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Simpósio: 3 - DIREITOS DA PERSONALIDADE, DIREITOS HUMANOS E PROTEÇÃO 
DA DIGNIDADE HUMANA NA CONTEMPORANEIDADE 
 
RESUMO: Promove uma reflexão crítico-analítica sobre o tratamento que crianças, filhas de 
mães encarceradas, recebem do Estado brasileiro, durante o período de coabitação maternal nas 
prisões, à luz do ordenamento jurídico em vigor, para demonstrar as violações sistemáticas ao 
princípio da dignidade da pessoa humana. Para tal, os autores utilizaram-se de uma metodologia 
de viés dialético analítico, buscando como fonte de consulta privilegiada a produção 
jusfilosófica e constitucional de doutrinadores nacionais e alienígenas, bem como dados 
estatísticos fornecidos pelos órgãos oficiais. A relevância do tema concentra-se na necessidade 
de trazer à comunidade acadêmica tal discussão, muitas vezes esquecida ou relegada ao 
abandono, por se tratar de um público constituído por mulheres e crianças das classes menos 
favorecidas, mas certamente crianças no pleno exercício do direito à convivência afetuosa e 
saudável com sua genitora, assim compreendido como direito da personalidade e decorrente do 
princípio da dignidade da pessoa humana. A esse respeito, inobstante haver, no ordenamento 
jurídico brasileiro, inúmeros dispositivos destinados à garantir a coabitação, no cárcere, entre 
mães e filhos, o que se constata, na prática, é a falta de respeito integral à legislação, com 
ausência de linearidade quanto ao tratamento destinado a essas crianças, nos diferentes Estados 
do Brasil, seja quanto a existência de creches para possibilitar, a esses menores, dependendo da 
idade, vivências outras que não aquelas resumidas ao cárcere, seja pela definição da data limite 
para a permanência, na prisão, da criança na companhia de sua genitora. O menor, como sujeito 
de direito, a quem deve ser garantido o contato com a genitora encarcerada, especialmente nos 
primeiros anos de vida, também deve ter promovido o direito ao crescimento sadio, com o 
oferecimento de atividades próprias da idade para o desenvolvimento do seu intelecto, 
especialmente por viver em ambiente fechado. Adicionalmente, e ainda mais grave, constatou-
se que, ao final do período que cada Estado estabelece como limite para a coabitação, no 
cárcere, da criança com sua genitora, o desligamento da relação diária mãe e filho, vivida tão 
intensamente pelas partes em razão das circunstâncias, ocorre sem preparo ou acompanhamento 
psicológico, especialmente da criança. Se de um lado protegida está a relação da mãe 
encarcerada com o filho, do outro ainda falta ao Estado brasileiro garantir condições mínimas 
para o crescimento digno do menor exposto às restrições da prisão, seja pela falta de vivências 
outras que não as restritas aos muros do estabelecimento prisional, seja pelo rompimento 
abrupto da convivência mãe e filho, quando alcançado o tempo previsto. Assim, especialmente 
para estas crianças, expostas diretamente aos efeitos do cárcere por delito praticado por terceiro, 
deve o Estado brasileiro, através dos três Poderes, Defensoria Pública e Ministério Público, 
buscar mecanismos para assegurar condições de vida e convívio sadio dos filhos com suas 



genitoras, inclusive no momento do retorno da criança à vida em sociedade, no intuito de ser 
efetivado, na prática, o princípio da dignidade da pessoa humana para estes seres em formação, 
inocentes quanto à situação peculiar que a vida lhes impõe. 
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