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RESUMO 

 
O tema ora proposto tem sido alvo de pesquisas e discussões devido à 
necessidade de desenvolver políticas públicas e intervenções para que sejam 
garantidos os direitos das crianças nascidas no cárcere e suas famílias, 
principalmente devido ao aumento significativo de mulheres e gestantes nas 
penitenciárias brasileiras. O recente campo da Psicologia Jurídica abre espaço 
para que o psicólogo contribua no desenvolvimento de pesquisas e 
intervenções que enriqueçam o debate e contribuam na compreensão dos 
aspectos envolvidos neste cenário, em especial os referentes à relação entre 
as mães e seus bebês. Apesar da legislação extensa, nem sempre os 
procedimentos de separação das mães de suas filhas e filhos nascidos no 
cárcere, após o período de amamentação, acontece de forma que respeite a 
manutenção dos vínculos e que leve em consideração a saúde mental da 
criança e da mãe. À luz da psicanálise, pretende-se discutir no presente 
trabalho, sobre a importância de compreender essa relação inicial e priorizar 
ações que colaborem para o bem-estar das mães e de suas crianças nos 
primeiros meses de vida atravessados pelo contexto do cárcere. 
 
Palavras-chave: maternidade no cárcere; separação mãe-bebê; psicologia 
jurídica; risco de institucionalização; psicanálise. 
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ABSTRACT 

 
The theme proposed here has been the subject of research and discussions 
due to the need to develop public policies and interventions to guarantee the 
rights of children born in prison and their families, mainly due to the significant 
increase of women and pregnant women in Brazilian prisons. The recent field of 
Juridical Psychology opens the space for the psychologist to contribute to the 
development of research and interventions that enrich the debate and 
contribute to the understanding of the aspects involved in this scenario, 
especially those related to the relationship between mothers and their babies. 
Despite extensive legislation, the procedures for separating the mothers of their 
daughters and children born after the breastfeeding period do not always take 
place in a way that respects the maintenance of the bonds and that takes into 
consideration the mental health of the child and the mother . According to 
psychoanalysis, we intend to discuss the importance of understanding this initial 
relationship and prioritize actions that contribute to the well-being of mothers 
and their children in the first months of life through the context of the prison. 
 
Keywords: maternity in the prison; mother-baby separation; juridical psychology; 
institutionalization risk; psychoanalysis. 
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INTRODUÇÃO 

 
Oh! que saudades que tenho 
Da aurora da minha vida, 
Da minha infância querida 
Que os anos não trazem mais! 
Que amor, que sonhos, que flores, 
Naquelas tardes fagueiras 
À sombra das bananeiras, 
Debaixo dos laranjais! 
Como são belos os dias 
Do despontar da existência! 
— Respira a alma inocência 
Como perfumes a flor; 
O mar é — lago sereno, 
O céu — um manto azulado, 
O mundo — um sonho dourado, 
A vida — um hino d'amor!... 

    (Casimiro de Abreu) 

 

Os poetas, como Casimiro de Abreu, nos versos de ―meus oito anos‖, 

relatam no saudosismo de suas palavras sobre um tempo remoto, ainda que 

pareça tão próximo e palpável, denominado infância. Entretanto, nem sempre 

esse período da vida foi reconhecido e nominado, nem mesmo era cultivada a 

memória do ―despontar da existência‖.  

Dessa forma, quem era esse ser que hoje, na sociedade contemporânea 

ocidental, ocupa o espaço central em debates primordiais, como os 

relacionados aos direitos humanos? Na realidade brasileira, por exemplo, 

passamos a desfrutar do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)1, lei 

número 8.069 de 13 de julho de 1990; dos trabalhos do Fundo das Nações 

Unidas pela Primeira Infância (UNICEF)2, presente no Brasil desde 1950, com 

diversas campanhas em prol da vida, saúde e direitos das crianças e 

adolescentes e o recém-aprovado Marco Legal da Primeira Infância ou Lei da 

Primeira Infância3 (0 a 6 anos), Lei número 13.257, de 8 de março de 2016, 

que pretende garantir práticas que não sejam restritas ao cuidado físico da 

criança, mas que também incluam a brincadeira, respeito e atenção. 

Essas primeiras considerações introduzem o objetivo geral deste 

trabalho, que visa questionar sobre alguns aspectos da realidade do cárcere 

                                                           
1
 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm.  

2
 Disponível em www.unicef.org/brazil/pt/overview.html. 

3
 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm. 
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feminino brasileiro, especialmente como a relação entre as mães e seus filhos 

é a afetada. Dessa forma, interroga-se: quais são os impactos do 

encarceramento da mãe na vida dos seus filhos? Quais são as consequências 

da separação entre as mães e seus bebês? Como a infância é afetada por esta 

realidade? 

O estudo da gravidez no cárcere é motivado pelo desejo de contribuir 

com a temática, já que é comum encontrar artigos e pesquisas sobre as 

gestantes, puérperas e seus bebês no cárcere pelo olhar do direito, sendo 

escassa a contribuição da psicologia para essa discussão. Diante do exposto, 

tendo em vista a recente entrada da psicologia no campo jurídico, um dos 

objetivos é contribuir para que psicólogos também assumam esse espaço e 

contribuam com pesquisa e intervenções. 

Nesta perspectiva, a psicanálise, abordagem presente no campo de 

estudo da psicologia, é utilizada como principal referência teórica para a 

construção deste trabalho. Sendo assim, é ressaltada a contribuição de 

psicanalistas que se dedicaram para compreender o desenvolvimento 

emocional infantil e as relações estabelecidas entre as crianças e seu 

ambiente, que é representado pelos seus cuidadores. Sigmund Freud, criador 

da psicanálise, bem como outros estudiosos desta linha teórica, contribuíram 

para a discussão das peculiaridades que envolvem as crianças. Dito isto, 

destaca-se como orientação desse estudo a teoria do pediatra e psicanalista 

Donald W. Winnicott, uma das referências no estudo das crianças pequenas e 

suas mães. A partir da contribuição do autor, é possível compreender como o 

ambiente e as primeiras experiências são refletidas em outros momentos ao 

longo da vida. 

Estes pontos são ressaltados e detalhados ao longo deste trabalho para 

que seja possível refletir e problematizar sobre um dos cenários no qual as 

crianças estão imersas na atualidade brasileira, o das penitenciárias. O 

crescimento do encarceramento de mulheres mobiliza e faz emergir discussões 

sobre políticas públicas necessárias para o cuidado com essa clientela, 

principalmente de gestantes e puérperas com seus filhos nascidos nas prisões. 

Para compreender a realidade do cárcere brasileiro, uma das referências 

principais utilizadas para conduzir este trabalho é a pesquisa ―Dar à Luz na 

Sombra – condições atuais e possibilidades futuras para o exercício da 
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maternidade por mulheres em situação de prisão‖4, resultado do projeto 

Pensando o Direito, da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da 

Justiça (SAL/MJ) em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea). O estudo mencionado é resultado de visitas a unidades materno-infantis 

brasileiras e argentinas, de entrevistas com as mulheres custodiadas nas 

penitenciárias brasileiras, com profissionais que trabalham na área, análise 

bibliográfica, legislativa, entre outros métodos.  

 O público alvo da pesquisa de ―Dar à luz na sombra‖ foi as mulheres em 

privação de liberdade, em especial as que exercem a maternidade nesse 

contexto. Os autores oferecem reflexões e recomendações para minimizar as 

violações às quais está exposta a maioria das mães em situação de prisão no 

Brasil, mostrando-se um material indispensável para pesquisas nessa temática. 

Desse modo, no primeiro capítulo deste estudo, indaga-se sobre a 

construção do conceito de infância, pois nem sempre este período da vida foi 

reconhecido como uma etapa do desenvolvimento e teve sua especificidade 

considerada.  As formas de cuidar das crianças também foram diferentes em 

cada época, assim como as figuras responsáveis pelo cuidado, que estão 

relacionadas ao contexto social, temporal e cultural. Porém, nos caminhos da 

história ocidental, é comum encontrar o ato de cuidar associado a figuras 

femininas, como as amas e mães. Para que esse objetivo seja atendido, as 

pesquisas do historiador Philippe Ariès são utilizadas como referências para 

um breve relato sobre os caminhos que a ideia de infância percorreu. A seguir, 

a infância é retomada pela via da psicanálise, porém em termos do que é 

infantil, isto é, em termos do que compõe as primeiras experiências e que 

seguirão com o sujeito ao longo da vida. Nesse sentido então também é 

discutido o ambiente saudável na infância como base para a saúde mental.  

A proposta do segundo capítulo é refletir sobre a maternidade no 

cárcere, sobre como as mulheres exercem o papel de mãe nesse espaço e 

qual é sua realidade. Além disso, neste momento problematiza-se os primeiros 

meses e anos das crianças que se encontram no cárcere com suas mães, que 

são separadas após o período de aproximadamente seis meses de 

amamentação, que é garantido na Lei de Execuções Penais (LEP)5. 

                                                           
4
 Disponível em pensando.mj.gov.br>uploads>2016/02. 

5
 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L7210compilado.htm.  
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Outros pontos são destacados na segunda parte, como algumas 

politicas públicas no passado brasileiro, em que era recorrente o 

encarceramento de crianças em internatos, como retrata Sônia Altoé (2014), 

em seu livro ―Infâncias Perdidas‖. Pela possibilidade de institucionalização da 

infância, é necessário considerar a importância da transição do bebê nascido 

no cárcere para o mundo exterior, onde pode se relacionar com outras pessoas 

e fazer parte das dinâmicas sociais e comunitárias.  

Por outro lado, evidencia-se a importância de intervenções que 

promovam o cuidado com a mulher no cárcere e seu filho (a). Algumas 

diretrizes fomentam a necessidade de atenção neste momento, como as 

Regras de Bangkok6, Tratado Internacional firmado pelo Brasil. Essas regras 

defendem a prioridade de cuidados essenciais para realizar, no momento 

necessário, a separação entre a mãe custodiada no sistema penitenciário e 

seus filhos (as).   

Contudo, apesar da legislação destinada às mães e seus filhos, nem 

sempre é possível encontrar, na prática das instituições, a implementação de 

medidas que minimizem os impactos da separação abrupta e do rompimento 

dos vínculos construídos ao longo da gestação e amamentação. Com isso, 

mostra-se relevante considerar os direitos das crianças ao convívio familiar e a 

manutenção do vínculo com sua família de origem, sendo esta medida 

preferencial à outra providência, bem como o direito a convivência com a mãe 

ou o pai privado de liberdade, como é destacado no Estatuto da Criança e do 

Adolescente.  

Finalmente, no terceiro capítulo, ganha destaque a questão da 

separação abrupta mãe-filho. A proposta é que esta discussão seja realizada 

respaldada em práticas passadas, que se basearam nesse tipo de política e 

não tiveram bons resultados. Destacando-se a teoria de Winnicott, faz-se 

referência à evacuação de crianças na guerra, prática que, apesar de ser 

escrita em outra realidade, pode ser considerada para conhecer questões 

humanas presentes em qualquer tipo de separação, incluindo aquelas que 

acontecem em contextos adversos como as prisões.  

 

                                                           
6
 Disponível em www.cnj.jus.br>files>arquivo>2016/03. 
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1 - A CRIANÇA E O SEU LUGAR 

 

1.1 - Breve percurso histórico da infância e do acolhimento da criança 

 

O historiador Philippe Ariès (1978) aponta que durante a idade média, 

até por volta do século XII, é provável, de acordo com as pesquisas, 

observação de objetos, pinturas ou literatura, que não houvesse lugar próprio 

da infância no contexto social. As crianças, até o fim do século XIII, não eram 

caracterizadas por uma forma particular, mas eram considerados homens de 

tamanho reduzido. 

 
Isso sem dúvida significa que os homens dos séculos X – XI não 
se detinham diante da imagem da infância, que esta não tinha 
para eles interesse, nem mesmo realidade. Isso faz pensar 
também que no domínio da vida real, e não mais apenas no de 
uma transposição estética, a infância era um período de 
transição, logo ultrapassado, e cuja lembrança também era logo 
perdida (Ariès, 1978, p. 18). 

 

Por ser considerada uma fase sem tanta importância, somente um 

estágio de crescimento corporal, não fazia sentido fixá-la na memória ou 

depositar grandes investimentos na infância. Não existia a consciência 

particular do infantil, ou seja, o que distinguia a criança do adulto ou jovem. Por 

isso, quando a independência da mãe ou da ama, que eram as figuras de 

referência dos cuidados dos bebês, fosse alcançada, não havia um motivo para 

distinguir a criança dos adultos. Ariès (1978) chama atenção inclusive para a 

demografia da época, apontando que muitas crianças morriam e não se 

considerava que esse ser tão pequeno fosse digno de lembrança. O autor 

ressalta que ―o sentimento de que se faziam várias crianças para conservar 

apenas algumas durante muito tempo permaneceu muito forte‖ (Ariès, 1978, p. 

21). 

A indiferença, o que não é sinônimo de negligência, presente na época 

medieval em relação às crianças, deve-se a crença de que elas não tivessem 

ainda atributos que as identificassem como adultos. Também é possível 

ressaltar o alto índice de mortalidade infantil, como mencionado, o que fazia 

com que os primeiros momentos da vida fossem de vulnerabilidade e 

fragilidade. A união desses fatores explica em parte a indiferença dos adultos, 
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talvez como uma forma de não se apegar a esses seres delicados, já que 

eventualmente eram perdidos:  

 
Não se pensava, como normalmente acreditamos hoje, que a 
criança já contivesse a personalidade de um homem. Elas 
morriam em grande número... Essa indiferença era uma 
consequência direta e inevitável da demografia da época... A 
criança era tão insignificante, tão mal entrada na vida, que não 
se temia que após a morte ela voltasse para importunar os vivos 
(Ariès, 1978, p. 22). 
 

No entanto, ainda que as condições demográficas permanecessem 

pouco favoráveis para o aparecimento do sentimento de infância próximo do 

que conhecemos hoje, foi de forma relativamente precoce que ele se iniciou. O 

que não pode ser delimitado em um momento específico, mas sim a partir de 

uma série de acontecimentos. 

Nesta perspectiva, o gosto novo pelo retrato, por exemplo, permitiu que 

a imagem da criança durasse por mais tempo, o que não a fazia refém do 

esquecimento, tanto depois de torna-se adulta, como em caso de morrer 

precocemente. Assim, as lembranças retratadas nas pinturas faziam com que o 

afeto em parte fosse preservado e as crianças não poderiam ser substituídas 

tão facilmente. Porém, até o século XVIII, ainda não havia uma perda total da 

crença de que a criança poderia ser substituída, principalmente considerando-

se a ausência do controle de natalidade e que nasciam crianças na mesma 

proporção em que morriam (Ariès,1978). Era como se a morte de algumas 

fosse necessária, ou o nascimento de várias, a fim de ―vingar‖ apenas parte 

delas. O historiador lembra que só no século XVIII, com o malthusianismo7 e 

também com a extensão das práticas conceptivas, que a ideia de desperdício 

necessário desapareceu. 

As práticas religiosas também contribuíram para a construção do 

sentimento de infância, como exemplo, por volta do século XII, com a 

disseminação da figura do anjo adolescente, bem como das representações da 

maternidade da virgem Maria. O encanto da primeira infância, até o século XIV, 

ficou limitado a essas figuras religiosas e ao menino Jesus e se expandiu 

                                                           
7
 Teoria demográfica criada por Thomas Malthus, que defendia o controle de natalidade, pois temia que 

o aumento populacional prejudicasse a distribuição de alimentos, propagasse doenças, desestruturasse 
da vida social, entre outras situações.  



15 
 

posteriormente. A princípio ainda percorreram os caminhos religiosos, com a 

representação do nascimento da mãe de Jesus e sua infância, dos santos, 

suas histórias e relações familiares. 

 
No grupo formado por Jesus e sua mãe, o artista sublinharia os 
aspectos graciosos, ternos e ingênuos da primeira infância; a 
criança procurando o seio da mãe ou preparando-se para beijá-
la ou acaricia-la; a criança brincando com brinquedos 
tradicionais da infância, com um pássaro amarrado ou uma fruta; 
a criança comendo seu mingau; a criança sendo enrolada em 
seus cueiros... A verdade é que o grupo da Virgem com o 
menino se transformou e se tornou cada vez mais profano: a 
imagem de uma cena da vida cotidiana (Àries,1978, p. 20). 

 

Essa imagem da mãe com a criança na vida diária comum, não 

necessariamente religiosa, de fato vai se propagando, de modo que o século 

que marca de forma mais significativa a descoberta da infância é o XVIII, e é 

pela história da arte e na iconografia dos séculos XV, XVI e XVII que pode ser 

acompanhada o desenvolvimento deste processo histórico. As expressões das 

crianças e seu vocabulário também passam a ser objeto de interesse, que 

eram registrados e admirados principalmente por aqueles que dedicavam a 

maior parte do tempo aos seus cuidados, as mães e amas (Ariès, 1978). 

Bambins, pitchouns e fafans, alguns dos exemplos de apelidos 

carinhosos, entre outros que variavam entre culturas, destinados aos pequenos 

seres que apresentavam graça, distraiam e relaxavam os adultos, e que 

demonstram um sentimento que segundo Ariès (1978) pode ser chamado de 

―paparicação‖. Porém, nem todos se interessavam pelas crianças e alguns 

achavam desnecessária e insuportável a atenção dispensada a elas. Na 

verdade, isto não significa que antes  as crianças não estimulassem e 

envolvessem seus cuidadores com sua graça, mas que nem sempre o prazer 

provocado pelas crianças pequenas era admitido.  

Além disso, uma das marcas que destaca o século XVII em relação à 

evolução dos temas da primeira infância é o retrato da criança sozinha. Eles se 

tornaram numerosos e comuns, como também a configuração das cenas 

fotografadas, em que muitas vezes os membros mais novos ficavam no centro 

dos retratos de família.  
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As condições demográficas não mudaram significativamente entre os 

séculos XIII e XVII, o que demonstra que não foi esse fator isolado que 

possibilitou um olhar diferenciado para a presença da criança no meio familiar e 

social. Na verdade, há outra questão em jogo: 

 
uma nova sensibilidade atribuiu a esses seres frágeis e 
ameaçados uma particularidade que antes ninguém se 
importava em reconhecer: foi como se a consciência comum só 
então descobrisse que a alma da criança também era imortal. É 
certo que essa importância dada à personalidade da criança se 
ligava a uma cristianização mais profunda dos costumes (Àries, 
1978, p. 25). 

 

A cristianização, que permitiu enxergar na criança a alma presente no 

adulto, oferece também a ela o status de ser inocente e distante da ideia de 

pecado. Tendo dito isto, é possível observar as modificações que ocorreram na 

compreensão sobre as crianças, que com o passar dos séculos deixou de ser 

um pequeno adulto e tornou-se mais humana aos olhos dos observadores. 

 

1.2 - A Infância à Luz da Psicanálise: a marca do infantil 

 

Os primeiros anos da vida também ganharam cada vez mais destaque 

nas pesquisas de estudiosos que como Ariès se dedicaram a compreender o 

ser humano e suas peculiaridades. Na psicologia, entre diversas teorias, é 

possível destacar a psicanálise e seu fundador Sigmund Freud, que se deparou 

com os primórdios da vida na tentativa de compreender alguns dos sintomas 

de seus pacientes e influenciou vários outros pesquisadores e teóricos. 

 É comum que a palavra infantil seja associada à imagem de uma 

criança, ou de coisas, comportamentos e atividades ligadas a ela. Entretanto, 

quando o infantil é pensado através da ótica psicanalítica, não pode ser 

limitado ao tempo cronológico, pois esta é uma ideia associada à etapa inicial 

do desenvolvimento humano. Dessa forma, os indivíduos considerados adultos 

não estão à parte do que é infantil, pois as primeiras experiências serão 

carregadas ao longo das histórias de cada um, exatamente por serem as 

primeiras percepções dos encontros da vida. Com isso, apesar de estar na 

infância, o infantil não se limita a ela.  
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Sigmund Freud ressaltou ao longo de seus escritos e convenções sobre 

como os primeiros momentos da existência são relevantes e ecoam nos 

posicionamentos da vida adulta. A análise de suas pacientes histéricas trouxe a 

tona cenas de experiências primordiais que estavam na origem de seus 

conflitos e sintomas diversos. Foi assim que o médico psicanalista se debruçou 

e escreveu sobre as primeiras etapas da vida psíquica, entendendo que estão 

entrelaçadas com o funcionamento inconsciente e às quais remontam os 

sintomas psicopatológicos. Nas ―Cinco Lições de Psicanálise‖, Freud (1909, 

p.59) destacou que o tratamento psicanalítico poderia ser definido ―como 

simples aperfeiçoamento educativo destinado a vencer os resíduos infantis‖. 

Certamente Freud avançou em relação ao tratamento psicanalítico, mas, 

em geral, grande parte dos sintomas dessas pacientes estava associada à 

sexualidade reprimida e a vivências na infância. A história de vida infantil não 

pode ser então desconsiderada. É importante assinalar que, a maneira como 

essas vivências ficaram gravadas no psiquismo nem sempre são fieis à 

realidade objetiva dos acontecimentos passados. Nesse sentido, Freud 

considerou que o primordial não era compreender a realidade tal como 

aconteceu, mas sim como a situação foi experimentada pela criança e 

posteriormente recordada pelo adulto. 

Os ―Três ensaios sobre a sexualidade‖, de 1905, é um dos textos de 

referência quando o assunto é infância, sexualidade e infantil. Os 

apontamentos de Freud ao longo de sua obra ressaltam como a infância não é 

só um momento de crescimento corporal, mas sim de espaço para a 

subjetivação, de movimentos, conflitos e de extrema importância para a 

constituição do ser humano. 

Um dos colaboradores do desenvolvimento da teoria psicanalítica, 

Sándor Ferenczi, forneceu grandes contribuições para a teoria freudiana que 

abarca o infantil. Assim como Freud, ele destacou a importância da infância e 

as impressões de suas etapas na vida adulta. Além de traçar observações 

sobre as primeiras experiências e alguns comportamentos dos bebês, ele 

aponta para a permanência de alguns mecanismos de funcionamento na vida 

adulta que podem ser remetidos e explicados quando situações da infância são 

consideradas, apontando como de certa forma há um retorno das experiências 

psíquicas iniciais. 
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Entre os apontamentos de diversos sintomas neuróticos e psicóticos, 

bem como outros resquícios da infância e fixações, Ferenczi (1913) analisa, 

por exemplo, o sentimento de onipotência presente em sintomas dos 

obsessivos. Apesar de não ter lógica e muitas vezes serem descritos como 

superstição, pela análise pode ser possível descobrir em sua origem desejos 

que trazem sentido ao comportamento, mas que estão recalcados e 

inconscientes, porque são intoleráveis.  

Para o autor, por mais esclarecidos que sejam os obsessivos, eles 

continuam alimentando o sentimento de que seus desejos e ideias, ainda que 

de forma inexplicável, realizam-se. É comum que nesses casos o obsessivo 

tenha a impressão de que a felicidade e a infelicidade dos outros, inclusive vida 

e morte, podem depender de suas ações ou pensamentos, que na verdade são 

inofensivos em si mesmos. Ainda que na realidade essa convicção e 

superstição sejam desmentidas por repetidas experiências, não implica na 

desconstrução da crença (Ferenczi, 1913). 

O autor utiliza então o conceito de onipotência infantil para explicar os 

desdobramentos dos sintomas obsessivos. Ferenczi considera que o 

sentimento de onipotência encontrado nas crianças pequenas, bem como 

resquícios nos adultos, em alguns casos de forma patológica, pode ser 

explicado quando um período mais remoto é observado.  

Nesse sentido, refere-se ao período intrauterino, em que todas as 

necessidades físicas estão asseguradas pela mãe, como nutrientes e oxigênio. 

Assim, a vida psíquica, mesmo inconsciente, já está presente no ser humano 

desde a vida intrauterina, sendo que nessas circunstâncias o feto tem a 

impressão de que realmente é onipotente, já que tem tudo e não tem mais 

nada a desejar, ou seja, é desprovido de necessidades. Em vista disso, 

Ferenczi (1913) ainda acentua a leitura que faz sobre a onipotência infantil 

associando-a à megalomania, concluindo que a criança e o obsessivo não 

estão puramente iludidos e muito menos fazem pedidos impossíveis à 

realidade, já que apenas exigem de volta um estado que existiu outrora. O que 

demonstra mais uma vez que as marcas de tempos remotos não se perdem, 

mas essas impressões permanecem ao longo da vida. 

Não obstante, a constituição do sujeito não depende só dele, não é ele, 

de maneira isolada de seu ambiente, o ator de sua própria subjetivação. As 
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figuras de cuidado exercem papel importante na mediação dos primeiros 

contatos de uma criança com o mundo, ou seja, contribuem na construção das 

experiências da primeira infância. Dessa forma, o outro a ajuda a lidar com 

suas pulsões e a introduzi-la na cultura e leis. 

Nesta perspectiva, a forma como acontecerá esse encontro, bebê-

cuidador, e como a dinâmica e relação entre ambos vai se estruturar, tanto com 

a família como com a sociedade, bem como a maneira como a própria criança 

lidará com as situações e seus conflitos, serão bagagens levadas durante a 

vida. Aqui, mais uma vez o infantil não se restringe à criança. As próprias 

figuras de cuidado, já adultas, também sentem aflorar nelas mesmas 

sentimentos infantis que acreditavam que já não existissem mais.  

Com isso, ao cuidar da criança, o adulto lembra mais uma vez o infantil 

que permanece internalizado. A ―aurora da vida‖, lembrada pelo poeta, é 

reencontrada pelos ―pais‖ que muitas vezes veem no filho a oportunidade de 

vivenciá-la novamente e até mesmo de reeditá-la. Como uma forma de matar a 

saudade do tempo em que eles mesmos eram onipotentes, o que Freud 

denominou ―eu ideal‖. 

Em ―Narcisismo: uma introdução‖, de 1914, Freud destaca que grande 

parte do movimento do adulto desejante é resultado da idealização de sua 

própria infância. O eu ideal, perdido com as limitações provocadas pelo 

processo de encontrar-se com o real e de desilusão das fantasias infantis, abre 

espaço para a falta e para a busca do ―ideal do eu‖. Dessa forma, a onipotência 

infantil deixada no passado, não fica tão distante assim na vida adulta. A 

esperança de encontrar novamente algo que se aproxime da ―aurora da vida‖, 

através de algo que poderá completar a falta constante, como o cuidado 

afetuoso dos pais em relação ao filho, é resquício da ilusão da onipotência de 

outrora, tal como afirma Freud (1914, p. 97): 

  
Se prestarmos atenção à atitude de pais afetuosos para com os 
filhos, temos de reconhecer que ela é uma revivescência e 
reprodução de seu próprio narcisismo, que há de muito 
abandonaram...‘Sua Majestade o Bebê‘, como outrora nós 
mesmos nos imaginávamos... O amor dos pais, tão comovedor e 
no fundo tão infantil, nada mais é senão o narcisismo dos pais 
renascido, o qual, transformado em amor objetal, 
inequivocadamente revela sua natureza anterior.  
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Desse modo, aquilo que Ariès observa como sendo ―paparicação‖ dos 

bebês, ou seja, o interesse que eles despertavam nos seus cuidadores, bem 

como o investimento que as mães e amas dispendiam nos cuidados, já 

demonstravam aquilo que viria a ser destacado por Freud ao descrever sobre a 

―Sua Majestade o Bebê‖. O encontro entre os adultos e crianças, ainda que 

pouco olhado, considerado e revestido de atenção, não estava imune a 

formação de vínculos e ao despertar das emoções dos cuidadores. 

 

1.3 - O ambiente saudável na infância 

 

A maternidade/paternidade desperta sentimentos e mexe com a história 

daqueles que recebem a criança, pois o nascimento de um filho não é só um 

evento biológico: promove emoções, expectativas e planos futuros 

(Marques,1995). É no momento de espera e investimento antes da chegada de 

uma criança, o que pode ser ao longo da gravidez, durante processos de 

adoção, ou ainda antes de iniciar qualquer um desses passos mais concretos 

ao encontro de um filho, que sentimentos primitivos dos pais são aflorados.  

Nesse sentido, é comum que nessa etapa as lembranças dos percursos 

ao longo vida, principalmente da infância passada, se fortaleçam, bem como 

idealizações de diversos momentos de sua história familiar e seus 

personagens. Assim, podemos destacar a criação de um lugar psíquico que 

englobe a família e seus descendentes, no qual a criança também será 

inserida.  

De acordo com Donald Winnicott (1896-1971) que se dedicou ao estudo 

das questões que envolvem as crianças, o início da vida humana se dá antes 

de qualquer indício físico de gravidez, mas quando os filhos são concebidos 

mentalmente pelos pais. Segundo o autor é um fato que tem início no brincar 

de muitas crianças de qualquer idade, após os dois anos.  

Ocupar o lugar de ―mãe‖ e ―pai‖ pode ser um processo construído em 

longo prazo ou, devido a uma exigência dos acontecimentos, quando, por 

exemplo, uma gravidez inesperada ocorre. Entretanto, independente das 

circunstâncias que originaram a gravidez, sendo o bebê idealizado por um 

longo processo, ou concebido inesperadamente, ocupará um lugar na vida 

daqueles que o receberão. Como ressalta Marques (1995), quando a família 
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está envolta neste clima de euforia e fantasia com a espera do filho, projeta 

todos os seus sonhos, ideais, faltas e vivências anteriores.  

Em muitos casos o espaço destinado ao bebê pode ser confuso e pouco 

delimitado, como também pode ser revestido de acolhimento. O ato de registrar 

a criança e oferecer um nome a ela, também simboliza a ocupação deste lugar 

preparado, a sua inserção na cultura e comunidade em que vive. O seu registro 

conta a sua história e fortalece a construção de sua identidade. Ser apontado e 

acolhido de alguma forma é essencial no trajeto do tornar-se sujeito.  

No estágio inicial não só os pais se preparam para assumir seus papéis, 

mas isso é um processo que envolve todos aqueles que lidarão com a criança, 

como avós, tios, irmãos, primos, amigos ou vizinhos. As metamorfoses e 

expectativas em que a chegada de um filho está imersa, circundam o grupo de 

apoio e comunidade dos pais. Fazer parte de um grupo e ser aceito por ele, 

bem como utilizá-lo como base de apoio, é fundamental para o equilíbrio 

emocional de todos os envolvidos.  

No entanto, nem sempre é possível contar com uma rede de segurança 

tão presente, o que pode ser desestabilizador e angustiante, principalmente 

para pais que descobriram uma gravidez inesperada. Devido à diversidade 

humana, cada espera será muito peculiar dentro de seu contexto, de acordo 

com a realidade social e as experiências subjetivas que formam os membros 

daquela família. 

Esses fatores que envolvem o universo de cuidado com o bebê fazem 

parte do que pode ser denominado de seu ambiente. Donald Winnicott (1896-

1971) destaca que é a partir dos primeiros contatos com o ambiente e a partir 

das experiências iniciais que o padrão e capacidade da criança de relacionar-

se são estabelecidos. Assim, todos aqueles que se ocupam da primeira 

infância devem atentar-se para a importância daquilo que se passa no início da 

vida dos bebês, por serem seres humanos imaturos, extremamente 

dependentes e indivíduos que estão armazenando as primeiras experiências.  

Inicialmente, o ambiente do bebê será representado pela sua mãe ou, 

quando necessário, uma figura que ocupe esse papel, pois é com ela que ele 

estabelece sua primeira relação, principalmente pelo contato corporal, a forma 

pela qual é segurado e pela amamentação. Conclui-se que ―é a partir dai que 
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se estabelece o padrão da capacidade da criança de relacionar-se com os 

objetos e com o mundo‖ (Winnicott, 1896-1971, p.55). 

Para Winnicott (1896-1971), o ambiente de facilitação é promovido pela 

mãe suficientemente boa, aquela que se adapta inicialmente às necessidades 

da criança. Nesse viés, a preocupação materna primária é um estado em que 

as mães são capazes de oferecer o ambiente facilitador, que se resume 

principalmente em colocar-se no lugar do bebê para que seja possível oferecer 

a ele o que necessita, transmitindo uma sensação de segurança e de que está 

sendo amparado em um período de vulnerabilidade e dependência absoluta do 

ambiente. Isso significa que as mães desenvolvem uma capacidade de 

identificação com o bebê, algo que para o autor, não pode ser ensinado.  

Como representante do ambiente, a mãe não está sozinha. Para que se 

entregue aos cuidados do bebê necessita da rede de apoio que forma o 

ambiente em conjunto com ela, ainda que o bebê não perceba que sua 

primeira relação depende de outras diversas. Com isso, para que haja um 

ambiente facilitador para a criança, é preciso que este seja também facilitador 

para a sua mãe. Portanto, o desenvolvimento de uma criança passa 

necessariamente por todo o contexto ao seu redor, pela organização social e 

familiar.  

A mãe que consegue se adaptar às necessidades do bebê, possibilita a 

construção de um senso de previsibilidade na criança. Essa adaptação só pode 

ser suficientemente bem feita pela mãe que se dedica ao bebê e que se 

identifica com ele. É possível aqui retomar a ideia de Freud sobre o narcisismo 

dos pais revividos na maternidade/paternidade. A identificação com o filho 

acontece na medida em que os adultos conseguem enxergar aspectos deles 

mesmos em suas crianças, uma extensão do seu eu. 

Este sentimento é fundamental para o estabelecimento dos primeiros 

vínculos, pois há necessidades sutis que só o contato humano pode satisfazer, 

porque só um ser humano pode conhecer um bebê e adaptar-se a ele de 

acordo com cada fase e transformações. Dessa forma, para que se dediquem a 

criança, os cuidadores precisam se encantar com o bebê que produziram, para 

que seja possível se envolver com ele. Para clarificar o exposto, a reflexão de 

Winnicott (1896-1971, p.76) acresce que: 
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Talvez o bebê precise deixar-se envolver pelo ritmo respiratório 
da mãe, ou mesmo ouvir e sentir os batimentos cardíacos de um 
adulto. Talvez seja-lhe necessário sentir o cheiro da mãe ou do 
pai, ou talvez ele precise ouvir sons que lhe transmitam a 
vivacidade e a vida que há no meio ambiente, ou cores e 
movimentos, de tal forma que o bebê não seja deixado a sós 
com seus próprios recursos, quando ainda muito jovem e 
imaturo para assumir plena responsabilidade pela vida. 

 

Em outras palavras, o contato humano é necessário porque por trás de 

tudo há o fato de que os bebês estão sujeitos as mais terríveis angústias. 

Quando deixados a sós por um tempo prolongado, segundo Winnicott (1896-

1971) podem ter sensações como que se estivessem em pedaços, morrendo, 

caindo ou ainda podem perder os vestígios de esperança de renovação de 

contatos.  

Nesta perspectiva, graças a uma assistência satisfatória, os sentimentos 

angustiantes aos quais os bebês estão sujeitos se transformam em 

experiências positivas, por conseguinte, são convertidos em confiança 

adquirida através de uma relação segura com o mundo e as pessoas.  Assim, a 

confiança que adquire da mãe, graças à continuidade de seus cuidados, é 

revertida na possibilidade de criar outras relações saudáveis e de confiar em si 

mesmo.  

Diante do exposto, é possível dizer que a mãe tem uma capacidade 

sofisticada de se identificar com o bebê.  O apoio do ego materno, no estado 

inicial da vida do bebê, possibilita a organização do seu próprio ego, o que 

pode ser reforçado pela colocação de Freud (1914, p. 84) ao afirmar que ―uma 

unidade comparável ao ego não pode existir no individuo desde o começo; o 

ego tem de ser desenvolvido‖. Pode-se concluir que neste estado a criança 

pequena só pode existir por causa do cuidado materno, mãe e bebê formam 

uma unidade, como supõe Winnicott (1896-1971, p.4): 

 
comumente a mãe entra numa fase, uma fase da qual ela 
comumente se recupera na semana e meses que seguem ao 
nascimento do bebê, e na qual, em grande parte, ela é o bebê, e 
o bebê é ela. E não há nada de místico nisso. Afinal de contas, 
ela também já foi um bebê, e traz com ela as lembranças de tê-
lo sido; tem, igualmente, recordações de que alguém cuidou 
dela, e estas lembranças tanto podem ajudá-la quanto atrapalhá-
la em sua própria experiência como mãe.  
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Deste modo, para o bebê nada existe além dele mesmo, com isso, a 

mãe suficientemente boa fortalece essa crença da criança quando se conecta 

com ela e garante que suas necessidades básicas sejam atendidas, o que não 

abre espaço para desconfiança da criança de que a sensação de onipotência 

não é verdadeira. Ao retomar o pensamento de Ferenczi, é possível ressaltar 

que esse estado é derivado dos primórdios da formação humana, quando o 

bebê estava sendo gerado pela mãe, momento em que o ambiente fornecia 

tudo o que necessitava. 

O bebê, nos primeiros momentos fora do corpo da mãe, precisa de 

tempo e de um ambiente estável o suficiente para que sua maturação aconteça 

sem que ele seja invadido pela angústia de aniquilamento, derivada de 

sensações básicas, como a fome, mas que devido a sua fragilidade e 

desconhecimento, não consegue suportar. Winnicott (1896-1971) considera 

que o início do desenvolvimento é de dependência absoluta e, por ser algo tão 

natural, a importância desse momento passa muitas vezes despercebida. O 

desenvolvimento da criança segue desse estado de dependência absoluta até 

que seja possível alcançar a independência, que na verdade nunca é total, já 

que o indivíduo e o ambiente sempre se relacionam de forma interdependente 

(Winnicott, 1963, p. 80).  

A dependência extrema dos bebês exemplifica o motivo de serem 

afetados por tudo o que acontece. A psicanálise em geral defende que os 

bebês estão o tempo todo tendo experiências que ficam armazenadas em seu 

sistema de memória, mas o que Winnicott ressalta é que são elas que os 

fazem no futuro ter confiança no mundo ou, pelo contrário, se sentirem 

perdidos em meio às circunstâncias, resultado extremo da falha ambiental que 

pode provocar uma sensação de imprevisibilidade. 

Em vista disso, faz-se necessário considerar que no começo de tudo as 

primeiras bases serão estabelecidas para que gradativamente a criança 

consiga ser. Donald Winnicott (1896-1971, p.9) destaca esta ideia através da 

expressão eu sou: 

 
O importante é que eu sou não significa nada, a não ser que eu, 
inicialmente, seja juntamente com outro ser humano que ainda 
não foi diferenciado.  Por este motivo, é mais verdadeiro falar a 
respeito de ser do que usar as palavras eu sou, que pertencem 
ao estágio seguinte. Não é exagero dizer que a condição de ser 
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é o inicio de tudo, sem a qual fazer e o deixar que lhe façam não 
tem significado. É possível induzir um bebê a alimentar-se e a 
desempenhar todos os processos corporais, mas ele não sente 
essas coisas como uma experiência, a menos que esta última se 
forme sobre uma proporção de simplesmente ser, que seja 
suficiente para constituir o que será, finalmente, uma pessoa.  

 

Em suma, a continuidade do ser é o oposto da angústia de 

aniquilamento, que é derivada desse ambiente imprevisível e que não reduz as 

irritações, exigindo que o bebê reaja a elas (Winnicott, 1896-1971). Porém, 

quando as coisas estão suficientemente boas para o bebê, ele não é impelido a 

reagir a alguma irritação, o que fortalece a sua possibilidade de simplesmente 

ser e consolidar o seu ego.  

O lugar destinado ao bebê pelos seus familiares também tem papel 

importante nesse processo, ser reconhecido pelos outros é uma maneira de 

formar essa unidade complexa da consciência de si, ou seja, o investimento da 

mãe e dos familiares é adicionado aos processos de maturação. 

De acordo com o que foi apresentado do pensamento de Freud, pode-se 

afirmar que o eu ideal dos cuidadores, perdido em suas próprias infâncias, é 

primordial para que exerçam o papel de fundantes do sujeito. Sendo assim, 

este ideal perdido reveste o lugar fálico que a criança ocupará na vida dos pais, 

como uma forma de recuperar o que já foram um dia, mas deixaram de ser ou 

até mesmo o que gostariam de ter sido, mas não foram. Em vista dos 

argumentos apresentados, os pais serão fundadores apoiados na maneira que 

eles foram cuidados e investidos um dia, ou seja, em diálogo com sua própria 

formação narcísica. A criança também faz parte deste processo, ela lança o 

seu olhar para o outro em busca de confirmação do que ela é. Com isso, o 

encontro de olhares, com o depósito do próprio ideal dos pais na criança, torna 

possível que ela seja fundada. 

Sendo assim, para Winnicott a saúde mental do individuo tem suas 

raízes desde o início da vida. A mãe, ou substituto, que oferece um ambiente 

facilitador propicia que a tendência natural para o desenvolvimento do bebê 

ocorra.  A formação da psique em conjunto com o seu corpo físico não é algo 

garantido e isolado da participação ativa de um outro ser humano que se ocupe 

do bebê, o segure e cuide dele. Por isso, é necessário compreender que uma 

criança pequena não pode ser considerada isoladamente, ou seja, ―ao 
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considerarmos um bebê, também consideremos as condições ambientais e, 

por trás delas, a mãe‖ (Winnicott, 1896-1971, p.29). 

Contudo, nem sempre o ambiente está preparado o suficiente para 

receber uma criança e oferecê-la o suporte necessário. Os bebês que 

experimentam falhas ambientais extremas, diferentes daquelas que estão 

sujeitas todas as mães, pode sofrer, em graus variados, prejuízos concretos 

(Winnicott, 1896-1971). Nesse sentido, encontramos nos primeiros anos as 

marcas do infantil que serão levadas vida afora e o assentamento das bases da 

saúde mental.  

Um longo percurso é feito pelo bebê rumo à vida adulta, mas a 

probabilidade de os estágios posteriores terem bons resultados é maior se o 

início da vida tiver sido satisfatório. Para Donald Winnicott (1896-1971), a 

preocupação com os primórdios do relacionamento entre mãe e filho deve estar 

presente e não pode ser esquecido com facilidade, já que algo que parece tão 

simples é fundamental. Este tipo de preocupação não precisa ser excessiva de 

forma que interfira na relação que a mãe está desenvolvendo naturalmente 

com seu filho, mas sim com o objetivo de proteger e garantir que ela possa 

exercer sua função com tranquilidade. 

Portanto, o início da vida, aproximadamente até o século XII, como 

destacou Ariès, não era reconhecido como uma fase significante e de grande 

relevância como é na atualidade. No entanto, no contexto passado, o trabalho 

das amas e mães, ainda que não fosse reconhecido como fundamental, era de 

grande relevância e seus cuidados representavam o ambiente da criança, que 

não passava despercebido por ela. Dessa forma, Freud, Ferenczi e Winnicott 

afirmam que, diferente do que pensavam na Idade Média em relação à 

infância, este não é somente um momento de crescimento físico, mas também 

de desenvolvimento emocional e que é refletido na vida adulta. Além disso, 

destacam que cada forma de receber a criança será peculiar, relacionada ao 

contexto de seus cuidadores. Partindo desse pressuposto, é possível observar 

as diversas conjunturas em que as crianças estão inseridas, bem como 

questioná-las, o que inclui o ambiente do cárcere.  
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2 - A MATERNIDADE NO CÁRCERE  

 

A chegada de um recém-nascido, bem como o exercício da 

maternidade, pode ocorrer em distintas circunstâncias. O nascimento de um 

bebê e o início da sua vida é atravessado pela história de seus familiares, sua 

cultura, realidade social e tempo histórico. Além disso, esses fatores 

socioculturais também delineiam quem exercerá o papel de cuidador principal 

da criança em um determinado núcleo familiar ou comunitário. 

Nesta perspectiva, esses fatores constituem o ambiente do bebê, 

essencial para os cuidados dele, principalmente quando fornece aquilo que ele 

precisa para se desenvolver emocionalmente bem, o que foi considerado 

essencial por Winnicott e descrito como ambiente suficientemente bom. Ao 

levar em consideração todos esses aspectos, quais são as consequências do 

encarceramento feminino na relação entre as mães e seus filhos? É possível 

identificar um ambiente facilitador para as mães no cárcere? É possível que a 

criança nascida no cárcere tenha um ambiente suficientemente bom para seu 

desenvolvimento emocional? 

 

2.1 - Quem é o cuidador principal?  

 

É comum que a mulher esteja associada à figura de cuidado de um 

bebê, crença que foi construída ao longo da história da cultura ocidental, como 

é possível vislumbrar nos escritos do historiador Ariès. Winnicott também é 

frequentemente criticado por parecer ressaltar concretamente a mãe nesse 

lugar de cuidado. As características biológicas da mulher, ou seja, sua 

capacidade de promover a gestação do bebê e o seu aleitamento, por exemplo, 

contribuem para o fortalecimento do imaginário social que a coloca no lugar de 

cuidadora principal das crianças.  

No que tange ao cuidado da criança, o pai e homens em geral, além de 

colaborarem para que o ambiente de apoio da mãe não seja desequilibrado e 

invasivo a ponto de não possibilitar que ela se dedique as necessidades do 

bebê, também podem assumir a postura de referência principal da criança. 

Levando em consideração esse aspecto, as novas configurações familiares, 

com as múltiplas possibilidades de papéis em um contexto familiar, 
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demonstram que atividades de cuidado com a criança, que durante longo 

período esteve associada às mulheres, não são privativas delas. 

Ainda convém lembrar que como resultado das transformações sociais e 

do reconhecimento da importância dessas primeiras experiências das crianças, 

há um grande incentivo para a produção de políticas destinadas à primeira 

infância, como os projetos e discussões promovidas pela Rede Nacional 

Primeira Infância8 e a Organização não governamental Pastoral da Criança9. 

Entre os estímulos para que ações primordiais que beneficiam a primeira 

infância se concretizem, está o fomento para que os homens assumam 

também a função de cuidadores dos seus filhos. 

No cenário brasileiro, a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, o Marco 

Legal da Primeira Infância, estabelece ―princípios e diretrizes para a formulação 

e implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à 

especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento 

do ser humano‖. Esta lei tenta promover, entre outros pontos importantes, a 

presença da figura paterna ao longo do desenvolvimento da criança. Assim, 

acrescentou a possibilidade de incluir, a qualquer tempo, nos registros e 

certidões, o nome do pai no assento de nascimento, sendo tal prática isenta de 

multas, custas, emolumentos, gozando de absoluta prioridade. 

Além disso, a lei mencionada modificou também o artigo 473 da 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, 

de 1º de maio de 194310, sendo possível a partir de então a ausência no 

serviço do empregado que é pai por até dois dias, sem prejuízo de salário, para 

acompanhar consultas médicas e exames complementares durante o período 

de gravidez de sua esposa ou companheira, bem como um dia por ano passou 

a ser disponível para que seja possível acompanhar o filho de até seis anos em 

consulta médica. A Lei nº 8.212, de 24 de julho de 199111 também foi alterada 

pela a Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016, sendo acrescentados 15 dias 

para a licença-paternidade, além dos cinco dias estabelecidos no Ato das 

                                                           
8
 Disponível em primeirainfancia.org.br. 

9
 Disponível em www.pastoraldacrianca.org.br. 

10
 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm. 

11
 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8212cons.htm 
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Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição da República 

vigente12. 

A Lei da Guarda Compartilhada é outro grande avanço quando o 

assunto é a separação e a necessidade de convivência com ambos os pais. De 

acordo com a lei, ―o tempo de convívio com os filhos deve ser dividido de forma 

equilibrada com a mãe e com o pai, sempre tendo em vista as condições 

fáticas e os interesses dos filhos‖ 13. Com isso, sempre que possível, a guarda 

compartilhada deverá ser aplicada no lugar da unilateral, para que ambos os 

responsáveis façam parte da vida dos seus filhos. 

Entretanto, mesmo com os esforços legislativos, de organizações da 

sociedade e campanhas, ainda são as mulheres que assumem os cuidados 

principais das crianças. De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios14, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia (IBGE) em 2015, 

os dados referentes aos aspectos dos cuidados das crianças menores de 4 

anos de idade demonstram essa realidade. No Brasil, a maior parte das 

crianças tinha duas pessoas como responsáveis, mas a análise de 

características da primeira pessoa responsável pela criança indicou que 83,8%, 

ou seja, para 8,6 milhões de crianças menores de 4 anos, essa pessoa era 

mulher, mas não necessariamente a mãe. 

Nesse contexto, é possível ressaltar outro dado que envolve a 

população feminina brasileira e que caracteriza um cenário certamente 

alarmante para a primeira infância: o crescimento de mulheres custodiadas no 

sistema penitenciário.  

 

2.2 - A mulher sob custódia: quantitativo crescente, peculiaridades 

desconsideradas 

 

Segundo as informações divulgadas em 2014, pelo Ministério da Justiça 

e Departamento Penitenciário Nacional, no Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias – Infopen Mulheres15, 37.380 mulheres estavam em 

                                                           
12

 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm  
13

 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13058.htm 
14

 Disponível em http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv100137.pdf 
15

 Disponível em http://www.justica.gov.br/noticias/estudo-traca-perfil-da-populacao-penitenciaria-
feminina-no-brasil/relatorio-infopen-mulheres.pdf. 
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cárcere no país. A análise também considerou o crescimento da população 

carcerária desde 2000 até a data de referência da pesquisa, que foi de 567,4% 

para o público feminino. Por sua vez, a população masculina era de 542.401 

homens em 2014, sendo a média de crescimento masculino, no mesmo 

período, de 220,20%. 

As mulheres custodiadas no Sistema Penitenciário, em geral, são jovens 

de baixa renda e com filhos. O motivo principal da reclusão é relacionado ao 

tráfico de drogas, principalmente o transporte dessas substâncias e pequeno 

comércio. Entretanto, destaca-se o fato de que a maioria dessas mulheres não 

está relacionada a grandes redes de organização criminosa, ou a atividades de 

gerenciamento do tráfico.   

Diante o exposto, tendo em vista que as mulheres assumem com maior 

frequência o papel de cuidadoras dos seus filhos, a privação de liberdade 

daquelas que são mães envolve também o destino de suas crianças. Com o 

crescimento desse cenário, mulheres em privação de liberdade e seus filhos 

chamaram atenção de pesquisadores, defensores dos direitos humanos, 

legisladores e organizações populares, o que resulta na presença desse tema 

nas pautas de discussões da sociedade e do governo federal.  

Nesse sentido, mesmo que, de forma ainda lenta, e certamente tardia, 

as mulheres presas vêm ganhando certa visibilidade e representação em 

políticas e pesquisas. A portaria 885, de 22 de maio de 2012, do Ministério da 

Justiça, por exemplo, instituiu o ―Grupo de Trabalho com a finalidade de 

elaborar políticas intersetoriais e integradas destinadas às mulheres situação 

de em privação de liberdade, restrição de direitos e às egressas‖16. Outra 

portaria que pode ser citada é a interministerial, nº 210 de 16 de janeiro de 

2014, que ―institui a Política Nacional de atenção às Mulheres em Situação de 

Privação de Liberdade e Egressas do Sistema Prisional, e dá outras 

providências17‖. 

Nesta perspectiva, é possível ainda ressaltar pesquisas como a 

intitulada ―Dar à luz na sombra – condições atuais e possibilidades futuras para 

o exercício da maternidade por mulheres em situação de prisão‖, que relata a 

                                                           
16

 Disponível em www.justica.gob.br>mulheres-1>view 
17

 Disponivel em www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/politicas-2/mulheres-1/anexos-
projeto-mulheres/portaria-interministerial-210-2014.pdf. 
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realidade das penitenciárias femininas brasileiras, localizadas em regiões e 

contextos diferentes, resultando, do mesmo modo, em uma multiplicidade entre 

elas. Cada penitenciária pesquisada apresenta equipes, programas e estrutura 

diversa. Entretanto, o que foi apontado pelos pesquisadores de Dar à luz na 

sombra é que nenhuma respeita integralmente aos parâmetros legais 

presentes na Lei nº 7.210/84, Lei de Execução Penal Brasileira (LEP) e nas 

Regras de Bangkok. Estas Regras compõem um Tratado Internacional de 

Direitos Humanos, resultado de um compromisso internacional firmado também 

pelo Brasil, que considera distinta a necessidade entre homens e mulheres no 

sistema carcerário e oferece diretrizes para o tratamento realizado nesse 

espaço, propondo olhar diferenciado para as especificidades de gênero no 

encarceramento feminino:  

 

O direito à educação e ao trabalho não é garantido a todas as 
detentas – o que atravanca a garantia legal de remição de pena 
por estudo – não há separação de unidades entre presas 
provisórias e condenadas, o tempo legal de garantia de 
permanência de mães com suas crianças em lugar algum é 
plenamente respeitado. A falta de condição material, de normas 
que padronizem condutas institucionais no sistema prisional e de 
acesso à justiça são alguns elementos identificados como 
entraves ao exercício pleno de direito nesse espaço (Ipea, 2015, 
p.18). 

 

Um ponto importante que pode ser destacado para pensar os espaços 

das penitenciárias destinados às mulheres, já que podemos considerar o 

aumento significativo do seu encarceramento, é como as questões de gênero 

são imperativas nesses lugares. Um dos pontos principais observado pela 

equipe do projeto Dar à luz na sombra é que a ótica masculina é predominante 

no contexto prisional, pois historicamente os serviços penais são direcionados 

para o homem, ou seja, as diversidades que compõem o universo das 

mulheres nem sempre conseguem ser acolhidas. Esta questão foi igualmente 

considerada nas Regras de Bangkok:  

 
As mulheres em situação de prisão têm demandas, 
necessidades e peculiaridades que são especificas, o que não 
raro é agravado por histórico de violência familiar, maternidade, 
nacionalidade, perda financeira, uso de drogas, entre outros 
fatores. A forma e os vínculos com que as mulheres 
estabelecem suas relações familiares, assim como o próprio 
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envolvimento com o crime, apresentam-se, em geral, de maneira 
diferenciada quando comparado este quadro com a realidade 
dos homens privados de liberdade (CNJ, 2016, p. 9). 

 

Então, o olhar para a mulher no cárcere precisa englobar suas 

particularidades e o espaço destinado a elas precisa ser alvo de 

questionamentos e de intervenções que atendam suas necessidades. Por isto, 

o lugar destinado à mulher na prisão tem sido alvo de interesses e pesquisas. 

Um dos exemplos das peculiaridades que envolvem as mulheres na prisão é a 

maternidade, principalmente por serem elas as figuras principais de cuidado 

com os filhos. Muitas delas são abandonadas pelos parceiros ou estes também 

estão em situação semelhante, ou seja, cumprindo pena ou em prisão 

provisória.   

 

2.3 - Algumas regulamentações 

 

A Lei de Execução Penal (LEP), de 1984, regulamenta em que 

condições as mães podem ficar com os bebês na prisão brasileira, sendo 

permitida a permanência de somente aqueles nascidos dentro do sistema 

prisional. Além disso, a LEP prevê a existência, nos artigos 62 a 64, do 

Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), que será 

composto não só por professores e profissionais da área jurídica, mas também 

por representantes da comunidade e dos ministérios da área social. Assim, tem 

como viés, dentre outros, propor diretrizes da política criminal, inclusive pode 

disciplinar sobre a permanência dos filhos com as mães.  

 A Resolução nº 4 do CNPCP, de 15 de julho de 200918, institui o prazo 

mínimo de um ano e seis meses para que crianças permaneçam com suas 

mães. Na resolução é destacado ainda que esse tempo mínimo de convivência 

é fundamental para o desenvolvimento da criança e contribui na formação de 

sentimentos como confiança, otimismo e coragem. A importância do cuidado 

com a adaptação da criança após a separação também é considerada. 

                                                           
18

 Disponível em www.justica.gov.br>cnpcp-1>resolucoes 
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Entretanto, a Lei nº 11.942/0919, que aborda sobre as condições 

necessárias para o exercício da maternidade na prisão e o período mínimo de 

amamentação, estabelece o mínimo de seis meses. Assim, cabe ao juiz decidir 

nessas situações de contradição entre diretrizes provenientes da Lei e do 

Conselho mencionado. Os estabelecimentos penais deverão se adaptar a 

essas normas, fornecendo o necessário para o exercício da maternidade, como 

estrutura física para receber um bebê e acompanhamento médico.  

Dessa forma, as mulheres deverão ser mantidas em uma seção própria 

para gestantes e parturientes e para as crianças maiores de seis meses e 

menores de sete anos, devem ser oferecidas creches dentro das 

penitenciárias, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja 

responsável estiver presa.  Inclui-se também a Lei nº 12.403/1120, que 

estendeu às gestantes a partir do sétimo mês ou com gravidez de alto risco, 

bem como as pessoas imprescindíveis ao cuidado especiais de pessoa menor 

de seis anos, onde podem se enquadrar as mães, o direito à prisão domiciliar 

em substituição à prisão preventiva. Algumas mulheres custodiadas no sistema 

prisional destacam que a prisão domiciliar é uma boa alternativa no momento 

em que dão à luz e precisam amamentar o bebê. Apesar dos diversos pedidos, 

grande parte delas relata que não consegue a autorização (Ipea, 2015). 

A Lei nº 12.962/1421 também se refere ao contexto prisional e 

regulamenta o convívio entre pais em situação de prisão e seus filhos. De todo 

modo, essas leis em vigor garantem que visitas periódicas de crianças aos pais 

possam ser realizadas com a finalidade de manter os vínculos afetivos 

familiares. A condenação criminal do pai ou da mãe não implicará, como 

previsto na lei mencionada, a destituição do poder familiar, exceto quando o 

crime cometido tenha sido doloso contra o próprio filho. Assim, a convivência 

familiar, que também é defendida no Estatuto da Criança e Adolescente, é 

respeitada. 

Além disso, a já citada Lei de Execução Penal e Regras de Bangkok, 

entre outros aparatos e diretrizes, englobam diferentes aspectos da vida das 

mulheres grávidas no sistema penitenciário, desde os cuidados com o recém-

                                                           
19

 Esta lei dá nova redação aos artigos da Lei de Execução Penal (LEP). Disponível em 
www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/lei/l11942.htm 
20

 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12403.htm 
21

 Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/L12962.htm. 
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nascido, perpassando questões que envolvem o vínculo até o direito 

reprodutivo das mulheres. Essas são algumas amostras da legislação que 

garantem o direito das crianças e suas mães, seguindo os princípios da 

Constituição Federal Brasileira. 

As leis surgem como uma tentativa de regulamentação da realidade 

vivenciada por muitas mulheres nos cárceres brasileiros, mas fica como 

questão se de fato bastam por si mesmas, ou se há nesse contexto uma 

mobilização social, estatal e das instituições em geral para que sejam 

colocadas em prática. Este questionamento pode ser ampliado com a 

consideração a seguir: 

 

Devido á grande variedade de condições jurídicas, sociais, 
econômicas e geográficas no mundo, nem todas as regras 
podem ser aplicadas igualmente em todos os lugares e em todos 
os momentos; mas devem servir para estimular um empenho 
constante em superar dificuldades práticas em sua aplicação, 
com a consciência que representam, em seu conjunto, 
aspirações globais em sintonia com o objetivo comum de 
melhorar a situação de mulheres encarceradas, seus filhos/as e 
suas comunidades (CNJ, 2016, p.15). 

 

Sendo assim, ainda que colocadas integralmente em prática, fica a 

questão: as diretrizes para o encarceramento de mães com os seus bebês são 

suficientes e promovem o cuidado que ambos necessitam? Segundo o CNJ 

(2016), parece que não, mas de todo modo essas legislações servem como 

aspirações em relação à finalidade de alcançar situações mais favoráveis para 

as mulheres que se tornam mães nas prisões e para seus filhos. 

 

2.4 - A maternagem nas prisões: um controle vigiado 

 

As prisões, como aponta Erving Goffman (2010), como instituições totais 

são espaços fechados, ou seja, possuem barreiras com o mundo externo, 

impossibilitando a relação social, com proibições à saída e utilizando aparatos 

para seu impedimento, como portas fechadas, paredes altas, arame farpado, 

entre outros. O autor relata ainda que a prisão é um tipo de instituição total 

organizada para proteger a comunidade contra perigos intencionais, sendo que 

o bem-estar das pessoas isoladas não constitui o problema imediato. 
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Em espaços como as cadeias, não é permitido ao indivíduo, diferente da 

sua vida fora da instituição, dormir, brincar e trabalhar em diferentes lugares, se 

relacionando com diferentes pessoas, bem como com diversas autoridades e 

sem um plano inicial geral (Goffman, 2010). As instituições totais seriam uma 

espécie de ruptura das barreiras que separam essas esferas da vida, como 

deixa claro o autor: 

 
Em primeiro lugar, todos os aspectos da vida são realizados no 
mesmo local e sob uma única autoridade. Em segundo lugar, 
cada fase da atividade diária do participante é realizada na 
companhia imediata de um grupo relativamente grande de outras 
pessoas, todas elas tratadas da mesma forma e obrigadas a 
fazer as mesmas coisas em conjunto. Em terceiro lugar, todas as 
atividades diárias são rigorosamente estabelecidas em horários, 
pois uma atividade leva, em tempo predeterminado, à seguinte, 
e toda a sequencia de atividades é imposta de cima, por um 
sistema de regras formais explícitas e um grupo de funcionários. 
Finalmente, as várias atividades obrigatórias são reunidas num 
plano racional único, supostamente planejado para atender aos 
objetivos oficiais da instituição (Goffman, 2010, p.18). 

 

Quando o exercício da maternidade na prisão é tomado em discussão, 

tende-se a pensar que a forma de ser mãe nesses espaços também passa a 

ser controlada e mediada pelas instituições de controle. Raquel Santos (2011, 

p.60 apud Ipea, 2015, p.23) denomina ―maternidade vigiada-controlada‖ a 

prática da maternagem nesses contextos totais. 

Em uma das entrevistas presentes em Dar à Luz na Sombra, realizada 

com uma presa, percebe-se que as regulamentações disciplinam a maneira de 

cada mãe lidar com a maternidade e com seus filhos (as). Quando essas 

regulamentações não são respeitadas, podem gerar um comunicado e, como 

consequência, um julgamento pelo Conselho Disciplinar do estabelecimento. 

Assim, a possibilidade de a mãe ficar com o seu bebê, que era pra ser um 

direito, se torna obrigação. De acordo com uma das presas entrevistadas ―o 

juiz obrigou a mãe a ficar com a bebê um ano para amamentar, ela queria dar a 

guarda‖ (Ipea, 2015, p.48). Outra situação que pode causar impasse é no caso 

da mãe ser usuária de drogas. Enquanto as mulheres estão com os bebês elas 

não podem usar esse tipo de substância, principalmente por ser prejudicial a 

criança. Assim, algumas mulheres desejam se desligar do bebê, o que pode 

não ser permitido pela instituição. 
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Outra observação na pesquisa é feita quanto à alimentação dos recém-

nascidos. Em certa prisão, uma das enfermeiras e agente penitenciária 

responsável pela segurança da creche local informou aos pesquisadores que a 

pediatra, que vai duas vezes por semana à creche, orienta que não seja dado 

qualquer alimento a não ser o leite às crianças até os seis meses de vida. 

Geralmente isto também é orientado aos pais fora da instituição, mas 

diferentemente, fora da instituição, não há uma vigilância constante como em 

lugares disciplinares como as prisões. Nesse sentido, segundo as 

pesquisadoras, uma das presas foi mais enfática e disse:  

 
‗até seis meses não pode dar mingau – se a direção souber, 
manda entregar o bebê!‘. Tais regras de alimentação estão entre 
as principais reclamações das detentas na maioria dos lugares 
visitados. Isso porque elas prezam pela autonomia de decidir 
sobre a alimentação de suas crianças (Ipea, 2015,p.56).  

 
A garantia do exercício da maternidade, a possibilidade de colocar em 

prática os direitos da mulher presa, não é sinônimo de bem estar no sistema 

prisional. Na verdade, esses estabelecimentos não permitem a autonomia dos 

indivíduos em relação ao seu próprio corpo, e no caso das mães, liberdade de 

cuidar. O exercício da maternagem nesse contexto é visto, pelo contrário, como 

obrigatório e vinculado aos saberes de profissionais e da ciência.  
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3 - A CRIANÇA NASCIDA NO CÁRCERE E SEUS DESTINOS 

 

3.1 - O risco da institucionalização  

 

Pode-se dizer que há diferenças de pensamentos entre as mães no 

cárcere quanto aos destinos de suas crianças nascidas nos espaços prisionais 

brasileiros. Há alguns argumentos que expressam a necessidade de ampliar o 

convívio com os bebês, já que o tempo de seis meses é considerado 

insuficiente. Algumas custodiadas da Penitenciária Talaver Bruce, em Bangu, 

Rio de Janeiro, relataram que o tempo de seis meses era pouco para o 

convívio com seus bebês, assim ―a maioria compartilhou a ideia de que quando 

a criança estava começando a interagir com a mãe e com o mundo externo ela 

é retirada do convívio com a genitora‖ (Ipea, 2015, p. 61). 

 Uma das mulheres aponta que um ano e meio seria bom, pois nessa 

idade já é possível conhecer a mãe. Esperar a criança parar de mamar, no 

momento em que ela esteja comendo outros alimentos e mais independente, 

foram épocas ressaltadas como melhores para a saída da prisão. De todo 

modo, o resultado é a saída precoce do convívio da criança de sua mãe, além 

da febre por conta do estado emocional, o que foi relatado por elas como uma 

consequência a que as crianças estão sujeitas por causa da separação da mãe 

(Ipea, 2015).  

Algumas mulheres presas defendem igualmente a ideia de que as 

unidades prisionais não são lugares ideais para a permanência de um bebê, o 

que vai num sentido contrário á busca do convívio entre ele e sua mãe de 

qualquer maneira. Por isso, a crença de que a criança de certa forma estaria 

pagando a culpa da mãe, motiva algumas mulheres a entregá-la à família logo 

após o parto. Porém, nem todas contam com o apoio familiar, o que torna o 

receio de se separar da criança mais forte, tendo em vista a opção de colocá-la 

em um abrigo, juntamente com o medo do seu filho (a) ser encaminhado para 

adoção.  

  Vanessa Fusco Nogueira Simões, uma promotora da Vara da Infância e 

Juventude, reflete e problematiza a maternidade e prisão pela perspectiva do 

direito da criança e discorda com espaços como creches presentes em alguns 

estabelecimentos prisionais, pois acredita que limita a convivência da criança 
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apenas àquele núcleo, o que viola seu direito a infância e à convivência junto à 

outras crianças. Esta promotora também não acha adequado o uso da palavra 

creche para descrever os espaços que não se encaixam nesse conceito. Além 

disso, a promotora defende a integração entre juízes criminais e da infância, 

bem como a elaboração de um protocolo para regular os processos de 

destituição da guarda em casos de mulheres presas (Ipea, 2015). 

O perigo da condenação da criança junto com a mãe à reclusão e de 

sua institucionalização, é o que está presente na fala de alguns profissionais 

que trabalham com as questões da mulher no cárcere, bem como na fala de 

algumas das custodiadas. De fato, as experiências recentes de políticas 

brasileiras, que envolviam a colocação de crianças em internatos que seguiam 

o mesmo modelo das prisões, não demonstraram bons resultados em relação 

ao seu desenvolvimento social e emocional.  

Sonia Altoé (2014) retoma o retrato desses internatos, fazendo uma 

análise institucional de um conjunto de sete deles que integravam uma 

determinada Fundação Filantrópica no Rio de Janeiro, que atendia crianças e 

adolescentes considerados em situação de vulnerabilidade social. A faixa etária 

de crianças acolhidas era diversa, desde recém-nascidas até adolescentes, e a 

análise se deu em tempos anteriores ao estabelecimento do Estatuto da 

Criança e do Adolescente: ―para muitas crianças, a primeira experiência da 

vida institucional ocorria com dias de nascidas ou há poucos meses‖ (Altoé, 

2014, p.21). Separadas do mundo externo de acordo com suas faixas etárias, 

sem liberdade para brincar no momento que queriam, sem a possibilidade de 

manter seus objetos, corte de cabelos, roupas individualizadas e suas 

identidades, essas crianças não poderiam ser consideradas sujeitos no espaço 

do internato em nenhum momento. Altoé (2014, p.49) relata até mesmo uma 

infantilização do interno nesse contexto: 

 
O que se nota é uma infantilização do interno, havendo o tempo 
todo uma tensão entre a sua autonomia e sua dependência. 
Assim é mais fácil o controle de um número grande de internos 
por cada funcionário (50 para 1 adulto). Não há praticamente 
possibilidade de surgimento da criatividade por nenhuma fresta, 
nem pelo brinquedo, nem pela linguagem. 
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No internato que englobava a faixa etária de 12 a 14 anos, segundo 

Altoé (2014), algumas questões importantes como resultado da prática da 

instituição e de suas características totalizantes já podiam ser notadas. Entre 

elas destacam-se: 

 
a) o atraso escolar significativo (em geral de quatro a cinco anos) 
e o desinteresse pelo estudo; 

b) o desamparo completo em que essas crianças se encontram, 
perdendo, ao longo dos anos, os laços afetivos com seus 
familiares ou parentes e os órfãos permanecendo sem conseguir 
qualquer relação substituta para minimizar a inexistência de 
laços familiares; 

c) a ideia de trabalho é transmitida ao interno como uma 
atividade desinteressante, uma ocupação qualquer, em oposição 
ao ócio completo; uma atividade obrigatória incapaz não apenas 
de ensinar, como também de permitir que se estabeleçam 
relações afetivas mais duradouras com os adultos; 

d) a prática de recreação e de esportes por parte dos jovens 
internos é problemática, não permitindo que sejam elementos 
recreativos, criativos e formativos, pela quase inexistência de 
tais atividades (Altoé, 2014, p.174). 

 

Apesar da diferença da situação e ambiente entre os internatos 

destinados às crianças na década de 80 e as prisões atuais, em alguns pontos 

eles se assemelham. As crianças, em ambos os espaços, estão sujeitas ao 

molde institucional e suas vidas são condicionadas às regras e limitações 

desses espaços. 

Entre as visitas feitas pela equipe de Dar à Luz na Sombra, a realizada 

nas penitenciárias da Bahia chama atenção, principalmente pela oportunidade 

de conhecer o Centro Nova Semente (CNS) pertencente à Arquidiocese de 

Salvador, onde religiosas e algumas funcionárias cuidam de 30 crianças filhas 

de mães e/ou pais encarcerados. A Irmã Adele Pezone22 é a encarregada do 

Centro, que pertence à ordem das missionárias de Jesus Redentor. A irmã 

Fátima, co-coordenadora do CNS, relatou a equipe histórias que retratam o 

contexto em que o trabalho delas com essas crianças se iniciou e que se 

enquadra na discussão sobre os impactos das instituições na vida de crianças. 

Fátima relata que tudo se iniciou com Luiza, afilhada de Adele, que ficou cinco 
                                                           
22

 Os nomes citados neste trabalho são os mesmos utilizados nas descrições dos casos na pesquisa “Dar 
à luz na sombra”. 
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anos presa com a mãe, estando seu pai também no cárcere. Além de Luiza, 

havia um menino que se chamava Rafael, que ficou 4 anos dentro do sistema 

penitenciário e mais duas meninas, Laura e Júlia, com três anos. Essas 

crianças nasceram no cárcere e quando Luiza completou cinco anos Fátima e 

Adele resolveram tirá-las de lá, quando fundaram a creche no espaço externo 

ao presídio. Adele conta:  

 

Um dia acompanhei Luiza na penitenciaria para ver o pai, que 
adorava ela, chamava ‗minha princesa‘. Já mataram ele. Então 
eu acompanhei a menina até a penitenciária e esperamos, 
esperamos, e o seu pai não chegava. E entra o chefe de 
segurança 'estão esperando há muito tempo‘. Depois chega um 
agente com uma máxima desenvoltura e disse à menina ‗o 
garota, hoje não é possível, porque hoje seu pai está no seguro‘. 
Eu falei: : Luiza, seu pai esta fazendo um trabalho que não pode 
ser perturbado, está no seguro‘. Ela riu, riu, riu. ‗Por que ri?‘. 
‗Irmã, o seguro é a tranca‘. ‗A tranca? O que é tranca?‘, eu que 
quis saber. ‗Irmã, quando minha mãe não se comportava ou 
qualquer mulher não se comportava, o agente macho batia e 
jogava dentro da tranca. É castigo!‘ ‗E com a mãe acontecia 
isso?‘ ‗Acontecia, acontecia‘. ‗E você, o que fazia? ‗Eu chorava, 
chorava e chorava e ia na tranca com a minha mãe‘ (Ipea, 2015, 
p. 52). 

 

Além de Luiza, o caso de outra criança, de 4 anos, também foi contado 

pelas freiras. Quando saiu pela primeira vez da penitenciária, no carro do CNS, 

a criança começou a gritar, maravilhada, ao ver as estrelas, porque nunca as 

tinha visto. Na maioria dos lugares, a tranca é antes do pôr do sol, o que as 

impossibilita de olhar para o céu à noite e saber que existem estrelas. Algumas 

crianças como essa ficaram um longo tempo na prisão, pois até então não 

havia controle ou regulamentação em relação ao tempo de permanência de 

crianças com suas mães em situação de custódia.  

 

3.2 - A separação abrupta 

 

Há alguns séculos, vimos que na história ocidental não havia, para 

criança, espaço central na vida dos adultos e na preocupação da sociedade, 

como objeto a ser investido e cuidado de forma diferenciada (cf. Ariès, 1978). A 

produção de leis e de regulamentações para o cuidado com as crianças 

demonstra uma transformação social, de valores e crenças. Assim, pode-se 
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dizer que as práticas de cuidado com a infância obedecem ao momento 

histórico e podem sofrer alterações. Por isso, por não haver o engessamento 

das condutas humanas, é permitido o questionamento e problematização de 

medidas, ainda que estejam localizadas também em um espaço-tempo. 

Por um lado, considerando a situação de mulheres e seus filhos no 

cárcere, seria a política de separação entre os bebês e suas mães, ainda que 

as crianças sejam encaminhadas para o cuidado de familiares, a escolha com 

menores danos para ambos os lados?  

Por outro lado, manter a criança próxima da mãe na prisão, com o 

objetivo de não romper o vínculo construído nos primeiros meses, não parece 

proporcionar a repetição e manutenção de políticas que escondem a população 

indesejada? Uma prática nesse sentido repetiria assim a facilidade de fechar 

entre os muros de instituições totais os problemas sociais, juntamente com a 

população que denuncia os erros cometidos na história, que causam risco à 

organização social, justamente o que aconteceu no século XVII, com os loucos, 

abandonados, desvalidos (cf. Foucault,1972).  

Atualmente, apesar do fortalecimento da resistência e de ações 

contrárias como, no caso dos loucos, as que são guiadas pelos fundamentos 

da luta antimanicomial, a segregação ainda acontece. Dessa forma, o cárcere, 

assim como outras instituições, pode ser descrito como ―lugar de exclusão 

social, espaço de perpetuação das vulnerabilidades e seletividades em prática 

extramuros‖ (Ipea, 2015, p. 17). 

Além disso, até que ponto manter as crianças nas prisões com as mães 

sob custódia seria optar pelo lugar mais fácil como alternativa a pensar em 

outras formas possíveis? Estas, por sua vez, representariam um gasto 

energético e de investimento, mesmo que conciliassem os direitos garantidos 

com a realidade que se apresenta. Ocorre que a sociedade julga as próprias 

práticas sociais aprisionando a diferença, o que angústia e dá medo, como 

ressalta Lourau (1990 in Altoé, 2014, p. xi): 

 
Uma sociedade – a nossa que aprisiona a infância, a velhice, o 
desviante, a loucura – julga a si própria. A sociedade não quer 
saber. Então aprisiona. Você, e eu também, quando não 
queremos saber, quanto à nossa mulher, nosso marido, nossas 
crianças, nossos pais, os aprisionamos nas paredes de nossa 
recusa de compreender, da nossa angústia, do nosso medo. ―A 
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insegurança‖ reina. No Brasil, como em qualquer outro país, esta 
fobia universal tomou conta de grande parte das classes média. 

 

Na direção do pensamento de Lourau, são primordiais o respeito à 

origem da criança, à garantia de que ela tenha contato com seus familiares, 

bem como a desconstrução de crenças que sustentam a situação de pobreza e 

de marginalidade dos familiares como fatores condicionantes que resultam 

necessariamente na sua incapacidade de cuidar. Um exemplo de prática 

segregacionista e baseada na criminalização da pobreza é o início da política 

social brasileira para crianças e adolescentes pobres. Foi quando o governo 

federal inaugurou a Escola XV de Novembro no Rio de Janeiro, na Primeira 

República, com o único objetivo de internar nos lugares considerados 

apropriados para corrigir comportamentos daqueles vistos como irregulares, 

sem preocupação com a escolaridade ou profissionalização. Leite (2011 in 

Altoé, 2014, p. vii) assim destaca: 

 
Naquele momento histórico, partia-se da premissa de que estes 
―abandonados‖ ou ―desvalidos‖ viviam na vadiagem e no vício, 
porque a família – majoritariamente ex-escrava e pobre – não 
tinha condições de lhes oferecer uma rígida educação 
disciplinar. No entanto, não era levado em conta que a família 
não recebeu nenhum apoio social após a Lei Áurea, um ano 
antes, em 1888. O projeto de nação que se inaugurava, então, 
não previa a escolaridade, no ensino público, nem a 
profissionalização no liceus de arte e ofícios, para que esta 
juventude pudesse integrar o mundo do trabalho no novo Brasil 
que se instituía. A única proposta oficial e concreta era o 
recolhimento destes filhos da pobreza em locais fechados e 
longe do ambiente familiar e comunitário, separando-os do resto 
da população, como se fossem culpados por sua origem e 
situação social. 

 

Leite (2011 in Altoé, 2014) ressalta que ainda que a intenção presente 

na época fosse a de apoiar de alguma forma esses jovens, com o tempo, as 

supostas boas intenções não continuaram presentes e os espaços dos 

internatos tornaram-se um depositário humano, que reprimia e não oferecia 

atividades socioeducativas para os que ali estavam. Nesta perspectiva, é 

possível observar essa atitude e forma de funcionamento sendo repetida no 

cárcere da atualidade, seja ele destinado aos homens, jovens infratores ou 

mulheres e suas crianças. 
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De todo modo, mesmo com todo o risco de institucionalização das 

crianças já na primeira infância, manter por um período a criança com a mãe 

em situação de cárcere é também garantir seus direitos, principalmente ao 

aleitamento materno, tal como é recomendado em diversas campanhas 

divulgadas pelo Ministério da Saúde, como a Semana Mundial da 

Amamentação no Brasil, que acontece entre os dias 1 e 7 de agosto 23. Nos 

dados colhidos pelo projeto Dar à Luz na Sombra, os relatos de grande parte 

das mães em relação a amamentação declaram a prioridade desse contato 

inicial com a criança, porém, a dificuldade da separação posterior ao período 

recomendado é enfatizada.  

Diante do contexto apresentado, ainda que regras pontuem a 

importância da relação entre mães e filhos, da amamentação, de um ambiente 

propício para receber um bebê, entre outros cuidados, na prática, a 

circunstância em que mães e filhos se encontram é recheada de incertezas, 

principalmente pela angústia da espera da separação. Por isso, cabe o 

questionamento sobre como a mãe poderá se entregar a relação com seu filho, 

exercer a preocupação materna primária, se identificar com ele e oferecer um 

ambiente suficientemente bom, considerado primordial por Winnicott, estando 

na sombra da separação datada e da incerteza do seu destino e do seu bebê.  

Assim, é plausível supor que, nessas circunstâncias, a angústia da mãe 

em conjunto com a falta de acolhimento no cárcere compõe um ambiente 

pouco facilitador para ela e, consequentemente, para seu filho. A 

amamentação e os cuidados básicos para a manutenção do bebê, quando a 

saúde mental da mãe é negligenciada, assumem a função apenas de 

proporcionar o desenvolvimento físico da criança, já que sem o acolhimento da 

mãe e na ausência do seu bem estar, é impossível que ela se ofereça 

integralmente ao bebê.   

Além disso, apesar da importância das mães se adaptarem as 

mudanças dos filhos e permitirem que eles caminhem rumo à independência, 

as mães custodiadas são impelidas a pular fases e conter sua maternagem 

antes da hora. Isso porque a separação precoce não possibilita que ocorra uma 

                                                           
23

 Disponível em http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/514-sas-
raiz/dapes/saude-da-crianca-e-aleitamento-materno/l2-saude-da-crianca-e-aleitamento-
materno/10378-primeira-infancia 
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adaptação da mãe ao logo do desenvolvimento físico e psíquico da criança. 

Por sua vez, a criança que também vinha construindo um vínculo e criando 

uma relação de segurança com a mãe, é obrigada a lidar com mudanças que 

não está preparada para enfrentar. A imaturidade de sua vida psíquica, ainda 

apoiada no ego materno, não permite que elabore e lide com a mudança 

brusca de contexto e de figuras de cuidado. Nesse sentido, como essas 

questões podem refletir no desenvolvimento emocional das crianças, levando 

em consideração que é no início da vida que a base da saúde mental é 

assentada, como destaca Winnicott? 

Neste contexto, fazendo um paralelo com a situação de crianças na 

guerra, as crianças que vivenciam com suas mães a experiência do cárcere 

são afetadas indiretamente, assim como o estrondo de canhões raramente 

despertava as crianças do sono durante a guerra, como ressalta Winnicott. 

Assim, os piores efeitos, segundo o autor, são derivados da separação: 

 
Os piores efeitos provêm da separação das visões e cheiros 
familiares, e talvez da mãe, e da perda do contato com o pai, 
coisas que com frequência não podem ser evitadas. No entanto, 
é provável que elas tenham com o corpo da mãe muito mais 
contato do que normalmente teriam e, às vezes, são obrigadas a 
conhecer o que a mãe sente quando esta apavorada (Winnicott, 
1896-1971, p. 23). 

 

Tendo em vista a consideração realizada por Winnicott, de certa forma, 

não só a separação em si causa prejuízos no contexto de guerra, mas também 

a forma como o ambiente é refletido para a criança através da mãe, pois ela 

transmite para o filho suas angústias. Assim, o mesmo pode ser afirmado em 

relação ao cárcere, a criança recebe indiretamente os efeitos do ambiente na 

vida da mãe, ou seja, recebe do corpo da mãe muito mais do que cuidados 

físicos, mas seus sentimentos. 

Sendo assim, a estrutura precária e punitivista presente no sistema 

carcerário, somada à negligência e desatenção aos direitos humanos, em 

especial reprodutivos e maternos, de mulheres em privação de liberdade, 

acarreta consequências graves a estas e aos seus filhos. Nesta perspectiva, o 

ambiente pouco facilitador oferecido na prisão é marcado principalmente pela 

impossibilidade de manutenção dos vínculos familiares, situação que é 

reconhecida e temida pelas custodiadas e que inevitavelmente marca as 
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primeiras experiências da relação mãe-bebê. É o que é destacado, mais uma 

vez, nos resultados da pesquisa Dar à Luz na Sombra: 

 
A entrevistada ficou presa duas vezes, ambas em situações 
ligadas ao uso de drogas. É mãe de quatro filhos, dos quais dois 
nasceram no Sistema Penitenciário Paulista. Da primeira vez 
que foi presa, há mais de doze anos, também estava grávida, e 
pôde permanecer com o filho, hoje com 12 anos, por apenas 
quatro meses. Passado esse tempo, o bebê foi entregue aos 
cuidados da avó (Ipea, 2015, p. 39). 

 

Depois de cumprir três anos de pena sem ver o filho, Desiree, a mãe 

entrevistada, teme não conseguir restabelecer um vínculo com ele e critica a 

falta de suporte, preparo psicológico e falta de alternativas para a mulher: 

 
Você tem em mente que vai ter seu filho, que você vai 
permanecer com ele seis meses, quando a família vier buscar, 
vem, se não vier vai pro abrigo e só. Tem que haver uma 
segunda opção. Que autonomia você tem se não tem opção. O 
que eu posso escolher? (Ipea, 2015, p. 39). 

 

A partir do que relata a presidiária, é possível perceber como pode ser 

complicada a separação repentina e de longos períodos sem a oportunidade de 

filhos e mães se encontrarem. A separação mãe-bebê feita de maneira abrupta 

certamente não é o ideal de acordo com o que se acredita ser essencial 

enquanto base para a saúde mental. A prática realizada no internato e também 

nas prisões, com a ausência do cumprimento de diretrizes, impossibilita que a 

criança ―possa ter a vivência de uma relação calorosa, íntima e continua com a 

mãe (ou mãe-substituta permanente-uma pessoa que desempenha, regular e 

constantemente, o papel da mãe, na qual ambos encontrem satisfação e 

prazer)‖ (Bolwby, 1981 apud Altoé, 2014, p. 23). 

Em uma carta ao British Medical Journal, Winnicott, John Bowlby e 

Emanuel Miller apresentam suas opiniões em relação a evacuação de crianças 

pequenas que viviam em zona de risco para bombardeios durante a guerra.  

Apesar de outro contexto, diferente da realidade de crianças que vivem em um 

ambiente prisional, eles chamaram atenção para os perigos que implicam a 

interferência na vida de uma criança pequena. Os autores levantaram na carta 

uma investigação realizada na época na Child Guindance Clinic de Londres, 

que mostrou que um importante fator externo na causação de delinquência 
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persistente era a separação prolongada de uma criança pequena de sua mãe. 

Os contribuintes da carta ressaltaram que mais de metade dos investigados 

sofreram separação familiar da mãe por período de seis meses ou mais, 

durante os primeiros cinco anos de vida. Além disso, transtornos do 

comportamento, angústia e tendência para doenças físicas indefinidas podem 

ser atribuídas a perturbações no meio ambiente da criança pequena. 

Apesar dos autores da carta não estarem tratando de problemas que 

fogem à evacuação, como crianças que precisam ser separadas das suas 

mães em condição de cárcere, ou crianças que precisam ser separadas de 

suas famílias por violações graves, não é possível negar que crianças nascidas 

na prisão sofram impacto semelhante aos que envolvem a separação precoce 

em qualquer situação. Apesar de necessária em alguns casos, a separação 

gera consequências, questões emocionais que podem persistir em momentos 

posteriores. 

As crianças pequenas, que ainda estão formando as bases de sua vida 

mental e testando a confiabilidade do ambiente, não estão preparadas para 

lidar com grandes mudanças, principalmente as que envolvem o seu cuidador 

principal, neste caso, as suas mães. A capacidade para manter viva a ideia de 

uma pessoa na ausência da mesma é inexistente, o que é equivalente ao 

sentimento da pessoa estar morta para ela (Winnicott, 1896 - 1971).  

Diferente das crianças afastadas do convívio familiar e colocadas nos 

internatos descritos por Altoé, onde havia uma rotatividade de funcionários, os 

bebês separados das mães após o período inicial de formação de vínculos na 

prisão, quando encaminhados para familiares, por exemplo, podem criar outros 

laços importantes e contínuos, o que não significa deixar de sentir o impacto do 

rompimento inicial e da mudança brusca de ambiente e cuidadores. Desta 

forma, alguns aspectos do que acontecia com as crianças nos internatos 

assemelham-se aos das nascidas no cárcere. Muitas vezes, como relata Altoé 

(2014, p.22) ―as crianças são entregues na primeira visita aos cuidados de 

pessoas que ela nunca viu antes e sem nenhuma atendente que se ocupe dela 

especialmente‖. Essa separação abrupta em alguns casos gerava perda de 

peso, falta de apetite, febre ou recusa de alimento, choro, rebeldia, desespero 

e depois apatia e depressão. 
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No entanto, Winnicott (1939) destaca que nem sempre a separação 

precoce e de forma repentina promove sinais aparentes de desconforto na 

criança. Para o autor, essa colocação é percebida na fala de funcionários em 

creches ou lares para crianças, que falam do modo extraordinário que as 

crianças se adaptam e se acostumam a ambientes e cuidadores que até então 

eram estranhos. Porém, para Winnicott, essa felicidade pode ser ilusória, pois 

alguns danos causados podem não ser facilmente percebidos, algumas 

crianças, por exemplo, não reconhecem suas mães quando retornam para 

casa, o que indica, segundo o autor, que o afastamento causou um dano 

radical e que o caráter da criança foi seriamente prejudicado.   

Crianças de qualquer idade sentem-se tristes ou perturbadas em 

momentos que precisam deixar o lar ou passar por uma separação duradoura 

de seus cuidadores, mas de acordo com Winnicott, ―no caso de uma criança 

menor, essa experiência pode significar muito mais do que a experiência real 

de tristeza‖ (Winnicott, 1939, p. 9). Nesse sentido, marcas profundas em um 

período de estruturação psíquica simbolizam um início de vida que pode ser 

considerado traumático. Winnicott ainda ressalta que essa experiência pode 

―equivaler a um blackout emocional e levar facilmente a um distúrbio grave do 

desenvolvimento da personalidade‖ (Winnicott, 1939, p. 9). 

Em alguns casos, como crianças que sofrem algum tipo de violência e 

precisam ser separadas de seus cuidadores, a separação é a medida que, se 

colocada na balança, apresenta menor dano, mas não significa que essa 

experiência passará despercebida. Isso porque, quando se trata de infância, as 

primeiras vivências permanecem, as marcas do infantil, que serão refletidas na 

formação psíquica dos sujeitos e no seu padrão de relacionamento ao longo da 

vida, que podem ser sentidas e percebidas posteriormente, muitas vezes em 

forma de sofrimento. Sendo assim, é possível identificar o infantil que rompe a 

barreira da infância, o que está presente na ótica psicanalítica representada 

anteriormente pelos pensamentos de Freud, Winnicott e Ferenczi, e que faz 

parte da constituição de cada sujeito. 

Assim como as pessoas envolvidas com os problemas da evacuação, 

aqueles que lidam com a separação de crianças de suas mães, em diferentes 

contextos, devem entender tanto as questões das crianças, quanto das mães e 

famílias temporárias ou adotivas, se quiserem realmente compreender o que 
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estão fazendo, como aponta Winnicott (1896-1971). O rompimento de um 

contato estreito entre pessoas não pode ser ignorado. Naturalmente, temores, 

dúvidas, entre diversos sentimentos, continuarão causando sofrimento até que 

ocorra a recuperação. 

Além das questões da criança decorrentes da ausência de contato com 

alguém a quem ama, como o limite para manter essa figura na memória, os 

pais também, como qualquer ser humano, apresentam dificuldades.  De acordo 

com Winnicott, as dificuldades das mães são próximas da dos filhos:  

 
elas logo começam a sentir dúvida acerca dos filhos, a ter 
pressentimentos de que eles estão em perigo, ou de que 
estiveram doentes ou tristes, ou de que foram maltratados, 
mesmo sem qualquer motivo para pensar tudo isso (1896-1971, 
p.48). 

 

Na Penitenciária Feminina Dra. Marina Marigo Cardoso de Oliveira, em 

Butanta, São Paulo, no Espaço Casa Mãe, dentro do prazo de seis meses é 

preciso que a mãe indique à assistente social um familiar que ficará com o seu 

filho. Quando não é possível que alguém fique com a criança, o caso é 

encaminhado à Vara da Infância e da Juventude que determinará o seu 

abrigamento. Nessas circunstâncias é um oficial de justiça que vai à 

penitenciária retirar a criança, sem aviso prévio e sem a mãe ser ouvida no 

processo que decide o destino de seu filho (Ipea, 2015). 

A separação incerta e de surpresa causa angústia, ainda mais quando 

não se sabe quem cuidará da criança e onde ela ficará. Esse é o caso de 

Lucineia, que reclama por não ter sido ouvida e o abrigamento da filha ter sido 

determinado mesmo assim, já que ela poderia dizer que tem a oportunidade de 

deixar a filha com pessoas próximas. A assistente social estava cuidando do 

caso, mas isso não implica na diminuição da ansiedade de Lucineia que vive 

antecipadamente o drama da separação, como é exemplificado no trecho a 

seguir: 

 
‗não tem nada pra fazer, de repente o oficial leva como se fosse 
filho de cadela‘. Uma das dores de Lucineia é não saber ou 
conhecer o destino da filha: ‗devia ter ciência pra onde minha 
filha está indo, ir visitar antes‘, ‗pra mim eles vão estar levando 
um pedaço de mim e não sei pra onde vai‘... no dia da nossa 
visita, lucineia já tinha a mala com as coisas da filha toda 
arrumada, na qual colocou uma cartinha direcionada às 
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cuidadoras do abrigo, onde narra um pouco os hábitos e 
personalidade do bebê, com a esperança que a filha receba um 
tratamento individualizado no abrigo e que as cuidadoras 
compreendam seu choro pela ‗saudade que ela pode sentir da 
mãe‘... ‗todo dia eu acordo com medo de ser o dia de levarem 
minha filha. Quando chega às 17h fico aliviada, terei mais uma 
noite com ela‘ (Ipea, 2015, p.64). 

 

Assim como o caso de Lucineia, várias mães em situação de custódia 

correm o risco de abruptamente terem que deixar de passar 24 horas com os 

seus bebês, a quem podiam se dedicar e investir os seus cuidados, sem 

passarem por período de transição ou de adaptação para efetivar a separação.  

A ausência da mãe significa que outra pessoa deverá assumir esse 

lugar. Não é possível generalizar a experiência para todas as mães, pois a 

realidade de cada uma é diversa, bem como o destino de seus filhos. Contudo, 

não é possível ignorar a diversidade de sentimento e questões inconscientes 

presentes em cada uma dessas histórias. Aqueles que assumem o cuidado 

temporário dessas crianças, quando não são submetidas ao processo de 

adoção, são incluídos nessa dinâmica, podem ser alvos dos sentimentos das 

mães e também de seus próprios conflitos. 

Que lugar ocupa o cuidador substituto? As dúvidas e temores das mães 

podem ser refletidos em críticas a forma de cuidado que seu filho está 

recebendo. A preocupação com maus tratos ou negligência pode ser comum e 

nos casos daquelas que recebem as visitas dos filhos, ainda que esporádicas, 

podem facilmente acreditar em histórias contadas pelas crianças. Winnicott 

(1896-1971) considera que é comum a reclamação dos pais nos casos das 

crianças afastadas das suas casas pela evacuação, mas raramente as 

residências eram ruins. Não é possível excluir a possibilidade real de maus 

tratos, mas, a proposta com essa reflexão é compreender os sentimentos e 

fantasias que podem surgir nas mães nesse tipo de situação.  

Nos casos das mães que desejaram seus filhos, elas construíram um 

lugar psíquico para eles, o revestindo de afeto, espaço idealizado e que remete 

as suas próprias infâncias, com isso a possibilidade de reeditar a própria 

infância e de encontrar com o seu ―eu ideal‖, descrito por Freud (1914). Nesses 

casos então é importante levar em consideração o vínculo criado e a 

necessidade da mãe de ter seu filho por perto. Ao considerar essas 
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peculiaridades da mãe que investiu no lugar ocupado pela criança, Winnicott 

assim ressalta: 

 
Ao preparar-se para constituir família, ela organiza suas 
ansiedades, e também seus interesses, de modo a ser capaz de 
mobilizar o máximo de sua pulsão emocional exclusivamente 
para esse fim. Ela gosta de ser continuamente importunada 
pelas necessidades gritantes de seus filhos, mesmo que se 
queixe abertamente de suas obrigações familiares como sendo 
uma amolação (Winnicott, 1896-1971, p. 37). 

 

Dessa forma, imaginar que uma pessoa trate seu filho com negligência e 

se preocupar com isso é extremamente compreensível, mas os conflitos 

inconscientes não podem ser ignorados. Nesse sentido, também é plausível 

que sentimento de inveja e ciúme seja identificado nas mães que percebem 

que alguma outra pessoa pode estar cuidando do seu filho melhor do que ela. 

Winnicott (1896-1971) considera que nada pode despertar maior ciúme na mãe 

do que quando ela acredita que seu filho está sendo excepcionalmente bem 

cuidado por outra pessoa, sentimento que implica também no receio de 

encontrá-lo novamente e não poder oferecer o mesmo padrão oferecido por 

quem se ocupou da criança em seu lugar. 

 

3.3 - O que acontece depois da separação? 

 

Após a saída do bebê da prisão, independente do seu destino, o fator 

tempo pode ser responsável pela preocupação de grande parte das mães. As 

crianças mudam rapidamente e é extremamente válido o receio de perderem 

momentos importantes da vida dos filhos, quando a convivência não é mantida. 

Cada período ou ano de distância significa mudanças na vida de ambos, mas 

especialmente na da criança, para quem um curto espaço de tempo significa 

grande parte da vida (Winnicott, 1896-1971). 

Ao acompanhar as crianças evacuadas durante a guerra, bem como 

seus familiares, Winnicott (1896-1971) observou que as mudanças que 

ocorrem ao longo do afastamento das crianças também deve ser alvo de 

análise. Ao se separarem, os filhos que saíram dos colos de seus pais quando 

eram bebês, por exemplo, não ocuparão, ao retornarem, o mesmo espaço 

psíquico dos pais destinados a eles, que foi construído anteriormente, assim 
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como não se encaixarão em suas memórias. Apesar de serem as mesmas 

pessoas, tanto os pais quanto as crianças perderam tudo que os caracterizava, 

como pode ser observado: 

 
Quando as crianças voltarem para casa, não irão 
necessariamente encaixar-se nos mesmos buracos que 
provocaram ao sair de casa, pela simples razão de que o buraco 
desapareceu. Mãe e filho tornaram-se capazes de se arranjar 
um sem o outro, e quando se reencontrarem terão de partir da 
estaca zero para voltarem a conhecer um ao outro. Esse 
processo leva tempo, e não adianta querer apressá-lo. Será inútil 
a mãe precipitar-se para o filho e lançar-lhe os braços em volta 
do pescoço, sem se dar ao cuidado de observar se ele estará 
apto a reagir com sinceridade (Winnicott, 1896-1971, p. 50). 

 

Diante disso, receber os filhos de volta envolve tantas questões quanto a 

separação.  Tanto na ruptura como na retomada do convívio é preciso tempo 

para reajustar os sentimentos. As mudanças dos filhos, as novas experiências 

que tiveram, as suas personalidades que não são conhecidas pelas mães 

plenamente, podem entrar em choque com os desejos das mães e imagens 

que construíram sobre as crianças. É possível mencionar que idealizações 

ocorrem com qualquer mãe, porém, no caso das mães privadas da convivência 

com seus filhos, não houve gradativamente o ajustamento da fantasia com a 

realidade, na relação diária ao longo do desenvolvimento do seu filho. Em meio 

a tantas possibilidades de sentimentos, merece atenção a retomada da relação 

íntima depois de um longo tempo de afastamento, pois pode facilmente resultar 

em conflitos. Winnicott (1896-1971, p. 37) evidencia: 

 
Em circunstâncias comuns, a mãe acostuma-se gradualmente 
aos novos interesses dos filhos, à medida que estes vão 
crescendo; mas, na época atual de guerra, as mães são 
solicitadas a cumprir esse processo difícil de adaptação em 
poucas semanas. Não surpreende que elas frequentemente 
fracassem, tornando-se pessoas deprimidas ou então insistindo 
ilogicamente no regresso dos filhos. 

 

Partindo desta premissa, é possível localizar na fala de mulheres 

custodiadas no cárcere brasileiro a apreensão de não conseguir retomar o 

vínculo com a criança que foi separada dela. O discurso de Desiree, mãe que 

há 11 anos foi separada do filho, que teve sua história mencionada 

anteriormente, apresenta essa preocupação, quando ela considera: ―nunca 
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mais vou conseguir restabelecer um vínculo com ele‖, depois de ter passado 

três anos sem ver o filho (Ipea, 2015, p.39). 

Tomando-se a possibilidade de reencontro da mãe com seu filho após o 

período de separação em que ela cumpria pena no cárcere, deve-se considerar 

que esta pode ser de fato uma tarefa difícil para todos: criança, mãe e pessoas 

que se ocuparam do cuidado da criança. Dessa forma, a possibilidade de voltar 

para os cuidados da mãe supõe que o lar temporário seja deixado. Porém, não 

é possível ignorar as diversas realidades das crianças que nasceram no 

cárcere e foram encaminhadas para outros cuidadores após o período de 

convívio inicial com suas mães: talvez algumas crianças passem a morar com 

a avó ou parentes próximos e, após cumprir a pena, a mãe se junte a eles, em 

outros casos, a mãe pode não conseguir retomar a guarda do filho 

imediatamente após a saída da prisão, pois precisa se estabilizar, ainda pode 

haver casos em que a mãe custodiada tenha uma relação turbulenta com 

aqueles que cuidam temporariamente do seu filho, além das crianças que 

foram encaminhadas para adoção, entre outras diversas configurações 

possíveis. 

Dessa mesma forma, as crianças podem reagir de diversas maneiras ao 

reencontrarem suas mães. Winnicott (1896-1971) reparou que algumas 

crianças evacuadas no período da guerra, ao retornarem para casa, agiam com 

desenvoltura, enquanto outras se adaptaram tão bem aos seus lares 

temporários que a ordem de voltar para a mãe biológica foi um choque. 

Uma das possibilidades é que as crianças criem, na espera do 

reencontro, expectativas que não se encaixarão na realidade. Quem é a mãe? 

Como será sua personalidade? Será que a ama ou a abandonou? Um novo lar 

será construído quando ela sair da prisão? Questionamentos do tipo podem 

fazer parte dos conteúdos da fantasia infantil. Entretanto, quando o reencontro 

real se dá as imagens construídas podem ser frustradas. Nesse sentido, falas 

provenientes da criança que demonstre algum tipo de queixa podem ser mal 

compreendidas quando se acredita que ela está comparando a mãe com 

aqueles que cuidaram dela temporariamente. Contudo, na verdade, a 

comparação se refere entre a mãe real e a que arquitetou em sua imaginação, 

como considera Winnicott (1896-1971, p 51): 
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Num período de separação, registra-se uma considerável dose 
de idealização, e isso é tanto mais verdadeiro quanto mais 
radical for o afastamento. Vejo que meninos e meninas alojados 
em lares tão ruins, a ponto de ser preciso proporcionar-lhes 
regularmente cuidados e proteção especiais, imaginam que em 
algum lugar têm um lar absolutamente maravilhoso, e só lhes 
falta encontra-lo.  

 

Por sua vez, as mães separadas de seus filhos também não estão 

imunes a dificuldades. Reorganizar a sua vida para receber um filho depois de 

um longo período de tempo não é uma tarefa simples, inclusive é possível que 

em alguns casos o interesse pela criança diminua e que em outros os 

investimentos e desejos de se ocupar da criança sejam fortalecidos. Receber 

um filho de volta pode ser de fato muito difícil. O fator tempo é primordial nessa 

circunstância, já que a organização interna após o afastamento dos filhos, 

quando é possível, deverá ser reajustada. Winnicott (1896-1971) menciona que 

talvez, em um primeiro momento, a mãe tenha que fingir que necessita dos 

filhos tanto quanto antes. De acordo com o autor, a mãe não se sentirá 

preparada em um primeiro momento, será preciso rearranjar o seu íntimo: 

 
Em primeiro lugar, os filhos realmente mudaram, estão mais 
velhos e tiveram novas experiências; ela também teve os mais 
diversos pensamentos sobre os filhos enquanto estiveram fora, e 
precisa conviver com eles por algum tempo para poder voltar a 
conhece-los realmente como são agora (Winnicott, 1896-1971, 
p. 38). 

 
Dessa forma, é preciso ir além do que aparece na superfície dos fatos, 

para compreender sentimentos profundos e inconscientes de todos os 

envolvidos nas histórias individuais. As dificuldades das mães e crianças 

separadas na guerra, observadas por Winnicott, em grande parte podem ser 

semelhantes com as das mães e crianças separadas no cárcere. O autor 

considera que quando as pessoas são separadas uma das outras, algo que 

pode ser importante é que elas não fiquem vivendo eternamente para o 

momento da reunião, segundo ele ―se não tivessem capacidade para 

recuperar-se de uma separação dolorosa, pelo menos em certa medida, as 

pessoas ficariam paralisadas‖ (Winnicott, 1896-1971, p. 48). 

No entanto, estar na prisão, nessa instituição total de isolamento social, 

significa não ter tantas oportunidades de criar outros interesses ou manter 
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outras relações. Além disso, o fato de poderem se recuperar minimamente não 

indica que complicações maiores serão evitadas, ou que seja minimizada a 

importância de trabalhos que visam manter os vínculos e a preparação para o 

reencontro. Com isso, uma medida que pode ser destacada é a possibilidade 

de receber visitas recorrentes dos filhos, após a separação. Manter contato 

parece ter sido eficiente tanto na guerra como no cárcere. Em relação à prisão, 

o ambiente adequado para receberem os filhos é primordial, já que algumas 

mães preferem não ser visitadas pelas crianças por causa das condições 

físicas das prisões e dos procedimentos como a revista, que muitas vezes é 

considerado vexatório (Ipea, 2015). 

Nesta perspectiva, destacam-se os exemplos de visitas como as 

realizadas no Ceará, onde é possível observar planejamento e organização das 

visitas, que ocorrem com frequência no pátio externo, fora do ambiente 

prisional. A presença de animadores e brinquedos faz diferença nesses 

momentos. Com a manutenção da convivência entre as mães presas, seus 

filhos e cuidadores temporários, relações amigáveis podem se estabelecer. 

Apesar dos sentimentos que estão envolvidos ao perceber que alguém pode 

cuidar do seu filho bem ou até melhor do que você se considera capaz, a 

aproximação pode ser uma boa saída para organizar os papeis. Manter viva no 

filho a memória da mãe, bem como preservar o vínculo de todos os envolvidos 

na história pode ser um facilitador. Winnicott concorda que sem a preocupação 

de falar com as crianças sobre o passado e a história delas pode resultar em 

memórias enterradas vivas e sem sentido em algum lugar dentro delas. 

Partindo desta premissa, um caso atendido por Winnicott, de uma 

criança de quatro anos, após a morte de sua mãe, será descrito para ilustrar o 

que seria os resquícios de memórias enterradas e as consequências que 

surgem da ausência de esclarecimento. Um menino de quatro anos e seus dois 

irmãos mais velhos foram observados por ele. A mãe dessas crianças morreu 

quando o mais novo tinha quatro meses de vida. Uma amiga da mãe ajudou o 

pai a cuidar das crianças e posteriormente se tornou madrasta delas.  

Como ainda era um bebê, o caçula, após o desaparecimento da sua 

mãe, seguiu satisfatoriamente e não houve nenhum sinal que causou 

estranhamento ao longo do seu desenvolvimento. Winnicott (1963, p. 85) 

menciona que ―a mãe era ‗um objeto subjetivo‘ para o nenê, e a amiga da mãe 
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tomou sua posição. Mais tarde ela considerava sua madrasta como sua mãe‖. 

Entretanto, ao completar quatro anos, o menino foi levado a consulta porque 

começou a revelar dificuldades. Ao longo da psicoterapia ele repetia uma 

determinada brincadeira várias vezes. Além disso, quando se escondia e 

pequenas alterações no ambiente eram feitas pelo terapeuta, como uma 

modificação da posição de um lápis sobre a mesa, ele se mostrava irritado e o 

matava. Segundo Winnicott, essa atividade poderia ser repetida por horas. 

Dessa forma, uma das orientações feitas à madrasta foi que ela 

precisava se preparar para conversar com a criança sobre a morte. Sobre este 

caso, Winnicott (1963, p.85) diz: 

 
Nessa mesma noite, pela primeira vez na vida ele deu à 
madrasta a oportunidade de falar sobre a morte, e isso o levou a 
continuar na necessidade de aprender exatamente todos os 
fatos sobre a mãe de dentro da qual tinha vindo, e sobre a sua 
morte. Isso então adquiriu importância nos dias subsequentes e 
tudo tinha que ser repetido e repetido e repetido. 

 

Após esses episódios a criança continuou tendo um bom relacionamento 

com a madrasta, que considerava como sua mãe. Assim, percebe-se que 

mesmo sendo muito pequeno, o fato de ter tido na sua história a presença da 

sua mãe biológica que desapareceu repentinamente, essa memória, ainda que 

enterrada, se mostrou presente pelos sintomas que o levou a terapia.  

Conhecer os próprios caminhos e aqueles que fazem parte dele é essencial 

para que a criança consiga se organizar na vida. Porém, em muitas situações, 

ela precisará que um adulto a ajude nesse exercício, contribuindo para que ela 

compreenda sobre quem é, bem como a respeito das situações da vida. 

As crianças separadas de suas mães no cárcere, assim como a que foi 

atendida por Winnicott, precisam conhecer suas histórias e origens, para que a 

mãe não desapareça simplesmente. É fundamental que as famílias recebam 

essa orientação e que sejam, em conjunto com as crianças, acompanhas por 

profissionais como psicólogos. Em alguns lugares, a psicologia tem papel ativo 

e oferece serviços para as puérperas nas penitenciárias. Além de avaliação 

psicológica e acompanhamento psicológico, Sandra Rodrigues Reis, psicóloga, 

ressalta iniciativas importantes para ajudar nesse período transitório de 

separação, para que seja possível a manutenção do vínculo, como a confecção 
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do diário do bebê, onde as mulheres registram o cotidiano de suas crianças. 

Entre práticas identificadas, uma interessante é tirar uma foto do bebê por mês, 

que é dada às mães para que tenham um registro do crescimento de suas 

filhas e filhos. Cuidados como esse podem fazer a diferença em um espaço tão 

totalizante como a prisão (Ipea, 2015). 

Entre as propostas presentes em Dar à Luz na Sombra está a 

disponibilização pelo Estado de casas de custódia, onde as crianças possam 

permanecer até a retirada dos pais da prisão quando não houver parentes 

próximos e disponíveis para cuidar delas. Lugares de acolhimento, como o 

Centro Nova Semente, na Bahia, abrigo temporário organizado pelas freiras 

Adele e Fátima, podem funcionar como espaços de transição. Considerado 

como alternativa interessante pela equipe de Dar à Luz na Sombra para 

aquelas mães que não têm com quem deixar as crianças. 

 Porém, a equipe aponta que há um grande receio por parte de muitas 

mães em relação ao Centro, a origem dessa desconfiança não foi identificada, 

mas algumas hipóteses foram levantadas para explicar tal resistência:  

 
falta de confiança das mães de que suas crianças não vão para 
adoção, medo de perder a guarda das crianças, mito de que as 
crianças não são bem tratadas na instituição, medo de não 
conseguirem as crianças de volta quando saírem da prisão 
(Ipea, 2015, p.53). 

 

A Vara da Infância e da Juventude fornece a guarda das crianças que 

vivem no Centro Nova Semente as freiras. Os bebês são abrigados a partir dos 

seis meses, mas não há um critério que defina o momento da sua saída. O 

prédio onde as irmãs vivem com as crianças é localizado próximo ao Complexo 

Penitenciário da Mata Escura, na Bahia, o que facilita as visitas e manutenção 

dos vínculos.  

No Centro Nova Semente as crianças têm oportunidade de ampliar a 

vivência social, por meio de eventos que acontecem no próprio centro e 

apresentações artísticas em outros lugares. A política de apadrinhamento 

também está incluída no programa de atenção oferecido às crianças, que 

podem sair com as famílias nos finais de semana e em viagens, bem como 

frequentam escola. O ponto diferencial deste abrigo é a possibilidade maior do 

contato entre as crianças e suas mães e pais, além de não correrem o risco de 
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serem adotadas. Diferente do abrigo municipal, as crianças recebem uma 

atenção mais individualizada, o contexto em que vivem seus pais e suas mães 

é considerado e as ações giram ao redor dessa realidade. 

Posto isto, poder lidar com a própria história e ser amparado ao longo 

desse processo pode ser um diferencial para as mães, crianças e outros 

envolvidos, pois assim é possível que essas memórias não fiquem ―enterradas‖ 

em algum lugar dentro de cada um, como aponta Winnicott. Conhecer e se 

apropriar da própria história, sem que ela represente um risco de destruição ou 

cause angústias, para isso é necessário que ela seja contada, permitida, 

legitimada, assim como foi para o menino de quatro anos atendido por 

Winnicott após a morte de sua mãe. Estar em uma história reconhecida, 

enxergada e real é abrir espaço para que ela continue, assim, poder significar e 

dar um destino para essas experiências e construir um ambiente seguro e 

facilitador.  
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CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, pode-se observar que a primeira infância ganha cada 

vez mais destaque ao longo da história e passa a ser não só tema de estudo 

da psicanálise como também uma preocupação que as políticas públicas visam 

contemplar. O que tem sido incluindo nessa discussão é o meio ambiente da 

criança, que envolve principalmente seus familiares próximos, mas também se 

destaca a compreensão da necessidade do cuidado com toda a comunidade, 

que contribui em grande parte na potencialização do desenvolvimento 

emocional. Assim, atualmente sabe-se que a infância não é somente um 

estágio de crescimento corporal. 

Além disso, as experiências desse primeiro momento não estão restritas 

a ele, ou seja, a forma como a criança é acolhida e cuidada constituirá a base 

da sua saúde mental, da sua forma de existir e se relacionar. Esse conceito de 

infância é bastante enfatizado pela psicanálise, com a contribuição de autores 

como Freud, Ferenczi e Winnicott. Seus estudos e teorias são essenciais para 

que a infância e a relação mãe-bebê sejam compreendidas sob o viés das 

marcas do infantil que seguem vida afora.  

Nesta perspectiva, a produção de conhecimento contribui para ampliar e 

implementar ações que consolidem os direitos humanos e para que se 

desenvolva delicadeza e cautela no cuidado do outro, em especial daqueles 

que vivenciam os primeiros momentos da vida, as crianças. Os espaços 

ocupados por elas são diversos, mas destaca-se neste trabalho a situação de 

crianças nascidas no cárcere e suas mães custodiadas. Apesar de não serem 

determinantes, e de outras relações ao longo da vida possibilitarem a abertura 

de novos caminhos e formas de ser, conclui-se a partir de contribuições dos 

autores mencionados neste trabalho, que um ambiente pouco acolhedor é um 

fator que promove a instabilidade de crianças pequenas, o que pode ser 

refletido em outros momentos de sua vida.  

Ao analisarmos as prisões, é possível questionar sobre o aumento do 

número de pessoas encarceradas e se de fato esses espaços realizam seus 

objetivos e se contribuem para a resolução de graves questões sociais. Porém, 

mais do que isso, será que algumas práticas do sistema carcerário estão 

promovendo novos dilemas na vida dos indivíduos que passam pelas 
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instituições, como as mulheres e seus filhos? Este questionamento se mostra 

mais relevante quando tomamos conhecimento de que grande parte das 

penitenciárias femininas não possuem estrutura e práticas de acolhimento e de 

cuidado para lidar com as singularidades das mulheres, suas histórias, bem 

como questões que envolvem a gravidez e parentalidade, o que interfere na 

saúde mental das mulheres e de seus filhos.  

Em relação a esse contexto, o risco da institucionalização de crianças, 

prática que foi realizada em momentos passados, é um alerta para que as 

crianças nascidas no cárcere não permaneçam um longo tempo com suas 

mães no espaço prisional. A impossibilidade da criança se integrar a vida 

social, a frequentar espaços compartilhados e ter relações para além do 

ambiente prisional, não deve ser ignorada. 

No entanto, a espera do momento da separação precoce é causadora 

de angústia para as mães, que muitas vezes podem não conseguir se entregar 

aos cuidados com o bebê, além de transmitirem esse sentimento para seus 

filhos. A permanência da criança no cárcere não é o ideal, mas a separação da 

mãe de forma abrupta significa romper também com a primeira relação de 

confiança que estava sendo construída, com as características e cheiros da 

mãe, com primeiro e único ambiente de cuidado construído até então na vida 

do bebê.  

Apesar das diretrizes que orientam as intervenções relacionadas a 

maternidade no cárcere, a precariedade de grande parte das prisões não 

permite que esses espaços sejam adaptados para que um ambiente facilitador 

seja oferecido para a mãe e seu bebê. Entretanto, ainda que cumpridas, a 

separação precoce, após o período de amamentação, ainda causaria angústias 

na mãe e seria um fator importante a ser ressaltado ao se pensar como um 

ambiente facilitador poderia ser construído nessas circunstâncias, como a mãe 

conseguiria desenvolver sua preocupação materna primária e se entregar aos 

cuidados do seu filho as vésperas de ser separada dele. 

Nesta perspectiva, o sentimento de desamparo e a separação podem 

causar instabilidade não só na vida da mãe, mas também no desenvolvimento 

emocional da criança. Assim, o bebê vai precisar se adaptar a um novo 

contexto e figura de cuidado, sem estar preparado emocionalmente para lidar 

com os sentimentos provocados pela mudança brusca, já que ainda está em 
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processo de estruturação psíquica, sendo a continuidade dos cuidados, da 

estabilidade do ambiente e da figura de referência fundamental neste período. 

Além disso, o desaparecimento da mãe, que não pode ser compreendido, 

causa sentimentos que não serão simplesmente superados com o tempo, mas 

que de alguma forma permanecerão na criança e serão refletidos em outros 

momentos de sua vida.  

Entende-se que não só o momento da separação em si é problemático, 

mas que também é preciso considerar outros fatores que nem sempre são 

observados. Entre eles estão as pessoas que cuidam temporariamente da 

criança enquanto a sua mãe cumpre pena, os sentimentos das mulheres que 

seguem encarceradas após a separação dos filhos, sentimentos das crianças e 

até mesmo o reencontro é um ponto que merece atenção. Por isso, é 

importante ressaltar a importância de trabalhos e intervenções que devem ser 

realizados para que os envolvidos nessa realidade lidem da melhor forma 

possível com ela e sejam acolhidos podendo ter a chance de ressignificar 

essas histórias. 

 Sendo assim, oferecer cuidados para a mãe, criança e seus cuidadores 

temporários no momento posterior a separação é de extrema relevância, já que 

as questões e histórias de cada um não estão restritas ao período da 

amamentação ou muito menos são apagadas a partir da separação, 

principalmente quando se sabe que não só os aspectos físicos do 

desenvolvimento da criança estão em questão.   

A destituição dos filhos de suas mães no cárcere, a separação quando 

ocorre de forma abrupta e o desamparo sentido por algumas mulheres em 

meio a esta situação, que já se encontram em um ambiente que intensifica a 

segregação e fragilidade, se mostra um tema relevante na atualidade. Algumas 

práticas passadas semelhantes causaram resultados problemáticos, como a 

evacuação de crianças na guerra ou a separação precoce das crianças de 

suas famílias ao viverem nos internatos brasileiros. Sendo assim, conclui-se 

que é primordial que essa realidade seja enxergada e problematizada, 

principalmente quando os muros das prisões a torna invisível para grande parte 

da sociedade.   
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