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INTRODUÇÃO

Essa pesquisa busca compreender a situação de bebês e crianças que vivem em presídios

femininos brasileiros, analisando a promoção e garantia de seus direitos. Um fator que suscitou a escolha

dessa temática foi minha trajetória no curso de Pedagogia, onde presenciei muitos debates acerca da falta

de vagas em creches e da baixa qualidade do atendimento nas instituições de Educação Infantil em

diversas regiões do Brasil. Na trajetória da educação para as crianças pequenas no Brasil, muitas

políticas focaram apenas nas necessidades das mães, negligenciando os direitos das crianças,

desconsiderando que a educação infantil de qualidade atende os direitos das crianças e de suas famílias.

Assim, como pedagogo em formação e com minhas experiências nos estágios pude refletir sobre a

possibilidade de atuar em creches de presídios femininos, almejando contribuir para a efetivação dos

direitos das crianças. Instituições que deveriam ter a função de ressocializar mulheres em conflito com a

lei também deveriam abrigar seus filhos, crianças tão pequenas?

METODOLOGIA

Considerando o objetivo desta pesquisa, optou-se por uma perspectiva qualitativa realizada

através de um levantamento bibliográfico em artigos publicados em periódicos científicos, no Sistema de

Bibliotecas da Unicamp e no banco de teses e dissertações da Capes. Outrossim, será feita uma análise

da legislação vigente sobre a maternidade para as mulheres em privação de liberdade e no que diz

respeito às creches em presídios femininos, envolvendo os documentos oficiais do Ministério da

Educação e do Ministério da Justiça.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN, 2017) mostram que

705 crianças vivem com suas mães no cárcere e frequentam a creche nesse local em todo o Brasil. Em
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48 estabelecimentos prisionais há berçário e/ou centro de referência materno-infantil; as creches estão

presentes em apenas 10 estabelecimentos; não são apresentados dados de espaços destinados a crianças

maiores de três anos.
Figura 1- Bebê em um presídio

Fonte: Diário de Pernambuco

A partir de um levantamento bibliográfico realizado para a elaboração dessa pesquisa, foram

encontradas seis pesquisas sobre essa temática: Quintino (2005), Luz (2011), Figueiredo; Santos;

Nascimento (2010), Mello (2014), Braga; Alves (2015), Luz (2017).

Em sua dissertação de mestrado, Quintino (2005) analisa o impacto social ocasionado pela

existência de uma creche no interior de uma penitenciária feminina do Paraná. Além da etnografia, a

autora realiza uma pesquisa bibliográfica sobre os aspectos sociológicos das prisões, o crime e a

criminalização de certas classes sociais. Para ela, existe por parte do Estado brasileiro uma

criminalização da pobreza, onde as prisões não cumprem sua função de ressocialização, mas sim de

segregação de indivíduos indesejáveis e pobres, principalmente mulheres. Assim como a prisão em si, a

creche representa uma forma perversa de controle social sobre as mulheres/mães e crianças pobres, que

só têm seus direitos garantidos por estarem em privação de liberdade, visto que na maioria das vezes o

acesso à educação infantil lhes é negligenciado fora da prisão. Quanto aos profissionais, Quintino ainda

enfatiza que a creche do presídio não dispõe de profissionais habilitados, sendo possível inferir que a

falta desses profissionais fere o estabelecido pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional

(1996), que determina a necessidade de formação adequada para os profissionais da educação.

Em seu Trabalho de Conclusão de Curso, Luz (2011) investiga em que condições vivem as

crianças dentro dos presídios femininos, como também discute a promulgação da lei nº11.942/2009, que

obriga esses estabelecimentos a disporem de creches. Para realizar a pesquisa, Luz fez visitas à

Penitenciária Feminina de Campinas, revisão bibliográfica e cinematográfica. De acordo com a autora, a

unidade prisional pesquisada já foi um presídio masculino, e consequentemente não comporta a

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 2



instalação de uma creche, evidenciando que a lei analisada ainda é descumprida apesar de suas

mudanças e regulamentações.

Estudos posteriores à lei nº 11.942/2009 reafirmam o seu descumprimento, como identificado por

Perussolo, Oliveira e Araújo (2017). As autoras realizaram uma pesquisa, cujo campo foi uma

penitenciária no sul do Brasil em que entrevistaram as mulheres presas e as agentes penitenciárias. Os

relatos aludem a casos de misoginia e violência vividos dentro e fora da prisão, onde o espaço físico é

identificado como um ambiente caótico e insalubre, deixando explícito o descaso do poder público com

as mães. Quanto a existência de um berçário as autoras relatam:

O mínimo encontrado no berçário da penitenciária foram os berços, as camas e um quarto
simples com cozinha, banheiro e um pequeno pátio para estender roupas e tomar sol, uma
exceção de dignidade para as mães e crianças, pois em muitas penitenciárias a situação é
insustentável, mãe e filho (a) dividem a mesma cama no chão numa cela úmida e escura,
miolo de pão que vira absorvente, tumores que estouram nos corpos de detentas por falta
de atendimento médico como relata a matéria da Revista Adis12, “presos que
menstruam.” (PERUSSOLO; OLIVEIRA; ARAÚJO, 2017, p.6)

Figueiredo, Santos e Nascimento (2010) tiveram como objetivo identificar os sentidos e

sentimentos acerca da maternidade para mulheres que permaneciam com seus filhos na prisão em

unidades penais do Estado do Rio de Janeiro. O sistema prisional do Estado contava apenas com uma

Unidade Materno Infantil, para onde essas mães e crianças eram encaminhadas. A infraestrutura e o

quadro de funcionários não era capaz de atender o estabelecido por lei. Baseadas em Badinter (1985), as

autoras consideram que a convivência entre mães e filhos era positiva, carregada de subjetividade e

afeto; mas norteada pelo controle, vigilância e sanções em potencial. A identidade dessas mulheres

parecia se construir através dessas experiências, visto que os discursos presentes no cárcere enalteciam a

função maternal: “Aparece aqui o entendimento de que não lhe é permitido ser nada além de mãe, não

podendo fazer outras coisas, precisando ser presa para ser “obrigada” a desempenhar este papel em

tempo integral, como é o que se espera de uma “boa mãe”.” (FIGUEIREDO; SANTOS;NASCIMENTO,

2010, p, 8).

Tendo como objetivo também identificar as percepções de maternidade das mulheres reclusas,

Mello (2014) compara narrativas de mães de uma prisão no Rio Grande do Sul e em Lisboa/Portugal.

Ainda que a maternidade no recinto prisional tenha ocorrido em contextos diferentes, foram encontradas

similaridades quanto ao significado de maternidade de maneira geral, tais como: fatores protetivos e

fatores de risco para o aprisionamento da criança; reconhecimento de ambiente hostil; impotência no

exercício da maternidade; vínculos mais estreitos com os filhos; temor da separação versus bem-estar do

filho. Em ambas as realidades, os efeitos nocivos do encarceramento se estendem para as crianças, que

quanto mais tempo permanecem na prisão adquirem um discernimento sobre as privações as quais estão

sendo submetidas e, por conseguinte, influências e danos comportamentais.
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Braga e Alves (2015) tratam sobre o encarceramento feminino no estado do Ceará. Ao relatar o

cotidiano de um presídio feminino em Fortaleza, as autoras se deparam com a existência de uma creche

inaugurada em 1993, de natureza filantrópica e destinada exclusivamente para os filhos das detentas.

Segundo as autoras, como a creche foi construída ao lado do presídio ela deixou de pertencer ao sistema

prisional, o que fez com que se diversificasse o atendimento, passando a atender também às crianças

carentes da região. Contudo, de acordo com as autoras, quatro sentenciadas cumpriam pena no presídio e

permaneciam na creche com seus filhos e filhas, o que acarretava numa institucionalização da infância e

entraves para a concessão de prisão domiciliar para essas mulheres sentenciadas.

Na mesma perspectiva de viabilizar medidas não privativas de liberdade para as mulheres, Luz

(2017) atenta para as Regras de Bangkok, documento elaborado pela Organização das Nações Unidas

(ONU) que exprime uma preocupação com o crescente número de mulheres presas no Brasil, sugerindo

medidas socioeducativas em detrimento da prisão. Além disso, através do documento a ONU se propõe

a ajudar o país a enfrentar o problema, entendido como um atenuante da questão de gênero. Entretanto, a

autora afirma que:
Apesar das “Regras de Bangkok” poder ser interpretada como um avanço no campo
jurídico, por outro lado o Estado Brasileiro não parece estar tomando nenhuma
providência com relação a isso. Salvo algum caso de mulher de classe média que é presa
e consegue prisão domiciliar, todas as outras pobres, pretas e faveladas continuam sendo
presas. (p.5)

Dada a realidade das creches existentes em presídios femininos, é de se inferir que esses espaços

destinados a bebês e crianças não atendem os “Critérios para um atendimento em creches que respeite os

direitos fundamentais das crianças” (CAMPOS; ROSEMBERG, 2009), que elenca dentre outros

critérios os que se se relacionam ao funcionamento interno das creches.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

Levando-se em conta que a pesquisa se encontra em processo de construção, de acordo com a

revisão da literatura científica foi possível perceber que há a necessidade de se elaborar e implantar

políticas públicas que garantam o princípio da dignidade humana, através de ações conjuntas entre

políticas sociais, educacionais e de assistência, voltadas para crianças e mulheres. Assim, a presença de

bebês e crianças em presídios femininos evidencia uma realidade complexa que necessita ser

pesquisada, considerando as dimensões históricas, políticas e sociais que a circundam. Ademais, há

poucos estudos sobre a temática, destacando-se a relevância de ampliar as pesquisas sobre a maternidade

nos presídios brasileiros e como a creche se insere nesse contexto.
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