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Pereira TG. Atitudes e intervenções de profissionais que atuam junto a mulheres 

grávidas ou com bebês em contexto prisional. [dissertação de mestrado]. São Paulo: 

Faculdade de Saúde Pública da USP, 2015.  

 

RESUMO 

Introdução: A relação mãe e bebê, movida por cuidados repetitivos providos de 

afeto, deve ser disponibilizada ao bebê para sua constituição como sujeito psíquico e 

social. Para a parceria se efetivar, a díade necessita de um ambiente favorável 

representado por uma rede de cuidados potente e sustentadora.  A maternidade, em 

contexto prisional, assume especial complexidade pela inserção e efeitos do 

aprisionamento. Tal efeito se estende aos profissionais que atuam em meio a essas 

repercussões que moldam suas atitudes no dispositivo prisional. Objetivo: 

Identificar atitudes e intervenções de profissionais que trabalham em contexto 

prisional em relação às gestantes e mães com bebês presas. Método: Foi aplicado um 

questionário destinado a caracterizar o perfil dos participantes e entrevista 

semidirigida com oito profissionais com atuação voltada às grávidas e às mães com 

bebês no contexto prisional escolhidos a partir da técnica “bola de neve”. Buscou-se 

contemplar os olhares de várias esferas: Defensoria Pública do Estado de São Paulo, 

Pastoral Carcerária, Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e ex-servidores 

das unidades materno-infantis. Os discursos construídos foram submetidos à análise 

de conteúdo na modalidade temática. Utilizaram-se dois referenciais teóricos: a 

dimensão psíquica de Winnicott e a dimensão social de Krech. Resultados: Os 

profissionais revelam potências e impotências que, ao serem compartilhadas de 

forma coletiva, mostram-se edificadoras da atuação interdisciplinar. Tal atuação 

revela as ideias defendidas pelas áreas em que trabalham, como as esferas sociais, 

jurídicas e religiosas movidas por ideais pautados nos direitos humanos e a segurança 

próxima da lógica da punição. Sobre a maternidade na prisão, o imaginário coletivo 

que atribui à mãe um lugar social quase sagrado também ocorre atrás das grades. A 

função materna, permeada pela vitalidade, é inserida paradoxalmente em situação de 

mortificação subjetiva. Essa complexidade traz aos profissionais profunda 

lamentação e esperança de transformação da presa a partir da maternidade. Também 

há simbolizações destrutivas em relação ao bebê, visto como herdeiro da biografia 

transgressora da mãe. Para atuação nessa situação, há a necessidade de apoio aos 

profissionais nos intra e extramuros, como a sustentação familiar, seus valores, 

religiosidade, amparo teórico e atuação multiprofissional. Assim, desejam 

transformações que oxigenem e aliviem o ar aprisionado por tanta mortificação que 

eles e os presos respiram e pulsam do mesmo cotidiano com espaços de capacitação 

e reflexão. Conclusão: Movimentos pendulares de potência e impotência, 

segregação e criatividade, modelam as atitudes dos profissionais aprisionados na 

lógica institucional. Muitas vezes tal lógica impede a atuação espontânea como 

também revela espaços de novas reconfigurações, na tentativa de levar vivacidade à 

desesperança impregnada nas paredes e atitudes de alguns presos e profissionais que 

ali habitam. 

Descritores: relações mãe-filho, prisões, saúde mental, saúde pública 
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Pereira, TG. Attitudes and interventions of professionals who work with pregnant 

women or babies in the prison context .[dissertation]. São Paulo: Faculdade de Saúde 

Pública da USP, 2015. 

 

ABSTRACT 

Introduction: The mother-child relationship, driven by repetitive provided care 

affection, should be available to the baby for its establishment as psychological and 

social subject. For the partnership goes through, the dyad needs a favorable 

environment represented by a network of powerful and supportive care. The 

motherhood, in the prison context, is particularly complex by the insertion and 

effects of imprisonment. This effect extends to professionals in the midst of these 

repercussions that shape the prison device. Objective: To identify attitudes and 

interventions of professionals working in the prison context in relation to pregnant 

women and mothers arrested with babies. Method: A questionnaire aimed to 

characterize the profile of participants and semistructured interviews with eight 

professionals with performance directed to pregnant women and mothers with their 

babies in the prison setting chosen from the technique "snowball". We tried to cover 

the eyes of various spheres: Public Defender‟s Office for the State of São Paulo, 

Prison Ministry, National Penitentiary Department (DEPEN) and former employees 

of the mother and child units. The speeches built were subjected to content analysis 

in the thematic mode. Two theoretical frameworks were used: the psychic dimension 

by Winnicott and the social dimension by Krech. Results: The professionals show 

power and impotence that, when shared collectively, are shown builders of the 

interdisciplinary approach. This action reveals the ideas in the areas in which they 

work, such as social, legal and religious spheres driven by ideals guided on human 

rights and the next logical security of the punishment. About motherhood in prison, 

the collective picture that gives the mother an almost sacred place in society also 

occurs behind bars. The maternal function, permeated with vitality, is inserted 

paradoxically in a situation of subjective mortification. This complexity brings to 

deep lamentation in the professionals and hope to transform the inmate from 

motherhood. There are also destructive symbolization in relation to the baby, seen as 

heir to the transgressive biography of the mother. To act in this situation, there is a 

need to support professionals in the intra and extramural, such as family support, 

their values, religiosity, theoretical support and multidisciplinary expertise. So wish 

transformations oxigenem and relieve the trapped air by so much mortification that 

they and the prisoners breathe and pulsate the same everyday with spaces of training 

and reflection. Conclusion: Commuting power and impotence, segregation and 

creativity, shape the attitudes of professionals imprisoned in the institutional logic. 

Often such logic prevents spontaneous action but also shows areas of new 

reconfigurations in an attempt to bring liveliness to hopelessness impregnated the 

walls and attitudes of some prisoners and professionals who live there. 

 

Descriptors: mother-child relations, prisons, Mental Health, Public Health 
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“Na vidraça das surpresas 

Nos lábios que estão atentos 

Bem acima do silêncio 

Escrevo teu nome 

Em meus refúgios destruídos 

Em meus faróis desabados 

Nas paredes do meu tédio 

Escrevo teu nome 

Na ausência sem mais desejos 

Na solidão despojada 

E nas escadas da morte 

Escrevo teu nome 

Na saúde recobrada 

No perigo dissipado 

Na esperança sem memórias 

Escrevo teu nome 

E ao poder de uma palavra 

Recomeço minha vida 

Nasci pra te conhecer  

E te chamar  

Liberdade” 

 

Paul Éluard (1942), tradução de 

Carlos Drummond de Andrade e Manuel Bandeira (1950) 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse pelo tema da maternagem, os cuidados primários nela envolvidos 

e sua relação com o desenvolvimento psíquico do bebê me acompanhou desde a 

graduação. A partir das leituras dos textos sobre Psicologia do Desenvolvimento, 

pude me envolver com a temática e fazer reflexões, as quais eram motivadoras para o 

desejo de pesquisar  sobre as primeiras relações constitutivas do ser humano e a rede 

de apoio que as sustenta.  

Por outro lado, a área da saúde constituiu-se como parte importante das 

minhas escolhas profissionais, concretizadas nos estágios obrigatórios em Pronto 

Atendimento e no setor de Pediatria do Hospital Regional da cidade de Sorocaba-SP. 

A clínica escola também foi espaço para muitas crianças me ensinarem tanto sobre a 

íntima relação entre o sofrimento psíquico e os investimentos que a família pode 

oferecer na constituição da história de vida do ser humano. Aprendi que não há 

linearidade quando se trata da complexidade que sustenta a relação mãe e bebê, 

motivo que torna tais estudos ainda mais desafiadores. 

Depois de formada, ingressei no Aprimoramento em Psicologia Hospitalar no 

Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, o que me possibilitou a 

inserção como parte efetiva de uma equipe de saúde no setor de Dermatologia. Tive 

oportunidade de estudar a relação da pele com o psiquismo e, neste contexto, o papel 

das primeiras relações estabelecidas entre a mãe e seu bebê como fundantes da 

formação psíquica deste.    

Ao mesmo tempo, iniciei minha participação no Laboratório de Saúde Mental 

Coletiva (LASAMEC), cujos eventos, reuniões, temáticas e pesquisas permitiram 

com que me interessasse pelo funcionamento das chamadas instituições totais. Dessa 

forma, ao ingressar no mestrado, pude coadunar meus interesses diversos ao propor 

um estudo sobre a relação mãe e bebê dentro da especificidade da prisão feminina, 

uma instituição total que, ao mesmo tempo em que garante a constituição de relações 

mãe-bebê dentro desse contexto possível de vivência comum, também dita a 
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separação da parelha, baseando-se em critério cronológico e jurídico rígido. Quem 

conduz o destino da díade é a instituição total e quem a representa são os 

profissionais da esfera da saúde, da justiça e da segurança, compondo uma rede de 

atuação multidisciplinar voltada à relação mãe-bebê inserida na situação prisional. 

A temática referente aos profissionais que acolhem a díade na instituição 

prisional foi considerada no âmbito dos estudos do LASAMEC. Meu orientador, Dr. 

Alberto Olavo Advíncola Reis, em parceria com a Secretaria da Administração 

Penitenciária de São Paulo, foi coordenador de um Curso de Atualização Profissional 

em Assistência Materno Infantil oferecido aos profissionais das Unidades Materno-

Infantis das prisões do Estado de São Paulo. Tratou-se de uma capacitação 

multiprofissional, envolvendo assuntos de gestão, ações e serviços em saúde voltados 

para essa temática.  

 Acompanhei as aulas sobre Desenvolvimento Infantil ministradas pela 

psicóloga Dra. Isabel da Silva Kahn Marin, as quais me proporcionaram revisitar o 

tema e me aprofundar nele. Também foi uma experiência enriquecedora conviver 

com os profissionais desses locais. Entrar em contato com suas ideias, crenças e 

formas de atuação me transportou simbolicamente e de maneira inicial até essa 

realidade.   

A oportunidade de me debruçar sobre esse universo me permitiu apreender o 

percurso traçado pelos profissionais envolvidos na temática da maternidade em 

situação prisional e compreender como suas vicissitudes implicam subjetivamente na 

díade mãe-bebê, ao mesmo tempo em que são mediadas por elas.   Dessa forma, é 

premente considerar a importância da relação dessa primeira parceria, mãe e bebê, 

estabelecida na vivência repetida dos cuidados primários e apropriação de sentidos 

da mãe nessa relação, visto que os significados são construídos pelas mães num 

contexto de separação anunciada e são influenciados pela rede de apoio que a 

sustenta. Nesse ensejo, o ambiente é cenário participante da relação mãe-bebê e é 

constituído por sujeitos presentes no entorno da díade, neste caso os profissionais 

atuantes de maneira direta ou indireta junto às presas grávidas e lactantes. Portanto, 

diante da importância da relação mãe e bebê, das representações e vivências da 
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maternidade no sistema prisional, dos vínculos e rompimentos que ali ocorrem, a 

instituição é representada por profissionais que se expressam a partir das suas 

atitudes e intervenções ressoando diretamente nessa população encarcerada provida 

de tamanha complexidade. Sendo assim, como ela é pensada, sentida e  tratada pelos 

profissionais que atuam de forma direta ou indireta nesse contexto? Esse 

questionamento foi um dos motivadores da presente pesquisa.   

Ao considerar tal percepção dos profissionais diante do contexto das mães na 

prisão, quais aspectos institucionais, jurídicos e emocionais envolvem o evento da 

gravidez, da maternidade e da separação entre mãe e bebê? Quem são esses 

profissionais que executam as intervenções? A reflexão também reside no fato de 

que implicações subjetivas sustentam os cuidados oferecidos pelos profissionais, 

suas atitudes diante das presas, diante dos outros profissionais e diante de todos os 

atores envolvidos e os futuros atores, os bebês.  
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RELEVÂNCIA DO ESTUDO 

 

Dentro da especificidade da saúde, o estudo qualitativo como uma das 

possibilidades de trabalho, tem como objetivo “oferecer subsídios para que a equipe 

de saúde compreenda as implicações da interação entre diferentes subjetividades, 

bem como a influência de tal interação no processo assistencial” (MEDEIROS et al, 

2007, p. 102). Segundo os mesmos autores, a partir desse entendimento, a pesquisa 

qualitativa em saúde contribui para a construção de diferentes olhares sobre os 

atendimentos, sobre os modos de ofertar os serviços de saúde e sobre o nível 

programático de desenvolvimento das políticas públicas. 

Esses diferentes olhares possíveis a partir da pesquisa podem trazer à tona as 

atitudes e intervenções dos profissionais atuantes com a temática das mães lactantes 

e grávidas encarceradas. E, assim, a partir do conhecimento das dimensões 

cognitivas, emocionais e comportamentais dos profissionais no tocante a suas 

relações com essa população, é possível refletir sobre a subjetividade inerente aos 

processos de trabalho oferecidos às presas. Em outras palavras, como se articulam os 

sentimentos, pensamentos e tendências à ação desses profissionais identificando e 

analisando possíveis contradições existentes entre suas atitudes e intervenções na 

atuação junto às gestantes e às mães com bebês que se encontram presas. 

A mulher presa é realocada ao final da gestação para unidade materno 

infantil. Trata-se de outro pavilhão dentro da própria penitenciária de origem ou, 

caso ele não exista, é realizado o encaminhamento para uma outra instituição. Sendo 

assim, a presa é afastada de sua rotina e de seu grupo social e destinada a outro local 

em que exercerá exclusivamente o papel de mãe. Em meio a tantas transformações 

gestacionais e ambientais, uma nova rede de apoio deve ser tecida. De acordo com a 

perspectiva winnicottiana, para a execução da função materna, a mãe deve contar 

com uma provisão ambiental que a sustente. Nesse contexto, os protagonistas desta 

sustentação são os profissionais que atuam de maneira direta e indireta com essas 

mulheres. Há de se considerar que as mulheres ficam nessas unidades apenas até o 

sexto mês de vida do seu bebê e, após este período, retornam ao seu pavilhão ou 



16 
 
 
 

prisão anterior. Dessa forma, pelo caráter de mobilidade das presas, os sujeitos que 

compõem tais unidades são os profissionais. Assim, são eles que protagonizam a 

dinâmica institucional e assumem posição de destaque nas relações estabelecidas no 

contexto prisional. Nesse contexto, os profissionais estão intimamente relacionados 

ao evento da maternidade e toda a importância deste para a formação física e 

psíquica do bebê. Para existir enquanto sujeito, o bebê necessita de um cuidador 

inserido em um ambiente favorável para exercício da função materna (WINNICOTT, 

1982). Por isso, é fundamental aprofundarmos a compreensão sobre os 

comportamentos daqueles que representam este meio ambiente (WINNICOTT, 

1994). 

Com base no pressuposto de que há múltiplas transformações, compostas por 

um conjunto de acontecimentos e as consequentes apropriações desses, é importante 

traçar um percurso das situações, de acordo com o momento vivido, relatado pelos 

atores sociais envolvidos - neste caso, os profissionais - para contextualizar 

experiências, modos de ser, pensar e agir refletidos no cuidado oferecido por eles. 

Ter uma compreensão da configuração da rede de apoio vivenciada pela mãe 

encarcerada pode trazer subsídios para ações voltadas a essa população, como formas 

de cuidado e práticas que contemplem o olhar integral para a saúde mental dos 

profissionais e das mães encarceradas e seus filhos. 

Trilhar esse percurso também possibilita articular processos históricos, 

sociais, psíquicos e culturais entrelaçados que vão além do foco na constituição da 

relação primária mãe-bebê e da importância da rede de apoio em seu entorno. 

Desenvolver um olhar direcionado aos profissionais, esses igualmente aprisionados 

pelo contexto de segregação e massificação que edifica a prisão, assume centralidade 

na presente pesquisa. A partir dessa imersão, pretende-se possibilitar que ações atuais 

sejam pensadas e que emerjam novas práticas que beneficiem todos os sujeitos que 

compõem as unidades materno infantis. 

Apesar da relevância da presente temática, há escassez de pesquisas acerca 

dela. Santa Rita (2006 b) alerta para a complexidade e importância de mais estudos 

neste sentido: 



17 
 
 
 

Sem dúvida, sabe-se que todas as formas de encarceramento são 

complexas e como não pensar no agravamento dessa situação para seres 

humanos em umas das fases mais significativas da vida, os seus primeiros 

anos de vida? Ou ainda, como não imaginar os efeitos e influências dos 

aspectos de separação da mãe-criança, ou seja, o impacto nas crianças da 

separação parental pela prisão? Essas questões ajudam a compreender o 

quanto é complexo e necessário à ampliação de análises sobre esta 

temática e a intervenção efetiva nesta realidade. (p. 15). 

É importante atentar-se para a invisibilidade ainda maior diante dos estudos 

com os profissionais atuantes nessa complexidade. Esse desprezo do campo 

acadêmico é problematizado por alguns trabalhos, em sua maioria com os agentes da 

área de Segurança (VASCONCELOS, 2000; LOURENÇO, A., 2010; LOURENÇO, 

L., 2010; TAETS, 2012; BARCINSKI et al, 2014). Tais profissionais são 

informantes privilegiados, pois vivenciam cotidianamente os entraves, progressos e, 

no entanto, não possuem voz e influência nos estudos científicos, nas decisões e 

formulações de políticas públicas (LOURENÇO, L., 2010; BARCINSKI et al, 2014). 

Há, portanto, necessidade de avanços, como considerá-los participantes ativos das 

reflexões, das possibilidades de melhorias, do repensar sobre os procedimentos 

ultrapassados e do reconhecimento das dificuldades e potencialidades dos processos 

de trabalho em contexto prisional.  

Outro relevante progresso ocorreria se ações e serviços do Sistema Único de 

Saúde (SUS), a partir do acesso universal e igualitário (Lei 8080/1990) e da Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) e sua articulação de atenção à saúde para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental (Port. 3088/2011) ultrapassassem os muros da 

prisão. Outro procedimento importante é a capacitação, também defendida no Plano 

Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário (2004), que estabelece programas de 

qualificação dos profissionais de saúde, dos servidores prisionais e dos agentes 

promotores de saúde.  

Todavia, uma das dificuldades para a melhoria de ações e serviços se dá na 

desarticulação entre os aparatos jurídicos-políticos e a prática institucional, 

possivelmente pela contradição entre o discurso da reabilitação e a lógica da punição 

(SANTA RITA, 2006b), apesar de as leis defenderem a concepção de que as pessoas 

privadas de liberdade devem ser punidas somente com a privação da liberdade, e não 

com a privação de seus direitos humanos e muito menos com a suspensão de sua 
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cidadania (BRASIL, 2008). Contudo, o paradoxo parece ser sustentado ainda pela 

soma de preconceitos sofridos pelo sujeito apenado. No que se refere à segregação, o 

indivíduo, de acordo com Amarante (2007), não é incluído por uma lei ou decreto, 

mas sim por um processo social. Pesquisar sobre as atitudes e intervenções dos 

profissionais diante de mulheres, mães, presas, é uma tentativa de incluí-los nos 

registros da ciência, apresentar novos conhecimentos e possíveis novos olhares às 

instâncias geradoras de políticas públicas, aos profissionais atuantes na prisão e à 

sociedade em geral.  

Para a contextualização do cenário da maternidade, da prisão e das atitudes 

dos profissionais, o presente estudo iniciará o primeiro item da introdução com uma 

breve exploração sobre mecanismos psíquicos da relação mãe e bebê. Ao nascer um 

bebê, uma relação afetuosa movida por cuidados repetitivos deve ser disponibilizada 

a ele para sua constituição como sujeito psíquico e social. Ao mesmo tempo também 

nasce uma mãe, que desde a gestação vai se apropriando das transformações físicas e 

emocionais em meio a uma série de representações do imaginário coletivo sobre o 

lugar social que ocupará. Para a parceria se efetivar, mãe e bebê necessitam de um 

ambiente favorável representado por uma rede de cuidados potente e sustentadora.  

O segundo item da introdução tratará da prisão, sua dinâmica e alguns efeitos 

psíquicos e sociais sob aqueles que lá circulam. Tal instituição possui um modo de 

organização regido pela massificação e mortificação dos sujeitos lá inseridos. Nesse 

contexto prisional, a maternidade, evento único e mobilizador de um grupo social, 

assume especial complexidade.  Outro tema desenvolvido neste item será o ambiente 

institucionalizante que habita a mulher, mãe de um bebê que se encontra presa por 

responder a um processo criminal. Assim, há algumas especificidades na intersecção 

entre ser mulher, mãe e presa que serão expostas nessa seção do trabalho.  

O terceiro item da introdução tratará sobre os profissionais da prisão. Esses 

enfrentam cotidianamente os efeitos do aprisionamento e atuam em meio a essas 

repercussões que moldam o dispositivo prisional. Dessa forma, os processos de 

trabalho ocorrem em contexto complexo que requer manejos específicos de 

enfrentamento e atuação profissional. 
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Após aproximações acerca das temáticas que montam o cenário para o 

presente trabalho, no capítulo 2 será desenvolvido o aporte teórico que embasará a 

análise dos dados. Serão expostos os principais conceitos pertencentes à psicologia 

social como o conceito de atitude (KRECH et al.,1962; KRECH, 1976) e conceitos 

winnicottianos (1945, 1948, 1949, 1950, 1969, 1971, 1975).  Entende-se que entre 

eles, a respeito de suas diferenças epistemológicas, há convergências e 

complementaridades que ajudam muito na compreensão do objeto de nosso 

estudo. Os referenciais teóricos assumirão dimensões sociais e psíquicas, em especial 

os conceitos de holding e o de espaço potencial.  

O capítulo 3 aborda o objetivo geral e os específicos deste trabalho. O 

capítulo 4 trata do desenho metodológico e posteriormente, no capítulo 5, os 

resultados foram divididos, primeiramente em um relato com breves impressões 

sobre os processos e entraves do campo estudado e, em seguida, nas grandes 

temáticas articuladas com o aporte teórico. Por último, no capítulo 6, as 

considerações finais retomam o percurso reflexivo e analítico das atitudes dos 

profissionais nas unidades atuantes direta ou indiretamente materno-infantis.   
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A RELAÇÃO MÃE E BEBÊ 

 

1.1.1 Ao nascer um bebê: relações primárias e constituição do sujeito 

 

As ciências humanas e suas construções conceituais sobre a criança - vista  

além de um adulto em miniatura - são recentes no Ocidente (REIS, 2010). A 

sociologia, por exemplo, desenvolveu estudos apenas no final do século XX sobre a 

infância provida de uma pluralidade dos contextos sociais, culturais, étnicos e 

históricos que a constituía (QUINTEIRO, 2002). Essa sociologia da infância trouxe 

avanços para o entendimento da criança, mas o bebê ainda é objeto de estudo pouco 

apreendido por essa disciplina. Os autores que se propõem a estudar a temática dos 

bebês, como afirmam Tebet e Abramowicz (2013), conceituam-nos como uma 

potencialidade, um devir para as relações sociais pois, enquanto bebês, ainda não 

introjetaram as formas de organização sociais às quais pertencem. Para exemplificar, 

esses autores remetem à fala de Deleuze (1995), que afirma não haver 

individualidade dos bebês, de modo que mesmo quando eles apresentam 

singularidades de expressões, como gestos ou sorrisos, eles ainda não são providos 

de subjetividade. 

No plano da ciência psicológica, vários autores se debruçaram sobre a 

temática do desenvolvimento do bebê, pautados na relação oferecida pela mãe ou 

pelo cuidador constante nos primórdios da sua vida. A psicanálise serviu de 

instrumental a vários desses estudiosos, dentre eles Vygotsky, Wallon, Spitz, 

Bowlby, Lacan, Mahler, Winnicott, Klein, Mannoni, Dolto, Anna e Freud, 

representantes de importantes referências teóricas que sustentam estudos até os dias 

atuais. 
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Tais teorias apóiam-se no entendimento das questões emocionais intimamente 

ligadas ao desenvolvimento do ser humano em sua totalidade, ou seja, nas 

concepções cognitivas, emocionais e sociais. Para o fenômeno do desenvolvimento 

se efetivar, o bebê necessita do ambiente social que o circunda. Nesse ensejo, 

Bowlby (1990) desenvolveu a Teoria do Apego a partir da influência da psicanálise e 

da etologia, postulando que o bebê elege uma figura de apego, responsável pelas 

satisfações de suas necessidades e pela referência dessa constância de cuidados e 

proteção. O autor defende uma visão genética-instintiva ao considerar que o bebê 

possui aparato comportamental para buscar essa figura de apego, assim como a mãe 

já possui recursos psíquicos para se apropriar desse papel cuidador e protetor. 

Outro autor envolvido com a temática dos bebês foi Spitz (1979), que 

formulou um estudo psicanalítico do desenvolvimento normal e anômalo das 

relações objetais. Ao articular as etapas dos progressos fisiológicos e psicológicos do 

bebê em seu primeiro ano de vida a partir de observações, este autor concluiu que a 

relação objetal constituída nessa fase da vida é o eixo norteador tanto para potenciais 

vínculos sociais futuros como também para prejuízos como as doenças de privação 

materna, as quais nomeou de hospitalismo e depressão anaclítica. 

Em meio aos estudos com observação direta de bebês, Spitz (1979) diverge 

dos principais estudiosos que, até então, atribuíam ao recém-nascido uma estrutura 

mental complexa. O autor defende o desenvolvimento lento e contínuo do bebê, o 

qual só é possível a partir da disponibilidade de um cuidador que desempenhe 

algumas ações, tais como alimentar, aquecer, higienizar, ninar, proteger. Tais ações 

são fundamentais para a sobrevivência do bebê, considerado como um todo 

indiferenciado da sua mãe com impulsos fisiológicos (SPITZ, 1979).  

Tal indiferenciação mantém o bebê em uma organização cenestésica movida 

pelo desprazer, gerando uma descarga – o choro, por exemplo – que para ser cessada 

demanda uma fonte ou intervenção externa. Essa dinâmica de ação, reação e ação 

que compõe a relação mãe e filho gradualmente habilita o bebê a desenvolver a 

organização diacrítica, na qual a percepção surge e manifesta-se por processos 
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cognitivos e conscientes do pensamento, somando-se com a cenestésica já inata: 

visceral e centrada no sistema nervoso autônomo. 

Nesse ensejo, o mesmo autor afirma que, para ocorrer esse percurso de 

evolução, os cuidados físicos devem ser acompanhados de afetividade, a partir do 

estímulo mais frequentemente oferecido a ele: a face humana, sempre associada com 

a supressão do desprazer. Além disso, afirma que o bebê não tem afeto nato, mas sim 

predisposição a desenvolvê-lo. Assim, os precursores do afeto do bebê (desprazer e 

quietude) transmutarão-se, posteriormente na capacidade de sentir afeto a partir do 

fluxo contínuo da relação mãe e bebê e suas contínuas trocas afetivas.  Portanto, a 

face da mãe não só é reconhecida como supridora das tensões como também é 

geradora de um rudimentar sentimento de afetividade do bebê pela sua mãe. 

A importância dos cuidados iniciais foi igualmente discutida por Mahler 

(1977), que elencou etapas evolutivas e as separações, em especial a separação-

individuação, como principal fenômeno para que o bebê possa se constituir como 

sujeito. A mãe estabelece uma parceria simbiótica com o bebê, suprindo as tensões 

desprazerosas dele, limitadas a um conjunto de reflexos, experiências instintivas que 

gradativamente são percebidas pelo bebê e associadas à figura materna. A autora 

indica que ao sexto mês inicia-se uma tentativa de separação-individuação do bebê, 

expressa nos comportamentos como o de puxar o cabelo, afastar o corpo da mãe e  

explorá-la tátil e visualmente, mostrando indícios da função cognitiva do 

reconhecimento daquilo que é familiar e não-familiar. 

Para ocorrer o processo de separação e individuação, o bebê vivencia outras 

duas etapas anteriores. Para Mahler (1977), há primeiramente uma fase autista (do 

nascimento aos dois meses de vida), durante a qual o bebê não diferencia o interno 

do externo. Paulatinamente, inicia-se um primitivo reconhecimento da satisfação de 

suas necessidades como algo externo e a tensão como interna: nesse momento, 

configura-se a fase simbiótica. A autora, assim como Bowlby, defende a capacidade 

inata do ser humano de atingir o processo de individuação-separação. 

A partir desses teóricos, todo esse percurso presente nos primórdios da vida 

do bebê, aponta para a importância e necessidade da presença de um outro, o 
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cuidador. Sustentado nessa parceria, o bebê adquire potencialidades para vir a ser um 

sujeito. 

 

1.1.2 Nasce uma mãe: apropriação física e psíquica da função materna 

 

A maternidade traz à tona aspectos sociais frutos do imaginário socialmente 

construído conferido à mãe, circunscrito no amor idealizado, ilustrado nas religiões, 

nas cantigas e nos mitos, alegorias que expressam a devoção materna esperada 

socialmente (LOPES, 2004). Ao longo da história moderna e contemporânea, houve 

uma construção social da família segundo a qual a mãe assume o papel de cuidadora 

dos filhos, movida pelo sentimento de família. Com os resquícios da Idade Média e a 

influência católica nas representações da Virgem Maria como cuidadora devota do 

menino Jesus, observa-se que o papel da mãe sofreu mudanças de acordo com a 

organização econômica e social vigente (ARIÈS, 1981). Ser mãe, a partir do século 

XVII, tornou-se a atividade mais invejável e doce que uma mulher pode desejar 

(BADINTER, 1985), imagem reforçada no século seguinte por Rousseau, ao 

fortalecer a noção do lugar feminino preenchido por cuidados ao marido e filhos. 

Assim, a mulher que adquire esse lugar com amor incondicional possui 

reconhecimento social algumas vezes invejável (LOPES, 2004). 

As representações construídas e sustentadas socialmente produzem efeitos 

emocionais percebidos nos potenciais vínculos que serão construídos com o bebê, 

nas fantasias eliciadas diante da experiência da maternidade bem como nos 

sentimentos experimentados pela mãe, desde a gestação.   

Os meses que constituem a gestação permitem que a mãe construa 

representações de um espaço psíquico para o bebê, dentro de si e de sua vida. O bebê 

então, gradativamente, ocupará este espaço, transformando-se de inicialmente 

estrangeiro em familiar (ARAGÃO, 2004). O tempo da gravidez permite que a 

mulher invista emocionalmente no bebê e se aproprie de representações psíquicas 

que a configuram como mãe. O processo da gestação, portanto, possibilita que a 
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mulher construa um espaço psíquico materno e, com isso, inaugure a vivência de um 

encontro genuíno consigo mesma e a revivência de ser filha (ARAGÃO, 2004). 

Então, quando há a gravidez, há expectativas advindas da mãe (bem como do 

pai e familiares) em relação ao bebê que está por vir e ocorre emergência de 

sensações e consequentes sentimentos constituintes da gestação, em especial à mãe 

nascente desse processo. Juntamente com as transformações físicas, surgem fantasias 

que mobilizam a mãe frente à gestação. Fiori (1981) exemplifica alguns sintomas 

físicos e possíveis sentidos psíquicos, como a hipersonia, processo positivo no qual a 

mãe compartilha de um dormir junto com o bebê, ensimesmar-se para elaborar a 

gravidez.  

Para a mãe, a movimentação do feto pode representar a percepção concreta do 

outro, o bebê, dentro de seu ventre além de profundas tranformações em seu esquema 

corporal, o que pode gerar certo estranhamento. Mas é em meio a essas 

transformações físicas, emocionais e sociais que ocorre o processo da constituição da 

subjetividade materna, isto é, a mulher vai, gradativamente, apropriando-se do 

imaginário de ser mãe, ter o corpo de grávida, relacionar-se com os outros e consigo 

mesma atravessada por esse imaginário. 

Algumas semanas precedentes ao nascimento do bebê, a mãe percebe-se mais 

sensível e disponível à experiência da maternagem, tendo em vista as necessidades 

físicas e emocionais do bebê. De acordo com Winnicott (1982), esta sensibilidade 

representa o estado psicológico da preocupação materna primária. Trata-se de um 

estado natural e esperado, com período determinado, perdurando algumas semanas 

após o nascimento do bebê. A partir desse estado, o qual será tratado de maneira 

aprofundada posteriormente, a mãe sente-se habilitada para saciar as necessidades do 

bebê e, assim, cria a oportunidade de o bebê vivenciar suas primeiras experiências de 

forma mais tranquila.  

Esse percurso sobre concepções psíquicas vividas pela mãe frente à 

experiência da maternidade pode ser pensado como instintivo, o que é sustentado por 

alguns autores, como Bowlby (1990), acima mencionado. Com pensamento 

convergente, a antropóloga Hrdy (2001) defende a ideia de que o envolvimento 
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materno não é uma construção social, mas fruto de causas orgânicas pelas quais a 

mulher fica suscetível ao vínculo com o seu filho.  

O lugar da mãe, seja ele genético-instintivo, fruto de uma construção psíquica 

em dado contexto social, ou mesmo resultado da interação de fatores biológicos e 

sociais, é de inegável importância. Como o percurso de tornar-se mãe manifesta-se 

na disponibilidade interna e no envolvimento com o bebê, é relevante considerar a 

rede de apoio oferecida à mãe, uma vez que esta rede pode ter a função de facilitar 

ou dificultar a efetivação do papel materno.  

 

1.1.3 Função ambiental sustentadora da díade 

 

A importância da relação mãe e bebê foi eixo norteador da teoria construída 

por Winnicott. Saúde, de acordo com a abordagem winnicottiana, é a maturidade 

relativa à idade do sujeito, considerando a perspectiva de desenvolvimento 

(WINNICOTT, 1999). E, para alcançar a maturidade, o sujeito, em todas as fases da 

sua vida, deve estar inserido em um ambiente suficientemente bom e favorecedor de 

saúde mental (WINNICOTT,1982). 

Para isso, nas relações primárias, deve haver uma parceria criada entre a mãe 

e seu bebê, que possibilite o desenvolvimento psíquico deste e o estabelecimento de 

relações sociais posteriores. Assim, o bebê se instrumentaliza e se prepara 

emocionalmente na relação materna e compartilha dos frutos da relação materna com 

as pessoas ao seu redor. A função materna, potencializadora ou não dos vínculos 

futuros do bebê, necessita de um ambiente favorecedor para execução da 

maternagem (WINNICOTT, 1975). Ao considerar-se as relações estabelecidas na 

sociedade ocidental contemporânea individualista, a mãe encontra-se isolada no 

árduo exercício da maternidade e desamparada do auxílio de outros sujeitos voltados 

à função ambiental (GRANATO, 2004). Nesse contexto, a autora afirma que, se a 

mãe conta com uma rede de apoio mais solidária e íntima, ela pode desinvestir-se 

momentaneamente da extenuante jornada de ser mãe, o que também beneficia a 
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criança que tem, então, acesso a outros relacionamentos igualmente constitutivos 

para sua formação psíquica e social. 

A delicada vivência da maternidade para ambos, mãe e bebê, portanto, é 

configurada no ambiente que os sustentam. Esse ambiente é composto pela complexa 

interação da estrutura física que os acomoda, do contexto sócio-cultural pertencente à 

díade e dos sujeitos no entorno dessa relação. Para o desenvolvimento da parceria 

mãe-bebê se efetivar, é imprescindível que um ambiente de confiabilidade esteja 

disponível para a mãe e seja oferecido o holding – sustentação processual e repetitiva 

de cuidados (WINNICOTT, 1975). Nesse ensejo, a presença humana oferecedora de 

holding se dá num espaço físico e na forma em que este é manejado: presença 

marcada pelo toque, olhar, cheiro e objetos que remetem às pessoas, vivências e 

significados (GRANATO, 2004).  

O espaço físico que acolhe a mãe e o bebê deve possuir as características 

semelhantes à função materna, ou seja, deve cuidar, acolher e sustentar a díade para 

que ela desenvolva a relação satisfatoriamente. Esse amparo ambiental é reconhecido 

e valorizado pelas mães nesse momento único. O estudo de Melo et al (2012) sobre 

os cuidados maternos de crianças até dois anos revela discursos maternos que 

ressaltam a busca por ambientes com relações afetivas e respeitosas, atribuindo 

notável valor às interações do bebê com a família e com a comunidade que ambos, 

mãe e bebê, estão inseridos. Nesse sentido, as mães de bebês reforçam a necessidade 

da existência de um ambiente acolhedor para fornecer recursos a ela em seu exercício 

da maternagem. Tal suporte perpassa, dentre outras formas, os cuidados físicos 

oferecidos à criança e o suporte emocional.  Além dessa contribuição, as mães 

percebem que a rede de apoio social influi diretamente no modo de maternagem que 

executam, pois ao usufruirem de um ambiente favorecedor, elas ficam mais 

disponíveis para seus bebês (MELO et al, 2012). 

O ambiente, nesse sentido, é tanto a mãe, o pai e os familiares como também 

o grupo social inserido em um contexto cultural. Esses sujeitos e esse local são 

responsáveis por acolher o bebê e sua mãe a fim de que ocorra o desenvolvimento do 

bebê e de seu sentimento de continuidade de ser e pertencer àquele ambiente social. 
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1.2  A PRISÃO 

  

1.2.1 A prisão, suas funções e efeitos 

 

De acordo com Chiaverini (2009), a origem das prisões é decorrente da 

estrutura econômica e do modo de organização política de dado grupo social e de um 

específico contexto histórico. Nas sociedades ocidentais modernas, o direito penal 

padronizou sanções e tempo de reclusão para inúmeros crimes, com o intuito de 

retirar o indivíduo infrator da sociedade e inseri-lo em um tempo e espaço 

institucional punitivos. Tal prática advém do interesse mercantilista no século XVI, 

na Inglaterra e Holanda, com o nascimento das primeiras casas de correção pautadas 

na ideia de encarceramento produtivo: o uso do trabalho do preso.  

Foucault (1999) retrata a crescente generalização desse dispositivo de 

controle frente aos crimes no século XVIII juntamente com a dominância política da 

burguesia, apoiada teoricamente em princípios igualitários. Entretanto, as práticas 

cotidianas e formas de organização institucional eram marcadas por sistemas de 

micropoder com essência da desigualdade e assimetria que compõem as disciplinas. 

Sendo assim, os mecanismos de micropoder objetivam disciplinar a partir da 

demarcação e modificação do anormal, seja doente ou transgressor (FOUCAULT, 

1979). Para elucidar o dispositivo prisional, o autor utiliza o panóptico de Bentham, 

projeto arquitetônico de prisão circular e totalmente vigiada, para problematizar os 

dispositivos disciplinares de controle social. A ordem, instrumento de poder, molda o 

funcionamento dos dispositivos disciplinares, de acordo com Foucault (1999, p. 

164): 

[...] prescreve a cada um seu lugar, a cada um seu corpo, a cada 

um sua doença e sua morte, a cada um seu bem por meio de um 

poder onipresente e onisciente que se subdivide ele mesmo de 

maneira regular e ininterrupta até a determinação final do 

indivíduo, do que o caracteriza, do que lhe pertence, o do que 

lhe acontece. 
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Esse modo de organização do dispositivo prisional propõe-se a disciplinar os 

corpos dos indivíduos e vai além dos muros prisionais, estando também presente nas 

escolas, hospitais e locais de trabalho. Outro importante autor, Goffman (1961), 

reflete sobre os mecanismos de estruturação das instituições totais, locais que, por 

longos períodos, abrigam pessoas gerenciam demasiadamente suas vidas. Tais 

instituições têm impactos na subjetividade, ocorrendo um fenômeno denominado 

mortificação do eu. Esse fenômeno ocorre a partir da supressão da cultura e da 

impossibilidade de circulação em grupos sociais, coisificando aspectos subjetivos 

dos internos através do despojamento dos seus bens, costumes, gestos e 

espontaneidade. Embora toda instituição apresente tendência de fechamento, a 

coisificação do sujeito se dá de modo marcado na instituição total, já que ali é 

imposta uma barreira física e é proibida a circulação no meio externo. Esse aspecto 

central do isolamento impossibilita o sujeito de pertencer a locais diversos, de ter 

contato com diferentes sujeitos e de viver sob regras distintas (GOFFMAN, 1961).  

Além disso, Foucault (1999) evidencia o caráter coercitivo desses 

estabelecimentos marcado no corpo humano que é esquadrinhado e desarticulado.  

Dessa forma, uma “anatomia política” surge, exerce domínio e protagoniza ações no 

corpo do sujeito apenado, fabricando corpos dóceis e disciplinados. O autor alerta 

que, embora a “mecânica do poder” ocorra em todas as instituições, como as 

educacionais e de saúde, as prisões possuem técnicas gerais que operam e 

reproduzem seu modo de funcionamento e investimento político no corpo dócil, 

corpo esse submetido a condições de vida inferiores a dos demais sujeitos da 

sociedade, reflexo da punição que alimenta a dinâmica prisional (GODOI, 2010). 

Algumas técnicas mediadoras da relação preso-prisão regem as relações entre 

os presos, a fim de estabelecer um modo de organização entre eles. Para isso, alguns 

dispositivos são desenvolvidos também internamente, com ações voltadas à 

sobrevivência interna - e, posteriormente, externa - de facções, como o Primeiro 

Comando da Capital (PCC). Um dos fundamentos desses grupos organizados é 

legitimar e oficializar uma representação dos presos. Assim, há um canal de 

comunicação entre os presos e a instituição, ora sob forma de violência, ora sob a 
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forma de uma política instituída, como é o caso das Comissões de Solidariedade 

(BIONDI, 2009; ALVAREZ et al, 2013).  

No entanto, a instituição prisional não pode ser problematizada com base 

apenas nos movimentos destrutivos da segregação e dos ataques ao eu. Em sua 

complexidade, sobrevive uma rede de apoio estruturada e intensa entre aqueles que 

ali circulam e que transborda para outras configurações sociais. Assim, como afirma 

Godoi (2010, p. 10): 

Se a chegada da prisão implicava num impacto desestruturante do 

ambiente familiar e da rede vicinal, sua presença continuada 

parecia implicar em processos mais amplos de reestruturação de 

práticas, discursos e vínculos sociais, que não poderiam ser 

satisfatoriamente descritos em termos estritamente negativos 
 

 Nesse contexto, a prisão não pode ser pensada de forma linear, sendo vista 

apenas como destrutiva. O dispositivo prisional revela-se como um complexo 

articulador de ações, discursos e modos de organização que são reflexos dos 

processos históricos, culturais e sociais de uma sociedade. Dessa forma, a prisão, no 

decorrer de toda a história, possui uma função e utilidade social dentro de dada forma 

de organização social e por isso deve obter uma abordagem mais pluralista e 

multidimensional (SALLA et al, 2006). Os países ocidentais, a partir da década de 

setenta, assumiram severas formas punitivas, ganhando expressão em especial nos 

Estados Unidos e Inglaterra, como apontam os estudos de Garland (2001). Esse 

sociólogo da criminologia contemporânea documenta a evolução das formas de 

punição e suas alterações principalmente após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra 

Fria. Ademais, ele analisa os avanços tecnológicos, o neoliberalismo e o mercado de 

trabalho relacionados à crescente força do sistema prisional. O endurecimento penal 

e o fortalecimento das prisões ganham aliados, pois a tecnologia pode 

instrumentalizar o controle, a iniciativa privada reconhece a prisão como fonte 

altamente lucrativa e há a precarização do trabalho com o aumento da informalidade 

e do desemprego.  

O conjunto de práticas rígidas na atualidade gera, nos indivíduos inseridos no 

contexto prisional, efeitos que não são conhecidos pela sociedade em geral. Isso se 
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deve ao fato de que o sofrimento é percebido pela sociedade como uma simples 

privação da liberdade e não são reconhecidas as profundas perdas sociais, frutos do 

encarceramento (SALLA, et al, 2006). A constante vigilância é um recurso de 

sobrevivência do preso, pois a qualquer momento dentro da prisão ele será testado e, 

caso não se defenda, será rotulado como fraco ou mostrará sua tenacidade diante dos 

demais presos e dos profissionais. Assim, o preso é constantemente convocado a 

mostrar seus recursos internos frente a situações que exijam uma prova de suportar 

situações limites, despertando ansiedade aguda e constante na vivência prisional. 

Essa dinâmica é uma ameaça ao ego do preso, que é forçado a viver na constante 

vigilância (SYKES, 1958).   

O aprisionamento e todos os seus desdobramentos punitivos se estendem aos 

familiares dos presos. As mulheres, presas diretas ou indiretas, sofrem mais com o 

encarceramento, pois são agentes protagonistas do cuidado de suas configurações 

familiares (OSPDH, 2006). Tendo em vista os efeitos do aprisionamento, o estigma 

dos presos e familiares merece reflexão. O estigma de um sujeito ressoa e se estende 

às pessoas próximas, especialmente os familiares, pois é uma extensão do estigma 

que o cerca (GOFFMAN,  1988). Revela-se, dessa forma, como uma marca imoral, 

uma ferida na reputação dos presidiários e passa para os sujeitos que convivem com 

eles, uma vez que a sociedade os vê de maneira fundida (SCHILLING;  

MIYASHIRO, 2008). Há necessidade de denunciar os efeitos perversos da „etiqueta‟ 

delinquente (OSPDH, 2006) tatuada nos presos, egressos e seus familiares. Percebe-

se, portanto, que a prisão tem a desestruturação como efeito primordial: 

desestruturação individual, familiar e comunitária (GODOI, 2010). Além dos efeitos 

estigmatizantes, viver em contexto prisional significa abdicar de direitos e conviver 

com privações, culminando nas “dores do aprisionamento”, nomeadas e discutidas 

por Sykes (1958). Esse sociólogo e criminólogo elenca as privações de liberdade, de 

bens e serviços, de relacionamentos heterossexuais, de autonomia e de segurança que 

regem uma forma específica de ser e estar em contexto prisional.   

A prisão sofre transformações sociais e culturais no decorrer da história, 

moldando-se em função das necessidades e reflexos de determinado momento 

histórico. Seu modo de funcionamento revela intensos efeitos psíquicos e sociais em 
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todos os envolvidos, sejam eles presos, familiares, voluntários ou profissionais. O 

dispositivo carcerário passou por modificações em seu objetivo: desapropriou-se da 

missão de ressocializar, apoiada na década de 1970, para atualmente excluir os 

indivíduos ameaçadores do bem-estar social (GARLAND, 2001) ou tornar ainda 

mais vulneráveis determinados grupos (SANTA RITA, 2006a). 

 

1.2.1 O ambiente em que habita a díade: a prisão feminina 

 

Da dinâmca que estrutura e conduz as instituições totais, como a prisão, 

emergem ainda questões que perpassam problemáticas ligadas ao gênero, como a 

iniquidade de tratamento entre homens e mulheres confinados. A formalização das 

práticas de encarceramento feminino ocorreu, no Brasil e no mundo, tardiamente. A 

primeira prisão instituída no estado de São Paulo, na Era Vargas, assumiu contornos 

de um lar, sob proteção de freiras e de não agentes penitenciários (TURRI, 2014). No 

entanto, com o movimento feminista, a mudança de olhar da criminologia em relação 

à mulher e a falência dos modelos anteriores, as ações institucionais dos presídios 

femininos passaram a ser, e ainda são, norteadas pela lógica masculina (SANTA 

RITA, 2006a).  

Dentre as várias especificidades que os tornam diferentes nesses locais, a 

sexualidade merece destaque. Lopes (2004) traçou um percurso histórico das 

diferenças de gênero pautadas no olhar androcêntrico, que se estende às prisões, 

norteando punições mais severas às mulheres e também subjugando alguns de seus 

direitos, como o de exercer a sexualidade. De acordo com a Regulamentação da 

Secretaria de Assistência Penitenciária (2001), o direito à visita íntima se efetivou 

apenas no ano de 2001 para presídios femininos, muitos anos após o direito 

adquirido pelos homens encarcerados. Ainda hoje, algumas prisões não permitem 

visitas íntimas às presas e, mesmo naquelas instituições que incluem esse direito em 

suas rotinas, observam-se restrições, como critérios de união estável, não solicitados 

aos homens presos (RAMOS, 2011).  
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Desse modo, nos presídios masculinos 86% dos presos recebem visita íntima, 

enquanto apenas 37,94% das mulheres fazem uso desse direito (BRASIL, 2009). 

Como pano de fundo desses números, os significados que motivam a escolha – 

quando há possibilidade - em optar ou não pela visita foram estudados por Lima 

(2006): na Penitenciária Feminina da Capital, apenas 2,6% relatam nos prontuários o 

desejo de inscrever seu companheiro. Os sentidos são justificados, em geral, para 

aquelas que recusam a visita íntima, é uma forma de reafirmarem sua liberdade 

sexual, sustentando, assim, a escolha de não terem relações sexuais. Já para as que 

desejam as visitas, é uma forma de manter o vínculo conjugal e de exercerem sua 

sexualidade.  

Nesse contexto, as visitas íntimas podem transcender a função de adquirir um 

espaço para a prática sexual, assumindo-se como um momento em que se possa 

efetivamente ter intimidade e privacidade para conversar com seu companheiro, 

tratar de assuntos pessoais, perspectivas e sentimentos (LOPES, 2004).  

Assim como a visita íntima, pode haver outras possibilidades de encontro 

genuíno na instituição. Mesmo em meio à imersão na lógica da coisificação sofrida 

por sujeitos institucionalizados, como aponta Goffman (1961), esses podem 

vivenciar feixes de atividades vivas conforme o mesmo autor afirma, 

Toda instituição total pode ser vista como uma espécie de mar 

morto, em que aparecem pequenas ilhas de atividades vivas e 

atraentes. Essa atividade pode ajudar o indivíduo pelos ataques ao 

eu. No entanto, precisamente na insuficiência de tais atividades, 

podemos encontrar um importante efeito de privação das 

instituições totais. (p.66) 

Tais ilhas de atividades vivas e atraentes podem representar a vivência de ser 

mãe e, assim, possibilitar uma diluição do efeito de privação. Essa experiência é cada 

vez mais presente na instituição total que configura a prisão, já que nos últimos cinco 

anos houve um crescimento acentuado e constante da população feminina a ocupar 

espaço nos estabelecimentos penais do país (BRASIL, 2008) e do mundo 

(CHAMBERS, 2005; POEHLMANN, 2005).  
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Em decorrência do crescimento da população feminina presa, observa-se um 

aumento de mulheres grávidas no contexto do cárcere e, portanto, surge a 

necessidade de ações e serviços que assegurem os direitos e especificidades de cada 

ser humano envolvido: mãe e criança. De acordo com as Diretrizes de Atenção à 

Mulher Presa, SAP (2013), 83,7% das mulheres apenadas são mães. Dentre elas, 

76% possuem filhos entre 0 e 17 anos e 11 meses, faixa etária que requer proteção, 

respaldada pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990, art 70). A grande 

maioria dessas mães (96,3%) afirma que deseja se reitegrar socialmente e estreitar os 

vínculos com seus filhos.  Ademais, uma das questões de maior sofrimento psíquico 

é o afastamentos dos familiares, sejam eles o companheiro ou os filhos 

(BUCKERIDGE, 2011; SANTOS, 2013; MARIN, 2014). 

Nesse contexto, existem leis que garantem os direitos dessa população (Constituição 

de 1988, Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990, Rede Cegonha, Rede de 

Proteção à Mãe Paulistana), assim como a lei que define a existência de local 

específico para gestante e parturiente presa (art. 89 da Lei Nº. 7210/84). Há também 

a lei 11.942/2008 específica à mãe encarcerada, cuja inovação reside ao defender a 

assistência (em saúde e social) à mulher gestante, a amamentação até, no mínimo, 

seis meses, bem como creche para abrigar crianças entre seis meses a um ano. 

Todavia, essa lei não define um prazo para os bebês ficarem com suas mães. Essas e 

demais normas oficializam o dever do Estado e sua responsabilidade em garantir os 

direitos a todas as mulheres, incluindo aquelas presas que se encontram sob sua 

custódia. Há também dispositivos jurídicos internacionais como as Regras de 

Bangkok (ONU, 2010), que asseguram condições dignas para mulheres grávidas e 

com bebês na prisão.  No entanto, de acordo com Santa Rita (2009), esse aparato 

jurídico não garante que as leis sejam efetivadas, tornando-se assim a situação 

invisibilizada pelo Estado. Da mesma forma, a ciência reforça tal invisibilidade não 

produzindo conhecimento sobre o tema. 

Além disso, as políticas públicas voltadas para essa população reproduzem os 

preceitos da vigilância e da mortificação do eu, do sufocamento das especificidades 

sociais e emocionais, característicos das instituições totais. Esse fenômeno ocorre no 

Brasil e em outros países. Nos Estados Unidos, segundo Chambers (2005), as 
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políticas são insensíveis, pois negligenciam as necessidades emocionais da díade 

mãe-bebê ocorrendo inclusive a separação compulsória dos bebês após o parto em 

alguns estados do país. 

Como citado, as leis brasileiras não definem o tempo máximo do prazo de 

permanência dos bebês com suas mães na prisão, embora a Lei de Execução Penal 

(11.942/2008) avance ao estatuir o prazo mínimo de seis meses (FARIA, 2009).  

Esse tempo é coincidente com o preconizado pela Organização Mundial de Saúde e 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2009) para o aleitamento materno como fonte única 

da alimentação do bebê até o sexto mês de vida.  Cada estado prevê e assegura um 

prazo, mas, em geral, esse converge com o tempo mínimo. Em 12,90 % das 

instituições brasileiras as crianças permanecem até os 4 meses; em 58,09%, até os 6 

meses; em 6,45%, até os 2 anos (BRASIL, 2009).  

O tempo de permanência é uma decisão que envolve esferas legais, culturais e 

modos de organização de cada instituição. Essa complexidade se estende a outros 

países. Nos Estados Unidos, como já dito, alguns estados separam os bebês 

imediatamente após o parto, em outros, são disponibilizados estrutura física e 

programas voltados à díade mãe-bebê (WOMEN‟S PRISON ASSOCIATION, 

2009). Na Inglaterra, as unidades prisionais asseguram a estadia do bebê, no 

máximo, até dezoito meses (ALBERTSON et al., 2012). Na Itália, na Argentina, na 

Espanha e em Portugal, a lei garante que as presas fiquem com seus bebês até três 

anos de idade (MORAGO, 2005; AFONSO, 2005; FERRARA et al. 2007; 

LEJARRAGA et al. 2011). 

Há, portanto, um aparato jurídico que protege essa população, mas o aparato 

ideológico ainda é permeado por estigmas no contexto das mães presas. A 

dificuldade parece residir na ausência da articulação de um olhar atento às 

especificidades da mulher presa, que também pode ser mãe. Olhar integral, advindo 

das instâncias da saúde – a partir de um entendimento biopsicossocial – da justiça e 

da cultura. A aglutinação dos dois lugares (ser presa e ser mãe) parece potencializar o 

desafio do estabelecimento de uma rede de apoio, cuja função seria minimizar a 

prisionalização na relação da mãe com seu bebê. 
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1.2.4 Especificidades na intersecção: ser mãe, ser presa   

 

Embora escassos, alguns estudos se propuseram a apresentar a maternidade 

na prisão, sob aspectos jurídicos, psicossociais e emocionais. Em relação aos 

aspectos psíquicos, vários trabalhos apontam o estreito vínculo estabelecido, desde a 

gestação, entre as mães presas e seus bebês (LOPES, 2004; CHAMBERS, 2005; 

CARDOSO, 2012). De acordo com Chambers (2005), com base em um estudo sobre 

o impacto da separação forçada entre mães e seus bebês logo após o parto no Texas, 

observou-se que as mulheres encarceradas não diferem da maioria das mães não 

presas: o apego aos seus bebês começa no início da gravidez e continua após o parto, 

mesmo com a separação forçada. 

Outras manifestações emocionais foram relatadas por essas mães, como a 

angústia por exercer exclusivamente o papel da maternagem e também estar sob 

olhar higienista da equipe prisional, pautada na vigilância e nas orientações dos 

cuidados com o bebê, segundo uma imagem de mãe ideal construída socialmente 

(GOMES, 2009, 2010). Subordinadas ao olhar e à avaliação constante de 

profissionais e colegas, essas mães recebem repetidas interferências diante de 

algumas ações de cuidado, que podem ser mal interpretadas. Assim, as próprias 

presas cobram um posicionamento punitivo da equipe caso ocorra, na interpretação 

delas, algum não-cuidado ao bebê (SANTOS, 2011). A autonomia necessária para 

cuidar do filho sofre os impactos dos entraves institucionais, que exigem uma 

reorganização da mãe e do seu jeito de se relacionar com seu filho, algo sempre 

regida pelo caráter punitivo. Sendo assim, o bebê, como extensão da mãe, é 

igualmente  influenciado pelos aspectos correcionais (STELLA, 2010).  

A doação integral também pode ser experimentada (GOMES, 2010; DA 

SILVA et al, 2011), como a única alternativa de exercer a maternagem de forma 

exclusiva, diferentemente da vivenciada com os outros filhos. Nesse ensejo, para 

algumas mães, a privação de liberdade reflete na privação da escolha de ser ou não 

mãe. A partir desse prisma, certas mães vivenciam como construtiva a dedicação 
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integral, enquanto outras desejam retomar a rotina anterior, como trabalhar e 

diminuir a pena.  

Além da experiência integral da maternidade na prisão, ter um filho nesse 

contexto pode despertar um desejo e uma possibilidade de contato com o mundo 

externo a partir da fuga da realidade em que vivem (CARDOSO et al, 2012). Tal 

deslocamento da realidade institucional se dá, mesmo que de forma simbólica, a 

partir dos planejamentos voltados para melhores perspectivas futuras, o (re)início de 

atividades profissionais e pessoais distintas das antes exercidas (CARDOSO et al, 

2012; GUEDES, 2006). 

Outro sentimento presente nas mães presas é a ambivalência diante da 

gestação, experimentada como alegria e tristeza, além de fonte de culpa e medo 

diante da possibilidade de perder a guarda do filho (CARDOSO, 2012; 

CHAMBERS, 2005; GUEDES, 2006). A angústia pelo afastamento futuro do bebê é 

reforçada quando a mãe também tem outros filhos e já experimenta a ausência do 

contato com eles, em função do encarceramento. No entanto, em contrapartida à 

angústia do afastamento, as mães contam com o amparo institucional da equipe 

multiprofissional a partir da assistência pré-natal garantida e de condições mínimas 

de estrutura física. Em muitos casos, as mães presas usufruem desses serviços 

exclusivamente por estarem apenadas (CARDOSO, 2012; GOMES, 2009). 

Embora já prevista, a separação é responsável pelo maior sofrimento psíquico 

dessas mulheres, acompanhando-as desde a gestação, nos pensamentos e fantasias 

até o momento em que a saída do bebê efetivamente ocorre. Estudos que dão voz às 

mães apontam para uma tristeza maior no dia da separação do bebê comparada 

àquela do dia em que foi encarcerada, bem como registram a presença de 

mecanismos de defesa, como a negação e o silêncio diante da temática (GOMES, 

2010; CARDOSO, 2012). Diante da angústia da separação, não pensar sobre o 

evento é uma estratégia adotada por muitas mães. A separação física ainda faz 

repercutir nas mães a sensação de vazio vivenciada também em seu corpo físico, 

expressa nos relatos como a falta de uma parte delas mesmas (CHAMBERS, 2005). 

A separação física da mãe e seu bebê inaugura uma nova fase que está por vir. Esse 



37 
 
 
 

evento possibilita emergir na mãe sentimentos – muitas vezes contraditórios – e, 

possivelmente, potencializados nas mães que o vivenciam no contexto prisional. 

O distanciamento do filho é apenas uma das vivências responsáveis pelo 

sofrimento psíquico das mães em contexto prisional. Lopes (2004), em seu estudo 

sobre o amor materno nas prisões, concluiu que: 

Os filhos são particularmente vistos como uma dádiva divina, um 

dom que permite às mães alcançarem uma condição de 

reconhecimento social, além de serem um alento e esperança de 

um futuro melhor. É nos filhos que elas projetam as possibilidades 

de reconquistar o direito de voltarem a ser senhoras de seu destino. 

(p 148). 

Essas representações possivelmente sustentam a limitada possibilidade de as 

mães exercerem a maternindade. Os filhos estão distantes fisicamente e idealizados 

internamente, como sinais de esperança frente ao futuro e de uma relação menos 

presa a uma instituição. Contudo, a presença sempre contemporânea do significante 

“separação”, que pauta a construção paulatina de vínculos num contexto de 

desvinculação iminente, constitui a especificidade das mães encarceradas e de seus 

filhos. A separação relativa da mãe e do bebê é condição necessária para a 

constituição da dimensão simbólica e da autonomia do sujeito. Ainda que as mães 

demonstrem consciência dessa condição, ela repercute sobre a representação da 

maternidade e de seus vínculos e não deixa de ser carregada de fantasias, defesas e 

angústias. 

Em meio a essa condição de exercer a função materna aprisionada em 

contexto institucionalizante, as mães presas se deparam com sensíveis dificuldades. 

Todas as transformações físicas e emoções decorrentes da maternidade são 

potencializadas pelo modo de organização prisional. Por isso, é premente considerar 

a importância dos profissionais imersos nessa realidade e quais os seus lugares nas 

separações, seja a natural e esperada para o desenvolvimento do bebê, seja a 

compulsória, fruto da condição institucionalizante. Para além da separação, é 

importante compreender qual ambiente é ofertado pelos profissionais às mães das 

unidades materno-infantis, dentro das especificidades da prisão. 
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1.3 OS PROFISSIONAIS DA PRISÃO 

 

1.3.1 Os profissionais nas unidades materno-infantis 

 

Para entendimento do contexto da atuação dos profissionais vinculados às 

unidades materno-infantis, faz-se necessário um percurso dos aspectos sociais da 

prisão e seus efeitos em todos os sujeitos pertencentes a esse contexto. Como 

mencionado anteriormente, há um crescimento de sujeitos presos no Brasil e no 

mundo (BRASIL 2008; CHAMBERS, 2009; POEHLMANN, 2005). Tal inchaço 

populacional reflete no aumento de sujeitos ligados ao contexto prisional, constituído 

não apenas por profissionais diretos à prisão (RUMIN, 2006; LOURENÇO, L., 

2010), mas também por uma rede que circunscreve tal contexto, como discorre 

Godoi (2011, p. 03): 

[...] a expansão carcerária representa ainda a ampliação de toda 

uma rede social que se estrutura através da prisão, entrelaçando 

vidas e destinos de um incontável número de pessoas: familiares, 

amigos e vizinhos de presos; funcionários da administração 

penitenciária; religiosos e voluntários; advogados, juristas e 

defensores dos direitos humanos; jornalistas e pesquisadores; 

políticos e policiais, etc. 

Todos os agentes envolvidos, norteados por um objetivo específico, circulam 

pelos portões prisionais internos e externos e assumem uma mediação entre o mundo 

intra e extra prisional. Este todo complexo formado pelo agentes sociais também 

sofre os efeitos da lógica que rege a prisão. A instituição penitenciária afeta 

radicalmente a vida psíquica e social dos apenados. Ao viver enclausurado, o recluso 

apresenta sentimento de inferioridade, dificuldade em projetar sua vida, baixas 

perspectivas de futuro, manifestações de necessidade de dependência de outras 

pessoas e busca de proteção (MONTEIRO, 2007). O sofrimento psíquico vivido 

pelos presos é potencializado pela dinâmica institucionalizante regida pelo controle. 

Pela necessidade de agir sob esforço permanente de modo a evitar problemas, os 

internos podem renunciar a certos vínculos sociais com seus companheiros 

(GOFFMAN, 1961). Tal isolamento é um dos modos em que as configurações 
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sociais são tecidas no contexto prisional. Constantemente, os vínculos sofrem 

rearranjos e a condição de privação da circulação por outros espaços sociais exige 

uma série de mediações entre os outros colegas privados de liberdade, com a 

instituição prisional, com o PCC, com as organizações que realizam trabalhos 

voluntários, com as pessoas extramuros (LAGO, 2014). Então, para sobreviver à 

hostilidade inerente e inevitável que compõe a prisão, os presos buscam vincular-se a 

outros presos com quem possua maior afinidade, a fim de defenderem-se dos efeitos 

do aprisionamento (LOURENÇO L., 2010). Manejos para sobrevivência na dinâmica 

prisional também ocorrem entre os profissionais. 

Apesar das tentativas de tecer vínculos com companheiros, a prisão apresenta 

marcas físicas e psíquicas que alteram os presos e todos em seu entorno. Assim, tais 

efeitos do aprisionamento também tomam dimensões em todo o tecido social ao qual 

o preso pertence, sejam profissionais, amigos ou familiares. Um estudo do 

Observatório do Sistema Penal e os Direitos Humanos da Espanha (OSPDH, 2006), 

identificou que o encarceramento provoca uma série de dificuldades em várias 

esferas também da vida dos sujeitos pertencentes à rede de apoio dos presos, como 

familiares e amigos. Constitui-se, então, uma extensão social da pena para essa rede, 

com agravantes para as mulheres, sejam elas companheiras, filhas ou mães dos 

presos e das presas, já que são elas que frequentemente assumem as 

responsabilidades familiares (OSPDH, 2006). Além de afetarem os familiares, os 

efeitos do aprisionamento se estendem aos profissionais, pela dinâmica institucional 

impregnada de controle e punição:  

[...] O castigo e a correção são processos que se desenrolam entre 

prisioneiro e aqueles que o vigiam. Processos que impõem uma 

transformação do indivíduo inteiro, de seus corpos e de seus 

hábitos [...] a própria instituição tem o papel de empreender essa 

transformação pois a solidão e o retorno sobre si mesmo não 

bastam. (FOUCAULT, 1999 p. 103)  

Nesse ensejo, o objetivo das penitenciárias de transformação mencionado por 

Foucault (1999) expresso na missão de ressocializar e punir é representado pela 

figura do agente de segurança (LOURENÇO, L., 2010). Sua função, nessa 

“indesejável tarefa de bater a tranca” (LOURENÇO, L., 2010 p. 14), traz 
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repercussões emocionais e sociais para os agentes de segurança, conforme indicam 

estudos (VASCONCELOS, 2000; RUMIN, 2006; LOURENÇO, A., 2010; 

LOURENÇO, L., 2010; TAETS, 2012; BARCINSKI et al, 2014). No entanto, tais 

efeitos podem ser pensados como extensivos para todos os profissionais que 

executam seu trabalho no contexto prisional, que personificam a função do Estado na 

aplicação das penas instituídas juridicamente e socialmente. Dessa maneira, eles são 

a última barreira de contato social entre os presos e o mundo extramuros e são a mão 

do Estado na aplicação das sentenças. Assim, ao mesmo tempo representantes do 

Estado na punição e companheiros dos presos em sua rotina no intramuros, esses 

profissionais do sistema prisional convivem com um duplo estigma: dentro das 

prisões sua relação com o preso é mantida por rivalidade e distanciamento. Já no 

extramuros, eles têm que lidar com o imaginário social, que não valoriza a atuação 

em prisões. Assim, inevitavelmente, o estigma se instala (LOURENÇO, L., 2010). 

Como mencionado anteriormente, o sociólogo e criminólogo Sykes (1958) se 

debruçou sobre a cultura prisional e constatou algumas privações dos presos que 

sofrem as dores do aprisionamento. Lourenço, L., (2010), aos estudar agentes 

penitenciários, observou que as mesmas privações (de liberdade, autonomia, de bens 

e segurança) também se extendiam aos funcionários das prisões. A privação de 

liberdade dos profissionais se dá através das limitadas ligações, da rigidez do horário 

de entrada, mas não no de saída. Os agentes de escolta, por exemplo, caso estejam 

num Fórum acompanhando um processo de um preso, devem permanecer até que ele 

seja finalizado. Já a privação de autonomia ocorre nas expressões não espontâneas de 

desejos ou reivindicações  dos sujeitos pertencentes à instituição, sejam funcionários 

ou presos. A privação de bens, por sua vez, expressa-se no uso limitado de acessórios 

pessoais. Por fim, a privação de segurança ocorre na medida em que a violência 

presente entre os internos também é dirigida aos profissionais. Dessa forma, a 

violência psicológica, revelada sob o assédio e a ameaça, habita a vida intramuros.   

Além de todos esses efeitos, os trabalhadores que atuam no dispositivo 

carcerário, seja intra ou extramuros, apresentam sofrimento psíquico como a 

sensação de enclausuramento (RUMIN, 2006). Qualquer prisão possui uma 

vigilância hierárquica expressa pelo jogo do olhar e pelos meios de coerção 
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claramente percebidos por quem os executa e por quem é subordinado a eles 

(FOUCAULT, 1999). A disciplina, segundo o mesmo autor, é técnica que 

instrumentaliza os indivíduos de poder e concomitantemente os torna objetos da 

disciplina e por isso o poder não se revela triunfante, mas sim modesto e 

desconfiado. Tal sofrimento é prolongado por toda sua trajetória profissional, já que 

alguns profissionais provavelmente estão há mais tempo na prisão do que a maioria 

dos presos, uma vez que boa parcela das penas não ultrapassa oito anos, 

considerando ainda a progressão aos regimes semiaberto e aberto (LOURENÇO, L., 

2010). Em meio à teia de relações que se estabelecem sustentadas pela 

institucionalização prisional, há o grupo subordinado à vigilância e punição que deve 

ser “recuperado”. Este grupo convive com o grupo que representa a lei, aquele que 

vigia e é, supostamente, composto pelos agentes “recuperadores”. Ambos são 

membros do mesmo contexto social de pobreza e opressão, separados por escolhas 

de experiências com honestidade e dignificação do trabalho (LOPES, 2004). 

As dinâmicas prisionais são movidas pelo objetivo maior do cumprimento das 

penas privativas de liberdade. No entanto, as instituições prisionais femininas devem 

estar preparadas para acolher demandas e situações particulares à condição feminina, 

como o evento da maternidade. Assim, é necessário que elas contem com as unidades 

materno-infantis que, por sua vez, requerem o mínimo de recursos físicos e humanos 

direcionados às mães e bebês que ali se instalam. Dessa forma, o cotidiano 

institucional é composto por diferentes atores sociais: grávidas, bebês e profissionais 

da saúde. Sobre as especificidades que caracterizam tais unidades, a convivência da 

lógica prisional com a maternidade faz emergir um campo de significativa 

complexidade, uma vez que a vivência dentro de uma prisão com mães e bebês traz 

radicalmente a vivência da violência e as dificuldades e desafios de buscar 

significações para rupturas e faltas (MARIN, 2014). 

Por essa razão, há a necessidade de oferecer um tratamento diferenciado, 

como projetos destinados à integração da mulher presa, gestante ou mãe para além da 

custódia, perpassando a reintegração, a saúde e a educação. Segundo esse prisma, 

deve-se firmar um compromisso ético, tendo como objetivo a garantia da 

sociabilização, e não a marginalização (TURRI, 2014). Quando as especificidades da 
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maternidade recebem espaço nas unidades materno-infantis, os processos de trabalho 

são repensados em prol das demandas inerentes à gravidez, parto e pós-parto. Dessa 

maneira, se já existem diferenças na atuação profissional nos presídios masculinos e 

femininos, elas são ainda mais evidentes nos trabalhos desenvolvidos nas unidades 

materno-infantis. Um cenário paradoxal composto por mães dedicadas e bebês 

parece destoar da atmosfera de punição e segregação que alimenta a prisão. Tal 

contradição nem sempre agrada alguns funcionários dessas unidades, como explica 

Marin (2014, p. 28): 

[...] A agradável surpresa de encontrar bebês muito saudáveis, 

risonhos, com desenvolvimento psicomotor amadurecido para sua 

faixa etária, sinais visíveis de segurança básica e autonomia, criava 

um contraste com os funcionários do sistema penitenciário, para 

quem trabalhar nessa realidade era quase um castigo. Parecia que 

quanto mais as mães podiam sonhar para seus bebês a liberdade 

que elas almejavam, mais ameaças e mais hostilidades eram 

mobilizadas nos funcionários, que lamentavam não estar em 

unidades masculinas ou mesmo em presídios onde não havia bebês. 

Podíamos inferir que a valorização do vínculo mãe-bebê e, 

consequentemente, da mulher “bandida” era perturbadora para os 

agentes penitenciários. 

Algumas demandas e possíveis repercussões emocionais emergidas escapam 

do controle dos procedimentos, como reforça o estudo de Amador (2009) em uma 

Casa Albergue Feminina, com mulheres que cumprem regimes semiabertos. Nesta 

pesquisa, agentes penitenciárias filmaram seu cotidiano profissional entrelaçados 

com a subjetivação das trabalhadoras. Um dos achados identificou a dificuldade de 

coexistência de sentimentos como “hostilidade e carisma, responsabilidade e 

omissão, força e amorosidade” e discorre sobre as possibilidades que as funcionárias 

têm para enfrentar as situações. Possibilidades essas que não estão previstas nas 

prescrições para o trabalho” (AMADOR, 2009 p. 185). Apesar de ser inevitável a 

empatia, a proximidade é controlada pelo rígido regimento da prisão. Os internos 

podem ser objetos de investimento afetivo por parte da equipe, formando um ciclo de 

participação, assim nomeado por Goffman (1961). Tal ciclo é constituído pelo desejo 

de algum membro da equipe de se relacionar afetuosamente com algum interno. 

Todavia, essa relação ameaça a maciça privação e perturbação que compõem a 

instituição total, ficando esse profissional numa posição vulnerável que diverge do 
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seu papel frente aos internos e diante do papel cumprido pela equipe e, assim, 

gradativamente, o afeto ocupa o lugar de perigo e o afastamento repete-se 

novamente, fechando o ciclo (GOFFMAN, 1961 p.76). Embora a rigidez seja o eixo 

que norteia a organização prisional, há algumas ações que mostram flexibilidade 

expressa sob privilégios para alguns internos das instituições totais (GOFFMAN, 

1961). Tais ações são decididas pelos profissionais em decorrência da empatia frente 

a alguns internos ou por preservação da ordem vigente, como o isolamento de um 

preso ameaçado (LOURENÇO, L., 2010). 

Outras ações que podem ser consideradas divergentes do controle e punição 

são as iniciativas em saúde que, embora asseguradas por lei (LEP, Art. 11), na 

prática nem sempre se efetivam. Quando a presa é gestante, no final da gravidez é 

transferida para uma Unidade Materno Infantil. Trata-se de um local específico para 

gestantes e mães com bebês até o sexto mês ficarem para receberem os cuidados 

necessários nessa fase (SAP, 2008). De acordo com a Secretaria de Administração 

Penitenciária (SAP-SP), nas unidades materno-infantis do estado de São Paulo, 

instituições administradas por essa secretaria, ocorrem movimentos pontuais que 

fomentam ações em saúde pra a mãe e seu bebê, como o lançamento da cartilha do 

leite materno com orientações lúdicas e esclarecimento de dúvidas para as mães 

(SAP, 2008). Iniciativas de promoção à saúde das mães e bebês em contexto 

prisional são pontuais e por isso dependem do investimento de cada unidade 

materno-infantil. A realidade da maternidade na prisão é um fenômeno cada vez mais 

presente, visto que quase 89% das presas estão na idade reprodutiva (entre 18 e 45 

anos). Como reflexo desse perfil, no primeiro trimestre de 2012, havia 230 bebês nas 

unidades prisionais administradas pela SAP (SAP, 2012). Diante disso, a secretaria 

afirma que adaptou alguns locais com cores suaves, espaço infantil, fraldário e área 

para recreação e cursos voltados para as mães, com uma equipe que auxilie a mãe na 

entrega do bebê à família e estimule o contato após a saída do bebê da prisão. A 

secretaria afirma que tais iniciativas contribuem para o processo de reintegração 

dessas mulheres (SAP, 2012).   

A atuação dos profissionais nas unidades materno-infantis deve abarcar as 

intervenções listadas por Turri (2014), sendo algumas delas acolhimento social e 
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psicológico, entrevista social e psicológica das gestantes, efetivação de políticas 

públicas por meio de desenvolvimento de projetos, direito ao pré-natal, respeito às 

“Regras de Bangkok”, com a proibição do uso de algemas no parto (ONU, 2010). 

Após o parto, é necessário respeitar se a mãe desejar entregar o filho, acionar a Vara 

da Infância e Juventude e comunicar a Defensoria Pública, oferecer recursos físicos e 

equipe preparada, oferecer todos os procedimentos previstos pelo SUS (teste do 

pezinho, olhinho e vacinas), realizar o registro do bebê, fomentar a amamentação, 

contatar a família da presa para preparação do desligamento entre mãe e bebê. A 

última etapa, após entrega do bebê, de acordo com a mesma autora, cabe à equipe 

das unidades: estabelecer contato frequente com a Vara da Infância e Juventude, 

formalizar as parcerias com a rede (Conselho Tutelar, Poder Público, Centro de 

Referência Assistência Social - CRAS e Centro Referência Especializado de 

Assistência Social -CREAS, Sociedade Civil, Defensoria Pública), orientar o familiar 

quanto aos procedimentos da entrega do bebê, avisar o Conselho Tutelar em casos de 

acolhimento, contatar o consulado competente quando a presa for estrangeira, além 

de dar notícias à mãe sobre seu bebê.  

Diante de tantas transformações e demandas que a maternidade apresenta, a 

rede de apoio tecida pelos profissionais da prisão e do hospital à mulher privada de 

liberdade é indispensável, uma vez que ela não terá sua rede familiar ao seu lado 

(CASON, 2014). A mesma autora encoraja os profissionais da prisão a denunciarem 

qualquer ato de violação aos direitos da mulher nesse momento específico. 

Mergulhados nessa rotina complexa no universo carcerário, provido de interesses 

políticos, conflitos internos e angústias, “os profissionais optam consciente ou 

inconscientemente por agir da forma como conhecem e estão habituados” 

(OLIVEIRA et al, 2014 p. 64). Por isso, espaços para trocas e reflexões são 

indispensáveis. O trabalho nas unidades materno-infantis deve ter uma função que vá 

além das recompensas monetárias, sendo propulsor de subjetividade (DEJOURS, 

1992), conectando-se aos ideais dos profissionais e revelando os modos de ser e estar 

deles nesse contexto social específico.  

[...] O trabalho para o qual a pessoa se direciona e sua relação com 

ele estão relacionados com a história pessoal dos sujeitos. Essa 
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história pessoal por sua vez está intimamente inserida e 

determinada pelo ambiente social imediato do sujeito. Somos 

mobilizados por aquilo que esteve em jogo no psiquismo infantil, 

com o lugar ocupado na fratria, no lugar ocupado no desejo dos 

pais. Não se pode compreender uma história individual sem a 

referir a uma história social. Assim, ter ou não ter um trabalho é 

sempre uma maneira de estar na coletividade em seu lugar de 

cidadão, de experimentar esse lugar e de como o experimentar. 

(Muylaert, 2013 p. 93) 

As motivações que conduziram as trajetórias desses profissionais e se 

evidenciam nas práticas cotidianas deixam marcas nas inúmeras mães e bebês que 

circulam pelas unidades materno-infantis. No entanto, há escassas pesquisas que se 

propõem a estudar os profissionais das unidades materno-infantis, locais onde 

residem ações jurídicas, sociais e em saúde e que acolhem o processo único e 

especial que representa o ato de gerar um filho.  

 

1.3.2 Os serviços extramuros e suas conexões  

 

O dispositivo prisional possui mediadores institucionais que extravasam os 

perímetros do muro penitenciário. Assim, algumas instituições nascidas ao redor e 

conectadas ao todo sistema prisional redimensionam o grupo social para além de 

servidores e presos. Nesse todo complexo prisional circulam familiares, voluntários, 

profissionais, juristas, políticos, estudantes, entidades defensoras dos direitos 

humanos, que se incluem através de discursos e reflexões sobre o modo de 

funcionamento da prisão. (GODOI, 2010).  

Um desses mediadores é a Pastoral Carcerária, entidade católica que visa 

prestar assistência religiosa aos encarcerados. Seu objetivo também é fiscalizar as 

condições em que vivem e denunciar se houver alguma situação em que os direitos 

humanos não são assegurados. A entidade foi oficializada em 1988, a partir de 

articulações com organizações nacionais e internacionais e gradativamente foi 
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penetrando sua ação e expansão nas prisões em âmbito nacional 
1
.  Há, basicamente, 

dois perfis de voluntários: militantes dos direitos humanos e pesquisadores 

interessados em fazer uso das visitas para coletar informações como também padres, 

freiras e integrantes de paróquias da igreja católica (LAGO, 2014). De acordo com a 

autora, as atividades exercidas no intramuros também são diferenciadas: os militantes 

e pesquisadores auxiliam com dúvidas e informações sobre processos judiciais, 

guarda dos filhos, progressões de medidas e os religiosos oferecem o apoio religioso. 

A Defensoria Pública do Estado de São Paulo é uma instiuição pública que 

presta serviços gratuitos para pessoas de baixa renda. Tal órgão atua em várias áreas 

do Direito (Cível, Tutela Coletiva, Criminal, Execução Criminal e Infância e 

Juventude)
2
. Apesar do Estado assumir seu dever de oferecer assistência jurídica na 

Constituição de 1988, a Defensoria Pública foi organizada apenas em 2006 (GODOI, 

2010).  

Estruturada por núcleos especializados, a Defensoria possui uma frente de 

trabalho específica aos direitos da mulher. Há um grupo nomeado “Mães no 

Cárcere”, voltado à contrução de caminhos para a garantia de convivência familiar de 

mulheres presas  e suas crianças. Tal trabalho ocorre no desenvolvimento de 

informações jurídicas através de cartilhas, pedidos de soltura ou prisão domiciliar 

para mulheres grávidas ou lactantes, elaboração de políticas e visitas às prisões para 

fiscalização e verificação se os direitos das presas estão preservados. Dentro do 

“Mães no Cárcere”, em parceria com a Pastoral Carcerária, foi criado o “Convive”, 

que visa centralizar todo o fluxo informacional sobre mães presas e seus filhos. A 

unificação e acesso às informações dos processos penais, de infância, se faz 

necessária para as mais variadas áreas, departamentos e regionais dentro da 

Defensoria
3
.  

                                                           
1
Informações extraídas do site da Pastoral Carcerária, disponível em: http://carceraria.org.br. Acesso 

em 17 de Janeiro de 2015. 

 
2 Informações extraídas do site da Defensoria Pública, disponível em:http://www.defensoria.sp.gov.br. 

Acesso em 17 de Janeiro de 2015. 

 
3
 Informações fornecidas por profissional entrevistado da Defensoria 

http://carceraria.org.br/
http://www.defensoria.sp.gov.br/


47 
 
 
 

Em âmbito federal, há o Departamento Penitenciário Nacional (Depen), 

vinculado ao Ministério da Justiça, que tem como missão acompanhar e controlar a 

aplicação da Lei de Execução Penal e das Diretrizes da Política Penitenciária 

Nacional. Assim, estão entre as atividades exercidas nesses âmbitos: auxiliar as 

secretarias estaduais, fomentar a geração de vagas no sistema penitenciário, 

implantar alternativas penais, ações de saúde, ensino, trabalho e renda, capacitar os 

atores da execução penal, o aparelhamento dos estabelecimentos, realizar a inspeção 

e a fiscalização de instituições penais e, atualmente, a gestão das penitenciárias 

federais. Há, compondo o Depen, vários grupos de trabalhos, como a criação de um 

Grupo de Trabalho Interministerial, em 2007, composto por 12 ministérios e várias 

instituições da sociedade civil. O objetivo primordial do antigo Grupo de Trabalho 

era a construção de propostas para o encarceramento de mulheres, a partir de um 

panorama sobre a realidade do Sistema Prisional Feminino no Brasil, visando à 

construção da política para as mulheres em situação de prisão
4
. 

Além da atuação da Pastoral Carcerária, Defensoria Pública e Depen, há 

outras entidades como institutos e Conselhos da Comunidade que contornam o fluxo 

e conexões com dispositivo prisional. Tal sistema complexo da prisão necessita e 

sobrevive da rede de relações e seus movimentos de porosidade sustentadas por 

práticas não contaminadas pela lógica prisional.  

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Informações extraídas do site do Depen, disponíveis em: http://www.justica.gov.br/ . Acesso em: 19 

de Janeiro de 2015. 

 

http://www.justica.gov.br/
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

O presente trabalho utilizou como fundamentação teórica principalmente dois 

autores, Winnicott e Krech. Entende-se que ambos se complementam ao adotarem, 

respectivamente, duas dimensões – psíquica e social – para desenvolverem suas 

teorias. Por meio desses teóricos, ambas dimensões dialogam entre si.  Cada um 

deles partindo de uma base de interesse que lhes é própria, a vida psíquica em 

Winnicott e a vida social em Krech, convergem para englobar em suas perspectivas 

iniciais os horizontes, respectivamente individual e coletivo, que cotejam as 

fronteiras de seus campos de interesse. A seguir, serão desenvolvidos alguns 

conceitos, julgados relevantes para este trabalho, acerca de cada uma das 

perspectivas teóricas dos autores nomeados.  

 

2.1.  A proposta teórica de Winnicott voltada ao campo da investigação da dimensão 

psíquica do homem. 

 

A concepção de Winnicott (1945, 1948, 1949, 1950, 1969, 1971, 1975), será 

utilizada como principal embasamento teórico na análise dos dados. O autor, pediatra 

e psicanalista inglês, desenvolveu estudos sobre a maternidade como norteadora do 

desenvolvimento do ser humano e seu amadurecimento emocional e físico.  

Winnicott construiu seu aporte teórico sustentando a importância do ambiente, 

inicialmente representado pela mãe ou cuidador, para a constituição do ser humano. 

Assim, mesmo após o nascimento, mãe e bebê vivenciam uma relação unitária, 

processo pelo qual a mãe se devota e se identifica com o bebê. A partir dessa ideia, o 

autor desenvolve alguns conceitos que reforçam o protagonismo da função materna, 

como os reproduzidos a seguir: 

 preocupação materna primária: estado que potencializa a capacidade da mãe 

de se colocar no lugar do bebê; ela se identifica com suas expressões 
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interpretando choros, enlencando o bebê como principal fonte dos seus 

investimentos nesse período a fim de lhe proporcionar o necessário para que 

ele se senta seguro;  

  holding: sustentação, pela mãe, da rotina e constância nos cuidados físicos 

providos de proximidade emocional. Também ocorre com a identificação da 

mãe às necessidades do bebê, provedora dos cuidados, sem excesso nem 

falta, configurando um papel da mãe suficientemente boa;  

 apresentação do objeto: a mãe traduz o mundo ao bebê gradativamente. A 

ação materna se dá levando em conta a capacidade mínima do bebe entender 

esse mundo até então desconhecido;  

 handling: manipulação do bebê executada pela mãe, de modo a oferecer seu 

corpo e seus cuidados de forma sensível e segura ao bebê;  

 objeto transicional: primeiro uso de um símbolo pelo bebê e primeira 

experiência de brincadeira. Tal objeto constitui simbolicamente a união do 

bebê e da mãe (ou parte dela), permitindo igualmente atos e ações de 

interação entre o mundo externo, objetivável, e o mundo interno, subjetivo, 

da criança; 

  espaço potencial: local em que o mãe e bebê constituem o objeto 

transicional. Trata-se de uma zona intermediária entre a realidade psíquica do 

bebê (interna) e a realidade externa, sob a qual o bebê estabelece as relações e 

respectivas significações dele com o mundo, possibilitando o conhecimento, a 

valoração e a modulação das emoções em relação aos objetos do mundo. A 

capacidade de experienciar o objeto transicional no espaço potencial 

construído pelo ambiente (mãe, familiares, sociedade) habilita o bebê a obter 

uma „experiência cultural‟, conceituada por Winnicott (1975) como uma 

ampliação dos fenômenos transicionais e da brincadeira.   

Dessa forma, esses processos inter-relacionados configuram a relação que a mãe 

estabelece com o bebê e possibilitam seu desenvolvimento emocional. Para que a 

mãe se disponibilize nessa imersão, ela necessita também de um ambiente que a 

sustente e a acolha, tal como a família e as demais pessoas com as quais ela se 

relaciona. 
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O ambiente estendido para além da figura materna também foi foco de 

investigação do autor. Sendo assim, transcende o entendimento circunscrito na 

relação mãe e bebê e sua dimensão psíquica abrangendo os aspectos culturais, 

biológicos, comunitários pertencentes à díade. Então a díade mãe-bebê e o ambiente 

estão intimamente ligados, mesmo que, inicialmente, a díade possa ser percebida 

como paralela e distante do grupo social da qual faz parte. 

Nesse sentido, Winnicott (1982) afirma que as pessoas que puderam se relacionar 

com mães suficientemente boas estão habilitadas a contribuir com o ambiente que as 

cercam, assumindo uma postura ativa em prol da democracia, forma de convivência 

social baseada na liberdade e criatividade. O autor reforça a importância da mãe na 

sociedade a partir das suas funções potencializadoras do devir humano, movimento 

esse que, em massa, poderia repercurtir no potencial democrático e na riqueza 

cultural daquele grupo social. Portanto, o aporte teórico winnicottiano contribuirá 

para o entendimento da construção da relação mãe e bebê e do contexto sociocultural 

do qual fazem parte. 

 

2.1.2 A contribuição teórica de Krech e sua importância para a compreensão da 

dimensão social do ser humano  

 

O homem, em seu meio social, desenvolve formas de agir, pensar e sentir que 

vão, repetidas vezes, sendo expressadas em sua história de vida e nas relações 

estabelecidas na sociedade a que ele pertence. O conjunto de crenças, sentimentos e 

formas de agir – compondo sua subjetividade – é nomeado por atitude (KRECH et 

al., 1962). A forma como o indivíduo desenvolve suas cognições, sentimentos e 

tendências de ação em relação aos vários objetos em seu mundo se organiza em 

sistemas duradouros chamados atitudes. A atitude, portanto, torna-se duradoura e 

com tendências a ser previsível e consistente, possibilitando, dessa forma, o convívio 

em sociedade. Conhecer as atitudes de sujeitos inseridos em um contexto contribui 

para estimar como se estabelece a dinâmica dos relacionamentos entre eles, com os 



51 
 
 
 

suportes e resistências presentes nas relações. Dessa forma, o conhecimento embasa 

o planejamento de ações diante do contexto que se propõe a estudar. O autor divide a 

atitude em três esferas: 

 Cognitivas: as atitudes do sujeito são influenciadas pelo conhecimento que 

ele adquire em relação ao objeto. A partir desse saber, o sujeito atribui juízo 

de valor ao objeto, qualificando positiva ou negativamente questões 

relacionadas ao objeto; 

 Emocionais: referem-se aos sentimentos despertados no sujeito em relação ao 

objeto. As emoções influenciam a forma que o sujeito dá sentidos ao objeto e 

que se relaciona com ele; 

 Tendência a agir: é a expressão comportamental do sujeito, norteada pelo 

conhecimento e sentimento em relação ao objeto.  

O entrelaçamento dos três componentes nem sempre são coincidentes, ou seja, o 

sujeito pode ter um posicionamento intelectual a respeito de dado objeto, mas os 

sentimentos e as ações em relação ao mesmo não compactuarem com sua intelecção 

diante do mesmo objeto. O objeto da atitude nasce da realidade psíquica do sujeito 

“em relação a algo”, ou seja, diante de outro sujeito, de um grupo de pessoas, das 

religiões, política, economia. Todavia, na maioria das vezes, as três esferas se 

influenciam constantemente, revelando consistência entre as três perspectivas 

(cognitivas, emocionais e comportamentais). Estas coexistem, inter-relacionam-se e 

oscilam diante da intensidade que cada uma delas apresenta, dependendo da relação a 

um dado objeto. Por exemplo, há atitudes em que predominam as emoções, em 

outras, as racionalizações. 

As ações dos sujeitos são governadas por um conjunto de atitudes. Essas podem 

ser definidas a partir de três eixos: crenças, sentimentos e ações em relação ao objeto. 

Tais concepções constituem a personalidade do sujeito. A personalidade não é um 

sistema integrado, pois há contradições na trama do pensar, sentir e agir, o que 

configura uma complexidade constituinte da subjetividade de cada sujeito. Este, em 

relação a outro sujeito, confronta-se, consequentemente, com outra complexidade, 

em dado contexto em que ambos estão inseridos. Portanto, crenças, sentimentos, 
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pensamentos e tendências a agir de alguma forma em relação a um contexto 

compõem o jeito de ser e estar de um sujeito no grupo social pertencente. Essa 

composição é nomeada de atitude, que direciona as ações do sujeito (KRECH et al., 

1962; KRECH, 1976). “As atitudes dos homens se desenvolvem como ele se 

desenvolve” (KRECH et al., 1962, p. 42). A afirmação traz, implicitamente, a ideia 

de que as atitudes são constituídas no decorrer da história de vida do sujeito, 

influenciadas pelas relações familiares, pelas relações estabelecidas nas instituições 

frequentadas pelo sujeito como escola, clubes e pela cultura do país ao qual pertence. 

Se Winnicott se mostra particularmente capaz de nos fazer compreender os 

processos de constituição do ser humano baseado nas determinações primárias das 

interações com a mãe e o meio ambiente, Krech nos possibilita, por outro lado, 

operacionalizar os processos interativos por meio de sua compreensão e da função 

das atitudes neste contexto.  
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3 OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GERAL  

 

Identificar atitudes e intervenções de profissionais que trabalham em contexto 

prisional em relação às gestantes e mães com bebês presas. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Descrever o papel das dimensões cognitivas, emocionais e comportamentais 

dos profissionais no tocante às suas relações com as mulheres grávidas ou mães que 

estejam cuidando de seus bebês no âmbito de instituições prisionais. 

 Investigar e analisar as contradições existentes entre atitudes e intervenções 

desses profissionais na atuação junto às gestantes e às mães com bebês presas 
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4  MÉTODO 

 

Trata-se de pesquisa de natureza qualitativa que “busca reconhecer os 

aspectos subjetivos do ser humano e as relações estabelecidas entre e nas esferas 

individual e coletiva” (MEDEIROS et al, 2007 p. 101). De acordo com esses autores, 

a abordagem qualitativa trabalha com as teias de significados, crenças, valores e 

atitudes pertencentes a um grupo social. Dessa forma, a pesquisa qualitativa é um 

processo investigativo importante pois se aproxima da realidade e do contexto 

estudado e seus possíveis significados emocionais e sociais. 

 

4.1 ACERCA DO TRABALHO DE CAMPO ALOJADO SOB O MURO 

SIMBÓLICO 

 

Consideramos relevante discorrer sobre algumas impressões do trabalho de 

campo que certamente compõem e influenciam o olhar do pesquisador e sua 

consequente análise sobre o fenômeno estudado. A ideia inicial da pesquisa enfocava 

o estudo sob perspectiva das mulheres encarceradas. Após um longo percurso 

burocrático e de várias submissões de meu projeto de pesquisa e retificações, a 

entrada no sistema prisional não foi aprovada pelo Comitê de Ética da Secretaria da 

Administração Penitenciária (SAP-SP). A não autorização materializava a muralha 

quase intransponível que cerca o universo carcerário. Tal muro simbólico também foi 

identificado em outras pesquisas das quais tomamos conhecimento em encontros 

acadêmicos e teses nacionais e internacionais. Dentre tantas, Godoi (2011) relata 

seus caminhos e descaminhos na elaboração metodológica diante das dificuldades 

também encontradas. Seu estudo propõe explorar os vasos comunicantes que 

conectam a prisão e demais espaços sociais no contexto de São Paulo e Barcelona. O 

pesquisador afirma que em ambos os locais houve entraves na execução da pesquisa 

e, como forma de transpor o muro simbólico, ele se aproximou de mediadores 

estratégicos que circulam pela fronteira prisão-mundo externo - como voluntários, 
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acadêmicos, profissionais e religiosos - e assim a teia de contatos com os diversos 

atores sociais foi se configurando.  

A presente pesquisa assumiu contornos semelhantes aos do estudo citado. Em 

nosso percurso, percebemos que mesmo os contatos nem sempre frutíferos permitiam 

o enriquecimento nas reflexões acerca da temática estudada. Por isso, o fio condutor 

da pesquisa foi o próprio processo de busca, de redesenhar o objeto de pesquisa e 

adentrar no complexo emaranhado de relações, discursos e práticas presentes no 

contexto prisional. O caminho percorrido nos indicou que, embora as mães e 

grávidas presas não possuíssem voz nos achados acadêmicos, mais invisíveis ainda 

são os profissionais atuantes na intersecção entre maternidade e encarceramento. Por 

isso, o estudo com esses profissionais mostrou-se premente e redefinimos o percurso 

investigativo. Quais implicações subjetivas e profissionais circulam pelos pavilhões 

das unidades materno-infantis? 

Ao iniciar o campo, a partir do contato com alguns profissionais, percebemos 

que havia um muro simbólico que prendia o profissional dentro da instituição e de 

certa forma convergia com a perspectiva racional pertencente a ela, tal como o 

isolamento. Goffman (1961), com seu estudo sobre as instituições totais, discorre 

sobre a dimensão da impermeabilidade, isto é, padrões sociais e de trabalho que são 

realizados e isolados da sociedade externa a fim de obter a manutenção da moral e 

estabilidade da instituição. Esta impermeabilidade ficou patente nesta pesquisa a 

partir das ligações não retornadas, pedidos para envio das questões da entrevista sem 

devolutiva ou com recusas em participar, além de justificativas apoiadas na ideia de 

que não poderiam contribuir. Tal resistência foi percebida em vários estudos, dentre 

eles o da antropóloga Taets (2012), que investigou a experiência de agentes de 

segurança femininas e suas interpretações acerca da realidade prisional. A autora 

relata que o medo e a possibilidade de punição ao delatar informações internas são 

interpretados, por esses sujeitos, como ato de transgressão. Participar significa um 

ato arriscado, e, portanto, secreto, o que foi verificado na presente pesquisa a partir 

da fala do profissional de segurança, com o seguinte pedido: “coloca esse termo que 

assinei aí num cofre”. Todavia, tal medo não foi percebido nos demais participantes. 
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Frente a esse cenário, a técnica da bola de neve mostrou utilidade, pois, como 

mencionado anteriormente, é facilitadora para captar sujeitos específicos e de difícil 

acesso para o pesquisador (GUERIN, 2013;THOMAS & POLGAR, 2013). Assim, a 

técnica atendeu às necessidades do presente estudo, por se tratar de uma população 

específica, em geral presa e fechada em seu contexto. Tais características foram 

observadas, pois houve dificuldade para contatar os sujeitos indicados, alguns não se 

propuseram a falar ou não retornaram os contatos. Frente a esses obstáculos,  iniciar 

o contato informando ao sujeito que ele fora indicado por outro sujeito de referência 

pareceu contribuir para a sua participação.  

Outra perspectiva racional que contribuiu para a percepção do muro 

simbólico foi a morosidade e a burocracia que compõem as instituições totais, neste 

caso as prisões. Refletida na dificuldade de acesso e efetivação da pesquisa, a 

formalidade presente nos documentos, autorizações solicitadas – e algumas vezes 

negadas – bem como o delegar de responsabilidade entre os profissionais de „dentro 

do muro‟ mostraram-se mais relevantes que o cerne da pesquisa e sua possível 

contribuição para sujeitos pertencentes ao contexto prisional.  

Em contrapartida, nos outros locais em torno da prisão, como a Defensoria 

Pública e a Pastoral Carcerária, o acesso ocorreu sem entraves. Possivelmente por 

não serem instituições totais e estarem assim desprovidas da lógica que as 

caracterizam, como algumas exigências especiais de trabalho num clima moral 

específico (GOFFMAN, 1961). Em geral, os profissionais desses locais mostraram-

se disponíveis em contribuir e interessados na temática da presente pesquisa.  

Aparentemente, o distanciamento da lógica que sustenta e mantém o muro 

simbólico somado às tentativas dessas instituições de tornarem esse muro mais 

permeável, foram elementos facilitadores da disponibilidade em participar e 

promotores do interesse em relação aos resultados desta pesquisa. Esse envolvimento 

pelo trabalho, que muitas vezes sofre com a influência do muro simbólico, mostra 

que a atuação ultrapassa a execução em si das atividades rotineiras e revela espaços 

potentes de atitudes inovadoras e sensíveis diante das presas grávidas e lactantes. 

Tais atitudes e disponibilidade também movem alguns profissionais de “dentro do 
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muro” ou do seu entorno, pois, embora nossas impressões estejam  impregnadas das 

dificuldades e da tendência ao fechamento (GOFFMAN, 1961), existem profissionais 

das penitenciárias que se disponibilizaram a participar como os da Defensoria 

Pública, Pastoral Carcerária, Depen e ex-servidores. Todos eles, sejam advogados, 

psicólogos, assistentes sociais e voluntários, demonstraram ter em comum a 

ideologia voltada aos Direitos Humanos e o desejo de tornar visível a temática da 

maternidade na prisão. Assim, esses profissionais contribuíram de forma genuína ao 

presente debate científico. No entanto, a muralha burocrática e impermeável 

impossibilitou uma via de contato e maior aproximação dos processos de trabalho e 

da dimensão subjetiva dos profissionais presos nos intramuros físicos e simbólicos.  

 

4.1 LOCAL E SUJEITOS  

 

Foram escolhidos oito profissionais de diferentes locais e áreas com atuação 

voltada às grávidas e às mães com bebês no contexto prisional. O processo de 

escolha dos sujeitos se derivou da técnica “bola de neve”, conforme detalhado mais 

adiante. Os critérios de inclusão desses profissionais consistiam em ter tido 

experiência profissional, atual ou não, junto a essa população e também na 

disponibilidade deles em participar da pesquisa. 

Torna-se importante relembrar, em função do que se justificará em seguida no 

tocante ao procedimento de escolha dos sujeitos, que a pesquisa qualitativa não 

objetiva a generalização dos resultados, mas visa compreender algum fenômeno da 

população estudada. (ALBUQUERQUE, 2009; DEWES, 2013).  Desta forma e em 

decorrência desta compreensão os sujeitos são escolhidos de maneira intencional. 

Todavia tal escolha baseia-se em determinados critérios que respondem ao rigor 

necessário de uma pesquisa cientifica. Foram identificadas oito áreas que envolvem o 

trabalho junto às unidades materno-infanti das penitenciárias do Estado de São 

Paulo: social, saúde, formação em saúde, políticas federal e estadual, segurança, 

religiosa, jurídica. Tais áreas, assim denominadas no âmbito desta investigação, 
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remetem à expertise em torno da qual se aglutinam os diversos profissionais 

envolvidos com a questão das mães ou gestantes em situação prisional. Elegeu-se 

então um profissional de forma que cada um deles atuasse em uma das áreas acima 

denominadas.  

Para se contemplar um critério de maior objetividade e isenção por parte do 

pesquisador na seleção dos participantes, utilizou-se a técnica de amostragem “bola 

de neve” como estratégia de escolha dos sujeitos. Essa técnica usa cadeias de 

referência para o recrutamento dos participantes da pesquisa e faz uso das relações 

entre as pessoas e a rede que se configura a partir delas. Assim, ela se inicia com um 

integrante que indica outro sujeito para participação na pesquisa dentro de um grupo 

social (ALBUQUERQUE, 2009). Com a indicação de um membro por outro 

membro da população estudada, a técnica assume um desenho metaforicamente 

semelhante à bola de neve ao acumular os flocos ao rolar, tornando-se, dessa forma, 

cada vez maior (DEWES, 2013).  Nesse caso, a técnica de bola de neve se apoia na 

premissa de que os sujeitos que compartilham vivências semelhantes de uma 

comunidade específica se conhecem (THOMAS & POLGAR, 2013). A bola de neve 

se mostra uma via potente para a eleição dos participantes da pesquisa, em especial 

quando se trata de sujeitos de uma realidade específica e mais difíceis de serem 

encontrados (GUERIN, 2013; THOMAS & POLGAR, 2013).  

Nesse contexto, a bola de neve pode ser vista como uma técnica que percorre 

caminhos na rede social elegida a ser estudada e revela um potente instrumento, pois 

expressa a especificidade dinâmica dos grupos sociais. Iniciamos a amostragem com 

um sujeito participante do Curso de Atualização Profissional em Assistência 

Materno-Infantil oferecido aos profissionais das Unidades Materno-Infantis das 

prisões do estado de São Paulo que, no entanto, não estava mais vinculado à 

Secretaria de Assistência Penitenciária (SAP-SP). Este primeiro sujeito foi eleito de 

forma aleatória para iniciar a coleta, uma vez que atendia aos critérios de inclusão e 

aceitou participar da pesquisa. A técnica de “bola de neve” define o “n” de sujeitos 

baseando-se no critério de saturação de conteúdos discursivos dos participantes. No 

caso da presente pesquisa, em decorrência do universo reduzido de profissionais, 

optou-se por definir um númerus cláusus baseado no critério de pertencimento às 
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áreas em conexão institucional que compõem o cuidado com as grávidas presas e 

com as mulheres com bebês na prisão. 

Por esse fato, a pesquisa não ocorreu em um local específico, uma vez que 

buscou os olhares de várias esferas - como as jurídicas, sociais, de segurança, 

políticas, religiosas e de saúde – e não só das atuantes diretas nas instituições 

prisionais em que estão alocadas as presas. Esses locais foram circunscritos em 

quatro: Defensoria Pública do Estado de São Paulo, Pastoral Carcerária, 

Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN) e unidades materno-infantis. Estas 

últimas, apenas participaram ex-servidores públicos, pois os profissionais que 

atualmente assumem funções dentro dessas instituições, mesmo que aceitassem 

participar, necessitavam da autorização da Secretaria de Administração Penitenciária 

(SAP-SP). Essa Secretaria é responsável pelo gerenciamento de boa parte das 

penitenciárias do estado de São Paulo. Por questões burocráticas, de morosidade e 

para o cumprimento do cronograma da pesquisa se efetivar de maneria factível, 

optamos por não submeter este trabalho para análise e possível desenvolvimento do 

campo dentro das instituições subordinadas a essa secretaria. Assim, solicitávamos 

aos participantes que indicassem o próximo sujeito para participar que não estivesse 

vinculado atualmente à SAP, a fim de respeitar os preceitos éticos dessa instituição. 
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4.1.1 Caracterização dos sujeitos 

 

Os participantes possuem idades que variam entre 29 e 58 anos, dois são do 

sexo masculino e seis do sexo feminino. Há uma grande variação em relação à 

função, formação e tempo de experiência com as presas gestantes e lactantes 

conforme especifica o quadro 1. 

Quadro 1. Relação de participantes da pesquisa segundo instituição de origem, área 

de atuação, faixa etária, sexo, formação e tempo de serviço(em anos) 

Instituição 

de origem 

Área de 

atuação 

Idade 

(anos) 
sexo Formação 

Tempo 

de 

serviço 

(anos) 

Ex-servidor 

SAP 
Segurança 34 Masculino 

Superior 

Completo:Direito 
1 

Ex-

servidora 

SAP 

Saúde 53 Feminino 
Mestrado Completo-

Psicologia Social 
6  

Voluntária 

Voluntária 

Pastoral 

Carcerária 

58 Feminino 
Superior Completo-

Serviço Social 
14 

Defensora 

Pública 

Denfensoria 

Pública 
44 Feminino 

Superior 

Completo:Direito 
20  

Defensor 

Público 

Denfensoria 

Pública 
32 Masculino 

Superior 

Completo:Direito 
3 

Faculdade 

conveniada 

SAP 

Estagiária 

Saúde 
29 Feminino 

Superior 

Completo:Psicologia 
1 

Assistência 
Defensoria 

Pública 
35 Feminino 

Superior 

Completo:Direito 
3 
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Sobre a escolaridade, embora alguns possuíssem a mesma formação, a atuação 

podia variar, como pode ser visto no que se refere aos profissionais de Direito, que 

assumem áreas e funções diferentes  e circulam por atribuições jurídicas, educativas, 

sociais e políticas. Sobre as atividades desenvolvidas na atuação com as presas, 

temos as oito seguintes descrições gerais feitas pelos profissionais e as respectivas 

áreas entre parênteses que caracterizam boa parte das atividades ocupacionais 

exercidas. As áreas serão usadas para nomear as falas usadas nas ilustrações da 

análise com o intuito de identificar o contexto da fala e não a identidade do 

profissional:  

 Cuidar da segurança, realizar escolta penitenciária, levar o preso ou presa ao 

hospital, fórum, realizar escoltas interestaduais, fazer a revista do preso e 

levá-lo até seu local de destino (Segurança); 

 Pensar políticas, diretrizes, recomendações técnicas em saúde voltadas para 

toda população prisional, favorecendo uma atenção de qualidade (Saúde); 

 Realizar trabalho religioso, falar sobre Deus e a Igreja Católica. Também ter 

um olhar para o cumprimento dos direitos humanos, observando se aquela 

pessoa presa está sob ameaça ou com seus direitos preservados (Religião); 

 Defender juridicamente a presa da destituição familiar (mãe que perde a 

guarda da criança) e verificar a possibilidade de a criança ficar com a família 

extensa (Jurídica); 

 Acolher a demanda judicial na área criminal, visitar as unidades prisionais 

como as penitenciárias e cadeias públicas, fiscalizar e denunciar as condições 

dessas instituições, realizar atendimentos aos presos e parentes, realizar 

audiências, habeas corpus, entre outros (Política Estadual); 

  Realizar grupos com as grávidas e mães presas voltados para temáticas 

relacionadas à identidade, à maternidade e ao bebê; realizar alguns registros 

sobre e para o bebê após separação (Formação em Saúde); 
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Saúde 

Formação 

Segurança 

Religião 

Social 

Política 

Jurídica 

Social 

Políticas 

Federais 

Jurídica 

Social 

Políticas 

Estaduais 

 Assessorar o fluxo informacional das mães presas e seus filhos, concatenar 

informações do processo criminal e do processo de infância, conscientizar os 

funcionários das prisões sobre a importância desse trabalho, elaborar política 

pública sobre a temática (Social); 

 Formular políticas públicas das mulheres encarceradas no âmbito nacional, 

fomentar e acompanhar a elaboração de políticas estaduais, articular ações 

junto ao Ministério da Justiça e às Secretarias das Administrações 

Penitenciárias Estaduais (Política Nacional). 

Os sujeitos participantes foram profissionais das diversas áreas que compõem o 

cuidado com as grávidas presas e com mulheres com bebês na prisão. Dessa forma, 

as esferas foram contempladas nos locais (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Locais e esferas dos sujeitos participantes da pesquisa 

 

 

 

Unidades 
Materno-
Infantis 

Departamento 
Penitenciário 

Nacional 

Pastoral 
Carcerária 

Ex-servidores 

Penitenciários 

Defensoria 

Pública 
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4.2 INSTRUMENTOS 

 

Foi utilizado primeiramente um questionário destinado a caracterizar o perfil 

dos participantes para traçar variáveis como idade, ocupação, tempo de atuação junto 

às grávidas e presas com bebês, escolaridade e ano de formação. 

Em seguida, foi utilizada a entrevista semidirigida, aplicada individualmente. 

As falas foram gravadas e posteriormente transcritas. A entrevista, tal como foi 

definida, possibilita uma aproximação da complexidade de significados atribuídos 

pelos participantes, emergindo resultados que iniciam, reformulam, redirecionam e 

clareiam teorias (MERTON, 1957).  

Contudo, antes da entrevista propriamente dita, foi realizada uma entrevista 

piloto, ou seja, um ensaio prévio com poucas réplicas para possível adaptação e 

ajustes da técnica (VOLPATO, 2013). Outra finalidade para aplicação prévia do 

piloto é a aculturação do pesquisador diante da realidade específica à qual adentrará a 

partir da primeira aproximação na relação pesquisador-pesquisado (TURATO, 

2003). A entrevista semidirigida teve como base um  roteiro composto por temáticas 

que envolveram os processos de trabalho, as intervenções pautadas nos 

procedimentos instituídos e idealizados bem como a relação mãe e bebê e a 

percepção da maternidade na prisão. Cada um desses assuntos foi conduzido por 

questões elaboradas e sustentadas pelo objetivo geral da pesquisa, a saber: as atitudes 

e intervenções dos profissionais. Para isso, é importante retomar os conceitos da 

Psicologia Social propostos por Krech et al.(1962), que  caracterizam a atitude em 

três componentes mutuamente interdependentes e intimamente relacionados: os 

aspectos cognitivos, emocionais e as tendências à ação. 

Sobre os aspectos cognitivos, elaboraram-se questões que abarcassem os 

pensamentos dos participantes como as perguntas iniciadas com “Qual sua opinião?”. 

Nelas, pode-se identificar o saber e as crenças construídas pelo sujeito na relação 

com as presas grávidas e com bebês. As perguntas voltadas aos aspectos emocionais 

da atitude foram elaboradas pelo enunciado: Que tipo de emoções e sentimentos 
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(positivos ou negativos) são despertados em você em relação ao seu trabalho, aos 

procedimentos e à relação da maternidade no contexto prisional que os profissionais 

observam. O terceiro componente da atitude, tendência à ação, foi contemplado com 

questões relacionadas às atividades exercidas, relacionamento com as mulheres e 

possíveis ações diferentes que os profissionais teriam diante dos procedimentos 

instituídos. 

Assim como afirmam Krech et al.(1962), um sujeito, ao estar em relação com 

outro sujeito, expressa-se a partir do entrelaçamento das crenças, pensamentos, 

fantasias e referências que compõem sua atitude. É importante ressaltar que o 

conceito e a divisão da atitude em três componentes visa compreender e não reduzir 

ou destituir tamanha complexidade inerente à atitude dos sujeitos. Outra questão 

importante reside no fato de que, embora haja o esforço de categorizar e dividir 

discursos compatíveis para cada componentes, há quase a impossibilidade de separar 

e isolá-los pelo caráter constitutivo da inter-relação e interdependência entre aspectos 

cognitivos, emocionais e comportamentais.  

 

 

4.3 PROCEDIMENTOS 

 

A partir do contato telefônico com um profissional participante do Curso de 

Atualização Profissional ministrado pela Faculdade de Saúde Pública (FSP-USP), 

que não estava mais vinculado à prisão e manteve contato com atividades 

acadêmicas da FSP-USP, foi convidado a participar da pesquisa. Explicou-se a 

proposta da pesquisa e agendou-se a entrevista. No dia marcado, solicitou-se que o 

sujeito indicasse um profissional com o perfil acima explicado. Se porventura o 

profissional indicado não desejasse participar, contatava-se novamente o sujeito que 

participara anteriormente para uma nova indicação. As entrevistas ocorreram, em sua 

maioria, nos locais de trabalho dos sujeitos ou em lugares previamente acordados 
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entre o sujeito e o pesquisador. Após uma apresentação, realizava-se a leitura do 

termo de consentimento e iniciava-se com o preenchimento do questionário.  

Após aplicação do primeiro instrumento, solicitava-se a autorização para a 

gravação e realizava-se a entrevista semidirigida a partir do roteiro estabelecido. 

Buscava-se criar um ambiente facilitador para que o participante se sentisse 

desprovido de julgamentos ou da responsabilidade em responder, baseado em 

premissas certas ou erradas. Para tanto, explicou-se novamente a ideia de 

compreendê-los e não avaliá-los, postura análoga aos preceitos de Winnicott (1975), 

quando defende que um encontro humano potente de expressão da subjetividade é 

sustentado pela disponibilidade e confiabilidade dos sujeitos que se oferecem a esse 

encontro. Tal encontro toma como referência a relação da mãe com seu bebê em 

outras possíveis relações e seus desdobramentos como a relação terapêutica e as 

influências na postura do pesquisador diante do seu sujeito pesquisado. 

 

4.4 ANÁLISE DE DADOS 

 

Os discursos construídos foram submetidos à análise de conteúdo na 

modalidade temática (MORAES, 1999; MINAYO, 1996; BARDIN, 2008). A partir 

da observação das falas dessa população e os termos usados pelos indivíduos, 

considera-se que são eles os que mais detêm o conhecimento do fenômeno estudado. 

Desse modo, pode-se observar o que se repete, bem como as singularidades dessa 

amostra.  

É importante considerar que as situações estão inter-relacionadas e cada uma 

tem um significado particular atribuído pelos sujeitos, isto é, depende de como a 

experiência subjetiva é nomeada por eles. As categorias (BARDIN, 2008, 

MORAES,1999), ou núcleos de sentido (MINAYO, 1996) são etapas do processo da 

análise temática, cujos caminhos para a construção são sugeridos por diversos 

autores. Campos C. (2004) sugere a  compilação dos passos e descreve os 
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componentes básicos: fase de pré-exploração do material ou de leituras flutuantes, 

seleção das unidades de análise e processo de categorização e sub-categorização. 

A primeira etapa consistiu em realizar uma leitura exaustiva do material 

gravado, sem o compromisso de sistematizar o conteúdo. Em seguida, houve a 

escolha das unidades de análise, que são temas elencados pelo pesquisador a partir 

do objetivo e da teoria que embasa a pesquisa. Na última etapa, foram construídas as 

categorias, definidas por uma classificação de elementos reagrupados (BARDIN, 

2008), isto é, por grandes enunciados que contemplam os vários temas agrupados 

pela proximidade e, a partir da interpretação dos núcleos de sentido (MINAYO, 

1996), buscou-se exprimir significados e criar novos conhecimentos (CAMPOS, C., 

2004). 

Na presente pesquisa estruturamos os resultados a partir dos diferentes 

discursos dos profissionais, com a construção dos núcleos de sentido nomeados por 

eixos temáticos. Após a criação dos eixos temáticos, observou-se que estes possuem 

grande temas em comum e, para fins didáticos, foram agrupados em três grandes 

temas: Processos de trabalho, O bebê, sua mãe e o olhar do profissional e Rede de 

cuidados. 

 

4.5 ASPECTOS ÉTICOS 

 

Seguiu-se a Resolução 466/2012 que contempla normas regulamentadoras de 

pesquisa envolvendo seres humanos e submissão ao Comitê de Ética da Faculdade de 

Saúde Pública/FSP da Universidade de São Paulo (USP), juntamente com o Termo 

de Consentimento Livre e Esclarecido. 

Trata-se de uma pesquisa com risco mínimo e que se comprometeu a seguir 

os preceitos da Bioética, preservando ao máximo os sujeitos envolvidos.    

A pesquisadora comprometeu-se a divulgar aos profissionais a pesquisa 

finalizada a fim de oferecer o conhecimento construído. 



67 
 
 
 

5. RESULTADOS E ANÁLISE  

 

5.1 GRANDES TEMÁTICAS 

 

Como mencionado anteriormente, houve dificuldades para ultrapassar os 

muros prisionais para obtermos acesso e contato dos profissionais vinculados direta 

ou indiretamente com o sistema prisional. Nesta pesquisa, os oito sujeitos 

demonstraram disponibilidade e interesse na participação, apoiados na ideia da 

importância do estudo. Vários comentaram sobre o desconhecimento de estudos que 

se debruçam na subjetividade do profissional atuante com a maternidade em situação 

de encarceramento. Após a entrevista, alguns agradeceram a possibilidade de 

participar e repensar processos de trabalho que cotidianamente não possuem espaço 

para reflexões. 

A análise dos dados nos aponta que as atitudes e seus aspectos cognitivos, 

emocionais e comportamentais juntamente com as intervenções emergiram não 

apenas nas questões que foram elaboradas para que cada uma dessas temáticas 

surgissem. Esse dado reforça a premissa de que as atitudes são componentes inter-

relacionados e não completamente dissociados (KRECH et al., 1962; KRECH 1976). 

O planejamento da pesquisa ensejou entrevistar um profissional de cada uma 

das distintas esferas a partir das quais poderia então evidenciar interações discursivas 

atraves dos vários olhares dirigidos ao fenômeno da maternidade no contexto 

prisional. No entanto, o campo revelou que a divisão didática e segmentada de 

esferas não se efetiva na prática, pois, embora haja um conjunto de atribuições pré-

definidas para cada profissional, há a impossibilidade de reduzi-las e circunscrevê-las 

em apenas uma esfera.  

A partir desse olhar, como citado anteriormente, também nos deparamos com 

aglutinações das áreas que previamente definimos, ou seja, os profissionais possuem 

atividades pertencentes a mais de uma área. Podemos afirmar que as áreas não estão 
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engessadas pois a prática impõe esse extravasamento da expertise. Um exemplo é a 

atuação dos profissionais da Defensoria Pública: os três entrevistados são formados 

em Direito e possuem intervenções distintas, circulando pelas áreas jurídicas, sociais 

e políticas.  

Em consonância com o entendimento da coexistência das atividades e áreas, 

consideramos também que há a aglutinação dos elementos que configuram o 

conceito de atitude (pensar, sentir e agir) e dos temas disparadores das questões aos 

participantes. No entanto, com o intuito de aprofundar e analisar os dados, após a 

leitura exaustiva das entrevistas, definimos eixos temáticos que perpassam os temas 

do trabalho cotidiano, da relação da presa com a sua maternidade e da rede de 

cuidados existentes na prisão, todos sob o olhar dos profissionais. Para isso, além de 

considerarmos as questões formuladas para cada um desses subtemas, também 

analisamos as entrevistas como um todo e consideramos outros trechos que também 

contemplavam cada subtema analisado. É importante mencionar que os eixos 

temáticos estão interligados e representam  ideias que podem estar presentes em mais 

de um eixo temático. 

Os eixos temáticos contextualizam  os pensamentos, sentimentos e tendências 

à ação dos profissionais em relação à sua atuação com as presas gestantes e com 

bebês. Os eixos, portanto, foram elencados com base nos temas que mostraram maior 

relevância, divididos de acordo com o quadro abaixo. Os eixos temáticos foram 

agrupados em grandes temáticas por apresentarem assuntos comuns às esferas do 

trabalho e às significações da maternidade na prisão, bem como aos cuidados 

produzidos na penitenciária. Nesse sentido, as crenças, aspectos emocionais e 

comportamentais já pertencentes a cada profissional são confrontados, adaptados e 

remanejados de acordo com as demandas advindas das atitudes dos profissionais 

frente aos processos de trabalho, à maternidade e aos cuidados sustentadores que os 

profissionais possuem para sua prática e os cuidados oferecidos por eles às presas. 

Tais processos exigem uma construção gradativa e contínua a partir da e permeada 

pela vivência dentro do contexto prisional.  
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Quadro 1. Grandes temáticas e os eixos temáticos 

           5.1  Temáticas Eixos temáticos 

5.1.1 Processos de trabalho 

 

O cotidiano do trabalho construído a partir da subjetividade dos 

profissionais 

Os procedimentos instituídos e idealizados 

5.1.2 O bebê, sua mãe e o olhar 

do profissional 

O mito do amor materno e as atitudes dos profissionais 

A mãe excessivamente boa 

O bebê: “sementinha do mal” ou “do bem”? 

5.1.3 Rede de cuidados 

O holding que sustenta os profissionais 

As presas vêm e vão e os profissionais ficam: atitudes que 

delineiam o espaço potencial na prisão 

 

 

 

5.1.1 Processos de Trabalho 

 

Essa grande temática abarca as atitudes dos profisisonais interligadas no seu 

cotidiano de trabalho. Partimos do entendimento de que o ato de trabalhar requer 

implicações subjetivas que influenciam e são influenciadas pelas experiências 

profissionais. As relações entre as atitudes dos profissionais e os procedimentos 

instituídos pela organização do trabalho permitem reflexões sobre os encontros e 

desencontros dos desejos, crenças e valores dos trabalhadores em seu meio 

ocupacional.  
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5.1.1.1  O cotidiano do trabalho construído a partir da subjetividade dos profissionais 

 

Os profissionais que atuam no contexto prisional afirmam que seu cotidiano é 

movido por conquistas e entraves que direcionam suas ações. Ao mesmo tempo em 

que acreditam na potência do seu trabalho, apoiando-se nos pequenos ou grandes 

avanços conquistados,  convivem concomitantemente com as dificuldades advindas 

das limitações de recursos (físicos e humanos) que compõem o sentimento de 

impotência desses trabalhadores. Assim, os pensamentos, sentimentos e 

comportamentos estão constantemente acompanhados e são motivados tanto por 

atitudes construtivas nos processos de trabalho, como por aquelas não construtivas 

ou mesmo destrutivas. Neste eixo temático, para fins de exposição, nomeamos as 

atitudes construtivas de “potência” e as não construtivas, “impotência”. 

Ao adotar essa perspectiva das potências e impotências relativas ao trabalho a partir 

das atitudes dos profissionais, consideramos que o ato de trabalhar é mobilizado e 

conduzido pela subjetividade. Os pensamentos, sentimentos e comportamentos na 

atuação profissional dão espaço ao trabalho imaterial, como afirma Lazzarato (2001) 

que, influenciado pelas novas formas contemporâneas de trabalho, faz considerações 

acerca das relações ocupacionais e desenvolve algumas considerações acerca do 

trabalho imaterial. Ele ressalta que o trabalho imaterial é provido de uma 

especificidade: não se esgota quando alguém usufrui desse trabalho, “mas alarga, 

transforma, cria o ambiente ideológico e cultural” (LAZZARATO, 2001, p. 46). 

Dessa forma, o trabalho imaterial produz e reproduz subjetividade e sentidos, 

cooperação e saberes (SILVA, 2008). Trata-se de reconhecer que a atitude organiza e 

comanda a força de trabalho como condição rica de capacidade e de criatividade.  

A função criativa recebe destaque em toda a teoria de Winnicott basicamente 

ao possibilitar o amadurecimento emocional, a capacidade do sujeito de simbolizar e 

reconhecer aspectos subjetivos e sociais, ou seja, o mundo interno e o externo. Ao 

teorizar sobre a criatividade, Winnicott (1945/1982) dá alicerce para o 

desenvolvimento de sua teoria do amadurecimento, sobre o fenômeno da 
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transicionalidade e suas repercussões na experiência cultural, conceitos que serão 

abordados posteriormente.  

Dessa forma, podemos tecer considerações acerca da função criativa como 

motor do experienciar do sujeito – capacidade lapidada desde as vivências iniciais na 

parceria materna – que delineiam todos os momentos de sua vida. A criatividade 

possibilita o espaço potencial, realidade intermediária entre o interno e o externo 

conservada na “experiência intensa no que diz respeito às artes, à religião, ao viver 

imaginativo e ao trabalho científico criador” (WINNICOTT, 1975, p. 30). 

Nesse sentido, trabalho imaterial e trabalho criativo, resguardadas as devidas 

especificidades de cada conceito, estão relacionados com o investimento subjetivo 

revelado pelas atitudes dos profissionais. Alguns dos elementos que compõem a 

implicação direcionada ao trabalho são a criatividade e seu resultado percebido como 

potência. No  presente trabalho, eles podem ser inferidos nas falas dos profissionais 

que associam a produção do labor a resultados construtivos e a coexistência marcante 

dos entraves. A capacidade criativa do sujeito também oferece aporte emocional para 

suportar as frustrações e reconhecer os limites subjetivos e sociais (WINNICOTT, 

1994).  

Sendo assim, esses acreditam na importância da sua função ocupacional, 

embora revelem que enfrentam grandes dificuldades cotidianamente. Esses 

obstáculos – como regras institucionais, morosidade dos processos, falta de apoio dos 

demais profissionais – nem sempre são superados. Todavia, quando há um avanço 

em suas atividades, mesmo que ínfimo, há uma crença de que sua função é produtiva, 

conforme as falas a seguir: 

O pouco que a gente faz é de suma importância né... (Religião) 

Acho que o trabalho foi rico, mesmo com vários atravessamentos. 

(Formação em Saúde) 

 

Uma das ações que estimulam a criatividade e potência no trabalho é a 

valorização profissional. Sentir-se importante e reconhecido são elementos 
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norteadores da mobilização subjetiva e implicação no trabalho (DEJOURS, 1992). O 

reconhecimento pode auxiliar no enfrentamento das dificuldades, angústias, 

decepções e contribui para a organização do trabalho e para a autorrealização do 

trabalhador (DEJOURS, 2000) .  

O sofrimento no trabalho nas penitenciárias advém também das limitações 

financeiras, do escasso número de profissionais, da burocracia e das próprias 

atividades exercidas em contexto vulnerável. Tais obstáculos esbarram no modo de 

pensar, sentir e agir do profissional frente aos significativos desafios enfrentados 

cotidianamente, conforme evidenciados nos trechos reproduzidos a seguir: 

Tá do jeito que tá mas vai melhorar porque se for só pensar na 

condição de serviço, financeiramente... você não consegue tocar 

seu serviço para frente. (Segurança) 

As soluções não são fáceis de serem encontradas por vários 

aspectos, o mais simples deles é a própria burocracia estatal, de 

você ter que licitar, arrumar a liberação das verbas, tudo isso exige 

não só tempo como também técnicos especializados para escrever 

os projetos e tal. (Saúde) 

Defendo a presa que foi destituída do poder familiar e a criança 

ficou abrigada [...] de regra acontece que o juiz coloca em família 

substituta e essa família cria laços, a criança também, de modo que 

fica muito difícil alterar essa situação depois que a mãe sair da 

prisão, fica muito difícil, então não conseguimos ter muito sucesso. 

(Jurídica) 

É um desafio muito grande, porque a gente enfrenta desafios do 

próprio órgão, nos estados também, é um tema realmente que não 

são muitas pessoas que querem trabalhar, que acham que deve 

fazer mudanças. (Política Nacional) 

 

Ao considerar as dificuldades relatadas pelos profissionais, os desafios se 

mostram parte consolidada do trabalho em contexto prisional o que é corroborado 

por outros estudos que denunciam profundos conflitos (BARCINSKI et al, 2014) 

como a sensação de enclausuramento (RUMIN, 2006) e vulnerabilidade “inerentes às 

características do trabalho no cárcere” (LOURENÇO L., 2010). Num primeiro 

momento, podemos afirmar que tais dificuldades engessam o trabalho nas prisões, 

todavia os entraves podem ser experimentados, mesmo que não de maneira 
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consciente pelos profissionais, como possibilidades de repensar e ressignificar 

atitudes e intervenções postas no cotidiano do trabalho. A crise, sob perspectiva 

winnicottiana, pode servir como momento altamente criativo com efeitos no espaço 

potencial a partir da nomeação e atribuição de novos sentidos frente a situações de 

sofrimento (SANCHES, 2005). O sofrimento psíquico, portanto, não é apenas um 

epifenômeno do trabalho, mas sim o próprio instrumento que produz o trabalho 

(DEJOURS, 1992), como ilustra a fala a seguir: 

[...] é triste que têm meninas de vinte e poucos anos que não sabem 

escrever, às vezes você dá a folha de canto e ela fala “ah, não sei 

ler”, mas assim é a palavra de Deus, é essa troca, daí eu tento 

superar isso, tento me aproximar, ajudo ela a ler ou puxo conversa, 

como é que tá, como foi sua vida, sua família, é essa relação 

mesmo de confiança e de me virar na dificuldade. (Religião) 

 Assim, o sofrimento é explorado pela organização do trabalho pois está 

relacionado  com a produtividade, já que o sofrimento (não excessivo) mobiliza 

mecanismos de defesa e contribui para a agilidade e para a tomada de decisões. 

Frustração, tensão e nervosismo, além de camuflarem o desejo do próprio sujeito, são 

utilizados para aumentar o ritmo de trabalho (DEJOURS, 1992). 

As dificuldades citadas podem ser pensadas como falhas do ambiente e 

possuem uma função de propiciar crescimento e desenvolvimento de novos recursos 

(WINNICOTT, 1994). As falhas podem ser vivenciadas como traumas quando não 

há recursos psíquicos com defesas organizadas para sobreviver à situação de alto 

impacto emocional. No entanto, situações adversas são inerentes à condição humana 

e contribuem para a dinâmica de novas organizações de defesas e são, portanto, 

potencializadoras de amadurecimento (WINNICOTT, 1994).  Nesse prisma de 

rearranjos, as potências e impotências são percebidas pelos profissionais em diversas 

situações e nem sempre estão relacionadas com um resultado concreto produtivo ou 

não, mas sim com um esforço conjunto frente a um processo de tentativas a partir de 

forças interdisciplinares e interinstitucionais em prol de objetivo em comum, como 

fica evidente no seguinte trecho: 

[...] na equipe tanto de Segurança, de Saúde, Administrativa, 

existem profissionais que se unem pra resolver as questões em 

situações drásticas (...) nas dificuldades impactantes e monstruosas 
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você tem que ter visão pra ir em busca de soluções, soluções é: não 

tem espaço adequado, vamos fazer projeto, ver custo, não tem 

profissionais adequados, vamos dar capacitação , o que precisa e o 

que é positivo é isso, ter uma pessoa com visão macro da saúde 

pública e que possa encontrar parcerias, fazer articulações, buscar 

teorias. (Saúde) 

A fala acima ilustra o manejo frente às adversidades e contornos operacionais 

nascentes de uma mobilização do grupo. Após eventos de crise vividos 

conjuntamente, superações ocorrem através dessas novas reconfigurações que são 

compartilhadas também coletivamente. Viver a crise de maneira compartilhada 

promove o enriquecimento das relações estabelecidas em dado tecido social 

(SANCHES, 2005). Quando há a superação, há pensamentos que reconhecem a 

relevância do trabalho executado e mobilização emocional expressa por sentimentos 

que emergem fruto da realização ocupacional, como pode ser visto a seguir: 

Eu acho que eu já sou um poço de sentimentos nesse sentido [...] 

cada soltura [gestante] que a gente consegue a gente comemora de 

se abraçar mesmo e pular, então é totalmente um momento feliz 

mesmo de conseguir. (Social)  

No começo foi sentimento de espanto assim, de estranhamento, 

uma coisa estranha, você se impacta de ver bebê na prisão, até quer 

negar. No outro é um sentimento de uma magnitude que você pode 

fazer a diferença, você se sentia até  gratificada que você conseguiu 

fazer algo que pode fazer essa diferença para as crianças, pra os 

técnicos, não é a salvação do mundo mas fez alguma diferença, 

então esse sentimento é bom, é positivo. (Saúde) 

A emoção despertada nos profissionais parece ser reflexo da díade potência-

impotência e sua característica de ambivalência marcada ora por sentimentos que 

enobrecem ora por emoções desmotivadoras. Assim, os sentimentos despertados em 

relação ao trabalho estão relacionados às próprias práticas exercidas no ambiente 

prisional e o contexto de vulnerabilidade que independe da área de atuação. 

Sentimentos esses que reproduzem e revelam a binaridade potência-impotência 

expressas na fala a seguir: 

[...] fiquei revoltada, com as condições horríveis, lugar feio, 

mulheres sendo mal tratadas sabe? Condições nada dignas assim 

para o ser humano, sabe? Mas foi um trabalho que me gratificou 

[...] senti que pude ajudá-las [refere-se ao grupo psicoterápico 

semanal com gestantes e mães lactantes]. (Formação Saúde) 
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As falas mostram que mesmo em condições adversas de trabalho os 

profissionais conseguem atuações potentes para a população que atuam. Barcinski et 

al. (2014), em seu estudo sobre a ambiguidade da atuação das agentes penitenciárias, 

analisa as contradições inerentes ao duplo papel de cuidar e vigiar e as consequentes 

repercussões emocionais despertadas nessas profissionais como raiva e carinho. A 

autora revela que as ambiguidades e contradições dos sentimentos em relação à presa 

são reflexos da atuação numa instituição igualmente contraditória em suas funções: 

ressocializar e controlar.  Nesse sentido, a motivação pelo trabalho está intimamente 

ligada à dupla potência-impotência que esse desperta, isto é, a grandeza, inspiração e 

produtividade que competem ou complementam situações adversas e improdutivas. 

O movimento desenhado por essa dinâmica revela como pano de fundo vários 

sentidos que sustentam esses profissionais em suas ações, para além de estabilidade 

financeira (RUMIN, 2006; TAETS, 2012). Tais sentidos ultrapassam as metas 

instituídas pelo cargo ocupado e percorre ideologias e crenças desses profissionais, 

como ilustram as falas abaixo: 

É meio de mim misturar um pouco o que é de trabalho com o 

pessoal que é o que eu acredito, então até quando eu saio de férias, 

[...]  eu tenho um certo peso na consciência. Eu sei que estou só eu 

nesse departamento, quando eu saio de férias tudo para também né 

e aí quando eu volto, eu tenho que retomar e tentar resolver tudo e 

todos os casos são de extrema urgência, são as lactantes, as 

gestantes, então dá um certo peso nesse sentido. (Social)  

A questão do número reduzido de mulheres até dificulta isso, a 

questão de gênero, de não achar que é importante [...] eu sou uma 

feminista, obviamente, então a gente luta pela visibilidade, pra 

entender que há diversas violências aí, simbólicas, envolvidas com 

esse tema e que tem que tornar ele mais à tona né, colocar ele mais 

na agenda pública digamos assim. (Política Nacional) 

As falas acima também ilustram a relevante função do trabalho na vida dos 

sujeitos, capaz de estimular e orientar o pensamento humano, delinear o 

comportamento individual e social e representar o motor essencial, elemento do 

progresso e da dignidade (FREINET, 1998). O trabalho recebe destaque porque 

exerce relevante função social e individual, uma vez que sua organização se inscreve 

na subjetividade do trabalhador e na subjetividade coletiva de um grupo ocupacional 
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e permite construções de sentidos, sendo ao mesmo tempo gerador de sofrimento ou 

potencializador de criatividade (DEJOURS, 1992).  

Tais dimensões psíquicas do trabalho – construtivas ou não construtivas – 

dependem da maneira pela qual a energia psíquica do profissional ou do grupo de 

trabalho é canalizada e se o ambiente oferece ou não possibilidade de ações 

espontâneas e criativas convergentes com os desejos desses sujeitos ou desse grupo 

profissional. O trabalho junto às mulheres encarceradas mobiliza a vida pessoal, as 

emoções, ideologias e crenças que poderiam auxiliar no desenvolvimento de uma 

sobrevivência nesse local. Nesse sentido, há o desafio de canalizar essas energias que 

impulsionam os trabalhadores em prol de condições às presas se colocarem de forma 

ativa e menos sofrida em contexto prisional, revelando uma atuação potente. Os 

desejos movidos pela subjetividade de cada profisisonal tomam dimensões 

sincrônicas e diacrônicas de acordo com as regras impostas no modo de organização 

do contexto prisional, tema que será abordado no próximo eixo temático. 

 

5.1.1.2   Os procedimentos instituídos e idealizados 

 

Toda instituição total é provida e mantida por regras instiuídas, especialmente 

mais rígidas do que as encontradas nas demais instituições da sociedade. No âmbito 

da sociedade civil, o sujeito pode administrar suas atividades com certa liberdade e 

flexibilidade a partir da “economia pessoal de ação” (GOFFMAN, 1961), que se  

expressa em atitudes como atrasar alguns minutos para uma tarefa, adiar um 

encontro, faltar do trabalho, dentre outras. Todavia, numa instituição total não há 

espaço para tal economia pessoal de ação, pois a vida do interno é constantemente 

penetrada pela sanção da equipe de profissionais (GOFFMAN, 1961). Para a 

dinâmica de violenta falta de autonomia do sujeito, deve haver uma equipe dirigente 

que controle minuciosamente a manutenção da ordem da instituição total (SYKES, 

1958).  
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Sobre isso, os procedimentos instituídos revelam e legitimam a rigidez do 

modo de organização vigente nas prisões. Tais regras são influenciadas pelos 

objetivos das prisões – ressocializar e punir – e revelam seu caráter contraditório 

(LOURENÇO, A., 2010). Constantemente é questionado nos discursos e nas práticas 

da equipe o predomínio de um ou outro objetivo para se nortearem e executarem os 

procedimentos frente a algumas demandas (GODOI, 2010). Uma demanda existente 

nas prisões femininas, em especial nas Unidades Materno-Infantis, é a presença do 

bebê dentro da instituição. Frente a essa questão, o Estado de São Paulo adota o 

prazo de seis meses para a saída do bebê da instituição e o retorno da mãe-presa para 

sua penitenciária de origem. Todos os entrevistados afirmam discordar desse 

procedimento, conforme algumas falas expostas a seguir: 

A Pastoral em si ela é contra que a mulher grávida fique presa ou 

amamentando. (Religião) 

 Eu acho que tinha que ser um ano, acho que seis meses é muito 

pouco, pouquíssimo, muito doloroso, pra mãe e pro bebê. 

(Formação Saúde) 

Tá difícil concordar com alguma coisa...[risos], eu discordo, 

discordo, porque não acho que é o local adequado, por mais que 

eles façam qualquer tipo de coisa, pintem a parede, tenha um lugar 

lúdico [...] a amamentação é no mínimo seis meses e todo mundo 

trata isso como máximo lá, e isso é um agravante, você fazer esse 

desmame, inserir outras comidas, têm que ser antes dos seis meses 

já introduzir, então já está errado nesse sentido já né. (Social) 

Embora também discorde do prazo de seis meses, a fala do profissional de 

Segurança parece mostrar forte influência da perspectiva moral e punitiva: 

Se você for levar na questão humanitária, seis meses você cria um 

vínculo gigante, já tem nove da gestação né então cria um vínculo 

[...] então acho que seis meses é pouco. Em contrapartida tem 

também a questão social, o que ela fez pra tá lá dentro então fica 

aquele conflito né do social do ético, humanitário... então eu te falo 

seis meses é pouco mas também te falo porque que ela foi se 

envolver no crime né então fica meio complicado. (Segurança) 

De acordo com as falas, percebemos que as atitudes dos profissionais 

expressam e revelam as ideias defendidas pelo local em que trabalham, mesmo que 

possam discordar delas. Por exemplo, a Segurança se aproxima do objetivo de 

controlar e punir, já a Pastoral Carcerária e a Defensoria Pública possuem histórico 
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de uma ação voltada para a luta pela efetivação dos Direitos Humanos e os 

profissionais pertencentes a essas respectivas instituições comungam de tais 

preceitos. Tal sintonia pode ser refletida sob o prisma de que as experiências pessoais 

e profissionais dialogam, influenciam e contribuem reciprocamente, a partir da 

composição entre histórias pessoais e profissionais que são constituintes dos sujeitos 

(MUYLAERT, 2013). Nessa perspectiva, podemos refletir que há um investimento 

no trabalho movido pelas crenças dos profissionais e, apesar desses profissionais 

conviverem e executarem procedimentos com os quais eles não concordam, sua ação 

pode contribuir para atenuar tais regras.  

A ação do profissional, portanto, independentemente da sua área de atuação, 

revela e esconde a estratégia de pensamento que a funda, que a tece (GUIRADO, 

2009).  As preferências e desejos pessoais dão significações ao trabalho e viabilizam 

a consecução de um ofício, sem demasiado sofrimento (MUYLAERT, 2013). Nesse 

sentido, os pensamentos, sentimentos e tendência a agir dos profissionais nutrem e 

sustentam sua atuação. Significativamente, o trabalho mobiliza desejos de 

contraposição e luta em nome das atitudes que os profissionais possuem, como, por 

exemplo, os eventos relatados a seguir:  

Então tem uma série de vulnerabilidades que agravam a situação 

então a gente luta aí pra que essas vulnerabilidades não sejam tão 

agravantes. (Política Nacional)  

Cada vez que a gente consegue a soltura de uma mulher, é uma 

luta... A nossa maior luta é essa, conseguir [...] a unidade prisional 

não é um local adequado pra criança e nem pra mãe, nem pro 

homem, nem pra ninguém [...] é uma questão pessoal que não sei 

de onde vem na verdade, eu nasci, fui criada, cresci em periferia, 

nunca passei fome, mas passei vontade, e fui atrás de empregos pra 

conseguir minha faculdade, e as pessoas que eram traficante, 

daquela época, eram nossos amigos que cresceram comigo, então 

acho que pode ser isso que tenha facilitado que eu enxergue-os 

como iguais. (Social) 

Sustentados pela sua história de vida, seus valores, crenças e papel 

ocupacional, os profissionais refletem sobre diferentes possibilidades frente aos 

procedimentos instituídos. Boa parte dos profissionais relata como procedimentos 

idealizados por eles a adoção de penas alternativas às mulheres grávidas e puéperas a 

fim de afastar ou eliminar o desfecho do destino institucional. Assim, cada 
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profissional elenca, com base em seu aparato técnico, alternativas para a situação 

atual: 

Quando a mulher vai presa é um negócio horroroso, porque um 

filho pro abrigo, outro filho pra um parente não sei das quantas, e 

quando não tem parente, sinto muito. Então devem existir novos 

mecanismos pra manter, é necessário, tudo bem, a mulher tem que 

cumprir uma medida tem que ter uma pena mas não a prisão, eu 

acho que ela devia ser inserida numa prisão albergue domiciliar. 

(Jurídica) 

A alternativa que eu vejo, que eu imagino, seria da justiça 

restaurativa, dessa aproximação entre vítima, ofensor e a 

necessidade ou não da intervenção estatal. (Política Estadual) 

Acho que tem pessoas que precisam de limites, de interdições, mas 

acho que a maioria das mulheres que estavam lá os casos poderiam 

ser melhores estudados, sabe? [...] Acho que precisa sim ser 

pensado se uma mulher com 8 meses [de gestação] precisa ser 

presa. (Formação Saúde) 

Deve ter flexibilidade do prazo, cada um tem uma história porque 

esse discurso de segurança que se sobressai é muito falho, porque 

tem mulheres que cometem crimes sem violência e as regras são 

extremamente de segurança, então é muito paradoxal, né. (Política 

Nacional) 

Mais uma vez, a atitude destoante dos demais profissionais é a que cabe ao 

trabalhador da Segurança. Apesar de trazer em seu relato outras possibilidades de 

manejo mais humanizado frente à maternidade na prisão atual, seu pensamento ainda 

carrega a lógica institucionalizante de controle e a defesa das práticas de vigilância e 

a tendência ao fechamento (GOFFMAN, 1961): 

Tem um modelo russo ou francês de penitenciária pra gestantes e 

pós-natal, é um período maior junto, não tem uma imagem 

carcerária, lógico que no perímetro tem toda a segurança, os muros 

altos, mas você vê como uma chácara, um spa, é um modelo real 

de ressocialização, seria legal se eles fizessem isso. (Segurança) 

Seu discurso traz as marcas de moralidade, disciplina e controle, aspectos 

presentes e prementes da sua ocupação profissional. Percebemos, a partir dos relatos, 

que as atitudes alimentam e retroalimentam as experiências profissionais. Tal 

interpretação converge com demais estudos sobre os agentes penitenciários (TAETS, 

2012; LOURENÇO, L., 2010). As biografias dos profissionais de segurança  

influenciam as decisões tomadas no cotidiano prisional, algumas voltadas para o 
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afrouxamento da dinâmica prisional e outras para decisões que a reafirmam. Esse 

movimento e percurso das pequenas e grandes escolhas frente aos procedimentos 

revelam a identidade profissional construída cotidianamente. Pautado nesse 

entendimento, o profissional de Segurança parece ser conduzido por atitudes que 

reforçam o controle e a punição sustentados pela premissa e justificativa da atitude 

ilegal da presa. Então, em todo momento, seu discurso trouxe tal binaridade 

compaixão-punição, atitude refletida pela sua fala: “Se você for ver só pela pessoa é 

ruim, é horrível, mas o que ela fez lá atrás que causou essa consequência? Você 

acaba mesclando isso daí.”. Em um momento no qual a compaixão se sobressai, ele 

afirma que “se você for olhar na lógica da superlotação que tá, você pega, você abre 

o portão e deixa todo mundo sair até chegar no número ideal, entendeu?”.  

Diante dessas concepções, as implicações do exercício profissional permitem 

a manifestação das atitudes dos profissionais, já que possuem caráter persistente em 

todas as esferas da vida do sujeito (KRECH et al., 1962). Essas atitudes são 

constituídas ao longo da vida, especialmente na infância e início da idade adulta, 

sempre providas “em relação a algo” (KRECH et al., 1962), ou seja, diante de outro 

sujeito, de um grupo de pessoas, de um local de trabalho. Com base nesses conceitos, 

é compreensível perceber que as especificidades nas falas dos profissionais são fruto 

ou consequência das áreas de atuação deles e de seus valores pessoais. Tal percepção 

também foi discutida e revelada no curso de atualização profissional em Assistência 

Materno-Infantil. No decorrer das aulas, as reflexões descortinavam as atitudes e 

respectivas áreas de atuação: Segurança com seu carro-chefe do controle e vigilância 

e Saúde/Assistência apoiada no cuidado (OLIVEIRA et al, 2014). 

As atitudes dos profissionais, portanto, levam-nos a traçar sua trajetória 

profissional e sua forma de atuação no cotidiano prisional: alguns reproduzem a 

lógica do encarceramento, outros são movidos pela busca de feixes que possibilitem 

porosidades no muro-controle da prisão. Tais porosidades algumas vezes podem 

advir de uma demolição desse muro institucional através de alguma transgressão. 

Nesse sentido, Freire Costa (2002) discorre sobre a tênue fronteira entre a 

transgressão perversa e a criativa, bem como a ausência de reflexão sobre ambas 

enquanto ato ético, leviano ou monstruoso. Para o autor, a transgressão moral ética 
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ocorre com o ato ético que possibilita o surgimento de outros atos inovadores. Dessa 

forma, a transgressão moral ética refere-se a uma ação que possibilita a reinvenção 

de si a partir da tentativa de outras ações providas de ressignificações, 

reposicionamentos nas quais a criatividade conquista centralidade. Algumas falas a 

seguir podem contribuir para reflexões acerca da transgressão moral ética: 

Então elas pedem uma ligação, olhar o processo escondido, não sei 

se eu podia falar isso...[risos]...tem que olhar escondido, mas eu 

acredito né que a gente ajuda de alguma forma, né? (Religião) 

Teve um momento que nós escrevemos uma carta pra diretoria, 

com todas as reivindicações até pra dar uma esvaziada nessa 

questão da elaboração de tá na prisão e tal, então vamos escrever 

uma carta, já que tem tanta queixação, mas foi barrada pelo PCC. 

No grupo [psicoterápico semanal às presas] seguinte foram 

pouquíssimas pessoas e quem foi falou que não era pra escrever 

carta nenhuma, então tem um sistema na prisão que é muito 

poderoso assim. (Formação Saúde) 

Apesar de o processo criminal ser público, a profissional indica que nem 

sempre tal acesso é possível, assumindo tal ação como algo errado, proibido. 

Podemos inferir que a trangressão pode assumir suas facetas – perversa ou ética – de 

acordo com o olhar que se instaura. Tal indiscriminação é sugerida por Freire Costa 

(2002) ao afirmar que faltam critérios para reflexões e definições entre atos perversos 

e criativos. Podemos considerar que um mesmo ato pode ser visto como criativo ou 

perverso dependendo de qual grupo social parte a observação. Por exemplo, para os 

estagiários, naquele momento, os mesmos avaliaram produtivo documentar as 

reivindicações, extravasar as angústias das presas participantes do grupo. No entanto, 

instâncias maiores (em termos de influência nos assuntos e na organização prisional, 

como o PCC) abafaram movimentos que destoavam daqueles preconizados.  

A articulação entre os procedimentos instituídos e os idealizados pelos 

profissionais compõe uma assintonia com desafinações e, para haver concordância 

entre o teatro real do trabalho e o teatro interno do sujeito, há necessidade de um 

sentido atribuído ao trabalho pelo profissional. Portanto, a tentativa de afinar os 

procedimentos e tarefas ocupacionais com a atuação desejante do sujeito resulta em 

uma ressonância simbólica (DEJOURS, 1990) entre os teatros das situações laborais 

e da história singular de cada trabalhador. E, ao pensarmos tais assintonias dos 
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elementos instituídos e idealizados, as transgressões criadora e perversa podem ser 

decorrência da positividade da ação que não se contenta em dizer “não” ao que é, 

mas “sim” ao que pode ou deve ser (FREIRE COSTA, 2002 p.87). Assim, idealizar 

procedimentos que os profissionais desejariam e lutar por meio da sua atuação para 

alcançá-los é, diante de uma resistência, criar coisas novas e sentidos do mundo. Esse 

é o agir ético (FREIRE COSTA, 2002).  

 Dessa forma, transgressões criadoras ou perversas podem ser alternativas de 

atuação em meio às desafinações entre os procedimentos instituídos e idealizados. 

Há, portanto, necessidade de ações cotidianas que tentem dar mais afinação à 

assintonia presente e expressa pela rigidez da dinâmica prisional.  

 

5.1.2 O bebê, sua mãe e o olhar do profissional  

 

Esta grande temática aborda as atitudes dos profissionais diante do bebê, da 

sua mãe e da parceria estabelecida entre ambos. Em função de como a maternidade é 

percebida pelos profissionais, o que a maternagem desperta nos mesmos dentro de 

um contexto preso pela segregação e pelo controle ecoam nos discursos e nas 

atitudes desses sujeitos. Ademais, alguns estigmas frente à maternidade pertencentes 

ao imaginário social permanecem e se fortalecem dentro dos muros prisionais, como 

a devoção materna inata da mulher aflorada ao engravidar, nomeada por mito do 

amor materno (BADINTER, 1985). Diante de uma mãe e de um bebê, eclodem 

identificações e alguns sentimentos são despertados em relação a esse evento único 

carregado de transformações físicas, psíquicas e sociais que compõem a maternagem. 

A seguir, alguns temas relevantes que merecem destaque para discussão. 
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5.1.2.1 O mito do amor materno e as atitudes dos profissionais   

 

O mito de que a maternidade e o amor materno estão inscritos na natureza 

feminina habita o imaginário social há muitos séculos (BADINTER, 1985). A autora 

traçou um percurso histórico e constatou que o amor materno sofre flutuações de 

acordo com o contexto social de cada época. Todavia, a maternidade, de acordo com 

a filósofa, é um tema sagrado e difícil de ser repensado como construção social.  

Assim, o amor materno, fruto de uma gradativa relação, só é possível no decorrer dos 

dias e respectivos cuidados dispensados pela mãe ao seu bebê. Mesmo que mãe e 

bebê estejam distantes, é possível alimentar esse amor, mas para isso a relação 

processual dos cuidados e dos afetos deve ter existido minimamente e previamente 

(BADINTER, 1985). A despeito disso, o imaginário social que sustenta a 

representação da mãe-devota ainda perdura na sociedade ocidental contemporânea. 

Partindo do pressuposto teorizado por Badinter (1985), o amor materno se dá na 

capacidade ou não de a mulher desejar e investir subjetivamente na maternidade e 

não se origina de um instinto. 

O amor materno requer então uma mãe disponível física e emocionalmente 

para construir gradativamente sua parceria com o bebê a partir dos cuidados físicos 

providos de afeto, relação valorizada socialmente. Ao transpor tal evento da 

constituição da maternidade para o contexto prisional, o imaginário romantizado nem 

sempre sobrevive diante da díade. Tal imagem não combina com o ambiente cheio 

de grades e com a mulher bandida-mãe (MARIN, 2014). Ainda assim, os bebês, 

mesmo inseridos em contextos vulneráveis, despertam nas pessoas que os observam 

uma ternura potencializada, como ilustra a fala abaixo: 

O bebê mobiliza coisas ancestrais em qualquer sujeito, tanto boas 

como ruins, mas na maior parte das vezes são sentimentos muito 

positivos, então todo mundo acaba se mobilizando, o segurança, o 

administrativo. (Saúde) 

Apesar de o bebê mobilizar sentimentos de amor, ternura e compaixão, 

quando está inserido em contexto prisional emergem outras emoções como mostra a 

fala reproduzida a seguir: 
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[...] no direito penal uma das características é o princípio da 

intranscendência, não se pode punir outra pessoa por fato de 

terceiro, e você vê no bebê uma situação em que ele está, embora o 

bebê não entenda o que esteja ocorrendo, mas qualquer ser humano 

com mínimo de sentimentos sofreria [...] eu acho isso deprimente, 

nessa perspectiva. (Política Estadual) 

O mito do amor materno sobrevive atrás das grades e está presente nos 

discursos dos profissionais ao retratarem suas expectativas para que as presas 

cumpram com a maternagem de acordo com o esperado socialmente: uma mãe 

carinhosa e disponível para bebê. Tal representação geralmente é atendida, ou seja, 

as presas exercem a maternagem e investem afetivamente em seus filhos. Essas 

observações aparecem nas falas dos profissionais, reproduzidas a seguir: 

Ah, você vê que o instinto materno fala mais alto, lógico que tem 

algumas diferenças, tem gestantes lá que não nasceram pra ser 

mãe, como aqui fora também. No total você vê que são bem 

semelhantes o tratamento. Quem nasceu pra ser mãe vai ser mãe 

em qualquer lugar tem o dom, trata com carinho desde o seu ventre 

até ser no seu colo [...] mãe e filho é bonito de se ver. (Segurança) 

Elas são super carinhosas, o brasileiro é muito afetivo, é muito raro 

você „vê‟ maus tratos. Tinha, mas é como a madame que você vê, 

só que ela tem babá, bota na creche, e não olha nem pra cara da 

criança, muitos abandonam os filhos, têm eles por um protocolo 

social. (Saúde) 

Eu acho interessante que têm umas que cuidam muito bem, zelam, 

brigam pelas crianças, tem mãe que são valentes, e tem mãe 

tímida,que se acomodam...às vezes ficam com medo também né? 

Há um sentimento assim de amor, elas cuidam ali porque é o lugar 

que elas têm, elas também ficam preocupadas com o futuro delas, 

com o das crianças. (Religião) 

Alguns não acreditam que as expectativas e representações do amor materno 

consigam se efetivar dentro da penitenciária. Embora os espaços destinados às 

grávidas e mães de recém-nascidos busquem atender as especificidades dessa 

população no momento de vida que se encontram, há precariedade física e 

consequentes sofrimentos para as mulheres que lá estão: 

Mulher tem que ser mãe, tem que ser maternal e doce. E eu acho 

que na penitenciária isso não reproduz, porque assim, porque a 

maternidade „tá‟ vinculada com as diversas outras perdas e 

violações de direitos, [...] não é porque são mães lá que têm mais 

garantia, talvez porque a atenção é mais sensível, porque se tem 

criança, então, tem alguns autores que até se você pegar na 
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literatura falam de ganhos secundários, então, ah, ela vai pra um 

espaço melhor, isso se reproduz a questão do mito materno, só que 

quando a gente entra mais a fundo, é tanta problemática, é tanta 

violação de direitos que é difícil. (Política Nacional) 

Podemos refletir que, embora haja um aparato institucional que reconheça e 

legitime a condição da maternidade (materializados nos berços, paredes pintadas e 

equipe multiprofissional), alguns profissionais acreditam que tais recursos físicos e 

humanos não acolhem as necessidades das mães e bebês lá presentes. Em 

contrapartida, de acordo com a fala de uma profissional reforçada por estudos 

(CARDOSO et al, 2012; GOMES et al, 2010; MELLO; GAUER, 2011), algumas 

mães possuem na prisão a oportunidade de usufruir de um local menos segregador, 

com assistência em saúde e condições físicas para cuidar do seu bebê:  

Às vezes, o que acontece, o que acho que é o pior, é que muitas são 

melhor tratadas do que no ambiente aberto, porque o Estado que 

„tá‟ com a tutela não pode fazer nada senão ele „tá‟ ferrado, então 

tem que prover todas as condições que sejam melhor possível. 

Esses novos presídios tenho certeza que em termos físicos é melhor 

do que a casa de muitas delas, tenho certeza disso. (Saúde) 

Nesse ensejo, há diversas prisões espalhadas pelo Brasil com intensidades de 

precariedades físicas, modos de organização institucional e perfis de profissionais. 

Apesar das condições e limitações institucionais serem mais ou menos impactantes, a 

centralidade reside no fato de estar presa, institucionalizada e responder por um 

processo criminal. Essa condição traz repercussões emocionais que se mesclam com 

as transformações inerentes à gravidez e maternidade. Tal trama de intensos 

sentimentos pode ser ilustrada pela fala abaixo: 

A gravidez transforma o estado emocional, é um momento muito 

importante. Então todo o transtorno que se tem do processo 

criminal, você ser acusada, ser levada, toda essa situação já é 

agravante, acho que é até pior quando ela está lá com o filho, 

porque isso vai refletir na criança, eu acredito nisso, vai refletir no 

bebê. (Política Estadual) 

Deparamo-nos então com resquícios do mito do amor materno preso às 

grades ideológicas institucionais. Em geral, a mãe sob condição de aprisionamento 

constrói seu percurso na maternidade dentro dos seus recursos psíquicos possíveis 

naquele momento e contexto. Assim, a dinâmica de ao nascer um bebê, nascer uma 
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mãe é configurada em meio à mortificação do eu (GOFFMAN, 1961), fruto da 

condição institucionalizante da prisão. Desse modo, a mãe apenada deve encontrar 

recursos internos e externos para atuar com funções tão cheias de vitalidade 

necessárias e inerentes às atividades maternas em um ambiente que se mantém na 

mortificação. É um dos paradoxos da maternidade no sistema prisional. 

Em meio a esse paradoxo, a mulher-profissional depara-se com identificações 

diante da mulher-presa que transbordam e as aproximam para o lugar social que 

ambas ocupam: ser mulher. Dessa forma, o amor materno atrás das grades desperta 

nos profissionais inúmeros sentimentos e formas de vinculação, mais ou menos 

investidas de amor à profissão e às presas.  Sobre a relação entre amor e 

identificação, há estreita relação entre ambos, pois não há amor senão no poder de 

identificação com o outro, que nos permite sofrer ou ser feliz com ele (BADINTER, 

1985). O estudo de Amador (2009) revelou que as identificações trazem a conflitiva 

tarefa das agentes distanciarem-se das presas, apegando-se à lógica prisional e 

buscando a distância física. Apesar de alguns profissionais reconhecerem a 

identificação e mostrarem sinais de afinidade em relação às presas, logo recusam 

esses sentimentos, em nome do objetivo de controlar e manter a distância. Ao nos 

debruçarmos sobre as atitudes dessas profissionais, pertencentes às mais variadas 

áreas de atuação, os pensamentos e sentimentos de compaixão mobilizam-nos de 

maneira significante. Todos os discursos trazem, com lamentação, possíveis 

trajetórias de vida dessas presas movidas pela falta, nas esferas econômica, social, 

educacional e emocional. A vulnerabilidade devastadora percebida por todos 

demarca tais emoções. A nomeação desses sentimentos em geral é representada pela 

palavra tristeza, protagonista de  todos os discursos: 

Dó é a pior palavra, mas é o que eu tenho. Dó é um sentimento que 

ninguém merece ter pelo outro, porque acho que ofende assim você 

falar „ah eu tenho dó de você‟, acho que é ofensivo, mas acho que é 

o que mais define o que eu sinto, de ver aquela situação delas, me 

deixa muito frustrada mesmo. (Social)  

Fico com muita pena porque eu vejo que ás vezes é um misto de 

motivos, é a situação econômica, a pobreza de tudo, falta de 

estudo, de trabalho, a precariedade da família, as famílias são todas 

precárias, casa um, depois não dá certo algo e já desmancha o 

relacionamento, já vai pra outro, a casa é precária, o estudo é 
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precário, o sub emprego, é tudo assim, tudo constituído de forma 

precária. (Jurídica) 

[...] tanto quanto o pai que „tá‟ lá fora de saber que o filho „tá‟ lá 

dentro e a mãe também que tá com o filho no ventre e que seis 

meses ela vai ter que se separar deve ser a pessoa mais infeliz do 

mundo. Então eu acho que do jeito que eu amo meu filho e ainda 

acho que a mãe tem um vínculo maior ainda, então é a mesma 

coisa que você „tá‟ no corredor da morte, não sei, uma situação 

deplorável. (Segurança) 

A fala do profissional segurança, homem e pai, também mostra o 

reconhecimento do sofrimento vivenciado pelas mulheres, mães e presas. Já as 

profissionais sentem-se identificadas com a maternidade e sensibilizadas pelas 

histórias pregressas das mulheres-presas e suas possíveis motivações que culminaram 

no aprisionamento: 

Porque eu sou mãe e sinto que tudo lá fica prejudicado. (Religião) 

Conhecendo cada mulher, me identificando também com elas, 

entendendo as situações que levaram elas pra esse contexto 

mesmo, não sei, pra mim foi muito surpreendente ver mulheres que 

tinham a minha idade, que estavam lá por escolhas um pouco 

impensadas, não eram bandidas assim. (Formação Saúde) 

A identificação com as mulheres presas se faz presente nos discursos e traz à 

tona a empatia – em maior ou menor grau - dos profissionais diante de uma mulher-

transgressora que fez escolhas na vida e escreveu sua história sob certas 

circunstâncias. Contextualizar os motivos da vida no crime é uma atitude comum 

entre os entrevistados e possivelmente justificada por tal identificação e 

sensibilização diante da presa, que são vistas sob os contornos de inúmeras 

vulnerabilidades. Mulher-presa, dessa forma, é circunscrita em um contexto e em 

uma possível explicação para seu destino de encarceramento. Essa realidade escrita 

pela mulher-presa e lida pelos profissionais parece sensibilizá-los ainda mais quando, 

na trama, a personagem mulher-presa também assume o papel de mãe. 
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5.1.2.2 A mãe excessivamente boa 

 

Ao revisitarmos a teoria proposta por Winnicott sobre o desenvolvimento 

emocional primitivo do bebê (WINNICOTT, 1945/1982), deparamo-nos com a 

necessidade do processual e progressivo contato materno. Então, o desenvolvimento 

do bebê só ocorre com a presença humana, que possibilita que ele reconheça a si 

mesmo e ao outro. O processo de desenvolvimento se dá a partir do ambiente 

pertencente ao bebê, inicialmente, a mãe, que sacia suas necessidades físicas e 

psíquicas (WINNICOTT, 1956/1982). Assim, o ambiente deve ser suficientemente 

bom, pois as falhas ou excessos podem afetar o processo de continuidade de ser da 

criança. Para a efetivação do desenvolvimento do bebê, a mãe-ambiente deve ser 

suficientemente acolhedora das falhas e privações, ou seja, há perdas inevitáveis e 

essas são necessárias, manejadas e sustentadas pelo ambiente do bebê. O ambiente 

suficientemente bom favorece a constituição de um ser capaz de controlar suas 

pulsões e superar os obstáculos próprios do viver (WINNICOTT, 1956/1982). 

Considera-se importante, então, que, nos seus primeiros momentos, o bebê seja 

amparado por uma mãe que lhe forneça um ambiente satisfatório (WINNICOTT, 

1967/1999).  

Nesse sentido, a mãe suficientemente boa efetua no início da vida do bebê 

uma adaptação ativa às necessidades desse e gradativamente a adaptação diminui à 

medida que o bebê vai desenvolvendo a capacidade de tolerar as frustrações 

(WINNICOTT, 1975). É importante reforçar que há no ambiente suficientemente 

bom o fracasso materno vivido pelo bebê dentro de um limite temporal para 

vivenciar a frustração. Assim, “se tudo correr bem” (WINNICOTT, 1975 p. 25), o 

bebê pode vir a lucrar com a vivência da frustração e desenvolver-se para o real. Ao 

relacionarmos essas considerações winnicottianas com as falas dos profissionais 

sobre o ato de ser mãe na prisão, percebemos que a mãe-presa, diferentemente de ser 

suficientemente boa, pode ser „excessivamente‟ boa, como aponta a fala:  

[...] elas são mães no extremo, demais, talvez porque elas saibam 

daquele momento de separação e dá tudo que é mãe e mais um 
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pouco, que eu acho que muito mais ou muito menos é ruim pro 

bebê, então elas ficam mãe demais [risos], aí de repente o bebê 

separa da mãe e ela fica é, eu não sei, é tão triste, também penso 

que manter a criança presa não dá, não é o lugar adequado, não dá, 

aquele lugar não dá, então é isso, eu acho que é isso, eu volto pra 

questão anterior, minha opinião é não prender [risos]. (Jurídica) 

[...] é uma tortura que quando ela está amamentando ela fica 24 

horas com o bebê, não pode ficar um pouquinho com a avó, com 

outra pessoa, são 24 horas com elas. De repente vem e tira essa 

criança da mãe. Ela só ficava com a criança, não fazia outra coisa, 

aí de repente ela é separada. (Social) 

[...] a mãe precisa de um espaço pra ela também , era cem porcento 

do tempo cuidando, não achava saudável também.  (Formação 

Saúde) 

Os discursos ilustram os pensamentos dos profissionais sincrônicos com os 

preceitos teóricos winnicottianos. Parece que ao observarem as mães, integralmente 

mães, presas às funções maternas, possuem a sensibilidade de perceberem a relação 

não saudável estabelecida. Essa relação fusional entre mãe e seu bebê pode dificultar 

a separação e a consequente individuação necessária ao bebê. Para ele, não há 

diferenciação entre ele e sua mãe e sua percepção de si e constituição enquanto 

sujeito só pode ocorrer gradativamente com a condição de que ele se separe da mãe 

(MAHLER, 1977). No entanto, a separação é máxima ou minimamente traumática 

conforme a vivência das primeiras separações (WINNICOTT, 1975). Vivenciar o 

fenômeno da separação de forma menos sofrida ocorre quando houve investimento 

nas primeiras relações mãe-bebê e assim foi desenvolvido um ambiente de confiança 

e fidedignidade. Dessa forma, separar-se da mãe “é condição para subjetivação desde 

que se crie a transicionalidade necessária para que o bebê suporte a descontinuidade 

do ser com sua mãe e invista em outros objetos, ou seja, no mundo” (MARIN, 2014 

p. 28).  

Nesse ensejo, a separação é necessária e advém da fusão inicial mãe-bebê, 

pois gradativamente o bebê vai se adaptando e criando um sentimento de confiança 

que é atualizado nas demais relações que futuramente estabelecerá. Provido desse 

sentimento de confiança, a separação não é uma separação, mas uma forma de união 

(WINNICOTT, 1975), sendo assim percebida como evolutiva e saudável. No 

entanto, em situação prisional, a temática da separação é vivenciada como 
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ansiogênica por todos os envolvidos, sejam as presas, seus familiares ou os 

profissionais. A dedicação exclusiva das presas para a maternidade durante seis 

meses propicia a fusão total entre os corpos, não havendo espaços de reflexões e 

intervalos importantes de preparação para a separação (MARIN, 2014) que, em 

geral, não ocorre de maneira processual e preparada (SANTA RITA, 2006a). Há 

movimentos pontuais presentes em algumas unidades materno-infantis, como grupos 

que, além de serem um espaço de discussão sobre temáticas relacionadas aos 

aspectos físicos e psíquicos do bebê, também são uma oportunidade para o 

compartilhamento das angústias e demais sentimentos potencializados diante da 

situação de vulnerabilidade emergida pelo encarceramento. Algumas experiências 

foram relatadas durante as entrevistas: 

Criei grupos com dois enfoques: puericultura e desenvolvimento 

infantil no sentido subjetivo [...] as presas queriam atenção quase 

que 24 horas pra elas e o protocolo é você ter uma consulta por 

mês durante a gestação, não precisa mais que isso se tiver indo 

tudo bem e tal, mas elas achavam que não, que eram abandonadas 

então esses grupos eram interessantes porque era um lugar que elas 

iam semanalmente e podiam dar um pouco de conta da ansiedade 

até porque também dividiam entre elas, enfim, no final eu vi que é 

importante, deveria ser uma prática protocolar, ter esses grupos de 

acompanhamento. (Saúde)  

De acordo com a fala acima, as gestantes que se encontram presas, 

possivelmente por estarem em condição vulnerável de encarceramento, sentem-se 

abandonadas diante de falta de consultas ou assistência. Todavia, limitações como 

agendamento de consultas ocorrem em toda a esfera da saúde também na vida fora 

do presídio. Algumas vezes, estar sob tutela do Estado pode representar um fator 

protetivo de acesso a serviços de saúde e cuidados de uma equipe interdisciplinar 

(CARDOSO et al, 2012; GOMES, 2010). Encontros que possibilitem 

esclarecimentos, acolhimento das dúvidas e angústias são importantes nesse 

contexto. 

Fazia grupo com as mães, bebês e grávidas semanalmente com 

grupos temáticos: como é a gravidez e tal, mas percebemos que 

não tinha muito espaço pra esse tema surgir ainda e demos uns 

passos pra trás e fizemos grupos ligados mais a identidade da 

mulher, a elaboração de tá no sistema prisional, a história por estar 

ali e no final que conseguimos levar alguns cremes pra massagear a 
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barriga e aí que o bebê aparece, fazíamos álbum pro bebê, elas se 

sentiam acolhidas, é, se sentiam escutadas, queriam falar, 

compartilhar, acho que principalmente elaborar o que era estar ali, 

o que aconteceu pra estar ali, quais movimentos sociais que 

existiam ali, as dinâmicas mesmo, acho que elas tavam precisando 

muito de uma escuta. (Formação Saúde) 

Os grupos, assim como outras iniciativas de oferecer momentos de escuta às 

mães, são fundamentais para a sustentação psíquica delas e o fortalecimento da 

maternidade. Tais grupos podem favorecer, dentre outras potencialidades, a 

promoção de um espaço de reflexão da relação mãe e bebê e construção de projetos 

futuros (MARIN, 2014). A efetivação de políticas públicas também é tarefa premente 

das insituições vinculadas às mães e bebês nas prisões. Alguns projetos pontuais são 

desenvolvidos em algumas unidades materno-infantis como a de Tupi Paulista, como 

o “Meu Bebê, Minha Vida” – que objetiva conscientizar as mães com dinâmicas 

reflexivas, motivacionais – e o “Nascendo para a Liberdade” – que foca no estímulo 

à consciência corporal e o fortalecimento de laços afetivos (TURRI, 2014). Esses 

movimentos auxiliam a mãe que se encontra desamparada em seu sofrimento e 

consequentemente desabilitada para exercitar a maternagem e que, por isso, necessita 

de profissionais que facilitem seu investimento materno juntamente com os cuidados 

ao bebê (WINNICOTT, 1949/1996). 

Sobre o apoio às mães, os profissionais percebem a necessidade de 

reconhecer as especificidades de cada parelha mãe-bebê, apesar de haver 

intransponíveis limites e regras prisionais. Como nas instituições totais as atividades 

são executadas de maneira uníssona com grupos de outros internados (GOFFMAN, 

1961) massificando condutas, fica posto o desafio de contemplar as especificidades, 

como se observa nos fragmentos elencados a seguir: 

Não tem uma estrutura e um local adequado pra elas, é um lugar de 

muito tumulto, de muito barulho, são muitas mulheres, muitas 

crianças, cada uma tem um jeito, né? (Religião) 

Cada uma tem seus problemas, seus bebês, suas necessidades. 

(Social) 

Em síntese, dentro das limitações institucionais, fica posto o desafio de, no 

trabalho com mães presas e seus bebês, oferecer uma rede de apoio que não apenas 
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proporcione um ambiente suficientemente bom, mas esteja igualmente atenta às 

especificidades e singularidades de cada mãe e às angústias particulares despertadas 

pelo contexto prisional. Tal rede de apoio oferecida pelos profissionais pode 

contribuir para as mães exercerem a maternagem de forma suficientemente boa. 

 

5.1.2.3 O bebê: “sementinha do mal” ou “do bem”? 

 

É inegável que o bebê é um agente social pertencente às unidades materno-

infantis das prisões. Inexoravelmente, tal personagem desperta sentimentos, formas 

de pensar e tendências a agir nos demais sujeitos que também lá pertencem, como as 

mães e os profissionais. Como citado anteriormente, o bebê aflora o imaginário 

coletivo com representações de ternura, esperança e vitalidade. Assim, personifica-se 

no bebê a potência de nascerem vínculos construtivos e de se concretizarem sonhos. 

Entretanto, o bebê que habita a prisão e que possui uma provedora de cuidados 

estigmatizada na imagem de “bandida” pode ser preso a tal estigma. 

Independentemente das representações construtivas ou destrutivas que vestem 

simbolicamente estes bebês, há inerentes transformações nascentes e vivenciadas 

pelas mães, profissionais e todos envolvidos.  

Sobre a possibilidade de novos posicionamentos, a premissa de transformação 

de um culpado a partir da correção, já que não se pune para apagar um crime, mas 

para transformar, sendo o castigo uma certa técnica corretiva (FOUCAULT, 1999 p 

105). A possível transformação é vista pelos profissionais e pelas mães presas no 

evento da maternidade, sensibilizando-as à reflexão. O sinal de esperança para 

algumas presas e profissionais também é reforçado pela literatura a partir da 

afirmativa de que amor materno dá sustentação para que a mulher presa suporte a 

prisão (LOPES, 2004) e minimize seu sofrimento (MELO e GAUER, 2011). Tal 

feixe de vivacidade e esperança também é expresso na possibilidade da maternidade 

na prisão representar para a presa a liberdade tão desejada e projetada em seus bebês 
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(MARIN, 2014). Algumas atitudes dos profissionais dialogam com tais 

significações:  

É uma situação que pra ela, primeiro vendo na perspectiva da 

mulher, ali parece que para ela é um fator positivo, aparentemente 

a ela, de auto reflexão, do que ela fez né, do ato que ela cometeu 

para ali estar. (Política Estadual) 

Eu acho que é uma ressignificação da prisão, tem muitas que 

aprendem a ser mãe lá dentro, porque quando tavam na rua às 

vezes não tinham contato com os filhos, estavam em outra fase, 

seja de droga, seja de outros processos de criminalização, e lá o 

que eu vejo é que esse processo de ressignificação mesmo. 

(Política Nacional) 

Elas têm de modo geral essa relação como se fosse uma nova 

chance, sabe assim de uma nova possibilidade que tudo vai 

melhorar, tanto que tem um número absurdo de mulher que coloca 

o nome da filha de Vitória, no primeiro ou segundo nome, é o que 

elas entendem como vitória, como uma nova chance mesmo, e elas 

se apegam muito nisso [...] e quando elas são soltas ela vê que a 

vitória tá bem longe né, que essa nova chance tá bem longe de se 

concretizar. Porque ela sai [...] sem nenhuma estrutura, continua 

sem moradia, sem alimento, com seus problemas e a sociedade 

continua fechando as portas e agora de uma maneira mais forte 

ainda porque agora ela tem uma passagem só que o crime continua 

com as portas abertas, né? (Social) 

Percebemos que as falas corroboram a ideia de que o bebê representa a 

esperança pela possibilidade de liberdade e ressocialização. Ao retomarmos a 

construção do espaço psíquico materno, o qual ocorre antes da gestação, marcado 

pelo passado que é retomado como fantasma, na gestação a mãe fica suspensa no 

tempo do outro (o bebê) e, no nascimento, o bebê é alvo de projeções, desejos e 

temores do futuro (ARAGÃO, 2007). Assim, antes, durante e depois da gestação, o 

bebê assume um espaço simbólico alimentado pela mãe e pelo grupo social que a 

circunda. Também, o bebê simboliza a radicalidade de um novo ser: inédito, criativo, 

surpreendente (MARIN, 2011). O bebê também nasce nas poesias, como mostra o 

trecho a seguir de Morte e Vida Severina, de João de Melo Neto (1955), em “ Falam 

os vizinhos, amigos, pessoas que vieram com presentes etc.”: 

Belo porque tem do novo 

a surpresa e a alegria. 

Belo como a coisa nova 
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na prateleira até então vazia. 

Como qualquer coisa nova 

inaugurando o seu dia. 

Ou como o caderno novo 

quando a gente o principia. 

 

E belo porque com o novo 

todo o velho contagia. 

Belo porque corrompe 

com sangue novo a anemia. 

Infecciona a miséria 

com vida nova e sadia. 

Com oásis, o deserto, 

com ventos, a calmaria.  

Nesse transbordar de simbolizações, somado ao contexto de vulnerabilidade, 

há investimentos construtivos e destrutivos frente a esse novo ser.  Por isso, o 

nascimento de um bebê imerso em situação prisional pode também representar uma 

extensão da imagem de transgressão conferida à sua mãe: 

Não vou mentir, têm pessoas que pensam negativo, que vê que o 

bebê  vai ser mais um infrator, que ela vai ter mais dez, e vai ser 

tudo da mesma...e falam: Ah, essa criança é uma sementinha do 

mal. (Segurança) 

A perpetuação da história da mãe parece impregnar-se no projeto de biografia 

do bebê. Tal transmissão do estigma do preso também afeta os filhos mais velhos que 

são vistos pela sociedade como “germe” da criminalidade, da degeneração 

(SCHILLING e MIYASHIRO, 2008).  Alguns discursos trazem tal continuidade 

justificada pelo contexto de intensa vulnerabilidade (social, econômica, educacional) 

da mãe e do bebê potencializada com a presença da mãe no cárcere e consequente 

ausência no convívio familiar. Dessa forma, o bebê aparece preso no ciclo da 

marginalidade – no sentido de estar à margem de usufruir dos direitos de cidadão – e 

sua trajetória inicial da vida já nasce condenada pela história de vida da mãe. Os 

profissionais acompanham os movimentos desses ciclos que se tornam mais sólidos 

e, portanto, difíceis de serem rompidos com a prisão da mulher:  
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Acho que precisa sim ser pensado se uma mulher com 8 meses 

precisa ser presa, tem que considerar a gravidez porque a chance 

desse bebê repetir a história, é...ou ter caminho não tão saudável é 

grande. (Formação Saúde) 

A solução que a sociedade dá de mantê-la encarcerada ela não 

atende de jeito nenhum. E o pior, quando ela tem filhos, 

especialmente meninos, eles acabam se envolvendo com a 

marginalidade, então é um ciclo, sabe? Vai alimentando isso, 

porque não tem como quebrar. Se a mulher ficasse ainda que sob 

vigilância, ainda com todos esses „senões‟, ficava muito mais 

barato a longo prazo pro Estado. (Jurídica) 

Um componente importante para a manutenção desse ciclo é a manutenção da 

imagem de criminosos dos pais estendida aos filhos.  Desconstruir esse preconceito 

que inferioriza os filhos dos presos é tarefa premente, pois os descendentes não são 

culpados pelos crimes de seus pais e possuem os mesmos direitos de toda criança 

nascida em qualquer parte deste país (TURRI, 2014). Essa herança de segregação e 

estigma perdura na sociedade, como revela o estudo de Taparelli (2009) com 

depoimento emblemático de uma presa grávida que relatou a fala cruel de um dos 

torturadores para matarem o seu bebê pois também seria criminoso. Romper com a 

roda que prende os presos e seus familiares em estigmas se faz necessário. O bebê, 

semente metafórica plantada em dado solo social, germinará conforme os 

investimentos oferecidos pelos cuidadores: familiares, profissionais de saúde, Estado 

e sociedade como um todo. 

 

5.1.3 Rede de Cuidados  

 

Esta grande temática pretende contextualizar as diversas formas de apoio 

recebidas pelos profissionais como sustentadores da sua prática no ambiente 

prisional. Sob aporte teórico do conceito winnicottiano de holding, teceremos 

interligações entre a importância da construção e manutenção de uma rede de apoio 

por toda a vida do ser humano. Também analisaremos o cuidado que os profissionais 

oferecem às presas e seus bebês a partir do conceito de espaço potencial 

winnicottiano. Portanto, holding e espaço potencial são discutidos como possíveis 
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alinhavos responsáveis pela costura da rede de cuidados existente em contexto 

prisional. 

 

5.1.3.1 O holding que sustenta os profissionais 

 

O amadurecimento humano, como apontado anteriormente, necessita de um 

ambiente propiciador, personificado no início da vida na figura da mãe ou cuidador 

substituto (WINNICOTT, 1960/1997). Nesse entendimento, o ambiente humano, 

mesmo com algumas falhas inerentes, oferta um investimento afetivo juntamente 

com a disponibilidade para saciar as necessidades do bebê. Gradativamente, o bebê 

sustentado por tal fértil ambiente começa a ter vida psíquica, integrar-se com uma 

vida única. Essa sustentação se dá por meio da apresentação do mundo ao bebê, fato 

que o capacita e o estrutura de forma criativa. Ao ser amamentado, o bebê na sua 

mente rudimentar não é separado da mãe (WINNICOTT, 1975, P. 116) e assim se 

sente saciado pela fome e começa a confiar e acreditar que o seio é por ele criado 

toda vez que precisa ser alimentado. A mãe suficientemente boa alimenta tal 

onipotência por meio do holding, expresso pelos cuidados repetitivos e, dessa forma, 

o bebê é capacitado para o uso criativo do mundo (WINNICOTT, 1967/1999).  

Embora haja uma tendência genética herdada que possibilita o crescimento de 

cada indivíduo, apenas a inserção em um meio ambiente facilitador e suficientemente 

bom possibilita tal amadurecimento (WINNICOTT, 1975). A provisão ambiental 

oferta a adaptação das necessidades individuais, de forma que o bebê possa obter um 

desenvolvimento em consonância com as tendências herdadas, a fim de gerar sua 

autonomia (WINNICOTT, 1967/1999). Todo esse processo de holding experienciado 

no início da vida perdura na continuidade do ser a partir das inter-relações e 

identificações cruzadas que alimentam o indivíduo em toda a sua trajetória de vida 

(WINNICOTT, 1975). O holding materno, primeiro e fundante, é reeditado e 

experimentado nas relações que o sujeito estabelece com a família, demais 

grupamentos sociais dos quais o mesmo se nutre psiquicamente e socialmente. 
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Portanto, o sujeito adquire independência relativa, pois durante toda sua vida há o 

constante intercâmbio entre a realidade psíquica (interna) e a realidade externa. 

Dessa forma, bebê, criança, adulto e idoso, cada um com sua especificidade, 

convivem com a inter-relação dos aspectos subjetivos e sociais através do uso de 

símbolos, do brincar criativo e do potencial cultural.  

Ao transpormos a importância da provisão ambiental em todos os círculos 

sociais, o ambiente prisional deflagra peculiar complexidade. Todos os sujeitos 

pertencentes à prisão convivem com a inerente violência. Nesse contexto, a vida dos 

profissionais que atuam nas insituições prisionais é compartilhada pela extensão dos 

efeitos do encarceramento como a segregação, vulnerabilidade e violência 

(LOURENÇO, L., 2010; LOPES, 2002) levando à vitimização das pessoas lá 

inseridas, sejam presas ou funcionários (LOURENÇO, A., 2010). Nesse contexto, os 

profissionais necessitam de uma rede de sustentações intra e extramuros, como o 

apoio emocional, familiar,espiritual e teórico-educacional: 

[...] você ter uma estrutura por trás de tudo isso, religiosa, familiar, 

cultural, com certeza você vai levar tudo isso e também você busca 

mais conhecimento depois que você tá lá dentro (...) Acredito eu 

que se você não tiver apoio você não consegue tocar o teu trabalho 

para frente com certeza tenho esse apoio sim e vou chegar em casa 

tranquilo, né, isso que eu sempre tento „tá‟ buscando, essa minha 

estrutura. (Segurança) 

A estrutura de cada profissional assume seus contornos a partir das 

experiências individuais, da provisão ambiental que esteve e está inserido, das 

atitudes reveladas pelas crenças, pensamentos e sentidos atribuídos e experimentados 

no espaço potencial, situado nem internamente nem externamente ao sujeito, como a 

arte e a religião (WINNICOTT, 1975). Ela pode simbolizar a presença humana e seu 

apoio em prol da continuidade de sentir-se acolhido em um grupo social: 

Eu tenho esse apoio de religião, acredito em Deus e peço para ele 

me proteger todo dia e minha mãe eu sei que todo dia reza por 

mim. (Segurança) 

Acredito que tá tudo relacionado, questão de fé, sou religiosa, 

católica, e acho que tem a ver sim, de querer um mundo melhor, de  

menos injustiças, acho que de formação também, acho que sim, eu 

acredito em outros projetos econômicos e sociais para o mundo, 

então tem a ver, sim. (Política Nacional) 
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A religião também foi mencionada por alguns para indicar sua não-influência 

na esfera profissional. Predominantemente, ao convocarmos os profissionais a 

refletirem sobre o apoio que os sustentam na tarefa diária, os discursos foram 

preenchidos com a palavra “valor”, como ilustrado abaixo: 

 Acho que valores, acho que religião não, eu tenho uma religião, 

sou cristã, mas não deixo isso interferir de maneira alguma, até 

porque eu vejo pessoas muitos religiosas e deixam interferir de 

forma negativa, né, de acabar julgando a atitude da pessoa. (Social) 

Religião não, porque eu atualmente não tenho uma religião, é... 

valores sempre. Como posso atuar sem meus valores? Acho que 

não tem como separar. (Jurídica) 

Tenho meus valores, minha religião e meus estudos em filosofia, 

sociologia. (Política Estadual) 

Acho que valores é uma questão mais pessoal, de olhar que nem eu 

olho pra você e vejo uma pessoa, simplesmente não sei a sua 

origem, não sei o que você pensa, mas eu sei que eu tenho que te 

respeitar e você tem direito a várias coisas,  inclusive sua 

liberdade. (Social) 

Os valores são constituídos e constituem-se das atitudes dos profissionais 

desenvolvidas em seu meio social. Um sujeito  sempre se encontra em relação a algo, 

como outro sujeito ou em relação à política, à religião, à arte e a demais heranças 

culturais da sociedade. Ao estar „em relação a‟, carrega crenças, pensamentos, 

fantasias e referências que compõem sua atitude (KRECH et al., 1962). Embora a 

atitude na fase adulta possua tendência estável e relativamente previsível (KRECH et 

al., 1962), ela não é estática. Sendo assim, o jeito de ser de um sujeito é delineado 

por toda a trajetória de sua vida, pelas vivências, sentimentos experimentados, 

identificações adquiridas, relacionamentos estabelecidos e as significações possíveis 

em sua história de vida. Para a vida em sociedade, há a necessidade  humana de ter 

um círculo cada vez mais largo, proporcionando cuidado ao indivíduo, bem como a 

necessidade de inserção e pertencimento a num contexto que possa, de tempos em 

tempos, aceitar uma contribuição sua nascida de um impulso de criatividade ou 

generosidade. Todos esses círculos, por mais largos e vastos que sejam, identificam-

se ao colo, aos braços e aos cuidados da mãe (WINNICOTT, 1958/1997).  
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Esse amparo adquirido nos vínculos primários e reeditado nas demais 

relações firmadas possibilita a conservação das experiências e suas possíveis 

significações por meio da experimentação intensa que diz respeito ao viver 

imaginativo e ao trabalho científico criador (WINNICOTT, 1975).  A hipertrofia de 

investimentos afetivos em outras esferas se dá pela necessidade da sustentação do 

sujeito em seus círculos sociais, como o apoio científico na atuação profissional.  

 Faço análise há dez anos, acho que esse é um espaço fundamental, 

além da parte técnica de ler textos, fazer supervisão, ler jornal, tá 

por dentro do que acontece no mundo, um interesse nas questões 

do mundo, mas não tinha nenhum aporte religioso, espiritual e 

moral, não. (Formação Saúde) 

Acho que a gente tem o apoio profissional, técnico, dentro da 

Defensoria temos a equipe de psicólogo, assistente social, junto 

com o defensor tem esse atendimento interdisciplinar, é esse 

momento que tem apoio, de outros saberes, de outras áreas. 

(Jurídica) 

A fala acima indica a importância da interdisciplinaridade como suporte para 

as dificuldades diárias. Para enfrentamento do cotidiano prisional chafurdado na 

repressão e ameaça constante, o trabalho em equipe é a única alternativa viável e 

reconhecida pelos funcionários penitenciários ao privilegiarem o companheirismo e a 

ajuda mútua (VASCONCELOS, 2000). A atuação dos profissionais se entrelaça 

pelas especificidades técnicas e teóricas que caracterizam cada função e área 

(assistencial, jurídica, entre outras) e pelo cuidado oferecido. E para um profissional 

exercer a ação de cuidar do outro necessita de suporte, de um grupo com objetivos, 

manejos, progressos e desafios compartilhados coletivamente na equipe. 

Compartilhar é um ato de cuidado entre os profissionais, expresso em decisões 

consensuais e favorece as relações empáticas. Nesse ensejo de cuidados mútuos e 

comunicação empática, a equipe revivencia um holding adequado, acolhedor e 

estruturante que auxilia no enfrentamento das tensões e complexidades das suas 

tarefas cotidianas (CAMPOS, E., 2006). 

A partir desta perspectiva, a equipe deve ser configurada como rede, e as 

redes são feitas de pessoas, conectadas a outras pessoas. Não há, assim, conexão 

entre cargos, instituições, ou os computadores que estão ligados entre si, são as 
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pessoas que se vinculam. É por isso que se diz que a rede é a linguagem dos 

vínculos, é essencialmente um conceito de vinculação (ROVERE,1999). Portanto, o 

profissional e a equipe retroalimentam-se no convívio diário a partir do 

reconhecimento de que todos integrantes da rede devem participar ativamente, 

expressar suas atitudes de forma democrática.  

Sobre isso, baseado na perspectiva winnicottiana, um indivíduo maduro é 

aquele que obteve certo grau de desenvolvimento emocional, isto é, usufruiu 

suficientemente da relação materna e ambiental nos primórdios da vida. Esse 

entendimento foi ampliado para problematizar o modo de organização social-político 

da democracia, no artigo “Algumas reflexões sobre o significado da palavra 

democracia” (WINNICOTT, 1996/1950). Então, um grupo democrático pode ser 

pensado como uma proporção de sujeitos suficientemente maduros capazes de 

exercer sua cidadania de maneira livre (voto secreto ou discussões políticas) 

canalizando sentimentos e ações destrutivos (como o ódio ou violência) para a 

produção criativa de participação política. Desse modo, há tendências sociais e 

psíquicas inatas para a criação, recriação e manutenção de uma sociedade saudável e 

democrática. 

A equipe, pensada como um grupo-rede sustentada por relações democráticas, 

necessita constantemente movimentar-se em direção às reflexões coletivas sobre seu 

modo de funcionar, sobre suas dificuldades, angústias, potências e decisões que 

desenham seu destino e constituem sua identidade. O alicerce dessa dinâmica é a 

rede de apoio que cada profissional possui e revela em sua atitude, bem como a 

sustentação grupal construída coletivamente. 

 

5.1.3.2  As presas vêm e vão e os profissionais ficam: atitudes que delineiam o 

espaço potencial na prisão 

 

Um dos importantes conceitos da teoria winnicottiana enuncia o lugar em que 

a experiência cultural se localiza: o espaço potencial existente entre o indivíduo e o 
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meio ambiente, isto é, uma área intermediária, entre a realidade psíquica interna do 

indivíduo e a realidade externa em vive. A construção e habitação simbólica desse 

espaço acontecem nas primeiras relações da parceria mãe e bebê, nas quais este 

último tem experiências maximamente intensas entre extensões do eu e não-eu, ou 

seja, entre ele e o ambiente que o cerca. A despeito disso, todo bebê tem sua 

experiência - e referência de continuidade por toda sua vida - no espaço potencial 

que apenas surge se houver um sentimento de confiança a partir de um sentimento de 

fidedignidade da figura materna (WINNICOTT, 1975 p. 139). Para nos apropriarmos 

da vida cultural do indivíduo, há que se debruçar sobre o destino do espaço potencial 

constituído entre qualquer mãe e bebê, já que é no espaço potencial que se localizam 

as brincadeiras e experiências culturais.  

O conceito de espaço potencial é objeto privilegiado de análise, pois é a área 

vital da vida psíquica da pessoa em desenvolvimento (WINNICOTT, 1975). O bebê, 

ao brincar, encontra prazer intenso, experimenta o mundo, inicia sua capacidade de 

imaginação e criatividade. Tal fenômeno da brincadeira é imaginativamente 

elaborado e alguns objetos representam a sua união com a mãe. Assim, o bebê se 

apropria desse objeto como extensão dos cuidados e do amor oferecido pela mãe, 

personificado em paninhos, ursinhos, brinquedos e demais objetos investidos de 

afeto. Os objetos transicionais – produtos da própria imaginação criativa do bebê 

(WINNICOTT, 1975 p. 141) - preenchem o espaço potencial que tanto une quanto 

separa o bebê da mãe, pois fornece ao bebê a confiança materna sem necessitar da 

presença física da mãe. Essa importante terceira área (entre interna e externa) surge 

no início da vida do ser humano e abre possibilidades de ele viver criativamente a 

partir da experiência cultural, derivada das brincadeiras que o acompanham e que 

constituem a criança na continuidade ser e estar em seu contexto social. 

A noção de espaço potencial possibilita pensarmos no ambiente propício para 

o desenvolvimento dessa terceira área responsável pela inserção do indivíduo em seu 

contexto cultural. Essa área intermediária entre o bebê e a mãe, entre a criança e a 

família, entre o indivíduo e a sociedade ou o mundo depende da experiência que 

conduz à confiança (WINNICOTT, 1975 p. 142). Por isso, seja mãe, bebê ou 

profissional, resguardadas as necessidades psíquicas e sociais de cada um desses 
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sujeitos, todos precisam de espaços para simbolizações, expressões e sentimento de 

pertinência. Sentir-se pertencente a algum lugar é ser integrante de uma comunidade, 

o que reflete na atitude da ação social e inspira a subjetividade dos partícipes da 

constituição do grupo (WEBER, 1973). Nesse sentido, uma comunidade partilha e 

preserva atitudes legitimadas e exercidas dentro de um grupo social. 

Ao considerarmos a necessidade humana de se habitar no espaço potencial, 

como construí-lo em ambientes de segregação e massificação é tema provido de 

extrema complexidade. Por isso, merece reflexão, já que a lógica prisional é regida 

pela contenção física, psíquica e social de todos os agentes que lá se instalam, 

mesmo os bebês. Em especial, as unidades materno-infantis são extensões de 

penitenciárias femininas que acolhem presas por um período entre o final da gestação 

até aproximadamente o sexto mês de vida do bebê. Finalizada essa fase, a presa 

retorna ao seu pavilhão de origem. Tal transição de estadia das presas desfavorece o 

sentimento de pertencimento ao lugar, só possível com a repetição de cuidados entre 

os sujeitos que convivem no mesmo local. Essa configuração da unidade materno-

infantil como locus de passagem é percebida pelos profissionais como elemento 

dificultador da manutenção dos laços familiares como aponta a fala abaixo: 

Ela é transferida para o local que tenha a maternidade, só que ela 

tem que escolher né, é escolher mais ou menos, ou ela entrega o 

bebê antes de qualquer prazo ou ela fica distante dos outros 

familiares pra ter esse contato de mãe e filho que precisa muito, só 

que acho desumano ela ter que escolher, e na maioria das vezes ela 

escolhe pelo bebezinho que precisa dela de uma maneira mais 

imediata. Eu acho isso desumano. (Social) 

A presa deve se deslocar do seu local de origem para se inserir em um grupo 

novo, com inéditos agentes, atuais rearranjos sociais. Além dessa necessária 

adaptação, como mostra a fala, a presa afasta-se fisicamente dos seus familiares, o 

que dificulta a continuidade dos vínculos extramuros. Nesse ensejo, há uma 

desproteção institucional para os familiares (OSPDH, 2006), pois a mudança de 

instituição para a unidade materno-infantil distancia a presa da família, diminuindo 

as visita. 
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As presas dizem que tá muito ruim, tá muito difícil, porque agora 

elas perderam a visita religiosa também, e muitas não recebem 

visitas porque são de outra cidade. (Religião) 

Essa perda de vínculos é um dos componentes inerentes às problemáticas do 

fenômeno do encarceramento, afetando diretamente os presos e familiares e 

constituindo uma extensão social da pena privativa de liberdade (OSPDH, 2006). Em 

meio a esse ambiente novo para a presa-grávida com suas inúmeras transformações 

físicas e psíquicas, os possíveis promotores de uma sustentação emocional são os 

profissionais desse novo lugar. Como discutido, no momento da gestação e primeiras 

vivências na maternidade, a mulher necessita de uma rede de apoio e uma provisão 

ambiental para que tenha disponibilidade de exercer sua função materna. Por isso, o 

ambiente que a sustenta deve ser capaz de oferecer um espaço potencial para que tal 

função maternal, como defende a perspectiva winnicottiana, aconteça de maneira 

suficientemente boa. Para compreendermos as atitudes dos agentes promotores desse 

lugar, é preciso nos debruçar sobre o espaço potencial oferecido às mães nas 

unidades materno-infantis.  

O olhar e modo de funcionamento de cada área profissional que compõe a 

rede interdisciplinar da instituição demarcam possíveis reflexões acerca dos agentes 

promotores ou não da potencialidade do espaço para a maternagem. A área de Saúde, 

por exemplo, traz tentativas de valorizar a maternidade em contexto vulnerável como 

a prisão representadas pelos projetos e grupos, como já mencionado.  Como 

mencionado no estudo de Marin (2014), é importante ressaltar a posição de destaque 

dos atores institucionais frente à promoção de saúde da díade mãe-bebê.  

No final do trabalho com grupos de grávidas apareceu bebê [risos], 

conseguimos fazer alguns registros, carta pro bebê, pensar num 

mapeamento de vínculos, com quem esse bebê ia ficar depois, a 

gente conseguiu pensar em possibilidades nos últimos meses do 

trabalho, foi legal. Mas tem um sistema na prisão que é muito 

poderoso assim,era um trabalho que não tinha muito valor, não 

para as mulheres, mas „to‟ falando dos poderes ali, nem a polícia 

nem o PCC facilitavam nosso trabalho. (Formação Saúde) 

Outras áreas como a Jurídica, Social e Religiosa podem igualmente contribuir 

com o oferecimento de espaço potencial às mães que lá transitam: 
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A gente também fez um trabalho com a equipe técnica das 

unidades prisionais, um trabalho de educação em direitos e também 

com as próprias mulheres que estão encarceradas, porque elas não 

têm noção de quais são os seus direitos. (Social) 

A gente fala muito de Jesus, de amor humano, do respeito, 

igualdade [choro], se apega nesses valores, da pessoa humana, da 

importância de se valorizar, dizer assim pra elas: “vocês podem, 

vocês são capazes. (Religião) 

Assim como os trabalhadores da área jurídica e social geralmente 

representam, por meio de atitudes, suas respectivas áreas, os profissionais de saúde 

assumem uma atitude em sintonia com os preceitos de ações em saúde direcionadas 

para um sujeito-paciente: 

No hospital é diferente porque todos os funcionários são da Santa 

Casa, os técnicos e tal, tratam e cuidam delas como pessoas, como 

pacientes, né? Agora tem a segurança que são os funcionários da 

Segurança que tratam como bandida. (Religião) 

Nesse sentido, há constantes desafios decorrentes do entrelaçamento das áreas 

profissionais, o que reflete no modo de oferecer e contribuir com a construção do 

espaço potencial. A complexidade se instala na intersecção das ações 

interdisciplinares e é potencializada por atitudes cristalizadas de alguns profissionais 

de qualquer área em que atuem (OLIVEIRA et al, 2014). O profissional de segurança 

traz uma atitude diferente frente às mulheres que circulam por esse local de trabalho. 

Dada sua atividade de punir e controlar, ao se deparar com a presa-mãe, ele sente 

dificuldade para executar tal função. Em decorrência disso, muitos agentes preferem 

prisões masculinas ou sem bebês, possivelmente para se distanciarem da 

perturbadora valorização da relação mãe-bebê da “bandida” (MARIN, 2014). Outros 

integrantes da Segurança, como o entrevistado desta pesquisa, revela o 

distanciamento físico e psíquico em relação às presas: 

É um contato muito distante que eu tenho, não podemos tocar de 

nenhuma forma nas presas e nem mandar ela fazer algo, como 

levantar o pé, para fazer revista, talvez auxiliar a ASP, a Agente 

Segurança Penitenciária, em alguma coisa mas não tem um contato 

maior com ela porque é fora da nossa ética. (Segurança) 

Podemos inferir que há um pensamento concreto do profissional de 

Segurança quando reduz a possibilidade de contato com as presas apenas na relação 
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física. O profissional acredita, portanto, que por não ter contato físico, não tem um 

relacionamento com as presas. Esse distanciamento é expresso na atitude do 

profissional: 

Às vezes vem conversar, não deixo de dar atenção, a gente escuta, 

a gente se fala, né, a gente que fala o que moralmente „tá‟ certo [...] 

nós somos a oposição, é a água e o óleo, elas não gostam da gente 

[...] uma perguntou uma vez se eu tinha filho ou filha e eu até pra 

encurtar a conversa eu falei que não, menti. (Segurança)  

Parece que a blindagem de contatos (físicos e emocionais) se estende à 

expressão de sentimentos em todo seu discurso, como ilustram as falas abaixo: 

A questão de sentimento é uma coisa que eu não procuro olhar, 

porque talvez até pela minha pessoa eu me comovesse com a 

situação, porém em contrapartida, é... o que que eu procurei 

colocar na minha cabeça: em fazer o meu serviço independente da 

situação que ela se encontra, sendo desumana ou não aí não fui eu 

que procurei tá naquele lugar. (Segurança) 

Uma situação que realmente dá dó, não teria piedade, porque se ela 

tá lá ela tem que pagar pelo ato que ela cometeu, mas lógico, dá dó. 

Fica com um sentimento de compaixão porém eu não exteriorizo 

ele, eu fico com ele, depois vai passar...[risos] (Segurança) 

O profissional parece proteger-se na blindagem que ele mesmo construiu ao 

longo da experiência profissional. Dessa forma, não há possibilidade de oferecer um 

espaço potencial. Em nome do trabalho, o segurança destitui-se de suas emoções 

para executar a ação do controle. Ao estudar os agentes penitenciários, Lourenço L.  

(2010)  analisou que esses preferiram retratar seus afazeres da maneira mais 

impessoal possível, revelada pela fala comum entre os agentes citada no estudo: 

“quando se veste o uniforme, se tira o coração” (LOURENÇO, L., 2010 p. 20). Essa 

maneira objetiva e impessoal já é em si mesma uma informação relevante sobre o 

mundo prisional, que preza discrição e sigilo (LOURENÇO, L., 2010). 

Possivelmente pela configuração do seu trabalho, o profissional de segurança 

materializa a estratégia institucional da prisão: manter indivíduos confinados, em 

situação desumana, o mais dóceis possível. Desse modo, as relações distantes 

acabam sendo justificadas e naturalizadas como parte essencial da armadura 

institucional (VASCONCELOS, 2000).   
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Percebemos, portanto, que há investimentos diversos e divergentes na 

constituição do espaço potencial desenvolvido em ambiente prisional. Ao assumirem 

papéis destoantes no imaginário social – bandida e mãe – os profissionais investem e 

revelam atitudes reflexas ao seu ofício, ora reforçando a massificação e controle,  

como a Segurança, ora oferecendo feixes de vitalidade, materializados, por exemplo, 

nas ações em saúde e direitos. A dualidade mãe-bandida circula pela unidade 

materno-infantil e desperta atitudes nos profissionais pertencentes ao local, 

produtores ou dificultadores da constituição do espaço potencial. 

As vivências no espaço potencial assumem o paradoxo que possibilita tanto a 

união quanto a separação da mãe e bebê e futuramente, entre adultos. Tal separação 

só é ressignificada e possibilitadora de amadurecimento se houver um espaço 

intermédio, potente de relações frutíferas, espontâneas e criativas. Dessa forma, onde 

há confiança e fidedignidade há também um espaço potencial, “espaço que pode 

tornar-se uma área infinita de separação, e o bebê, criança e adulto podem preenchê-

la criativamente com o brincar que com o tempo se transforma na fruição da herança 

cultural” (WINNICOTT, 1975, p. 150). Apenas com a confiança do bebê 

experimentada por um período suficientemente longo (WINNICOTT, 1975), com 

sua mãe e no mundo que o cerca, torna-se possível a separação. A partir desse 

entendimento, podemos tecer relações com o espaço disponível nas unidades 

materno-infantis, locais de transição que habitam constantes mobilidades de mães, 

jeitos de pensar, sentir e agir dos profissionais. Tanto as mães caminhantes quanto os 

profissionais fixados nessas instituições necessitam e podem produzir o espaço 

potencial dependendo do seu trânsito nessa instituição. Esses, necessitam de um 

espaço potencial de reflexões, articulações entre teoria e prática, compartilhamento 

de ideias, vivências e ações criativas. Tais movimentos são possíveis em encontros 

entre profissionais, tais como espaços de capacitação que fomentem a participação 

ativa (OLIVEIRA et al, 2014) de cada agente produtor e produto do espaço potencial 

que habita. Ademais, é premente a criação de espaços potenciais de escuta e 

sustentação para os profissionais também afetados pela complexa dinâmica que 

envolve a chegada do bebê (MARIN, 2014). 
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Alguns profissionais demonstram dificuldades para desenvolverem um 

espaço potencial e laços subjetivos com as presas que vêm e vão. A fala do 

segurança mostra que há barreiras quase intransponíveis para se efetivar uma relação 

mais sensível com as presas e a maternidade delas. O espaço potencial possível de 

ser desenvolvido pelos profissionais em contexto prisional se dá a partir de um 

enquadre já posto. O enquadre ocorre dentro de um local fisicamente pronto que é 

oferecido às mães sem a participação delas nessa construção, como escolhas do 

berço, luminosidade, decoração, ações que fazem parte da constituição da 

maternagem. Toda essa rotina estruturada limita possibilidades de handling, ou seja, 

da manipulação física do bebê e do seu ambiente e, desse modo, o holding é 

essencial para as relações ocorrerem afetivamente. Por isso, os espaços já postos 

podem ser ocupados por espaços potenciais e consequentes relações mais autônomas 

e espontâneas. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

“Há um pássaro azul em meu peito 

que quer sair 

mas sou duro demais com ele, 

eu digo, 

fique aí,quer acabar comigo? 

(…) há um pássaro azul em meu peito 

 que quer sair 

mas sou bastante esperto, deixo que ele saia 

somente em algumas noites 

quando todos estão dormindo. 

eu digo: sei que você está aí, 

então não fique triste. 

depois, o coloco de volta em seu lugar, 

mas ele ainda canta um pouquinho 

lá dentro, não deixo que morra 

completamente 

e nós dormimos juntos 

assim como nosso pacto secreto 

e isto é bom o suficiente para 

fazer um homem 

chorar, mas eu não choro, 

e você?” 

  

Charles Bukowski 

 

O presente estudo visou identificar atitudes e intervenções de profissionais 

que trabalham em contexto prisional em relação às gestantes e mães com bebês 

presas. Tal objetivo, para ser lapidado e atingido, levou-nos a caminhos tortuosos, de 

proibições e silêncios reforçadores da muralha quase intransponível que cerca o 

universo carcerário. As dificuldades, inerentes a todo percurso investigativo, 

revelaram-se fio condutor dos rearranjos necessários para o estudo se efetivar. Ao 

mesmo tempo, percorrer esses muros simbólicos nos conduziu a caminhos povoados 

por pessoas disponíveis, cheias de pensamentos, sentimentos e ações que 

acompanham as mulheres presas no período da gestação e início da vida do seu bebê. 

Esses encontros possibilitaram reflexões sobre os processos de trabalho que circulam 

dentro e fora dos pavilhões das unidades materno-infantis. A pesquisa, dessa forma, 
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revela sua potência ao transbordar seus pressupostos científicos e abrir espaço para 

reflexões de todos envolvidos. 

Os profissionais participantes desta pesquisa revelaram grandes dificuldades 

vivenciadas cotidianamente, como burocracias administrativas, morosidade jurídica, 

escassez de recursos humanos, físicos e financeiros somados ao emaranhado de 

vulnerabilidades sociais em que essas mulheres, mães e presas se encontram. Apesar 

da convivência diária com tais obstáculos, nomeados na presente pesquisa por 

impotências, existem ações potentes que amenizam os efeitos massificantes da 

prisão. A potência ocorre em espaços de reflexão e acolhimento das demandas 

emocionais das presas no evento da maternidade, possíveis solturas e alternativas de 

punições, oferecimento de visitas religiosas e informações sobre seu processo 

criminal e sobre sua família, dentre outras ações. Em meio ao convívio da potência-

impotência, os sentimentos dos profissionais são intensos, de alegria e de tristeza, 

coexistentes em toda a prática. Sejam sentimentos ou decisões, todas as potências e 

impotências quando compartilhadas coletivamente são ressignificadas, promotoras 

de novas reconfigurações de trabalho e edificadoras da atuação interdisciplinar.  

Em meio a esse cenário, os procedimentos instituídos refletem e legitimam a 

rigidez da lógica prisional. E para executar seu trabalho, movidos por desejos e 

demandas subjetivas, confrontados pela organização de controle e inflexibilidade, os 

profissionais tentam constantemente alinhar as regras da realidade institucional com 

as atitudes e sentidos que nutrem e sustentam sua atuação. Percebemos que o 

trabalho pode ser uma via de manifestação e execução de ideais desses profissionais. 

Então, atuar em um contexto de extrema precariedade social pode representar terreno 

fértil de lutas em nome das atitudes dos profissionais. Ademais, as atitudes dos 

profissionais expressam e revelam as ideias defendidas pelas áreas em que 

trabalham, como as esferas sociais, jurídicas e religiosas que são movidas por ideais 

pautados nos direitos humanos e a segurança, que se aproxima da lógica do controle 

e da punição. Dessa forma, forças convergentes e divergentes à mortificação do eu 

moldam e mantém a dinâmica prisional. Diariamente, a partir das pequenas e grandes 

escolhas possíveis frente aos procedimentos, os profissionais revelam, constituem e 
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constroem a identidade profissional. Consideramos, portanto, que as atitudes dos 

profissionais alimentam e são nutridas pelas práticas profissionais.  

A respeito do jogo entre procedimentos instituídos e idealizados, todos os 

profissionais defendem mudanças nas regras atualmente instauradas e propõem 

outros manejos mais flexíveis como adoção de penas alternativas às mulheres 

grávidas e puéperas. As alternativas pensadas pelos profissionais tomam o formato 

da função que cada um assume, ou seja, alguns em sintonia com a lógica do 

encarceramento, outros mostram a assintonia em prol do afrouxamento das grades 

ideológicas prisionais. Afinações e desafinações compõem os processos de trabalho 

em contexto prisional, movimentos coordenados pela implicação subjetiva de cada 

agente envolvido. 

A atuação profissional nas prisões, permeada pelas intensas e constantes 

potências-impotências, revela peculiar complexidade quando a maternidade vem à 

tona. A maternidade, fenômeno enriquecido de representações no imaginário 

coletivo, atribui à mãe um lugar social quase sagrado. Em contexto prisional, tal 

imagem não é diferente e os profissionais observam mães encarceradas disponíveis 

para a função materna. Essa função, sob perspectiva winnicottiana, é executada a 

partir dos cuidados repetitivos em meio a um ambiente favorável para a parceria 

firmada entre mãe e bebê. O resultado de todo esse processo é o amadurecimento 

físico e psíquico do bebê. A função materna, portanto, é permeada pela vitalidade 

condutora da díade e, nesse caso, inserida paradoxalmente em situação de segregação 

e mortificação subjetiva. Essa complexidade é percebida por todos os profissionais e, 

por isso, expressam atitudes mobilizadoras de profunda lamentação. Assim, os 

profissionais contextualizam as histórias das presas e seus envolvimentos em atos 

ilícitos na precariedade econômica, social e emocional que as acompanham. 

Histórias que despertam tristeza nos profissionais, mas, ao mesmo tempo, elucidam a 

esperança nascente com a maternidade em cena, pois esta pode sensibilizar as presas 

a refletirem sobre suas histórias pregressas e futuras.    

Dessa forma, segundo os profissionais, a maternidade pode representar uma 

possível transformação das presas. A rotina delas muda radicalmente com a chegada 
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do bebê e a necessidade dos cuidados dispensados a ele no início da vida. Ao 

observarem as mães, os profissionais percebem-nas prisioneiras da função materna e 

acreditam que essa dedicação integral não seja saudável para os bebês e para elas 

próprias. Tal percepção converge com a teoria winnicottiana que defende a função da 

mãe ser suficientemente boa para seu bebê, sem excesso, nem falta. Diante da mãe 

presa e seu bebê, os discursos dos profissionais revelam que há tanto simbolizações 

construtivas, tais como o nascer de vínculos e concretização de sonhos como também 

simbolizações destrutivas depositadas no bebê, entendido como herdeiro da biografia 

transgressora da mãe.   

A partir desse contexto multifacetado de representações e agentes sociais 

entre as grades (sejam profissionais, voluntários, presas ou bebês), uma rede de 

cuidados se faz necessária. Verificamos que os profissionais precisam de variados 

apoios recebidos nos intra e extramuros, como a sustentação familiar, seus valores, 

religiosidade, amparo teórico e atuação compartilhada através da equipe 

multiprofissional. Todos esses suportes conferem ao ser humano sua condição de 

interdependência preconizada pelos preceitos winnicottianos. Por exemplo, o 

conceito de holding oferecido ao bebê nos cuidados repetitivos providos de afeto e 

previsibilidade e perpetuados por toda a continuidade do ser. O holding, portanto, 

deve estar presente na vida de todos os seres humanos e em especial nos contextos 

vulneráveis, como a atuação dos profissionais em situação prisional. 

A sustentação necessária por todo ser humano ocorre numa área 

intermediária, nem interna ou externa ao sujeito, nomeada pela teoria winnicottiana 

como espaço potencial. Tal locus possibilita ao sujeito inserir-se culturalmente, 

simbolizar e elaborar suas experiências. O espaço potencial e a rede de apoio 

revelam-se estruturantes para a função materna ocorrer e, por isso, em ambiente 

prisional, os profissionais são os promotores protagonistas dessas sustentações para 

as presas.  Todavia, percebemos que a existência de desafios decorrentes da 

intersecção de variadas áreas profissionais e suas respectivas metas se refletem no 

modo de disponibilizar o espaço potencial às presas e seus bebês. Primeiramente, a 

estrutura da unidade materno-infantil como locus de passagem pode ser elemento 

dificultador da manutenção dos laços entre as presas e os profissionais. No entanto, 
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esse obstáculo não impossibilita a constituição e oferta de um espaço de acolhimento 

para todos ali pertencentes. Tanto as mães caminhantes quanto os profissionais 

fixados nessas instituições necessitam e produzem o espaço potencial, nutrido pela 

confiança e fidedignidade entre os envolvidos. Observamos que algumas atitudes 

reforçam o desenvolvimento de espaços espontâneos, criativos e férteis para as 

presas como as visitas religiosas, grupos psicoterapêuticos e educativos que 

possibilitam um olhar sensível às demandas psíquicas, sociais e o fortalecimento da 

maternidade nesse contexto. Verificamos também que um espaço potencial é 

formado a partir do posicionamento e disponibilidade emocional de cada profissional 

que atua com essas mulheres. Sobre isso, o profissional da segurança entrevistado se 

expressa de maneira distante das presas, possivelmente pela representação da 

repressão prisional ser personificada em sua profissão. Assim, sua atitude revelou 

uma blindagem de contatos físicos e emocionais diante das presas, apesar de seu 

discurso ser regido pela polaridade compaixão-punição.  

O contraponto da massificação que estrutura uma organização prisional são 

os movimentos pontuais formados por um coletivo de apoiadores dos direitos 

humanos. Em nome de um olhar mais sensível e empático dirigido aos presos, 

organizações como a Defensoria Pública, a Pastoral Carcerária e alguns servidores 

públicos buscam, constantemente, afrouxar os efeitos devastadores da prisão. Todas 

as mobilizações e indignações presentes nesta pesquisa ganham vida em forma de 

relatos e mostram a força interna de cada entrevistado, propulsora da sua atuação no 

contexto prisional. Observamos o desejo de mudanças sempre presente nas decisões, 

práticas e intervenções dos profissionais. Transformações que oxigenem e aliviem o 

ar aprisionado por tanta mortificação que profissionais e presos respiram e pulsam do 

mesmo cotidiano. Por estarem inseridos em um mesmo contexto de específica 

complexidade, ambos sofrem com os efeitos do aprisionamento e necessitam de 

feixes de vitalidade, como espaços de capacitação, reflexão e compartilhamento de 

vivências, verdadeiras ilhas vivas de atividades vivas e atraentes (GOFFMAN, 

1961). 

Este estudo se propôs a refletir, de maneira embasada, sobre as unidades 

materno-infantis e as possibilidades de elas representarem ilhas vivas em meio à 
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repressão e à desesperança que estão impregnadas nas paredes e atitudes de alguns 

presos e profissionais que ali habitam e transitam.  

Movimentos pendulares de potência e impotência modelam as atitudes dos 

profissionais aprisionados na lógica institucional. Muitas vezes, como numa gaiola, a 

prisão impede o reconhecimento e a expressão de sentimentos e silencia o choro, ao 

mesmo tempo em que revela espaços de novas reconfigurações. Há múltiplas 

possibilidades de o espaço potencial nas unidades materno-infantis serem habitados 

por espontaneidade, sensibilidade, bebês e pássaros azuis. Algumas reflexões foram 

aqui pontuadas ao considerar esse campo social regado de regras, efeitos e sujeitos e 

ao assumir a tentativa de provocar a soltura de mais atitudes-pássaros criativas nos 

pavilhões-gaiolas espalhados pelo Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



114 
 
 
 

REFERÊNCIAS 

 

AFONSO, O.M.G.P. Mães e crianças em contexto prisional: dos trilhos da 

exclusão e reclusão aos processos de desenvolvimento e educação. 2005. 447 p. Tese 

(Doutorado em Ciências da Educação), Universidade Aberta, Portugal, 2005. 

Disponível em: https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/767/1/LC198.pdf . 

Acesso em 28 de Janeiro de 2014. 

ALBERTSON, K. O'KEEFFE, C. LESSING-TURNER, G. BURKE, C. RENFREW, 

M. J. Tackling Health Inequalities through Developing Evidence-based 

Policy and Practice with Childbearing Women in Prison: A Consultation. Hallam 

Centre for Community Justice, Sheffield Hallam University. 2012. Disponível em: 

http://yhhiec.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/Microsoft-Word-Mothers-in-

Prison-Consultation-report-2012.pdf. Acesso em 28 de Janeiro de 2014. 

ALBUQUERQUE, E. M. de. Avaliação da técnica de amostragem “Respondent-

driven Sampling” na estimação de prevalências de Doenças Transmissíveis em 

populações organizadas em redes complexas. 2009. 99 p. Dissertação (Mestrado 

em Ciências), Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca – ENSP; Rio de 

Janeiro: Ministério da Saúde – Fiocruz, 2009. Disponível em: 

http://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/Albuquerqueemm.pdf. Acesso em 13 de Outubro de 

2014. 

ALVAREZ, M. C. SALLA, F. E DIAS, C.N. Das Comissões de Solidariedade ao 

Primeiro Comando da Capital em São Paulo. Tempo Social, revista de sociologia da 

USP, v. 25, n. 1. 2013. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/69033/71482 . Acesso em 30 de Novembro 

de 2014.  

AMADOR, F. Entre prisões da imagem, imagens da prisão: um dispositivo tecno-

poético para uma clínica do trabalho. 2009. 231 p. Tese (Doutorado em Informática 

na Educação), Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, RS, Brasil. 

2009 

AMARANTE P. Saúde mental e atenção psicossocial. Rio de Janeiro: Fiocruz; 

2007. 

ARAGÃO, R. O. de. O bebê, o corpo e a linguagem. São Paulo: Casa do Psicólogo. 

2004 

https://repositorioaberto.uab.pt/bitstream/10400.2/767/1/LC198.pdf
http://yhhiec.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/Microsoft-Word-Mothers-in-Prison-Consultation-report-2012.pdf
http://yhhiec.org.uk/wp-content/uploads/2012/06/Microsoft-Word-Mothers-in-Prison-Consultation-report-2012.pdf
http://bvssp.icict.fiocruz.br/pdf/Albuquerqueemm.pdf
http://www.revistas.usp.br/ts/article/view/69033/71482


115 
 
 
 

ARAGÃO,R.O. de. A construção do espaço psíquico materno e seus efeitos sobre 

o psiquismo nascente do bebê. Dissertação de Mestrado em Psicologia Clínica. 

Pontifícia Universidade Católica. PUC-SP. São Paulo. 2007. 

ARIÈS, P. A história social da criança e da família. Trad. de Dora Flasksman. 

LTC, Rio de Janeiro, 2 ed. 1981.  

BARCINSKI, M; ALTENBERND, B; CAMPANI, C. Entre cuidar e vigiar: 

ambiguidades e contradições no discurso de uma agente penitenciária. Ciênc. saúde 

coletiva,  Rio de Janeiro ,  v. 19, n. 7, Jul  2014 .   Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232014000702245

&lng=en&nrm=iso . Accesso em  20  de Janeiro de 2015.  

BARDIN, L. Análise de conteúdo. (19ª Ed.) Lisboa/Portugal: Edições 70. (Obra 

original publicada em 1977), 2008. 

BADINTHER, E. Um amor conquistado: o mito do amor materno. Tradução de 

Waltensir Dutra. São Paulo: Nova Fronteira, 1985. 370p. 

BIONDI, K. Junto e misturado: imanência e transcendência no PCC. São Carlos. 

Dissertação de Mestrado em Antropologia Social. Universidade Federal de Santa 

Catarina. 2009. 

BOWLBY, J. Apego. São Paulo: Editora Martins Fontes. 1990. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de 

Ações Programáticas Estratégicas. Área técnica de Saúde no Sistema Penitenciário. 

Plano Nacional de Saúde no Sistema Penitenciário, Brasília-DF, 2004. Disponível 

em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf . Acesso em 20 de 

Janeiro de 2015. 

BRASIL. Congresso Nacional. Câmara dos Deputados. Comissão Parlamentar de 

Inquérito do Sistema Carcerário. CPI Sistema Carcerário. Brasília-DF, Câmara dos 

Deputados, Edições Câmara, 2009. Disponível em: 

http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.

pdf?sequence=5. Acesso em 09 de Janeiro de 2014. 

Brasil. Ministério da Saúde. Lei Nº 8.080 - De 19 De Setembro de 1990 - Lei 

Orgânica da Saúde. Diário Oficial da União, Brasília, DF.   Disponível em: 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1990/8080.htm. Acesso em 12 de 

agosto de 2014. 

BRASIL. Ministério da Saúde. Gabinete do Ministro. Portaria nº 3.088, de 23 de 

dezembro de 2011. Institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232014000702245&lng=en&nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141381232014000702245&lng=en&nrm=iso
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cartilha_pnssp.pdf
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf?sequence=5
http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/2701/cpi_sistema_carcerario.pdf?sequence=5
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/42/1990/8080.htm


116 
 
 
 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF.   Disponível em: 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/111276-3088.html. Acesso em 12 de 

Agosto de 2014. 

BRASIL, Congresso Nacional. Lei nº. 11.942, de 28 de maio de 2009. Nova redação 

aos art 14, 83 e 89 da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984 – Lei de Execução Penal, 

para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de 

assistência. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11942.htm. Acesso 

em 8 de Setembro de 2013. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Conselho Nacional de Saúde. Diretrizes e normas 

regulamentadoras sobre pesquisa envolvendo seres humanos. Resolução 466/2012. 

Brasília: CNS; 2012. Diário Oficial da União, Brasília, DF. Disponível em 

http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf. Acesso em 18 de Agosto 

de 2013. 

BRASIL, Ministério da Saúde. Saúde da Criança: nutrição infantil. Aleitamento 

Materno e Alimentação Complementar. Caderno de Atenção Básica, nº 23, 

Brasília-DF, 2009. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alim

entacao.pdf. Acesso em: 07 de Janeiro de 2014. 

BRASIL. Lei nº 8069, de 13 de julho de 1990. Dispõe sobre o Estatuto da Criança e 

do Adolescente e dá outras providências. 1990. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm. Acesso em: 

18 de Agosto de 2014. 

BRASIL, Presidência da República. Secretaria Especial de Políticas para as 

Mulheres. Grupo de Trabalho Interministerial - Reorganização e Reformulação do 

Sistema Prisional Feminino – 2008. Brasília: Presidência da República, Secretaria 

Especial de Políticas para as Mulheres, 2008. Disponível em 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_final_reorganizacao_prisional_f

eminino.pdf . Acesso em 20 de Agosto de 2013. 

BUCKERIDGE, F C. Por entre as grades: um estudo sobre o cotidiano de uma 

prisão feminina. 2011. 112 p. Dissertação (Mestrado em Psicologia Social), 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011.  

CAMPOS, C. J. G. Método de análise de conteúdo: ferramenta para a análise de 

dados qualitativos no campo da saúde. Rev Bras Enferm, Brasília (DF) 2004 

set/out;57(5):611-4. Disponível em: 

http://www.brasilsus.com.br/legislacoes/gm/111276-3088.html
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11942.htm
http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2012/Reso466.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/saude_crianca_nutricao_aleitamento_alimentacao.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_final_reorganizacao_prisional_feminino.pdf
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/relatorio_final_reorganizacao_prisional_feminino.pdf


117 
 
 
 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n5/a19v57n5.pdf. Acesso em 19 de Fevereiro de 

2014. 

CAMPOS, E. P. Equipe de saúde: cuidadores sob tensão. Rev Epistemo-

somática,  Belo Horizonte ,  v. 3, n. 2, dez.  2006 .   Disponível em 

http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198020052006000200

005&lng=pt&nrm=iso. Acesso em  22  de dezembro de  2014. 

CARDOSO, A.L. et al. Amor por trás das grades: maternidade no presídio. In: VII 

Encontro Regional da ABRAPSO. Psicologia social : desafios contemporâneos: 

anais de trabalhos completos. Vitória, ES : GM Editora, 2012. 

CASON, S.R.A. Humanização, gestão e organização dos serviços de atenção. In: 

Maternidade e Sistema Prisional. Temas em Debate. Laboratório de Saúde Mental 

Coletiva. Ed. Schoba. Edição 2014. 

CHAMBERS, J. Children‟s Family Environments and Intellectual Outcomes During 

Maternal Incarceration. Journal of Marriage and Family, v. 67, p.  1275–1285, 

dez. , 2005. 

CHIAVERINI, T. Origem da pena de prisão. 2009. 132 p. Dissertação (Mestrado 

em filosofia do Direito), Pontifícia Universidade Católica, São Paulo, 2009.  

DA SILVA E.F; LUZ A.M.H.; CECCHETTO F.H. Maternidade atrás das grades. 

Enfermagem em Foco, v. 2, n. 2, p. 33-37, 2011.  

DELEUZE, G. A imanência: uma vida... Publicado originalmente em Philosophie, 

nº 47, 1995. p. 3-7. Tradução de Tomaz Tadeu da Silva. Disponível em: 

http://pt.scribd.com/doc/7182897/Deleuze-Gilles-A-Imanencia-Uma-Vida 

DEJOURS C. A loucura do trabalho, estudo de psicopatologia do trabalho. 5ªEd, São 

Paulo: Cortez Editora; 1992. (original publicado em 1949) 

DEJOURS C. A banalização da injustiça social. Rio de Janeiro: FGV; 2000. 

DEJOURS, C. A.; ABDOUCHELI, E. Itinerário teórico em psicopatologia do 

trabalho. Extraído de prévenir, n. 20. In: Psicodinâmica do Trabalho: contribuições 

da Escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho.  DEJOURS 

et al (Org). São Paulo, Atlas. 1994. 

DEWES, J. O. Amostragem em Bola de Neve e Respondent-Driven Sampling: 

uma descrição dos métodos. 2013. 51p. Monografia de Conclusão de Curso. 

(Graduação em Estatística). Instituto de Matemática, Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Disponível em: 

http://www.scielo.br/pdf/reben/v57n5/a19v57n5.pdf
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198020052006000200005&lng=pt&nrm=iso.
http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S198020052006000200005&lng=pt&nrm=iso.
http://pt.scribd.com/doc/7182897/Deleuze-Gilles-A-Imanencia-Uma-Vida


118 
 
 
 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/93246/000915046.pdf?sequence=

1. Acesso em 18 de Outubro de 2014. 

FARIA, A. F. F. Filhos Do Cárcere: A Questão do prazo razoável de permanência 

das crianças filhas de mães reclusas à luz do Estatuto da Criança e do Adolescente e 

dos Princípios Constitucionais. Monografia de conclusão de Curso (Direito). 

Universidade do Extremo Sul Catarinense, Criciúma – SC, 2009. Disponível em: 

http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000041/000041DA.pdf. Acesso em 12 

de Dezembro de 2013. 

FERRARA, P; EMMANUELE, V;  NICOLETTI, A; et al. Mothers with their babies 

in prison: the first Italian experience. Arch Dis Child 2007 92: 183-187. 

FOUCAULT, M. Microfísica do poder. Organização e tradução de Roberto 

Machado. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1979. 

FOUCAULT, M. Vigiar e Punir: Nascimento da prisão. Versão em português. 20ª 

Ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. (original publicado em 1987).  

FIORI, W. R. Psicologia da Gestação. In: Psicologia do Desenvolvimento (Vol.2): 

A Infância Inicial - O Bebê e sua Mãe. São Paulo: EPU,1981. 

FREINET, C. A Educação do trabalho. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 

FREIRE COSTA, J. Criatividade, transgressão e ética. In C. A. 

Plastino, Transgressões (pp. 63-76). Rio de Janeiro: Contracapa. 2002 

GODOI, R. Ao redor e através da prisão: cartografias do dispositivo carcerário 

contemporâneo. 2010. 203 p. Dissertação (Mestrado em Sociologia). Faculdade de 

Filosofia, Letras e Ciências Humanas. Departamento de Sociologia. Universidade de 

São Paulo, 2010. 

GODOI, R. O sistema prisional e seus agentes mediadores: uma proposta 

metodológica exploratória. XV Congresso Brasileiro de Sociologia. Curitiba, 2011 

GOFFMAN, E. Manicômios, Prisões e Conventos. São Paulo: Perspectiva, 1961. 

312 p. 

GOFFMAN, E.  Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio 

de Janeiro: LTC. 1988 

GOMES, F. B. A., Santos, S. B. M, Oliveira, L. F. M., & Uziel, A. P. Reflexões 

sobre a maternidade no sistema prisional: O que dizem técnicas e pesquisadoras. 

Anais do XV Encontro Nacional Abrapso. 2009, Acesso em 20 de Fevereiro de 

2014, disponível em: 

https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/93246/000915046.pdf?sequence=1
https://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/93246/000915046.pdf?sequence=1
http://www.bib.unesc.net/biblioteca/sumario/000041/000041DA.pdf


119 
 
 
 

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/366.%20re

flex%D5es%20sobre%20a%20maternidade%20no%20sistema%20 

GOMES, A. B. F; UZIEL, ANNA PAULA L; DÉBORA E. N. Singularidades da 

Maternidade no Sistema Prisional. Trabalho publicado nos Anais Congresso 

Fazendo Gênero 9: diásporas, diversidades, deslocamentos. Universidade Federal de 

Santa Catarina. Agosto 2010. Acesso em: 11 de Fevereiro de 2014. Disponível em: 

http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278298832_ARQUIVO_annaa

linedebora.pdf 

GARLAND, D. The culture of control: crime and social order in contemporary 

society. Chicago, University of Chicago Press. 2001. 463 p. 

GRANATO, T.M.M. Tecendo a clínica winnicottiana da maternidade em 

narrativas psicanalíticas. Tese de Doutorado. São Paulo, Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo. 2004. 

GUEDES, M. A. . Intervenções psicossociais do sistema carcerário feminino [Versão 

eletrônica], Psicologia: Ciência e Profissão, v. 26, n. 4, p. 01-10. 2006. 

GUERIN, S. Communicating with research ethics committes. In: Quantitative 

Health Research. Issues and Methods.  Org. CURTIS, E.A.; DRENNAN, J. 

Maidenhead, Berkshire, England : Open University Press, 2013. 

GUIRADO, M. A análise institucional do discurso como analítica de 

subjetividade. Tese (Livre Docência em Psicologia). Instituto de Psicologia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009. 

HRDY, S.B. Mãe Natureza : uma visão feminina da evolução. Maternidade, filhos e 

seleção natural.  Rio de Janeiro: Campus. 2001. 

KRECH, D., CRUTCHFIELD, R. S.,  BALLACHEY, E. L. Individual in 

society. New York: McGraw-Hill. 1962. 564 p. 

KRECH,D., PETRINOVICH F.L.;  MACGAUGH J.L.Knowing, thinking, and 

believing : Festschrift for professor David Krech. New York; London: Plenum press, 

cop. 1976. 639 p. 

LAGO, N.B.D. Mulheres na prisão: Entre famílias, batalhas e a vida normal. 2014. 

108 p. Dissertação (Mestrado em Antropologia Social), Faculdade de Filosofia, 

Letras e Ciências Humanas Departamento de Antropologia. Universidade de São 

Paulo, São Paulo, 2014. 

LAZZARATO, M. Trabalho imaterial: formas de vida e produção de subjetividade. 

Rio de Janeiro: DP&A, 2001  

http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/366.%20reflex%D5es%20sobre%20a%20maternidade%20no%20sistema
http://www.abrapso.org.br/siteprincipal/images/Anais_XVENABRAPSO/366.%20reflex%D5es%20sobre%20a%20maternidade%20no%20sistema
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278298832_ARQUIVO_annaalinedebora.pdf
http://www.fazendogenero.ufsc.br/9/resources/anais/1278298832_ARQUIVO_annaalinedebora.pdf
http://www.worldcat.org/search?q=au%3APetrinovich%2C+Lewis+F.%2C&qt=hot_author
http://www.worldcat.org/search?q=au%3AMacgaugh%2C+James+L.&qt=hot_author


120 
 
 
 

LEJARRAGA, H. et al . Crecimiento, desarrollo, integración social y prácticas de 

crianza en niños que viven con sus madres en prisión. Arch. argent. 

pediatr.,  Buenos Aires,  v. 109,  n. 6, dic.  2011 .   Disponível em 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-

00752011000600004&lng=es&nrm=iso. Acesso em  27  Janeiro de  2014.   

LIMA M. Da visita íntima à intimidade da visita: A mulher no sistema prisional. 

2006. 106 p. Dissertação (Mestrado em Ciências), Faculdade de Saúde Pública, 

Universidade de São Paulo,  São Paulo, 2006. 

LOPES, R. O Cotidiano da Violência: O trabalho do Agente de Segurança 

Penitenciária nas Instituições Prisionais. Rev Psicologia para América Latina, n. 0, 

2002 

LOPES, R. Prisioneiras de uma mesma história: o amor materno atrás das grades. 

Tese de Doutorado. São Paulo, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo. 

2004. 245p. 

LOURENÇO, A.S. O espaço de vida do Agente de Segurança Penitenciária no 

cárcere: entre gaiolas, ratoeiras e aquários. 2010. 226 p. Tese (Doutorado em 

Psicologia Social), Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, São Paulo, 

2010. 

LOURENÇO,  L. C. Batendo a tranca: Impactos do encarceramento em agentes 

penitenciários da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Dilemas, Rev. de Estud. 

Conflito Controle Soc. v. 3, n. 10, p. 11-31, 2010. 

MAHLER, M. S.  O nascimento psicológico da criança: simbiose e individuação. 

Porto Alegre: Artes Médicas. 1977 

MARIN, I. S. K. Tornar-se mãe num presídio: a criação de um espaço potencial. In: 

Maternidade e Sistema Prisional. Temas em Debate. Laboratório de Saúde Mental 

Coletiva. Ed. Schoba. Edição 2014. 72 p. 

MARIN, I. S. K. Prefácio do livro: Entre o singular e o coletivo: o acolhimento de 

bebês em abrigos. 1ª Edição, Instituto Fazendo História, São Paulo, 2011 

MEDEIROS, M.; MUNARI, D. B.; BEZERRA, A. L. Q.; BARBOSA, M. A. 

Pesquisa Qualitativa em Saúde: implicações éticas. In: GUILHEM, D.; ZICKER, F. 

(Eds). Ética na pesquisa em saúde: avanços e desafios. Brasília, Letras Livres: 

editora UnB, 2007 p. 99-118. 

MELO, D.F., Antonietto ACG, Furtado MCC, Wernet M, Alves JJ. O cuidado 

cotidiano da criança na perspectiva winnicottiana. Rev Rene, Brasil, v. 13, n. 4, p. 

938-47, 2012.  

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752011000600004&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0325-00752011000600004&lng=es&nrm=iso


121 
 
 
 

MELO NETO, João Cabral. Morte e Vida Severina e outros poemas. Rio de Janeiro: 

Objetiva, 2007. Poema original publicado em 1955. 

MELLO, D.C., GAUER, G. Vivências da maternidade em uma prisão feminina do 

Estado do Rio Grande do Sul. Rev Sau. & Transf. Soc., Florianópolis, v. 1, n. 3, p.  

113-121, 2011.  

MERTON, R. K. On Sociological Theories of the Middle Range; S. 39-72 in: 

ders.(Hg.), On Theoretical Sociology. Five Essays, Old and New, 1957. 

MINAYO M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 4ª ed. 

São Paulo: Hucitec; 1996.  

MONTEIRO, L. E. C. A Reinserção Social dos Reclusos da Cadeia Central da 

Prais. 2007. 85 p. Trabalho de conclusão de Curso. (Bacharel em Psicologia), Cabo 

Verde: Universidade Jean Piaget, Portugal. 2007 

MORAES, R. Análise de conteúdo. Revista Educação, Porto Alegre, v. 22, n. 37, p. 

7-32, 1999. Disponível em: 

http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html. Acesso em 19 

de Fevereiro de 2014. 

MORAGO, J. M. J. The quality of educational attention received by children living 

with their mothers in spanish prisons. Psychology in Spain, v. 9. n 1, p. 13-20, 2005. 

MUYLAERT CJ. Formação, vida profissional e subjetividade: narrativas de 

trabalhadores de Centro de Atenção Psicossocial Infantojuvenil. 2013. 159 p. 

Dissertação (Mestrado em Ciências), Faculdade de Saúde Pública, Universidade de 

São Paulo, São Paulo, 2013. 

OLIVEIRA, T. G. P de et al. Curso de Atualização Profissional em Assistência 

Materno-infantil: relato de experiência. In: Maternidade e Sistema Prisional. 

Temas em Debate. Laboratório de Saúde Mental Coletiva. Ed. Schoba. Edição 2014. 

72 p. 

ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS, ONU.  Regras das Mínimas para o 

Tratamento das Presas e Medidas não Privativas de Liberdade para Mulheres que 

Cometem Crimes (Regras de Bangkok), de 2010 

OSPDH - Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans. La cárcel en el entorno 

familiar – Estudio de las repercusiones del encarcelamiento sobre las familias: 

problemáticas y necesidades. Barcelona: Quaderns de Barcelona. 2006 

POEHLMANN, J. “Children‟s Family Environments and Intellectual Outcomes 

During Maternal Incarceration”. Journal of Marriage and Family, v. 67, p. 1275-

http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html


122 
 
 
 

1285, 2005. Disponível em 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3600312?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=2

1102648849827. Acesso em 8 de Setembro de 2013. 

QUINTEIRO, J. Sobre a emergência de uma Sociologia da Infância: Contribuições 

para o debate. Perspectiva, Florianópolis, v. 20, n. Especial, p.137-162, Jul/Dez, 

2002. Disponível em: 

https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10282/9553. Acesso em 

31 de Janeiro de 2014. 

RAMOS, L. D. S. Direitos Sexuais e Reprodutivos no Cárcere em Dois Atos: 

Maternidade e Visita Íntima. 2011. 48 p. Dissertação (Especialista em Direito Penal e 

Processual Pena)l, Departamento de Pós-Graduação Lato Sensu, Instituto de Direito 

Público Brasiliense, Brasília, 2010. Disponível em: 

http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/256/Monografia_L

uciana%20de%20Souza%20Ramos.pdf?sequence=1. Acesso em 20 de Fevereiro de 

2014. 

REIS, A. O. A. Os Centros de Atenção Psicossocial Infantojuvenis no Estado de 

São Paulo. Tese de livre docência. São Paulo: SP. Faculdade de Saúde Pública da 

Universidade de São Paulo, 2010. 

ROVERE, M. Redes em salud: um nuevo paradigma para el abordaje de las 

organizaciones y la comunidad. Rosario: Secretaría de Salud Pública/AMR, Instituto 

Lazarte, 1999. 

RUMIN, C. R. Sofrimento na vigilância prisional: o trabalho e a atenção em saúde 

mental. Psicol. cienc. prof.,  Brasília ,  v. 26, n. 4, dez,  2006 .  Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932006000400005

&lng=en&nrm=iso. Acesso em  20  de Janeiro de  2015.   

SALLA, F., GAUTO, M., ALVAREZ, M.C. A contribuição de David Garland: a 

sociologia da punição. Tempo Social, Revista de Sociologia da USP, v. 18, n. 1, p. 

329-350, 2006. 

SANCHES, R.M. A grande crise: uma tentativa de cura. In: SANCHES, R. M (Org) 

Winnicott na clínica e na instituição. São Paulo, Editora Escuta, 2005.  

SANTA RITA, R.P. Mães e crianças atrás das grades: em questão o princípio da 

dignidade da pessoa humana. Dissertação de Mestrado. Departamento de Serviço 

Social da Universidade de Brasília, Brasília, DF. 2006 a. 

SANTA RITA, R. P. Mães e Crianças atrás das grades. Revista Sociologia Jurídica, 

ano 3, v. 1, p. 1-19. 2006 b. 

http://www.jstor.org/discover/10.2307/3600312?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21102648849827
http://www.jstor.org/discover/10.2307/3600312?uid=3737664&uid=2&uid=4&sid=21102648849827
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/article/view/10282/9553
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/256/Monografia_Luciana%20de%20Souza%20Ramos.pdf?sequence=1
http://dspace.idp.edu.br:8080/xmlui/bitstream/handle/123456789/256/Monografia_Luciana%20de%20Souza%20Ramos.pdf?sequence=1
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932006000400005&lng=en&nrm=iso.%20
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141498932006000400005&lng=en&nrm=iso.%20


123 
 
 
 

SANTA RITA, R. P.. Criança em ambiente Penitenciário: uma análise da experiência 

brasileira. Revista Voxjuris, ano 2, v. 2, n. 1, p. 203-220, 2009. Disponível em 

http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris_2/artigo7.pdf. Acesso em 17 de Setembro de 

2013. 

SANTOS, R.C.D.S. Maternidade no Cárcere: Reflexões Sobre o Sistema 

Penitenciário Feminino. 2011. 122 p. Dissertação (Mestrado em Política Social), 

Universidade Federal Fluminense. Escola de Serviço Social. Rio de Janeiro, 2011. 

SANTOS D.S.M. DOS. Da Ruptura à Psicopatologia: a importância e as 

consequências do suporte social em reclusos. Dissertação de Mestrado. Universidade 

Lusófona de Humanidades e Tecnologias Escola de Psicologia e das Ciências da 

Vida. Lisboa, 2013. 

SCHILLING F.; MIYASHIRO S.G. Como incluir? O debate sobre o preconceito e o 

estigma na atualidade. Rev. Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 34, n. 2, p. 243-

254, maio/ago, 2008. 

SECRETARIA DAS ADMINISTRAÇÕES PRISIONAIS – SAP –Resolução No.96 

de 27/12/2001 –Regulamenta a visita íntima à mulheres presas no Estado de São 

Paulo.  

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Cartilha do leite 

materno. São Paulo, 2008. Disponível em: 

http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/cartilha/_2008.pdf . Acesso em 

14 de Janeiro de 2015. 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Infância sem grades. 

Rev. SAP. n.. 5, p. 8-11, jul., 2012. 

SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. Caderno de Diretrizes 

de Atenção à mulher presa. São Paulo, 2013 

SILVA, R. P. Lazzarato e o Trabalho Imaterial. REDD - Revista Espaço de Diálogo 

e Desconexão, Araraquara, v.1, n.1, jul./dez., 2008. 

SYKES, G. M. Society of Captives: a study of a maximum security prison. 

Princeton: Princeton University Press. 1958 

SPITZ, R. A. O primeiro ano de vida. 2ª edição brasileira, Martins Fontes, 1979. 

Original publicado em 1965. 

STELLA, C. Creches em presídios: limites e possibilidades. Relatório de pesquisa 

subsidiada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. São Paulo, 2010.  

http://www.ugf.br/editora/pdf/voxjuris_2/artigo7.pdf
http://www.sap.sp.gov.br/download_files/pdf_files/cartilha/_2008.pdf


124 
 
 
 

TAPARELLI, G. Este não é meu lugar: Direitos humanos e políticas públicas para 

crianças nascidas atrás das grades. Revista de Filosofia Juragentium, Salvador, v. 6, 

n. 2, p. 105-118, 2009. 

TAETS, A.R.F. Abrindo e fechando celas: narrativas, experiências e identidades de 

Agentes de Segurança Penitenciária Femininas. Dissertação de Mestrado. 

Antropologia Social. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas. 

Universidade de São Paulo, 2012. 

TEBET, G. G. C.; ABRAMOWICZ, A. Constituindo o Bebê como um Conceito 

Teórico no interior da Sociologia da Infância. In: 36ª Reunião Nacional da ANPEd 

– 29 de setembro a 02 de outubro de 2013, Goiânia-GO. Disponível em: 

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt07_trabalhos_pdfs/gt07_3

164_texto.pdf. Acesso em 18 de Setembro de 2013. 

THOMAS, S. A.; POLGAR, S. Introdution to research in the health sciences. 

Sexta Edição, Elsevier, 2013. 

TURATO ER. Tratado da metodologia da pesquisa clínico-qualitativa: 

construção teórico-epistemológica, discussão comparada e aplicação nas áreas da 

saúde e humanas. 2ª ed. Petrópolis (RJ): Vozes; 2003.  

TURRI, E.F. Atualização em assistência materno-infantil. In: Maternidade e 

Sistema Prisional. Temas em Debate. Laboratório de Saúde Mental Coletiva. Ed. 

Schoba. Edição 2014. 72 p. 

VASCONCELOS, Ana Sílvia Furtado. A Saúde sob Custódia: Um estudo sobre 

Agentes de Segurança Penitenciária no Rio de Janeiro. 2000. 66 f. Dissertação de 

Mestrado em Ciências: Saúde Pública, Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e 

Ecologia Humana, Escola Nacional de Saúde Pública, Fundação Oswaldo Cruz, Rio 

de Janeiro, 2000. 

VOLPATO, G.L. Ciência: da filosofia à publicação. São Paulo, Cultura 

Acadêmica, 2013.  

WEBER, M. Comunidade e sociedade como estruturas de socialização. In: 

FERNANDES, Florestan. (org.). Comunidade e sociedade: leituras sobre 

problemas conceituais,metodológicos e de aplicação. São Paulo: Editora Nacional e 

Editora da USP, 1973, p. 140-143. 

WINNICOTT, D. W. Consultas terapêuticas em psiquiatria infantil. Rio de 

Janeiro: Imago, 1984. (original publicado em 1971).  

WINNICOTT, D. W. Textos selecionados: da pediatria à psicanálise. Tradução de 

J. Russo, Rio de Janeiro: Franscisco Alves, 2ª.ed., 1982  

http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt07_trabalhos_pdfs/gt07_3164_texto.pdf
http://36reuniao.anped.org.br/pdfs_trabalhos_aprovados/gt07_trabalhos_pdfs/gt07_3164_texto.pdf


125 
 
 
 

WINNICOTT, D. W. A mãe dedicada comum. In: WINNICOTT, D. W. Os bebês e 

suas mães São Paulo: Martins Fontes. 1996 (Original publicado em 1949) 

WINNICOTT, D. W. O conceito de indivíduo saudável. In: Tudo começa em casa. 

(2ª ed., Paulo Sandler, trad., pp. 17-30). São Paulo: Martins Fontes, 211p. 1996. 

(original publicado em 1950).      

WINNICOTT, D. W. Algumas reflexões sobre o significado da palavra 

“democracia”. In: WINNICOTT, D. W. Tudo começa em casa. (2ª ed., Paulo 

Sandler, trad., pp. 189-204). São Paulo: Martins Fontes, 211p. 1996. (original 

publicado em 1950).      

WINNICOTT, D. W. A experiência mãe-bebê de mutualidade. In: WINNICOTT, D. 

W., C.; SHEPHERD, R.; DAVIS , M. Explorações psicanalíticas. (José Octávio de 

Aguiar Abreu, trad., pp. 195-202). Porto Alegre: Artes Médicas Sul, 460p. 1994. 

(original publicado em 1969). 

WINNICOTT, D. W. O brincar e a realidade. Tradução de José Octávio de Aguiar 

Abreu e Vanede Nobre. Rio de Janeiro: Imago; 1975 

WINNICOTT, D. W. O relacionamento inicial entre uma mãe e seu bebê. In: A 

família e o desenvolvimento individual. (Marcelo Brandão Cipolla, trad.). São 

Paulo, Martins Fontes, 1997.  p. 15-20. (original publicado em 1960). 

WINNICOTT, D. W. A família e o desenvolvimento individual. In: Família e 

maturidade emocional (pp. 78-83)2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. (original 

publicado em 1958). 

WINNICOTT, D. W. O conceito de indivíduo saudável. In: WINNICOTT, D. 

W. Tudo começa em casa (p. 3-22). P. Sandler, trad., 3ª.ed., São Paulo: Martins 

Fontes, 1999. (Original publicado em 1967). 

WOMEN‟S PRISON ASSOCIATION. Mothers, Infants and Imprisonment: a 

National look at Prison Nurseries and Community-Based Alternatives. New York, 

Maio 2009. Disponível em: http://pt.scribd.com/doc/80686032/Mothers-Infants-and-

Imprisonment-Prison-Nurseries-Community-Based-Alternatives-2009. Acesso em 07 

de Janeiro de 2014. 

 

    

 

http://pt.scribd.com/doc/80686032/Mothers-Infants-and-Imprisonment-Prison-Nurseries-Community-Based-Alternatives-2009
http://pt.scribd.com/doc/80686032/Mothers-Infants-and-Imprisonment-Prison-Nurseries-Community-Based-Alternatives-2009


126 
 
 
 

APÊNDICES   

                                  APÊNDICE A 

QUESTIONÁRIO 

Oi, estou pesquisando sobre profissionais que atuam ou atuaram com grávidas ou 

mães com bebês na prisão, conforme expliquei no Termo que você assinou. Gostaria 

de ter algumas informações sobre você, não para identificá-lo(a) e sim para 

complementar as entrevistas que realizaremos. Se tiver alguma dúvida ou queira 

dizer algo, estou à disposição. 

Data:         

Identificação Numerada: 

Idade: 

Ocupação: 

Há quanto tempo está ou esteve na função com as grávidas e presas com bebês: 

Escolaridade: 

Ano formação: 
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APÊNDICE B 

ROTEIRO ENTREVISTA 

 

Que tipo de atividades você exerce ou exerceu com essas mulheres? 

Qual a sua opinião sobre o seu trabalho com essas mulheres? 

Que tipo de emoções e sentimentos (positivos ou negativos) seu trabalho junto a 

essas mulheres despertam em você? 

Como é seu relacionamento com essas mulheres? 

Além da sua técnica profissional, você se utiliza de algum apoio no desenvolvimento 

do seu trabalho, como experiências pessoais, religião, valores? 

No estado de São Paulo, em geral, a presa ao final da gestação é encaminhada à uma 

Unidade-Materno Infantil. Neste local, ela fica com seu bebê até o sexto mês de vida 

dele. Dentre os procedimentos realizados em relação a essas mulheres, desde a 

gestação até a separação do bebê, com quais procedimentos você concorda e de quais  

discorda? Por quê? 

Que tipo de emoções e sentimentos (positivos ou negativos) você tem diante de tais 

procedimentos? 

Você teria outras ações diferentes dessas que ocorrem? 

Qual sua opinião sobre presas que estão grávidas ou que cuidam dos seus bebês na 

prisão? 

Que tipo de emoções e sentimentos (positivos ou negativos) são despertados em você 

em relação às mulheres que estão grávidas ou então que cuidam dos seus bebês na 

prisão? 

Qual sua opinião sobre a relação que essas mulheres têm com sua gravidez ou com 

seus bebês na prisão? 
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Como você se sente ao observar a mãe se relacionando com o bebê ou com sua 

gestação? 
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APÊNDICE C 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Pesquisa: “Atitudes e intervenções de profissionais que atuam junto 

a mulheres grávidas ou com bebês em contexto prisional 

Pesquisadora Responsável: Tatiane Guimarães Pedroso de Oliveira – Psicóloga (CRP 

– 06/99345 e RG 43.464.006-x) 

Oi, meu nome é Tatiane Guimarães Pedroso de Oliveira, faço mestrado na Faculdade 

de Saúde Pública da Universidade de São Paulo (FSP-USP). Estou realizando uma 

pesquisa com a orientação do professor Alberto Olavo Advíncula Reis. Qualquer 

dúvida que você tiver, você pode entrar em contato comigo ou com o professor 

Alberto no endereço escrito no final da folha. 

Gostaria de convidar você a participar desta pesquisa. O objetivo é apreender atitudes 

e intervenções de profissionais que trabalham em contexto prisional em relação a 

gestantes e mães com bebês presas. Para isso, faremos entrevistas com profissionais 

que atuam de maneira direta ou indireta com essa população. Na entrevista 

discutiremos livremente sobre o tema das mães grávidas e com seus bebês na 

penitenciária. A entrevista durará mais ou menos uma hora. 

Sua participação permitirá que eu use as informações dadas para minha pesquisa, 

sem publicar seu nome. Você tem a liberdade de não querer participar e ainda não 

querer continuar participando em qualquer momento da pesquisa, sem quaisquer 

prejuízos. Sempre que quiser, poderá pedir mais informações sobre a pesquisa ou 

apresentar reclamações e sugestões por meio dos contatos no final da folha. Esta 

pesquisa respeita a lei de Ética 466/2012, para as pesquisas que envolvem seres 

humanos, do Conselho Nacional de Saúde, que são regras que protegem você. Você 

receberá uma cópia deste documento e uma cópia ficará comigo.  

Ao participar da pesquisa você não vai ter benefícios diretos ou imediatos. A 

pesquisa oferece risco mínimo a você e nós tomaremos todo o cuidado para não 

trazer a você incômodos. Após terminada a pesquisa, posso mostrá-la a você. 

Esperamos que esse estudo ajude a compreender a relação estabelecida entre os 

profissionais, as  mães e seus bebês, contribuindo, dessa forma, com possíveis ações 

em Saúde Pública.  

Entendi as informações e concordo em participar desta pesquisa:  

São Paulo,_____de______________de______.Nome da participante: 

_________________________________Assinatura:__________________________   

Eu, Tatiane Guimarães Pedroso de Oliveira, declaro que forneci todas as informações 

referentes ao projeto à participante. Para maiores esclarecimentos, entrar em contato 
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com os pesquisadores nos endereços abaixo relacionados:  

___________________________________ Data:___/____/____.  

Telefone (11) 3061 7703 e Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 2ºandar– Cerqueira 

César, São Paulo – SP. CEP: 01246-904 E-mail: tatiane.guimaraes@usp.br   

Alberto Olavo Advíncula Reis - Orientador  

Telefone (11) 3061 7703 e Endereço: Av. Dr. Arnaldo, 715 2ºandar– Cerqueira 

César, São Paulo – SP. CEP: 05049-000 E-mail: albereis@usp.br   

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Saúde Pública da USP. Av. Dr. 

Arnaldo, 715 – Térreo – Cerqueira César. São Paulo. CEP: 01246-904. Fone: 3061-

7779/7742.  Comitê de Ética em Pesquisa da Secretaria Municipal de Saúde. Rua 

General Jardim, 36 - 8º andar Fone: 3397-2464 / Fax: 3397-2465 E-mail: 

smscep@gmail.com 
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ANEXOS 

ANEXO A 

PARECER COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA
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ANEXO B 

CURRÍCULO LATTES DA PESQUISADORA
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ANEXO C 

CURRÍCULO LATTES DO ORIENTADOR 

 


