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1. O Contexto  

 De acordo com dados do Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias- 

INFOPEN Mulheres, o Brasil possui a quarta maior população prisional feminina do 

mundo, um total de 42.355 mulheres privadas de liberdade em junho de 2016, ficando 

atrás dos Estados Unidos, da China e da Rússia. A taxa de aprisionamento é de 40,6 

mulheres presas a cada cem mil habitantes (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 

2017). Em um período de 16 anos, entre 2000 e 2016, a taxa de aprisionamento de 

mulheres aumentou em 455% no Brasil (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2017). 

Sobre a existência e número de filhos da mulher privada de liberdade, o INFOPEN 

indica que não foi possível levantar dados suficientes para uma consolidação junto aos 

gestores do sistema prisional (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2017, p. 51). 

Mas é possível inferir que mais da metade da população prisional feminina tenha ao 

menos um filho, considerando os dados preliminares do INFOPEN e o perfil 

socioeconômico da maternidade nos extremos do período reprodutivo elaborado pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2005).  

Por sua vez, a realidade da mulher gestante e lactante do sistema prisional 

brasileiro é marcado por uma série de violações: apenas 14% unidades em todo o país 

apresentam cela ou dormitório para gestantes. Em relação à capacidade de oferecer espaço 

adequado para que a mulher privada de liberdade permaneça em contato com seus filhos 

e possa oferecer cuidados ao longo do período de amamentação, apenas 14% das unidades 

femininas ou mistas contam com berçário e/ou centro de referência materno-infantil, que 

compreendem os espaços destinados a bebês com até 2 anos de idade. As unidades que 

declararam ser capazes de oferecer este espaço somam uma capacidade total para receber 

até 467 bebês. Apenas 3% das unidades prisionais do país contam com espaço de creche, 

somando uma capacidade total para receber até 72 crianças acima de 2 anos. Apenas 1 



 
em cada 2 unidades prisionais possuem espaços adequados para que as mulheres presas 

possam receber visitas (Ministério da Justiça e Segurança Pública, 2017).  

O art. 227 da Constituição Federal de 1988 estabelece que os direitos das crianças 

devem ser assegurados com a mais “absoluta prioridade” (BRASIL, 1988). Nessa 

previsão, baseiam-se instrumentos normativos centrados no bem-estar da criança, como 

o Marco Legal da Primeira Infância (Lei nº 13.257/16), que estabelece a obrigação do 

poder público em garantir à gestante e à mulher com filho na primeira infância que se 

encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiência que atenda às 

normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, 

em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral 

da criança. Prevê ainda a possibilidade de prisão domiciliar às presas provisórias gestantes 

ou com filhos de até 12 (doze) anos incompletos (BRASIL, 2016). 

A infância consiste no período mais vital e estratégico para o pleno 

desenvolvimento do ser humano – tanto na questão física, quanto em relação às 

habilidades cognitivas, aptidões, bases culturais e sociais. A proteção à criança passa 

necessariamente por proteger também o próprio convívio familiar. Esta proteção 

determinada pela Constituição Federal e Marco Legal da Primeira Infância não encontra 

acolhida no sistema prisional brasileiro: os dados do INFOPEN mencionados indicam 

claramente que o cárcere no Brasil é hostil às crianças na primeira infância, às suas mães 

e familiares. 

Em resumo, os dados oficiais não possuem informações adequadas sobre a 

situação das crianças em situação de cárcere. Por isso, a importância de pesquisas sobre 

os efeitos do cárcere em crianças de 0 a 6 anos, sejam aquelas nascidas e mantidas na 

prisão, sejam aquelas que convivem com familiares, sobretudo mães encarceradas. O 

desenvolvimento psicológico, emocional, físico, a relação com outras crianças, o 

desenvolvimento educacional são alguns dos aspectos a serem analisados no presente 

estudo.         

O plano de trabalho apresenta uma primeira frente de análise de políticas públicas 

penitenciárias voltadas à primeira infância. Trata-se de uma primeira investigação, que 

pode ser ampliada, para que possamos acompanhar a trajetória das crianças marcadas pela 

experiência com o cárcere e como as políticas públicas afetaram suas vidas.  

 

 

 



 
2. Objetivos do Projeto   

Objetivo geral: Elaborar um diagnóstico sobre a relação de crianças na primeira infância 

com o cárcere, a partir do processo de privação de liberdade de um de seus genitores, 

englobando tanto aquelas que se encontram no cárcere com as mães, quanto as que 

acessam a prisão na qualidade de visitantes. 

 

Objetivos específicos:  

- Realizar revisão de literatura sobre experiências nacionais e estrangeiras em relação à 

proteção à primeira infância; 

- Identificar as condições de acesso e visitação de crianças aos complexos penitenciários 

objetos de visitação pela equipe de pesquisa, analisando estruturas físicas, requisitos 

convencionados e estruturas de proteção; 

- Iniciar uma “pesquisa de trajetória” que aponte as condições de permanência de crianças 

junto às mães que cumprem pena de privação de liberdade nas unidades visitadas; 

- Verificar os sistemas adjacentes de cuidado à primeira infância que circulam a 

instituição do cárcere – como creches, escolas e unidades de saúde que recebem as 

crianças cujos genitores cumprem pena. 

- Compreender se há e qual a composição da rede de atendimento profissional à infância 

que atende as crianças, seja no período de permanência no cárcere, seja durante os 

momentos de visitação.  

 

3. Linhas gerais da metodologia de pesquisa 

A pesquisa realizar-se-á em cinco Unidades da Federação, sendo escolhida uma 

UF por região geográfica, o que proporcionará o levantamento e posterior análise de 

dados em escala nacional. Para a escolha das Unidades da Federação, a equipe de pesquisa 

considerou as Unidades da Federação que possuem maiores taxas de aprisionamento, 

associando tal informação ao dado sobre a existência de estrutura de berçário ou centro 

materno-infantil, conforme Tabela 8 do InfoPen Mulheres (BRASIL, 2016, p. 32).  

Após o cálculo da mediana da população prisional feminina, as seguintes 

Unidades da Federação foram definidas: 

Região Norte – Amazonas (AM) 

Região Nordeste – Pernambuco (PE) ou Ceará (CE) 

Região Centro-Oeste - Distrito Federal (DF) 

Região Sul – Santa Catarina (SC) 

Região Sudeste – Rio de Janeiro (RJ) 



 
 

As visitas às unidades prisionais das capitais dos Estados acima indicados 

permitirão a identificação de boas práticas em relação à proteção à primeira infância, o 

diagnóstico de problemas e a discussão de alternativas no sentido de colaborar com a 

melhoria das políticas públicas voltadas à proteção da primeira infância.  

As unidades serão visitadas em dois momentos distintos por uma dupla de 

pesquisadoras. A observação (BECKER, 2014; YIN, 2016) será a estratégia 

metodológica principal para o levantamento dos dados, com ênfase nos seguintes 

fenômenos: a) a afetação do encarceramento na realidade da mulher gestante (a rotina do 

cárcere é alterada em função da gestação para aquela mulher?); ii) a afetação do 

encarceramento na realidade da mulher puérpera (a rotina do cárcere é alterada em função 

da criança recém-nascida e da condição de puerpério daquela mulher?); iii) as relações 

entre as mulheres e crianças estabelecidas dentro do cárcere (quais os vínculos que se 

formam entre as mulheres e crianças?); iv) as relações entre as mulheres, crianças e 

agentes dos serviços penais (a dinâmica das relações entre mulheres, crianças e servidores 

é alterada em função da gestação e puerpério da mulher e permanência da criança recém-

nascida no cárcere?) 

A partir da observação (que se somará a outras estratégias de coleta de dados, de 

acordo com cada realidade local) as pesquisadoras desenvolverão o diário de campo, 

análise preliminar e posteriormente os produtos previstos no projeto.  

 

 

 

 

 

 


