, desacertos não são admitidos, pois
demonstram ineficiência.
Como bem enfatiza Beauvoir (1967), quando existem duas categorias
humanas e uma delas é privilegiada, essa domina a desfavorecida e tudo faz
para assim permanecer, é o que acontece no cotidiano das mulheres. Conforme
dito anteriormente, a linguagem simbólica se perfaz de várias formas, dentre
elas, nos julgamentos que as mulheres sofrem pela forma de se vestirem. A
tabela 2 confirma isso.
Em recente caso de grande repercussão nacional, conhecido como
“Caso Mariana Ferrer”, em que uma jovem foi supostamente estuprada em
uma boate, teve como fato marcante as ações e falas do advogado de defesa
do acusado, ao mostrar fotos retiradas das redes sociais da garota, fotos em
que a vítima aparece trajando biquíni e com poses supostamente sensuais,
com o intuito único e exclusivo de desqualificar a vítima, fazendo a tão famosa
culpabilização da vítima.
Destarte, fica claro que a cultura do estupro é comum e está tão
enraizada em nosso contexto social que até mesmopessoas como profissionais
da lei a disseminam, justificando atos horrendos como esse dessa forma.
Tabela 2 – Respostas dos entrevistados
QUANTAS VEZES VOCÊ JÁ FALOU ESSA
EXPRESSÃO: “TINHA QUE SER MULHER”?

VOCÊ JÁ JULGOU O SEXO FEMININO
PELO TIPO DE ROUPA QUE ELA USAVA?

NUNCA

18,2%

SIM

54,5%

UMA VEZ

0%

NÃO

45,5%

ALGUMAS

81,8%
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A tabela 3 demonstra o quanto a linguagem simbólica está enraizada
em nosso cotidiano. Como é notório, a maioria dos entrevistados responderam
que em algum momento já falaram as expressões elencadas abaixo.
Um dito popular comum que é verbalizado automaticamente que “em
briga de marido e mulher ninguém mete a colher” só dificulta que mulheres
vítimas de violência doméstica consigam sair dessa situação, já que, embora
permaneçam muitas vezes em um relacionamento abusivo, ninguém apanha
porque gosta.
Nesse sentido, o que as vítimas de violência muitas vezes precisam
é de apoio, sem os julgamentos nocivos de uma sociedade que culpabiliza
a vítima em situação de violência por não conseguir se desvincular dessa
situação. Sobre esse aspecto, a frase “tá com ele porque gosta de apanhar”
também se torna ponto fundamental nesse processo de revitimização.
Não é comum alguém gostar de um relacionamento abusivo,
portanto essa situação não é uma opção. Quando a vítima continua com um
abusador, é porque esse relacionamento não começou violento, as agressões
físicas acontecem geralmente quando essas vítimas já estão fragilizadas
emocionalmente. Destarte, a mulher foi criada para fazer o casamento dar
certo, quando isso eventualmente sai do controle, por mais que não tenham
culpa, ainda assim elas serão culpabilizadas.
As perguntas das tabelas 3 e 4 se complementam, uma vez que quando
a sociedade acha que uma mulher opta em ficar em um relacionamento
abusivo, é comum a partir desse pensamento não interferir ao presenciar
agressões. Nesse momento, é chocante o fato de que algumas entrevistadas
não interferiram ao ver outra mulher em situação de violência, banalizando
ainda mais esse tipo de situação.
Assim, não é salutar colocar-se em perigo sempre que presenciar uma
agressão, porém, nada impede a prestação de socorro ou o noticiamento à
autoridade competente. Ademais, dependendo do caso concreto, é possível
a responsabilização de quem se omite em situações de violência doméstica,
tendo em vista o artigo 135 do Código Penal.
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Tabela 3 –Respostas dos entrevistados
VOCÊ JÁ FALOU ALGUMAS DESSAS EXPRESSÕES?
“EM BRIGA DE MARIDO E MULHER NINGUÉM METE A
COLHER”

36,4%

“TÁ COM ELE PORQUE GOSTA DE APANHAR”

0%

“ISSO NÃO É COISA DE MULHER”

18,2%

“TODAS ELAS”

45,5%
Tabela 4 –Respostas dos entrevistados

VOCÊ JÁ PRESENCIOU ALGUMA AGRESSÃO CONTRA A MULHER E NÃO
INTERVEIO?
SIM

63,6%

NÃO

36,4%

A linguagem simbólica por trás da gratuidade das entradas em casas
de show para mulheres é mais uma das maneiras encontradas pela sociedade
para objetificar o sexo feminino. Como percebemos na tabela, a maioria dos
entrevistados acha uma iniciativa pertinente, mas não percebe que por trás
dessa “bondade” existe um objetivo, que é atrair mais homens para o consumo
de bebidas alcoólicas, objetivando o lucro.
Não é atual utilizar as figuras femininas para atrair o consumismo, é
comum em propaganda de cervejas mulheres aparecerem sempre de biquíni
para atrair o público masculino, tendo em vista ser o seu público dominante.
Analisando a tabela 6, é possível perceber que as pessoas passaram a
ter consciência de que a violência não se restringe apenas a agressões físicas.
Como bem tipifica a lei 11.340, conhecida popularmente como Lei Maria da
Penha, em seu artigo 7° são formas de violência: física, psicológica, sexual,
patrimonial, moral.
Sendo assim, o simbolismo por trás da linguagem a priori afeta
principalmente o psicológico da mulher, prejudicando seu emocional, até que
a vítima chegue a um ponto em que não consegue mais controlar suas próprias
ações. A partir de então, isso evolui para a violência física, que na maioria dos
casos, é o último estágio das violências elencadas, por isso a importância de
diagnosticar os primeiros sinais de abusos em uma relação.
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Tabela 5 –Respostas dos entrevistados
VOCÊ ACHA UMA BOA INICIATIVA DAS CASAS DE SHOWS OFECER GRATUIDADE
PARA O SEXO FEMININO?
SIM
45,5%
NÃO

54,5%

Tabela 6 –Respostas dos entrevistados
QUAIS DAS OPÇÕES ABAIXO VOCÊ ACHA QUE É UM TIPO DE AGRESSÃO?
UM TAPA NA CARA

0%

UM XINGAMENTO

0%

TODOS

100%

Quando a presente pesquisa atentou-se para a importância de tomar
medidas paliativas para coibir, através da diminuição dessas linguagens
veladas, a violência doméstica, foi pelo motivo evidente e constatado através
de estudos, que a maioria dos agressores vivenciou em seu histórico familiar
a violência de gênero, seja ela a misoginia ou a própria violência doméstica.
Os agressores na maioria das vezes possuem uma vivência machista,
onde ao longo do tempo presenciaram situações de preconceito contra o sexo
oposto, além de terem sido criados com muita permissividade, onde se podia
tudo. Ao contrário do que acontecia com a mulher, percebe-se na maioria dos
casos de agressões uma submissão, já que foram criadas em seu seio familiar
para serem submissas.
Isso também corrobora com o comportamento de algumas mulheres
ao não reagirem às agressões em seu ceio familiar e, quando passam a se
relacionar com algum companheiro, a situação de abuso não lhe causa
estranheza.
A última pergunta referente à tabela 7 surgiu justamente da
constatação do desconhecimento da palavra misoginia e o seu real significado.
O termo misógino é desconhecido por algumas pessoas, isso não quer dizer,
contudo, que essas não pratiquem a misoginia. O fato de não conhecerem
a maldade por trás desse termo facilita certas atitudes de ódio contra as
mulheres.
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Ademais, o que se percebe é que o comportamento misógino se
esconde atrás da linguagem simbólica, tornando-se velados as agressões e
o machismo contra a figura feminina, aumentando a ideia de superioridade
masculina.
Tabela 7 – Respostas dos entrevistados
VOCÊ JÁ PRESENCIOU ALGUM FAMILIAR
AGREDINDO VERBALMENTE OU FISICAMENTE
ALGUMA MULHER?

VOCÊ SABE O QUE SIGNIFICA
COMPORTAMENTO
MISÓGINO?

SIM

72,7%

SIM

54,5%

NÃO

27,3%

NÃO

45,5%

Considerações finais
Esta pesquisa analisou o fenômeno da Linguagem simbólica, a
relação dessa com o comportamento misógino e o aumento da violência
doméstica, com a finalidade de encontrar respostas frente à problemática:
como a linguagem reforça o comportamento misógino e fomenta a violência
doméstica?
Diante deste estudo, buscou-se contribuir significativamente com
a sociedade em geral, objetivando que se faça uma análise do quanto as
mulheres são estereotipadas e objetificadas, de maneira a tornar esse
comportamento comum, contribuindo assim para um avanço da misoginia em
nosso ciclo. Ademais, o exposto aqui serve principalmente como um alerta
para o sexo feminino, para que se tome cuidado com as diferentes formas de
violência e de como essa evoluiu até chegar à violência física. O simbolismo
por trás de gestos, palavras e comportamentos por vezes servem de aviso.
O tema pesquisado é abrangente e atual, abrindo espaço para um
nicho de novas pesquisas. Como exemplos tem-se o simbolismo do machismo
por trás das propagandas televisivas, a linguagem sexista e de extremo
preconceito arguida pelas autoridades, dentre outras linhas de estudo. Tais
concepções podem ser úteis para debater esse tema, tão comum em nosso
cotidiano, para que a partir de então o nosso olhar seja mais crítico e voltado
para uma mudança de comportamento.
Nesse sentido, o preconceito existente nos dias atuais é mais forte
do que se imagina, apesar do esforço da pesquisadora em contribuir com a
análise do presente tema. Quando as pessoas sabem do que a pesquisa trata,
a linguagem sexista aparece de modo a revelar o que já não é mais novidade.
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As expressões “tá com ódio dos homens”, “tá revoltada”, “é feminista” viram
parte do cotidiano da pesquisadora e dificultam até mesmo a aplicação do
questionário, por acharem que se trata de um duelo entre os sexos.
Dentro da análise feita neste estudo, constatou-se que a linguagem
é a forma de violência velada que as pessoas encontram para disseminarem
seus preconceitos. O simbolismo por trás de certas frases e comportamentos
endossa a sociedade estruturada sobre o patriarcado, onde o homem é tido
como provedor do lar e a mulher, a “Alice” do lar.
A partir desse contexto, confirma-se a ideia de que a linguagem
simbólica está intimamente ligada ao comportamento misógino e que, a partir
de uma análise sistemática, é possível perceber o quanto ela está inserida em
nosso cotidiano e o quanto falas e comportamentos afetam o sexo feminino na
busca dos tão sonhados direitos iguais.
Nesse viés, constatou-se que diversos fatores foram importantes para
a confirmação de ideários machistas e preconceituosos, como por exemplo
a própria Bíblia quando conta a história de Eva e alude à ideia de que ela foi
criada do homem e para o próprio homem. A partir dessa premissa, tem-se
que várias intuições são responsáveis para confirmar o preconceito contra as
mulheres, dentre elas, Igreja, Família e Escola.
Portanto,restouconstatadoqueamisoginiaéreforçadacotidianamente
pelas piadas, ditos populares, músicas e provérbios. Outrossim, averiguou-se
uma relação entre a linguagem simbólica e a violência doméstica, e, a partir
de então, atestou-se que ambas estão intimamente ligadas, de tal forma que
a violência evoluiu, ou seja, tem passado por estágios, os quais um deles é a
linguagem simbólica.
É comum vítimas de violência doméstica dizerem que tiveram um
histórico anterior de frases depreciativas, de proibições desmedidas ou de
algum tipo de abuso. Sendo assim, o primeiro ponto atingido com a linguagem
simbólica é o psicológico, com o interesse de fragilizar essa vítima.
De acordo com o que foi observado, é possível efetuar a desconstrução
de falas discriminatórias, objetivando a diminuição dessa violência através
de uma educação voltada para a igualdade de gênero. Desse modo, salientase que é necessário o apoio das diversas instituições da nossa sociedade,
quais sejam, Escola, Igreja e Família, trabalhando conjuntamente, unificando
pensamentos, debatendo propostas, para que as gerações futuras já sejam
criadas com conceitos e pensamentos solidificados no conceito de igualdade
entre os gêneros.
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