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Resumo 

 

O índice de criminalidade e do aprisionamento feminino vem crescendo e ganhando espaço 

no cenário criminal, o que pode ser decorrente de sua maior integração na sociedade e 

inserção no mercado de trabalho. As prisões têm características muito peculiares, sobretudo o 

aprisionamento feminino. As queixas relacionadas à solidão, tristeza e abandono são as mais 

freqüentes neste universo, sendo que a maior dificuldade dessas mulheres é o distanciamento 

da família e, principalmente dos filhos, já que o encarceramento de forma alguma propicia a 

manutenção dos vínculos entre mãe e filho. O rompimento instantâneo e traumático desses 

vínculos é vivido com intenso sofrimento, pois além da mulher não corresponder com o que é 

socialmente esperado dela, comumente é impedida de exercer o papel materno. O presente 

estudo tem como objetivo explorar as experiências de mulheres ex-presidiárias, focalizando o 

exercício do papel materno durante e após o período de detenção. Para isso, elaborou-se uma 

entrevista semi-dirigida e posteriormente foi feita a análise qualitativa. A entrevista foi 

realizada individualmente com três mulheres–mães que já cumpriram pena privativa de 

liberdade em uma unidade do Sistema Prisional na Capital de São Paulo, e hoje encontram-se 

egressas. Ao longo da pesquisa foi possível constatar que a vivência da maternidade na prisão, 

seja ela impedida ou não, é permeada por perdas, medos, culpas, incertezas e intenso 

sofrimento psíquico. Essas experiência causam marcas inapagáveis em suas vidas que podem 

ser elaboradas, mas dificilmente esquecidas. Essas marcas também podem estar presentes no 

psiquismo dos filhos que acabam tendo o direito à convivência com a mãe interrompido e 

extremamente prejudicado, o que provavelmente é vivenciado com muito pesar e dor, pois em 

função do rompimento abrupto, acabam tendo que se adaptar a uma nova configuração de 

família e, muitas vezes, à uma pessoa na condição de substituta da mãe.  Tal pesquisa torna-se 

relevante no contexto social, pois apesar de muitas publicações abordarem esse tema, há um 

déficit de políticas públicas que atentem para essa situação. Assim espera-se que pesquisas 

como essa contribuam para ampliar a visibilidade do assunto, promovendo reflexão e debates 

no tocante à garantia dos direitos da mulher, da criança e do adolescente. 

Palavras-chave: Aprisionamento feminino, papel materno, rompimento dos vínculos 

maternos. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O aprisionamento feminino encontra-se em constante crescimento na sociedade atual. 

Esse fato pode ser decorrente da maior inserção da mulher na vida social e no mercado de 

trabalho. Até início do século XX, os crimes cometidos por mulheres eram aqueles 

relacionados à moral e à religião, ou seja, a mulher era punida por não se enquadrar nos ideais 

de família e de vida cristã, sendo os principais crimes relacionados à sexualidade (MARTINS, 

2009). 

 No decorrer do século XX, com a crescente conquista de seu espaço, as mulheres 

passaram a ser visadas como peça importante no mundo do crime, sendo que nos últimos anos 

o crime mais cometido por elas é o tráfico de drogas. Nesse universo, ocupam lugar de 

submissão às ordens dos homens traficantes, exercendo tarefas como o transporte de drogas 

de um lugar ao outro. Tais tarefas apresentam maior vulnerabilidade à punição e ao 

aprisionamento, justificando assim, o aumento do número de mulheres presas (SOARES; 

ILGENFRITZ, 2002; SALMASSO, 2004; SOUZA, 2009) 

A escolha do tema dessa pesquisa surgiu a partir da experiência de estágio de 

psicologia realizado em uma unidade feminina do Sistema Prisional da capital paulista. Neste 

contexto, durante os atendimentos psicológico as queixas mais freqüentes referiam-se ao 

rompimento abrupto dos vínculos afetivos, sobretudo aos entraves na convivência com os 

filhos.  Assim, o interesse decorre da necessidade de promover e ampliar a discussão sobre os 

direitos humanos, mais especificamente os direitos da mulher, da criança e do adolescente, já 

que apesar de muitas publicações abordarem esse tema, há um déficit de políticas públicas 

que atentem para essa situação  

Parece não haver confluência dos dispositivos dos códigos jurídicos, como por 

exemplo o Código Penal e o Estatuto da Criança e do Adolescente. No que diz respeito ao 

direito da criança ao convívio familiar, o Código Penal esbarra nesse direito quando impede 

ou dificulta o convívio da mulher presa com seus filhos, ocasionando a necessidade de rever 

as leis que regulamentam tais práticas.    

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo explorar as experiências de 

mulheres ex-presidiárias, focalizando o exercício do papel materno durante e após o período 

de detenção. E assim, verificar como foi vivenciado o rompimento, as angústias, os 

sentimentos e as conseqüências relativas ao convívio com os filhos.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO  

 

2.1 Histórico da mulher e da maternidade  

 

2.1.1 A mulher na sociedade brasileira  

  

É importante situar historicamente o lugar que a mulher ocupou e atualmente ocupa na 

sociedade brasileira. Para isso, verificar-se-á desde o século XVI ao século XX, o que mudou 

e o que ainda permanece em relação à posição da mulher nos vários âmbitos da vida privada e 

social. Assim, iniciaremos com uma breve descrição das características do período Colonial, 

situado a partir do século XVI ao inicio do XVIII, onde se vê marcadamente a desigualdade 

entre homens e mulheres.  

Neste período, a sociedade configurava-se como escravocrata, hegemônica, patriarcal 

e religiosa. A figura do rei executava as leis morais ditada pela Igreja Católica Apostólica 

Romana, e as doutrinas, dogmas e sacramentos tinham por objetivo impor controle e domínio 

sobre o comportamento humano, sobretudo o comportamento das mulheres (BRAUNSTEIN, 

2007).  

Na sociedade ocidental, incluindo o Brasil, o homem ocupava lugar central na família, 

era tido como superior à mulher e à criança, e exercia autoridade máxima sobre ambos. Sendo 

assim, a condição da esposa igualava-se à dos filhos, ou seja, de submissão à autoridade do 

marido. O casamento realizava-se por contrato, segundo as necessidades econômicas e as 

alianças políticas das famílias. Não se dava importância à afetividade entre os cônjuges, e o 

amor conjugal era considerado desnecessário ao casamento (MOURA; ARAUJO, 2004). 

Assim, as mulheres brancas eram estereotipadas como fracas, submissas, passivas, 

além de não terem poder algum na área pública. Seus afazeres se limitavam aos cuidados da 

casa e aos compromissos com a Igreja, sendo que desde pequenas recebiam uma educação 

rígida, com o intuito de treiná-las para o casamento. Desta forma, por serem criadas no 

‘modelo de Maria’ e se caracterizarem como tal, ou seja, assexuadas, os homens tinham as 

mulheres africanas como objeto sexual, sendo que elas já eram vistas também como 

trabalhadoras (DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000). 

Em meados do século XVIII, a mulher passa a ser mais valorizada, sendo considerada 

como a “rainha do lar”, dotada de poder e respeito. Isso por que um novo modelo de mulher-

mãe surgiu nesse período, no qual os filhos se transformaram em objetos privilegiados da 
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atenção materna, aumentando assim suas responsabilidades. Houve também a valorização da 

família amorosa e nuclear. As famílias brasileiras começaram a assimilar novos valores, 

adaptando-se ao modelo burguês europeu (MOURA; ARAUJO, 2004).  

Segundo Da Costa (apud DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000) , foi a partir do 

século XIX, durante a era imperial e, posteriormente, a republicana, que as mulheres 

iniciaram uma luta para ampliar seus papéis sociais. Combatendo a rígida disciplina 

patriarcal, tornou-se comum as mulheres andarem nas ruas, sua posição melhorou no mercado 

de trabalho, e houve significativos avanços relacionados à luta por direitos no campo do 

trabalho, da educação e da política, áreas que eram normalmente dominadas por homens.  

Assim, surgiram as primeiras secretárias, datilógrafas, telefonistas, professoras 

primárias e os primeiros sindicatos que, ainda, eram comandados por homens. Em relação à 

política, as mulheres se uniram pelas questões da abolição da escravatura e do sufrágio, tendo 

papel relevante no processo abolicionista, na formação do pensamento republicano e em 

vários momentos da crise da política nacional (KANAN, 2010).  

Conniff e McCann (apud DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000) pontuam que foi 

neste século que se iniciaram as assembléias de mulheres onde se debatiam questões 

pertinentes às mulheres no campo do trabalho, tais como: licença maternidade, horas de 

trabalho, salários e condições de serviços. 

Porém, mesmo com todos esses avanços, as reformas propostas ainda não atendiam 

totalmente os interesses das mulheres da classe operária e em 1850 entrou em vigor uma lei 

comercial proibindo as mulheres de participarem do comércio sem a permissão de seus 

maridos, indicando o pensamento presente na sociedade de que a mulher deveria limitar-se ao 

papel de filha, esposa e mãe (GRAHAM apud DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000).  

Mesmo com o pioneirismo das mulheres nas áreas da política, do trabalho, e da 

educação, as condições de trabalho eram demasiadamente discriminatórias. As mulheres não 

tinham direito a férias remuneradas ou segurança no trabalho, e sua jornada chegava a 

dezesseis horas diárias, sendo que para os homens, a carga horária diária já havia sido 

reduzida para oito horas (DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000).  

Mas foi a partir do século XX, que ocorreram os maiores avanços na participação da 

mulher na sociedade. Iniciou-se o processo de saída da condição de acomodação e submissão, 

para assumirem novos papéis. Foi neste século que elas conquistaram o direito ao voto, e 

ingressaram em movimentos constitucionalistas e populares pela melhoria da qualidade de 

vida (KANAN, 2010).  
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Como conseqüência dos questionamentos em relação a sua posição, seu papel, sua 

identidade, e sua suposta fragilidade, as mulheres passaram a conquistar lugares antes 

ocupados exclusivamente por homens (KANAN, 2010).   

Segundo KANAN (2010),  

 

Para que tal fato ocorresse, alguns fatores foram contributivos, tais como: 

modificação do ideal da mulher do lar; o fato de poder controlar e decidir a 

quantidade de filhos (descoberta dos anticoncepcionais); o direito ao voto; a 

maior liberdade sexual; a necessidade de compor a renda familiar; os novos 

modelos de células familiares, a promulgação das leis que protegem as 

mulheres trabalhadoras, a busca pela qualificação em termos culturais, e a 

legitimidade do acesso ao estudo ( p.245).  
 

 

Em relação à maternidade, o papel materno passou a não ser mais o único possível na 

vida da mulher, percebeu-se então, uma ênfase simultânea na obrigatoriedade da maternidade 

e na importância e possibilidade de desempenhar outros papéis não relacionados ao de ser 

mãe (MOURA; ARAÚJO, 2004). 

De acordo com os mesmos autores,    

 

Embora valorizada e extremamente investida afetivamente, a gravidez não 

podia tornar-se central e exclusiva na vida das mulheres, o que representaria 

um retrocesso á forma tradicional de vivenciá-la; o papel feminino deveria 

conter a maternidade, sem deixar-se englobar por ela. (MOURA; ARAÚJO, 

2004, p.51).  

 

Assim, nesta época as taxas de natalidade caíram, a escolarização das crianças tornou-

se precoce e as mulheres mais presentes no mercado de trabalho (MOURA; ARAÚJO, 2004).  

Perante este cenário, a sociedade contemporânea passa a exigir da mulher mais 

habilidades, além das que já vem de berço, ou seja, precisa ser capaz de controlar-se 

financeiramente e de cuidar das tarefas educacionais dos filhos. Isso porque se espera da 

mulher competências que melhor promovam a educação dos filhos, a própria vida doméstica e 

profissional, e que ainda seja suporte para o sucesso profissional de seu esposo (BIASOLI-

ALVES, 2000).  

Mas foi com o movimento feminista, na década de 70, do século XX, que as mudanças 

da posição da mulher na sociedade evoluíram e tomaram forma, já que esse movimento 

marcou uma época, diferenciando gerações de mulheres, e modificando formas de pensar e 

viver, causando repercussões em toda sociedade brasileira até os dias de hoje. Mulheres da 

classe média e da classe baixa, de nível universitário ou sem escolaridade, organizaram-se em 
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movimentos para que suas reivindicações políticas feministas fizessem parte do sistema 

político brasileiro (ALVEREZ apud DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000; SARTI, 2004).  

Algumas questões contribuíram para o avanço do feminismo no Brasil. Em 1975, a 

ONU declarou o Ano Internacional da Mulher, a partir do impacto causado pelo feminismo 

europeu e norte-americano. Tal fato contribuiu para maior visibilidade do movimento 

feminista (SARTI, 2004).  

No mesmo ano, enquanto a ditadura militar decaía, havia maior abertura e liberdade 

aos movimentos políticos. Dentre esses movimentos estavam as feministas na resistência à 

ditadura e dando apoio à oposição. Como conseqüência disso, ocorreu uma maior visibilidade 

das questões referentes à mulher. Com isso, deu-se o nascimento do movimento moderno das 

mulheres no Brasil (DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000; SARTI, 2004).  

De acordo com Alvarez (apud DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000) o lugar da 

mulher na economia e na educação também foi algo vigente nesta época, pois com a expansão 

e modernização do mercado de trabalho e do sistema educacional, surgiram novas 

oportunidades de trabalho para as mulheres. Na década de 70, o número de mulheres em 

profissões, antes ocupadas exclusivamente por homens, como por exemplo: engenheiras, 

economistas, médicas, professoras universitárias e advogadas, cresceu aproximadamente 

400%. E, em 1980, já havia aproximadamente o mesmo número de homens e mulheres nas 

universidades. 

Essa modernização influenciou muito o mundo privado, desenvolvendo-se novos 

comportamentos afetivos e sexuais relacionados ao acesso a métodos anticoncepcionais.  

Esses novos comportamentos entraram em conflito com o padrão tradicional de valores nas 

relações familiares, sobretudo por seu caráter autoritário e patriarcal (ALVEREZ apud 

DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000; SARTI, 2004). 

A religião, sobretudo a Igreja Católica, também tomou nova posição nesta época. 

Voltando-se às necessidades das massas, começou a dar apoio social aos oprimidos. 

Formaram-se, então, grupos comunitários dedicados à ação social e à política. Esses grupos 

eram na maioria das vezes liderados por mulheres. Algumas mães também começaram 

campanhas políticas locais em suas comunidades, onde se discutiam questões como: 

planejamento familiar, cuidado com o filho fora de casa (creches), aborto, sexualidade e a 

violência contra as mulheres, e tinham como foco definir o papel da mulher em relação à 

família (ALVEREZ apud DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000; NEUHOUSER apud 

DESOUZA; BALDWIN; ROSA, 2000).  
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Em suma, muita coisa mudou ao longo do tempo, principalmente no que se refere à 

autonomia da mulher dentro de suas casas e da vida social. O exercício da maternidade foi 

algo que mesmo com a maior inserção da mulher na sociedade, não deixou de ter elevada 

importância na vida das mulheres. Porém, se analisarmos historicamente, há quem defenda 

que o amor materno foi algo construído assim como a valorização da mulher.   

 

2.1.2 O mito do amor materno 

 

O vínculo de amor entre mãe e filho não é algo universal e nem recorrente entre as 

gerações, já que ao buscar nos documentos históricos e literários de meados dos séculos XVII 

a início do XVIII, as relações entre mãe e filho eram repletas de indiferença, frieza, e 

desinteresse pelos bebês que nasciam (BADINTER, 1985). 

Segundo Badinter (1985), no século XVIII algumas mulheres que tinham recursos 

tentaram se definir como ser autônomo e emancipado. Para que isso acontecesse, elas tiveram 

que abandonar os dois papéis que antes ocupavam, o de esposa e o de mãe. Isso se tornou 

ainda mais viável pelo fato de que a sociedade ainda não atribuía à criança o lugar que hoje 

conferimos. 

As mulheres não estavam dispostas a deixar de freqüentar a vida social e sacrificar seu 

posto na Corte simplesmente para criar os filhos. Assim, a primeira atitude dessas mulheres 

foi a de rejeitar o aleitamento. A maior fonte de prazer das mulheres concentrava-se em festas, 

visitas, freqüentar óperas e teatros, e mostrar os vestidos novos. Isso tudo com a consciência 

bem tranqüila, já que o meio em que viviam reconhecia a necessidade e importância da vida 

mundana, reconhecendo até mesmo como uma justificativa considerável a recusa do 

aleitamento (BADINTER, 1985). 

Porém, mesmo diante desse modelo de mulher, descrita por Badinter (1989), do século 

XVIII, é importante ressaltar que nem o amor materno, nem a indiferença materna são 

atitudes universais, já que se acredita que em todos os tempos, há mães dedicadas e mães 

despreocupadas com a vida do filho, não sendo nem uma, nem outra atitude inatas, mas 

construídas.  

Na segunda metade do século XVIII, um novo discurso entra em cena pelos médicos 

da época, ressaltando Rousseau, que muito escreveu sobre a importância da mãe na vida e na 

saúde de seus filhos, construindo então a era da ‘boa mãe’. Alguns motivos levaram as 

mulheres a se identificarem com esse papel. Primeiramente, o fato de desempenhar um papel 
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gratificante na família e na sociedade, e também, por terem se comovido por uma onda de 

mortes que atingiam seus filhos entregues a camponesas. Assim, decidiram amamentar elas 

próprias seus bebês (BADINTER, 1985). 

As mulheres do final do século XVIII e mais marcadamente do século XIX foram 

aceitando com maior ou menor rapidez o papel da boa mãe. E já no século XX, a negligência 

da mãe má não era bem vista, enraizando assim, a idéia de que os cuidados e o carinho da mãe 

eram fatores insubstituíveis para a sobrevivência do bebê (BADINTER, 1985). 

As ciências psicológicas também exerceram forte influência na mudança das atitudes 

das mães para com seus filhos, apresentando estudos que comprovam a importância da figura 

da mãe no desenvolvimento físico e emocional da criança. Citando dois importantes teóricos 

sobre o assunto, Winnicott que tem como base de seus estudos as fases iniciais dos bebês e a 

influência materna no desenvolvimento egóico, controle da agressividade e formação da 

personalidade da criança. E também Bowlby que desenvolveu a teoria do apego, onde conclui 

que o tipo de vínculo criado com a mãe nos primeiros meses de vida, geram respostas e 

processos que levam até a vida adulta, refletindo em todos os vínculos futuros. 

Badinter (1985) relata que mesmo com essa nova era da boa mãe, no meio das classes 

abastadas, muitas mães não se sentiam capacitadas a assumir realmente o cuidado dos filhos, 

não tendo o desejo de amamentá-los. Muitas delas continuaram a enviá-los às amas no campo, 

sem demonstrar grande cuidado na escolha destas. 

Isso mostra mais uma vez que o instinto materno não é algo inato, mas sim, construído 

e conquistado assim como foi visto na retrospectiva histórica sobre o assunto. O amor 

materno como o conhecemos atualmente, é aquisição recente, segundo os estudos trazidos por 

Badinter (1989). A mãe muitas vezes, tem apenas função biológica e não afetiva, e isso não só 

nas duas eras estudadas, mas também nos dias de hoje.  

 

2.2 A mulher e a criminalidade   

 

Nos primórdios da criminalidade feminina, em meados do século XVIII, os maiores 

crimes estavam relacionados à moral e à política religiosa, enquadrando tudo aquilo que fugia 

de um ideal de família, de mulher, e de vida cristã (MARTINS, 2009). 

Na tentativa de preservar a moral e o patrimônio pelo sistema penal, criou-se o 

discurso criminológico clássico, que originou a classificação das punições para determinados 

crimes. É neste momento que a mulher começa a ser vista como criminosa, igualando-se 
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penalmente ao homem e sendo punida pelos seus delitos. Os crimes mais condenáveis 

atribuídos às mulheres eram a vagabundagem, a homossexualidade, a sedução, a 

cumplicidade nos estelionatos e nos roubos e, em maior grau de importância, a prostituição. 

Sendo que a figura da prostituta é considerada a primeira figura feminina dos discursos 

criminológicos (MARTINS, 2009). 

Segundo o mesmo autor, foi nessa época também que as mulheres começaram a sair 

de suas casas para trabalhar, sobretudo em oficinas e comércios. Por isso a tendência desses 

crimes aumentarem, por esses lugares serem compreendidos como propícios aos delitos 

relacionados à sexualidade, que eram os mais condenáveis. Esse tipo de crime difamava a 

moral das famílias, o que explica a grande repressão familiar, tão comum no período.  

No final do século XIX e no início do XX, um novo discurso criminológico ganhou 

espaço, o positivista. Esse discurso contrapõe-se ao clássico, na medida em que não 

justificava o delito como causa moral, mas por tendências biopsicossociais.  A teoria 

positivista defende a idéia da existência de um germe criminoso, que impele as pessoas ao 

crime. Segundo esse discurso, o germe estava presente, geralmente, nas pessoas pertencentes 

às classes mais baixas da sociedade. Assim, a criminalidade é compreendida como uma 

realidade ontológica e inquestionável, conseqüência de uma patologia pessoal (ESPINOZA, 

2002). 

Através de pesquisas, foi constatado que a mulher criminosa tinha certa aproximação 

biológica com os homens, demonstrando uma virilidade que, posteriormente, foi denominada 

de “mulher masculinizada”, o que se constituiu como mais uma categoria de mulher 

criminosa. Sendo assim, a figura da mulher honesta não ofereceria nenhum tipo de perigo à 

sociedade, e a figura da mulher masculinizada, difundida pelo discurso positivista, ficou no 

imaginário popular como detentora de alta periculosidade, assim como a figura da prostituta 

difundida pelo discurso clássico (MARTINS, 2009). 

Ainda no início do século XX, surge outro tipo de mulher criminosa, ”a vítima”, que 

são aquelas que não são biologicamente determinadas para o delito, mas que revestidas pela 

vitimização e ingenuidade, tornam-se cúmplices de seus homens, desempenhando a lealdade 

que lhe é esperada. Esta figura é muito freqüente até os dias de hoje (MARTINS, 2009).  

A partir da metade do século XX, mais especificamente na década de 70, surge um 

novo modo de pensar a mulher criminosa, derivado da epistemologia da criminologia crítica, 

chamada criminologia crítica feminista (ESPINOZA, 2002).  

A criminologia crítica questiona o caráter natural da desviação, afirmando que a tendência ao 

crime dependeria de regras e valores determinados historicamente, a partir dos quais se definem certas 
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classes de comportamentos e de pessoas como “desviadas”. O objeto da criminologia não é mais 

desvendar as causas da criminalidade, mas as condições do processo de criminalização, as normas 

sociais e jurídicas, a ação das instâncias oficiais e os mecanismos sociais através dos quais se realiza a 

definição de determinados comportamentos (ESPINOZA, 2002).  

Sobre a criminologia crítica feminista, Martins (2009) afirma:   

 

Esse discurso postula a não estigmatização tanto do criminoso nato, com 

tendências perigosas, quanto da vítima em sua honestidade. Isso porque, da 

mesma forma que apenas alguns grupos são criminalizados, apenas algumas 

mulheres que correspondem à figura da mulher honesta são consideradas 

vítimas. A seletividade ocorre para os dois lados e o discurso criminológico 

feminista propõe-se a desconstruir ambos. ( p. 120)  

 

 

Nesse discurso a figura feminina é vista como emancipada, que não se submete ao 

poder do patriarcado nem do direito penal. Traz uma alternativa à criminalização, que não 

seja a prisão, tanto nos casos que elas mesmas cometem o delito, quanto nos casos em que são 

vítimas. Aqui, o discurso que está em jogo é o respeito à condição da mulher enquanto 

sujeito. Assim, os defensores do discurso criminológico feminista entendem que o controle 

penal somente contribui com a intensificação da opressão de um padrão de normalidade 

ditado às mulheres, desde os séculos anteriores (ESPINOZA, 2002; MARTINS, 2009).  

Segundo essa corrente criminológica, a mulher que comete delito é vista a partir das 

circunstâncias que a levam aos atos criminosos, como a marginalização, a falta de poder, e a 

falta de condições socioeconômicas, e não mais a partir de seu desvio (ESPINOZA, 2002).  

Diante de todos esses discursos, as mulheres que cometem delito se distanciam do 

papel socialmente esperado, o de mulher frágil, dependente, maternal, e com vocação ao 

cuidado familiar, ou seja, da mulher honesta difundida nos séculos XVIII e XIX. Aquelas que 

não correspondem a esse perfil trazem risco à sociedade em sua moralidade e costumes, 

tornando-se criminalizadas como o homem. Porém, como citado anteriormente, a visão de 

mulher como vítima, que precisa de cuidado e proteção, também é bastante presente na 

sociedade contemporânea (MARTINS, 2009).  

Fica evidente que existem diferenças entre a mulher criminosa e o homem criminoso. 

Porém, o índice de criminalidade feminina vem crescendo e ganhando espaço no cenário 

criminal, o que pode ser decorrente de sua maior integração na sociedade e inserção no 

mercado de trabalho (SALMASSO, 2004).  



    13 

Foi em meados de 1940, que a execução penal começou a valer também para as 

mulheres, já que na mesma época a inserção da mulher no universo do trabalho, abriu maiores 

possibilidades para o ato criminoso. Mesmo que muitas teorias defendam a idéia de que a 

diminuição da desigualdade de gênero é precursora do aumento da criminalidade feminina, 

ainda há grande diferença entre os índices de crimes cometidos por homens e por mulheres. 

Sendo que a mulher ainda ocupa uma pequena porcentagem nas estatísticas criminais e 

prisionais no Brasil (OLIVEIRA, 2008). 

 

2.3 A participação da mulher no tráfico de drogas  

 

Como visto anteriormente, até o século XX, os crimes cometidos por mulheres 

estavam sempre ligados à maternidade e à moral familiar. Hoje os crimes passaram do âmbito 

privado para o público, e conforme algumas pesquisas apontam, prevalecem os crimes 

relacionados ao tráfico e consumo de droga, posteriormente roubo e furto e, em seguida, 

homicídio qualificado (ALMEIDA, 2001 apud SOUZA, 2009). 

Sendo o tráfico a principal causa do aprisionamento feminino, Souza (2009) hipotetiza 

os vários motivos pelos quais as mulheres estão cada vez mais inseridas nessa prática. Dentre 

eles está o desemprego e a desigualdade salarial entre homens e mulheres. A mulher quase 

sempre é desvalorizada economicamente, porém, é cada vez mais responsável pelo sustento 

familiar. Há também a questão da facilidade em ganhar dinheiro, a autoridade adquirida por 

essa prática e o desejo de transgredir as regras sociais. 

A inserção da mulher no tráfico pode ocorrer de forma independente, porém, 

comumente ocorre por influência de uma figura masculina que pode ser pai, irmão, filho e, 

principalmente, namorado ou marido (SOUZA, 2009). O envolvimento da mulher em práticas 

ilícitas influenciadas por homens nos remete às representações sociais sobre a afetividade 

relacionadas às mulheres.    

Segundo Pimentel (2008),  

 

A forma como as mulheres compreendem os seus papéis nas relações afetivas 

as leva a não se reconhecerem como criminosas quando se tornam 

traficantes em nome do amor que sentem por seus companheiros e pela 

família ... é no contexto das relações sociais com o homem traficante e a 

partir das representações sociais que formulam acerca do papel feminino na 

relação afetiva, que as mulheres traficantes justificam suas práticas 

relacionadas ao crime, mais precisamente ao tráfico de drogas, ainda que 

esse envolvimento seja esporádico ou relacionado ao uso de drogas (p.3 e 4).  
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Assim, apesar de terem a consciência de que essa prática é um crime, não se 

consideram transgressoras, já que o papel de mãe, companheira e filha, sobrevém ao papel de 

traficante e, por isso, não se identificam com o mesmo (PIMENTEL, 2009).  

Nesse sentido, as mulheres na função de responsáveis pelo lado afetivo do lar, das 

relações familiares e também do relacionamento amoroso, dão constantes provas de amor, 

sendo uma delas o envolvimento com práticas ilícitas. Outra questão relevante é que, embora 

as mulheres estejam ganhando cada vez mais autonomia no meio social, ainda é fortemente 

presente a dominação masculina sob a mulher (PIMENTEL, 2008). 

Esta dominação reflete no universo da criminalidade, pois pesquisas mostram que as 

mulheres na maioria das vezes, guardadas as exceções, não ocupam lugar de liderança no 

tráfico de drogas, mas enquadram-se na função de “mulas”, que são as pessoas que 

transportam a encomenda de um lugar ao outro e ganham dinheiro por isso. Esse lugar na 

escala hierárquica contribui para o significativo aumento do encarceramento feminino, já que 

elas estão mais vulneráveis e correndo maiores riscos de serem pegas e punidas pela polícia 

(SOARES; ILGENFRITZ, 2002). 

  As “mulas” são recrutadas por chefões do crime organizado para transportar drogas 

produzidas em um país e levar a outro, o que caracteriza o tráfico internacional de 

entorpecentes.  As mulheres são muito usadas nessa função pela facilidade em trazer a droga 

no interior do corpo, como na vagina e na barriga. Segundo o delegado da Polícia Federal em 

Cumbica, Mário Menin, para fazer o ‘trabalho sujo’, criminosos seduzem jovens pobres, sem 

perspectiva e com problemas familiares (CARRANCA, 2009). 

 

Elas são o ponto mais frágil de uma perigosa e lucrativa cadeia em que os 

chefões nunca perdem, e as que morrem no caminho ou são presas já entram 

na contabilidade como prejuízo presumido (CARRANCA, 2009, p. c3).  

 

O número de estrangeiras presas no Brasil aumentou 253,5% em 2006. Até este ano o 

número de mulheres detidas era 353, e em 2009 aumentou para 1248, compondo assim 31% 

dos estrangeiros detidos no Brasil (CARRANCA, 2009). 

 

O caminho é longo e difícil. São raros os casos de extradição. Mesmo em 

liberdade condicional, a maioria tem de terminar a pena no Brasil, onde 

dificilmente trabalham e falam o idioma. Acabam em um abrigo para ex-

presidiárias. Para elas, é o fim da linha do narcotráfico internacional 

(CARRANCA, 2009, p. c1).  
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2.4 Características da vida na carceragem 

  

As prisões têm características muito peculiares que devem ser pontuadas a fim de 

analisarmos como é vivenciada a carceragem feminina. Goffman (2005), em seu estudo sobre 

as instituições totais, define-as como um lugar fechado, onde seus residentes estão em 

situações semelhantes, separados da sociedade por longo período de tempo e formalmente 

administrados. Esse caráter fechado é visto no rompimento da relação dos internos com a 

sociedade, e principalmente em seus aspectos físicos, pois nestas instituições, há muitos 

portões fechados, paredes altas e rodeadas de arame farpado. 

Segundo o autor, uma das características da instituição total, é o fato das três esferas 

da vida (sono, trabalho e lazer) acontecerem no mesmo local sem qualquer vínculo externo. 

As atividades diárias são realizadas junto com um grupo de semelhantes, e são controladas 

rigorosamente pela organização burocrática que busca atender os objetivos oficiais da 

instituição. 

Os internos devem obediência às regras impostas. Para isso, existe um grupo de 

pessoas que trabalham no sentido de vigiá-los, o que dá para as instituições totais um caráter 

binário, pois fica muito marcada a diferença entre os dois grupos- a equipe de dirigentes e a 

equipe de internados- sendo que os dirigentes se sentem superiores e os internos, inferiores. A 

equipe de dirigentes também tem a função de mediar a comunicação entre os internos e os 

dirigentes superiores, bem como controlar a transmissão das informações. Isso impede, muitas 

vezes, os internos de saberem de seus próprios futuros (GOFFMAM, 2005).  

Outra característica vista, é a forma de pagamento salarial, sendo que nas instituições 

totais os indivíduos são desmoralizados em seu trabalho, tendo uma incompatibilidade entre 

as instituições totais e as estrutura básica de pagamento pelo trabalho de nossa sociedade. O 

trabalho aparece com um discurso de ressocialização através da vida produtiva, porém, é mais 

usada como uma forma de mão de obra barata (GOFFMAN, 2005; SALMASSO, 2004)   

Goffman (2005) pontua uma importante característica dentro das prisões, a 

mortificação do eu e a perda da identidade. Considerando que o “eu” é representado pela 

identidade, e que esta dinâmica é constituída por todos os papéis que a pessoa exerce em todas 

as suas relações, as Instituições Totais proporcionam a perda da identidade, uma vez que se 

empregam todas as características de apenas um dos papéis que a pessoa possui, que é o de 

criminoso, cristalizando-a e possibilitando a formação de estigmas e preconceitos. 
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Segundo o mesmo autor, durante o processo de admissão, o interno é gradativamente 

desprovido de suas referências externas, através de procedimentos que visam a adequação 

física – recebem um número de identificação, as roupas são trocadas, pertences confiscados, 

digitais são tiradas, e o conjunto de regras de convivência, que nortearão toda sua estadia na 

instituição, são apresentadas. Dessa forma, o indivíduo inicia o processo de perda das 

características que constituíam sua identidade pessoal.  

As bases anteriores que o indivíduo possuía, e que configuravam sua auto-

identificação, são ignoradas, causando a mortificação do eu, que se processa através das 

seguintes etapas: perda de seus papéis sociais, rebaixamento pessoal, imposição de papéis, 

regras específicas de conduta que se dão tanto no nível formal quanto informal, total 

desprovimento de intimidade, invasões físicas e psicológicas e contato interpessoal forçado. A 

vida dentro das prisões implica transformar olhares e condutas, a fim de se igualarem a todos 

(GOFFMAN, 2005; LOPES, 2007). 

Nas prisões as atividades coletivas são muito comuns, fazendo com que o privado, 

singular, íntimo e particular fique quase que inexistente, restrito apenas à suas próprias camas, 

ou à uma realidade ilusória, utilizada como defesa dessa realidade sofrida (LOPES, 2007).  

Relacionado à perda do que é íntimo, uma característica peculiar da carceragem 

feminina é a privação das visitas íntimas, sendo que a ausência dos namorados e maridos, é 

vivido por detentas como um sofrimento intenso, não apenas pelo ato sexual, mas pelo afeto e 

carinho de seus companheiros (OLIVEIRA, 2008; SALMASSO, 2004).   

As queixas relacionadas à solidão, tristeza e abandono são as mais presentes no 

universo da carceragem feminina, sendo que a maior dificuldade dessas mulheres é o 

distanciamento da família e, sobretudo, dos filhos (OLIVEIRA, 2008; SALMASSO, 2004).  

Muitas mulheres mantêm contato com os filhos por meio de visitas, porém o vínculo 

fica comprometido já que esse momento é curto, e a mãe fica dividida entre dar carinho e 

exercer seu papel materno, orientando o filho sobre as questões do cotidiano. E, por isso, 

quando o tempo da visita acaba é sentido por elas como um “momento de dor”. 

Segundo Lopes (2004),  

 

Um aspecto importante no que se refere á manutenção do amor materno é 

que ele se dá na presença do outro – mãe e filho – e se retroalimenta dessa 

presença. Essa presença do outro pode ser entendida como sensorial ou 

como rememoração com todas as implicações que resultam de comunicar-se 

visualmente com o outro, tocá-lo, sentí-lo ou ter acesso a ele por um ato de 

memória, ou seja, pelas lembranças desse contato (p. 68).  
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Assim, as mulheres que não recebem visita dos filhos provavelmente tentam manter 

seu amor materno através das lembranças que tem deles. Mas não podemos deixar de 

concordar com a mesma autora, que o aprisionamento de forma alguma propicia a 

manutenção dos vínculos entre elas e seus filhos (LOPES, 2004).  

O rompimento instantâneo e muitas vezes traumático desse vínculo é vivido como 

uma das características mais sofridas da carceragem, pois é sentido como um abandono 

recíproco (OLIVEIRA, 2008; SALMASSO, 2004).  

As mulheres queixam-se de não poderem exercer a função materna de forma 

satisfatória e adequada. Acabam, muitas vezes, sentindo-se culpadas por não corresponder ao 

que é socialmente esperado delas. A responsabilidade do lar e da educação dos filhos é da 

mãe, sendo de extrema importância o seu papel no desenvolvimento infantil, e por saberem 

disso, acentua-se ainda mais o sentimento de culpa (LOPES, 2004; OLIVEIRA, 2008; 

SALMASSO, 2004).  

Em relação ao que é esperado das mulheres, a sociedade exige que a mãe tenha um 

sentimento de devoção pelos filhos, e por esta representação social de mulher-mãe já ter se 

estabelecido no imaginário das pessoas, as mulheres encarceradas sofrem preconceitos, sendo 

taxadas por diferentes modelos de mulher.  

Para concluir, citamos Lopes (2004),  

Os julgamentos sociais, na média, tenderiam a considerá-las como mulher e 

mães de “má qualidade”, exemplos vivos de descaso e desamor. É possível 

que as atitudes dessas mães sejam interpretadas como um exemplo de 

mobilização egoísta, fundada mais no atendimento de suas necessidades e 

um péssimo exemplo de devotamento(p.70).  

 

 

3. METODOLOGIA  

 

3.1 Participantes 

 

Participaram desta pesquisa três mulheres adultas e estrangeiras que já cumpriram 

pena privativa de liberdade em uma unidade do Sistema Prisional na Capital de São Paulo, e 

que hoje se encontram egressas. Os critérios de inclusão na amostra foram: a faixa etária de 

25 a 45 anos, ser egressa do sistema prisional, ser mãe e estabelecer contato com o(s) filho(s) 

na atualidade por meio de contato físico ou via telefone. A composição da amostra foi feita 

por intermédio de uma instituição que trabalha com mulheres ex-detentas, com a indicação de 

quais delas se encontravam nessas condições.  
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Ser estrangeira e ter sido detida por tráfico internacional de drogas, não era um dos 

critérios da amostra. Porém, pela instituição contatada trabalhar com pessoas nessas 

condições, a amostra se deu com mulheres nascidas em três diferentes países, que foram 

presas no Brasil com grande quantidade de drogas no interior de seu corpo, e cumpriram a 

pena em território brasileiro.    

A autorização para entrar em contato com essas mulheres foi concedida informalmente 

pela coordenadora da instituição em questão. A instituição bem como a identidade das 

participantes foi preservada. 

 

3.2 Instrumentos  

 

Como instrumento desta pesquisa, foi utilizada a entrevista semi-dirigida. A escolha 

deste tipo de entrevista foi feita a partir de sua característica flexível, o que dá margem a uma 

menor estruturação prévia da entrevista, considerando a multiplicidade da realidade estudada 

(ALVEZ-MAZZOTTI; GEWANDSZNAJDER, 2002).   

Para a realização da entrevista semi-dirigida, foi utilizado um roteiro (ANEXO I) com 

perguntas abertas pertinentes aos objetivos estudados. O roteiro de entrevista abordou 

questões referentes às experiências de mulheres ex-detentas acerca do exercício da 

maternidade durante e após o período em que se encontraram detidas.   

 

3.3 Procedimentos 

 

Primeiramente, solicitou-se à Coordenadora da Instituição à autorização para que o 

contato com as mulheres fosse realizado, sendo que a mesma permitiu prontamente. Assim, 

após o projeto ser aceito pela Comissão Interna de Ética em Pesquisa da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie, as participantes listadas foram procuradas para realização do convite 

à participação voluntária na pesquisa. 

As mulheres que aceitaram participar da pesquisa foram entrevistadas 

individualmente. Antes de iniciar o procedimento foi explanado o objetivo da pesquisa e a 

garantia do anonimato. Foi apresentada a carta de informação ao sujeito de pesquisa e o termo 

de consentimento livre e esclarecido (ANEXO IV). Após leitura e explicação fornecidos pela 

aplicadora, as entrevistadas aceitaram e assinaram, dando início a entrevista. 

O espaço físico utilizado foi uma sala disponibilizada pela instituição.  
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4. ANÁLISE  

 

4.1 A entrada para o mundo do tráfico de drogas  

 

“...conheci uma amiga que me ofereceu mil dólares para transportar droga de 

um lugar par a outro, e eu fui, queria ganhar dinheiro. Aí no outro dia fiz de 

novo e fui fazendo, estava gostando porque ganhava muito dinheiro”. 

         

Inicialmente mostrou-se relevante entender as causas que levam milhares de mulheres 

a entrarem para o mundo da criminalidade, sobretudo o crime do tráfico de drogas. Essa não 

foi uma questão da entrevista, mas surgiu espontaneamente no decorrer da conversa. As 

entrevistadas têm uma característica comum entre elas, que é a natureza do crime cometido. 

As três foram presas com grande quantidade de drogas no interior de seu corpo quando 

tentavam transportar a droga de seu país de origem ao Brasil, o que caracteriza tráfico 

internacional de entorpecentes.     

Jade, Acácia e Scilla1 apresentam diferentes motivos que justificam sua inserção no 

mundo do tráfico de drogas. A justificativa da primeira foi o desejo de ter muito dinheiro e ser 

independente, que pode ser entendido como decorrente de certa imaturidade emocional e 

intensa ambição comumente encontrada em adultos jovens. Segundo o relato, ela nunca 

passou necessidade e sempre teve tudo o que quis, mas desejava ser independente 

financeiramente. Assim, seu desejo foi saciado pelo tráfico de drogas, já que essa prática 

proporciona dinheiro fácil e rápido e, conseqüentemente, a independência financeira tão 

almejada pelos jovens. Esse relato condiz com a pesquisa de Souza (2009), no qual um dos 

principais motivos pelos quais as mulheres entram para o tráfico de drogas é o retorno 

financeiro garantido.  

O mesmo autor refere que essa entrada pode ser decorrente da desigualdade salarial 

entre homens e mulheres e a crescente responsabilidade da mulher no sustento do lar. Foi o 

que aconteceu com Acácia, que com o adoecimento e posterior falecimento do marido, teve 

que sustentar a casa, encontrando no tráfico a saída para suprir suas necessidades e as de seu 

filho. 

Já no caso de Scilla, não ficou claro o que a levou para esse universo, mas foi possível 

perceber que há uma relação com o marido, que supostamente também fazia parte do tráfico. 

                                                           
1
Os nomes citados são fictícios. 
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Isso faz menção ao que Souza (2009) e Pimentel (2008) dizem sobre a forte influência que a 

figura masculina exerce na mulher em relação ao tráfico de drogas, já que a mulher acaba não 

se sentindo criminosa quando pratica o ato criminoso com fins de auxiliar o marido.  

Entretanto, o elemento comum nas três entrevistas foi o fato de terem sido pegas e 

punidas por exercerem a função de mulas2, função que normalmente é exercida por mulheres, 

já que conforme mostram as pesquisas (CARRANCA, 2009; SOARES; ILGENFRITZ, 

2002), o lugar da mulher na hierarquia do mundo do crime é inferior ao do homem, ou seja, as 

mulheres dificilmente ocupam um lugar de liderança no tráfico, sendo esse lugar ocupado na 

maioria das vezes por um homem. A mulher acaba exercendo as tarefas que colocam a pessoa 

em maior risco de ser pega ou mesmo morta. O que justifica o grande aumento do 

aprisionamento feminino nos últimos cinco anos.    

 

4.2 A vivência da maternidade 

 

“Eu ligava e ele dizia: ‘mamãe eu queria te ver, queria ficar com você’. Eu 

falava que  estava trabalhando e que ia voltar para ficar com ele. Mas é muito 

difícil, porque a mãe dele sou eu”. 

 

As experiências dessas mulheres relativas à maternidade são diferenciadas entre si, 

mas cada uma mostra peculiaridades do encarceramento que retratam muitos dos casos 

vividos na realidade prisional.  

Foi possível notar intenso pesar em Acácia e Scilla ao lembrar-se da quebra do vínculo 

com os filhos na ocasião da prisão, quebra essa, que as impossibilitou de vê-los, tocá-los e 

acariciá-los. Houve o rompimento repentino do contato que outrora era rotineiro, já que em 

ambos os casos, elas e os filhos moravam juntos antes da prisão.  

As lembranças da relação com os filhos antes e durante o encarceramento mobilizaram 

intenso sofrimento psíquico. A resposta de Acácia a essa pergunta foi o suficiente para medir 

esse sofrimento, pois respondeu de forma direta “não gosto de lembrar” (sic), retratando o 

quanto essa experiência lhe causou e ainda causa dor. Esse mesmo sofrimento foi percebido 

no relato de Scilla, que além do rompimento instantâneo, ainda ficou cinco meses sem dar e 

nem receber notícias.  

                                                           
2
 Expressão utilizada no meio criminoso para a pessoa que transporta drogas em seu corpo, geralmente de um 

país ao outro. 
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Essas vivências com certeza não são particulares das entrevistadas, mas de grande 

parte de mulheres-mães que hoje se encontram detidas. A angústia frente ao rompimento da 

relação com os filhos tem sido tema recorrente (Oliveira, 2008; Salmasso, 2004 e Lopes, 

2004) e vem sendo apontado como a maior dificuldade de mulheres-mães referente ao período 

de aprisionamento. 

Lopes (2009) ainda refere que a manutenção do amor materno se estabelece na 

presença do outro e se retroalimenta dessa presença. Quando não há esse contato presencial, a 

manutenção do vínculo se dá por meio de lembranças, porém, esta forma com certeza não 

contribui com a manutenção dos vínculos, causando grande prejuízo, pois as mulheres sentem 

medo de não conseguirem retornar ao seu papel de mãe, já que outras pessoas podem ter 

ocupado esse lugar. Scilla pareceu ser a entrevistada mais consciente em relação a isso, pois 

está há mais tempo sem ver os filhos, somente tendo contato via telefone. Por isso, 

aparentemente apresenta maior medo de ter perdido seu papel de mãe, dizendo claramente 

que sua função materna ficou muito prejudicada com o encarceramento.  

Jade não experenciou o rompimento do contato com a filha, mas vivenciou a 

possibilidade de ter que se distanciar dela. Fato que já lhe causou grande sofrimento psíquico 

e mobilização interna, fazendo com que juntasse todas as suas forças para fazer tudo que 

estava ao seu alcance para que isso não ocorresse. Entretanto, relatou que se isso acontecesse, 

preferiria que a bebê fosse levada ao seu país de origem para que a função materna fosse 

substituída por alguém da família, o que talvez, diminuiria o sentimento de culpa.   

 

4.3 As vivências intermediadas    

 

“Elas (enfermeiras e guardas) ficavam me falando toda hora, a 

responsabilidade é toda sua, não pode deixar a bebê cair, não pode deixar ela 

ficar doente”. 

                      

Jade não ficou longe de sua filha, mas no período em que ficou detida teve sua relação 

intermediada por guardas e enfermeiros. Estas pessoas estavam sempre entre ela e a filha, 

vigiando a maneira como cuidava, educava e tocava a criança, colocando em prova os seus 

dotes maternos. Além disso, a sua relação com o mundo externo, também foi mediada por 

terceiros. Utilizava-se de cartas, instituições de ajuda e Consulado para comunicar-se com sua 

família.  
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Da mesma forma, ocorreu com Acácia e Scilla, que por conta do encarceramento e o 

rompimento dos vínculos, os meios de conseguirem contato foram as cartas, as instituições de 

ajuda e o serviço social da própria unidade prisional. Acácia ao longo de um ano e meio, 

recebeu notícias do filho mais novo através de cartas com a coordenadora do abrigo onde 

estava, tendo assim, sua relação materna prejudicada. Já com o filho mais velho conversava 

por celular, assim como Scilla também fazia. Essa forma de comunicação é ilegal, mas essas 

mães preferiram correr o risco de serem descobertas e punidas fisicamente, do que não terem 

contato algum e estarem punindo seus sentimentos ao romperem completamente o contato 

com os filhos.  

O controle das informações e a intermediação entre o mundo interno e externo à 

prisão, é algo pontuado por Goffman (2005) como sendo característico das instituições totais. 

Foi possível notar que essa questão é motivo de grande dificuldade para os detentos, 

sobretudo as detentas mães, que acabam tendo relações mais prejudicadas, por terem que se 

submeter à vigilância para obterem notícias dos filhos.  

 

4.4 Perda do papel materno  

 

“Fui impedida por completo, porque quando vejo algo errado, não posso 

repreendê-lo, pois eu errei, fui presa porque fiz algo errado também. Um dia 

ele poderá me falar ‘quando eu precisei de você, você não estava aqui 

comigo’. Eu não posso falar para ele que ele esta errado, porque sou errada 

também, mãe tem que ser exemplo, e eu não fui”. 

               

O amor materno associado à função de mãe, é algo que segundo Badinter (1985) foi 

construído socialmente ao longo dos séculos. Se antigamente esse papel não era cobrado da 

mulher que gerava o bebê, hoje apresenta-se de forma essencial para o crescimento 

maturacional e emocional da criança. Vários autores ressaltaram a importância da mãe na vida 

de um bebê, sobretudo na teoria psicanalítica, entre eles: Freud, Melanie Klein, Bion, 

Winnicott e Bowlby.  

Winnicott (1983) descreve as fases iniciais de um bebê e enfatiza o quanto o papel da 

mãe exerce elevada influência na evolução da criança no que se refere ao desenvolvimento 

egóico, controle da agressividade e formação da personalidade. Quando a mãe biológica não 

está presente, pode haver a substituída por outra pessoa que exerça esse papel, seja avó, tia, 

pai, mãe de criação, etc. Diferente do que ocorria nos séculos passados, na sociedade 
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contemporânea, o papel da mãe é muito valorizado, e a maioria das mulheres se identifica 

com esse papel e deseja exercê-lo na sua plenitude.  

Porém, o encarceramento acarreta vários prejuízos relacionados ao exercício do papel 

materno. Goffman (2005) pontua que as instituições totais trazem consigo características 

muito marcantes que dizem respeito à constituição do sujeito, como a mortificação do eu, 

rebaixamento pessoal, perda e imposição de papéis. Quando uma pessoa é presa, ela é 

desprovida de todos os seus papéis sociais, adquirindo apenas um, o de criminoso. Assim, no 

caso das detentas com filhos, o papel de mãe fica perdido e se sustenta apenas no imaginário 

dessas mulheres e de outras instituições, que não as totais, que as auxiliam a manterem 

contato com seus filhos, já que dentro da prisão são vistas apenas como criminosas.  

Scilla e Acácia, ao serem questionadas sobre o exercício do papel materno, reagem de 

formas diferentes, o que nos faz lembrar das fases do luto descritas por Elizabeth Klüber-

Ross
3
. Acácia parece estar na fase da negação, pois utiliza-se de mecanismos de defesa que a 

impedem de aceitar a realidade, visto quando diz que nunca foi impedida de exercer o papel 

materno. Ela não conseguiu aceitar que pode ter sido substituída por outra pessoa nessa 

função, deixando claro quando diz que “mãe é mãe, e nunca vai deixar de ser”(sic), e 

demonstra certo desconforto ao lembrar-se que seus filhos ainda não estão sob seus cuidados 

ao dizer “minha tia não é a mãe de C... as pessoas do abrigo não são a família de M” (sic).  

Scilla parece oscilar entre as fases da raiva e da aceitação, pois apresenta-se muito 

consciente de sua realidade enfatizando que, certeiramente, foi impedida de exercer esse papel 

por conseqüência do rompimento do contato e de seu erro, pois refere não fazer mais sentido 

repreender seu filho por algo errado que fez, se o erro maior já foi cometido por ela. Daí surge 

a raiva, sentimento mais presente em seu discurso.  

Jade não foi impedida de exercer o papel materno, mas ao contrário disso, sempre 

esteve junto de sua filha, salvo o primeiro mês que por conta da bebê ter nascida prematura, 

ficou no hospital, mas logo puderam ficar juntas novamente. Porém, casos como o dela são 

                                                           
3 As fases descritas por Elizabeth Klüber-Ross em seu livro “Sobre a Morte e o Morrer” (2002) são: 

negação, quando a pessoa utiliza-se desse mecanismo de defesa, não aceitando a realidade imposta; raiva: a fase 

da ira e dos questionamentos; barganha: acontece quando a pessoa quer fazer promessas de um futuro melhor e 

diferente; depressão: ocorre quando há o contato com a realidade, e conseqüentemente surge o sentimento de 

tristeza por estar na atual situação; e enfim a aceitação: a fase de maior contato com a realidade, onde a pessoa se 

liberta dos mecanismos de defesa e aceita a situação, ocasionando mais tranqüilidade. 
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isolados, já que a perda do papel materno é algo muito presente na realidade do 

aprisionamento feminino.  

Aceitando ou negando, o fato é que essas mulheres perderam o papel materno ao 

serem presas, pois no caso de Acácia após passar pelo período de amamentação, ficou cinco 

meses sem ter informação alguma do filho, assim como Scilla que, ao ser detida, também 

passou cinco meses sem dar e nem receber notícias da família. Ao serem presas o vínculo com 

os filhos é rompido brutalmente, causando muito sofrimento tanto aos filhos, quanto às mães, 

que perdem seu papel materno assim como seu direito de exercê-lo.  

 

4.5 Sentimentos manifestos 

 

“Me sinto muito culpada por tudo isso, meu filho não poderia ter crescido 

sem mim”                           

 

“Sinto muita raiva, pois quando fiz, sabia o que poderia acontecer, os ricos 

que corria, e mesmo assim eu fiz. E também culpa, pois como conseqüência 

do meu erro, não é só eu que sofro, mas os meus filhos também. Quando 

penso nessas coisas, fico muito mal”. 

          

Ainda falando de papéis, a perda do papel materno é algo que causa enorme 

sentimento de medo nas entrevistadas Acácia e Scilla, pois como não estabelecem contato 

diário com seus filhos, e por terem ficado tanto tempo sem vê-los, receiam não conseguir 

retornar ao seu papel de mãe. Conforme já dito, Scilla é consciente desse fato, e por isso, o 

medo é claramente referido em seu discurso. Ela ainda diz que sente insegurança em relação 

ao que vai encontrar quando retornar a seu país. Sua fala pode ser interpretada como medo de 

não encontrar mais o seu lugar no espaço físico e simbólico da constelação familiar, e 

principalmente na vida de seus filhos, que durante esses cinco anos seguiram seus rumos, 

adaptando-se  

à vida sem a figura da mãe por perto, já que a função pode ter sido substituída por outra 

pessoa, conforme já discutido.   

No caso de Acácia o medo de ter perdido o papel materno não é claramente dito, mas é 

claramente manifesto em seu discurso. A todo momento ela diz ser a família dos filhos, como 

se tivesse que afirmar e reafirmar para ela própria que ainda é mãe deles. O medo também foi 
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manifesto no relato de Jade, mas com outro sentido. Durante o período em que ficou detida 

junto com a filha, sentia medo de que ela crescesse ignorante por não ver a rua.     

Esse sentimento prevalente nos três discursos resume-se no receio de que mais uma 

vez algo se desvie do esperado, ou seja, temem que seu ato criminoso acarrete ainda mais 

conseqüências ruins para elas e principalmente para os filhos, emergindo assim, mais um 

sentimento presente nos três relatos, o arrependimento.  

 Todas se arrependem do delito cometido ao refletirem sobre as conseqüências 

desastrosas que obtiveram, como: o rompimento do convívio com os filhos, o nascimento do 

filho dentro do sistema prisional, a impossibilidade de retornar ao seu país. E junto ao 

arrependimento é notável também o sentimento de culpa. Segundo o Dicionário Aurélio da 

língua portuguesa, a palavra culpa quer dizer “Ato ou omissão repreensível ou criminosa; 

falta voluntária, delito, crime: pagar por uma culpa”. As entrevistadas sentem-se duplamente 

culpadas. Por um lado carregam a culpa pelo crime do tráfico de drogas, e por outro a culpa 

por não terem sido as únicas que sofreram pelo erro que cometeram. O problema é que a 

culpa pelo ato criminoso pode ser aliviada a partir do momento que cumprem sua sentença e 

são liberadas pela justiça. Porém, a culpa pelo sofrimento causado aos filhos é sentida como 

não passível de reparação, já que a vida não volta atrás e o passado não é possível de ser 

apagado, acarretando assim, intenso sofrimento.   

E, por fim, o sentimento presente nas três entrevistadas e certamente na vida de muitas 

mulheres que ainda se encontram presas é a saudade, que com certeza não deixaria de estar 

presente principalmente no discurso de Acácia e Scilla, que já estão há tanto tempo longe dos 

filhos.  

 

5. CONCLUSÃO  

 

“Hoje penso muito na minha vida ... pensei em tudo que minha mãe me falava, 

todos os conselhos, tudo que ela me dava, e percebo como errei ... quero muito 

ser diferente, e mudar minha vida, agora tenho minha bebê, e sou mãe”  

           

A vivência da maternidade na prisão, seja ela impedida ou não, é rodeada por perdas, 

medos, culpas, incertezas, insegurança perante o futuro, e intenso sofrimento para todos que a 

vivenciam. A quebra do vínculo ou a possibilidade de tal rompimento acarreta muitas 

conseqüências na vida das mulheres e de seus filhos.  
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Essas conseqüências apresentam-se de forma negativa e positiva. Do lado negativo 

está tudo o que foi discutido no decorrer da análise; e do lado positivo pode estar a reflexão e 

implicação dos atos cometidos e a possível mudança de atitude, como no caso de Jade que 

teve que passar pela experiência de ser mãe para amadurecer e desejar mudar o rumo de sua 

vida e não continuar nesse caminho da criminalidade.  

Não é possível saber se essas mulheres verdadeiramente se arrependem do ato 

cometido, e se não vão reincidir no mesmo erro. Mas é possível afirmar que o aprisionamento 

causou marcas inapagáveis em suas vidas que podem ser elaboradas, mas dificilmente 

esquecidas.  Acácia e Scilla, que ainda não conseguiram retornar ao convívio diário com seus 

filhos, demonstram elevada mobilização ao falar sobre o assunto, já que as dificuldades 

relativas à maternidade decorrentes do aprisionamento, ainda não estão resolvidas. Ao 

contrário de Jade, que mesmo longe de sua família e de seu país, desfruta da convivência da 

filha, e por isso fala sobre o assunto com mais tranqüilidade, mostrando já ter elaborado parte 

do sofrimento causado pela prisão. 

Essas marcas também podem estar presentes no psiquismo dos filhos que acabam 

tendo o direito à convivência com a mãe interrompido e extremamente prejudicado, o que 

provavelmente é vivenciado com muito pesar e dor, pois em função do rompimento abrupto, 

acabam tendo que se adaptar a uma nova configuração de família e, muitas vezes, à uma 

pessoa na condição de substituta da mãe.    

Se considerarmos a profundidade do assunto, é possível inferir que essa pesquisa 

retrata uma realidade muito estudada mas pouco conhecida pela maioria das pessoas, e 

portanto merece maior atenção.   

Essa é uma mera pesquisa acadêmica que pode contribuir para ampliar a visibilidade 

do assunto, trazendo a reflexão do que se tem feito por essas pessoas. Há políticas públicas 

que atentam à essa realidade? Elas estão sendo atuantes nesse meio? Há projetos de 

orientação e prevenção relacionados ao tema? Por que tantas mulheres em situação de 

vulnerabilidade ou não, acabam partindo por esse caminho, mesmo sabendo de todos os riscos 

que correm? Como que a criança vê e sente a interrupção abrupta do convívio com a mãe? 

Como seria uma pesquisa que tivesse como foco o estudo das conseqüências no psiquismo 

das crianças decorrente do rompimento com a mãe e o aprisionamento da mesma? 

Esses são questionamentos que emergiram durante o estudo, mas que não foram 

possíveis de serem abordados, abrindo assim, caminhos para futuras pesquisas sobre o 

assunto. 
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7. ANEXOS  

 

I. Entrevista  

 

Nome fictício: 

Idade:  

Estado civil: 

Nacionalidade: 

Quantos filhos: 

 

 

1. Por quanto tempo cumpriu pena em regime fechado? 

2. Recebia visita dos filhos? Caso a resposta seja negativa, por quê? 

3. Qual foi o maior período de tempo que ficou sem vê-los? 

4. Antes de ser detida, seu(s) filho(s) moravam com você? Caso a resposta for negativa, 

por quê?  

5. Seu filhos estavam sob o cuidado de quem durante o tempo em que ficou detida? 

6. Como era sua relação com o(s) filho(s) antes de ser detida? 

7. Como era sua relação com o(s) filho(s) durante a detenção? 

8. Como é a sua relação com o(s) filhos(s) atualmente? 

9. Você se sentia impedida de exercer seu papel de mãe?  

10. Fale um pouco sobre o que sentia em relação ao fato de estar longe dos filhos durante a 

detenção. 

11. Quais as principais dificuldades, quando saiu do sistema penitenciário, no tocante aos 

seus filhos? 
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II. Descrição das entrevistas Primeira entrevista  

 

Nome Fictício: Jade (Flor originária das Filipinas) 

Idade: 28 anos 

Estado Civil: solteira 

Nacionalidade: Filipinas 

Quantos filhos: Tem uma filha de seis meses. 

Obs: Detida por Tráfico Internacional de Drogas.  

 

Jade chegou à sala destinada à entrevista acompanhada da educadora e de sua bebê. 

Estava muito sorridente e mostrou-se muito interessada em participar da entrevista. Me 

apresentei como estudante de psicologia e expliquei que estava lá para realizar uma pesquisa 

de TCC relacionada à maternidade na prisão. A entrevistada disse que compreendia, pois é 

formada em enfermagem, e também já teve que fazer um TCC para concluir seu curso.  

Jade não entende bem o português, assim como não é fluente no idioma, e por isso a 

comunicação ficou um pouco prejudicada, mas nada que impedisse a realização da entrevista.  

 

1. Jade ficou presa na Penitenciária Feminina da Capital por três meses, 

posteriormente ficou no COC (Centro de Observação Criminológico), pois na data 

da prisão estava grávida de quatro meses, e quando o bebê nasceu foi para esta 

unidade que possui a estrutura adequada para receber mulheres com bebes recém-

nascidos. Lá ficou por mais quatro meses, até receber sua sentença, que a 

condenou há dois anos e meio em regime aberto, tendo que cumprir serviço 

comunitário.   

Relata que terá que esperar sua filha (hoje com seis meses) completar onze meses 

para colocá-la na creche e poder cumprir os dois anos de serviços comunitários, 

conforme prevê sua pena. E neste período não pode sair do Brasil, nem para visitar 

sua família no seu país de origem.  

Neste momento Jade relatou espontaneamente como entrou para o tráfico de 

drogas.  

 

“Ninguém na minha família é envolvido com essas coisas, eu sou a única ruim. Eu 

sou a irmã mais velha, minha mãe sempre me deu de tudo, eu sempre fui muito 
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mimada. Ela dizia que eu não precisava trabalhar, só estudar, ai estudei para ser 

professora, mas ganhava muito pouco, então minha mãe disse pra eu escolher 

outra profissão, então fui fazer enfermagem. Mas eu estava cansada de depender 

da minha mãe, queria ter minha casa, queria firmar meus pés no chão. Então fui 

trabalhar de telemarketing, foi quando conheci uma amiga que me ofereceu mil 

dólares para transportar droga de um lugar para outro, e eu fui, queria muito 

ganhar dinheiro. Aí no outro dia fiz de novo e fui fazendo, estava gostando porque 

ganhava muito dinheiro. Foi quando ela me ofereceu de vir para o Brasil e trazer 

um quantidade grande de drogas. Ela disse que o raio X dos aeroportos daqui não 

pegavam drogas. E eu vim.  

Quando já estava aqui no Brasil, minha mãe ligou e disse que meu namorado, pai 

da bebê, havia morrido em um acidente de carro. Eu fiquei desesperada, grávida 

de quatro meses, com uma grande quantidade de drogas na vagina, mais drogas 

na mala, meu namorado que faleceu, foi quando o policial me abordou e eu 

entreguei a droga. Não havia mais o que fazer, já havia dado tudo errado, então 

preferi me entregar.  

Hoje penso muito na minha vida, o tempo em que estive presa, fiz um filme da 

minha vida na cabeça, pensei em tudo que minha mãe me falava, todos os 

conselhos, tudo que ela me dava, e percebo como errei. Peço perdão para minha 

mãe sempre, e quero muito ser diferente, e mudar minha vida, agora tenho minha 

bebê, e sou mãe”  

Neste momento Jade se emociona e chora. 

 

2. e  3. Jade nunca ficou separada de sua filha, pois antes de encerrar o período de 

amamentação, onde as mães podem ficar com seus filhos, ela recebeu a liberdade 

condicional, tendo que cumprir a pena com serviços comunitários. O único período 

em que ficaram separadas foi o primeiro mês, pois a filha nasceu prematura e teve 

que ficar um mês em observação na maternidade. Nesse período Jade ficou 

aguardando no COC .  

Quando perguntado como foi esse período longe da criança, Jade relatou ter sido 

muito angustiante, chorava muito, e mandava cartas todos os dias para o consulado 

pedindo que fossem no hospital ver se sua filha estava bem.  
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Disse que a parte mais difícil era durante a noite, que as mães permaneciam 

trancadas com seus filhos, e ela ficava escutando o choro dos outros bebês, o que a 

deixava ainda mais triste pois era a única mãe sem o filho. Conta que logo que 

amanhecia, as mulheres eram destrancadas e ela procurava um bebê para carregar. 

Quando a criança recebeu alta e foi para o COC, Jade ficou muito feliz e satisfeita. 

 

4,  5 e 6. Como Jade teve sua primeira filha no período da detenção, essas 

perguntas não se encaixam no histórico da entrevistada.   

 

Questionei-a de como foi o período em que ficou detida no COC em companhia de 

sua filha. No que Jade disse:  

“Eu fui muito realista, sabia o porquê estava lá. Eu via as outras meninas 

gritarem, brigar com os guardas e entre elas mesmas, mas eu não fiz nada disso, 

me comportei direito, e por isso foi mais tranqüilo. Sabia que só existiam dois 

caminhos, ganhar minha liberdade ou ser sentenciada. Se eu fosse sentenciada, 

sabia que meu bebê ia para o abrigo, por isso fiz o que pude para adiantar minha 

audiência e decidir minha vida, pois caso fosse sentenciada, eu ia querer que 

minha família viesse buscar a bebe e levar para meu país. Então durante o tempo 

em que fiquei no COC, mandei cartas todos os dias para a Defensoria Pública, 

para o juiz, e para o Consulado, para que minha audiência fosse marcada logo. 

Falava todos os dias com a assistente social, e já havia combinado com minha 

família sobre meus planos de eles virem buscar a bebê. Até que depois de sete 

meses presa, eles marcaram a minha audiência.” 

 

Questionei-a de como foi pensar na possibilidade de ser separada de sua filha. Jade 

relata que chorava todos os dias ao pensar nessa possibilidade, e justamente por 

isso, mandava tantas cartas para quem pudesse mudar esse futuro, relata que fez de 

tudo para não se separar da criança, e no dia da audiência disse para o juiz: 

“Se eu não tivesse tido um bebê, o senhor poderia me dar vinte anos de prisão, 

que eu aceitaria, pois sei que fui uma criminosa e mereço a sentença, eu não iria 

nem apelar. Mas agora que sou mãe, não posso ficar longe da minha bebê, e 

preciso dela comigo. O senhor sabe o quanto é importante uma mãe do lado de um 

filho, sei que fui uma criminosa, mas me deixe ficar com minha bebê”. 
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Jade relata que depois desse apelo, o juiz deu sua liberdade.  

 

7. Jade relata que a relação dela com o bebê durante o período em que ficou presa 

foi muito boa, ficavam juntas o tempo todo, e tinham uma cela só para elas. Porém 

queixa-se do excesso de vigilância das agentes e das enfermeiras, que falavam 

sempre, “a responsabilidade é toda sua, não pode deixar a bebê cair, não pode 

deixar ela ficar doente”.  

 

8. Jade relata que depois de solta ficou tudo melhor. Antes não tinha fraldas, 

roupinhas, brinquinho, e agora, com o dinheiro que recebe da família, gasta tudo 

com a filha, compra roupinha, brinquedinhos, bonecas, mesmo ela sendo um bebê. 

Diz emocionada: 

 “Lá no COC não tinha música, eu ficava o tempo todo cantando para ela, aqui 

tem. Lá estávamos em quatro paredes, a cela ou o pátio, não tinha cor, até tentei 

enfeitar meu quarto, fiz letrinhas coloridas, pendurei algumas coisinhas, mas 

eram só quatro paredes. Quando saí de lá, e minha filha viu o colorido das ruas, 

ela ficou encantada, olhava tudo e dava risada. Eu chorei muito ao ver isso, tinha 

medo que minha filha ficasse uma ignorante, porque não conhecia a rua. Via lá no 

COC, crianças de nove meses, que ainda estão lá, que nunca viram a rua, fico 

com dó, porque vão crescer ignorantes. Graças a Deus nós saímos, e agora com a 

ajuda financeira da minha família, compro tudo para ela. Não quero mais 

traficar, quero uma vida diferente, porque agora tenho meu bebê!” .  

 

9.  Não foi possível realizar, pois a entrevistada não entendeu a pergunta.  

 

10.  Não se encaixa na história de vida da entrevistada.  

 

11.  Não teve dificuldades em relação a filha quando saiu do sistema penitenciário, 

pois nunca esteve longe dela. Mas ao contrário disso, relata que tudo melhorou, 

pois agora pode comprar as coisinhas para ela, e cuidar com melhores condições 

de higiene.   
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Nome: Acácia (Flor originária da Angola)  

Idade: 27 anos 

Estado Civil: viúva 

Nacionalidade: Angola 

Quantos Filhos: Mãe de dois filhos, sendo um de seis e outro de três anos, quando 

veio para o Brasil estava grávida de semanas do segundo filho, e o mais velho tinha um ano. 

Obs: Detida por Tráfico Internacional de Drogas.  

 

Quando fomos apresentadas, Acácia pareceu receptiva e disponível, porém durante a 

entrevista, mostrou-se mais reservada e pensativa. No início da conversa, foram explicados os 

objetivos do trabalho, e lida a carta de informação ao sujeito de pesquisa, que tendo 

concordado, prontamente assinou. E, então, demos inicio a entrevista.  

 

1. Acácia permaneceu presa durante três anos e dois meses. Neste período ficou nove 

meses na Penitenciária Feminina da Capital, e por estar grávida de semanas 

quando foi detida, assim que ganhou bebê foi para o CASM (Centro de 

Atendimento à Saúde da Mulher – atualmente desabilitada pelo sistema 

penitenciário), onde ficou oito meses em amamentação. Depois disso foi para o 

semi-aberto do Butantã, onde ficou mais nove meses, mas por decisão do juiz 

voltou para o regime fechado na PFC, cumprindo mais oito meses até receber sua 

liberdade.    

 

2. Não recebeu visita do filho mais velho (C.) durante a detenção, e até hoje só tem 

contato com ele via telefone, já que ainda não teve condições financeiras de voltar 

a seu país, e nem de trazê-lo para cá.  

Já com o filho mais novo (M.) depois do período de amamentação, foram 

separados e ficou cinco meses sem notícia alguma. Não sabia nem em qual abrigo 

ele se encontrava. Assim, conta que procurou a ajuda do ITTC, que localizou seu 

filho, mas mesmo assim, o único contato que teve foi com a coordenação do 

abrigo, que lhe mandava cartas noticiando como estava a criança. Só veio vê-lo 

depois de um ano e meio, quando ganhou a liberdade.  
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3. Não vê C. há cinco anos. E M., que estabelece contato atualmente, o maior tempo 

que ficou sem vê-lo foi um ano e quatro meses.  

4. Acácia relata que veio para o Brasil quando C. tinha apenas um ano, mas antes 

disso moravam na Angola ela, o marido e o filho. 

 

5. C. ficou sob os cuidados de sua tia, que também a criou. Já M. ficou em um abrigo.  

 

6. Nesta pergunta, Acácia demonstrou muita sensibilidade, referiu que a relação era 

muito forte, e disse: “Não gosto de lembrar”. 

 

7. Com C. estabelecia contato telefônico de vez em quando, mas conta que foi muito 

difícil, pois quando se falavam, o filho pedia por ela.  

“Eu ligava e ele dizia, mamãe eu queria te ver, queria ficar com você. Eu falava 

que  estava trabalhando e que ia voltar para ficar com ele. Mas é muito difícil 

porque a mãe deles sou eu. A minha tia não é mãe do C., e nunca vai ser, o abrigo 

não é a casa do M., as pessoas não são a família dele, sou eu a família dele, mas 

ele esta lá ainda. Eles precisam de mim, e eu preciso deles, eu amo muito eles. Me 

sinto muito culpada por tudo isso, meu filho não poderia ter crescido sem mim, o 

M. poderia ter nascido no meio familiar, feliz, mas ele nasceu na cadeia, teve que 

ir para o abrigo, não deveria ter nascido nesse lugar, ai ai , é difícil.” 

Conta que quando foi presa aqui no Brasil, chorava todos os dias pela falta de C., 

sentia muita saudade. Só minimizou um pouco quando nasceu M., porque ele 

acabou ocupava um pouco a mente, diminuindo o sofrimento.  

“Mas também quando tive que me separar do M., foi ainda mais difícil.”  

 

8. Atualmente fala com C. pelo telefone todos os dias, já M., o vê todo final de 

semana. Conta que quando saiu da cadeia foi visitá-lo no abrigo, e com a ajuda do 

ITTC, marcaram uma audiência para poder pegar a guarda da criança, já que não 

vê sentido no fato dele ficar no abrigo. Então o juiz consentiu, mas estão passando 

por um processo de adaptação, pois a criança viveu dos oito meses aos três anos no 

abrigo.  

Conta que ele já está adaptado à instituição de acolhida, e que chora todo domingo 

quando tem que voltar ao abrigo. Ainda não veio morar com ela definitivamente, 
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pois precisa ser matriculado na creche, e ela não tem documentos. Mas conta que 

assim que for resolvida essa situação, ele virá morar com ela.   

Diz que a relação entre eles é muito forte, e que os ama muito, de igual forma, pois 

é mãe dos dois, e vai amá-los da mesma maneira. Conta que sua intenção é juntar 

dinheiro para poder pagar a dívida que deve ao traficante, voltar para seu país, e 

ficar com sua família.  

Foi possível notar que Acácia tem dificuldade de entrar em contato com seus 

sentimentos e sofrimentos, pois responde às perguntas objetivamente. 

  

9. Acácia diz nunca ter se sentiu impedida de exercer a função materna.  

“Mãe é mãe, e nunca vai deixar de ser. Conversava com meu filho sempre que 

podia, e nunca deixei de ser mãe dos dois”. 

 

10. “Saudade, muita saudade, porque no começo eu via M. todos os dias, cuidava, 

dava banho, carinho, dizia que o amava, daí certo dia a  diretora me chamou logo 

de manhãzinha e disse que era pra eu arrumar as coisas do M., porque a 

assistente social do abrigo estava vindo buscá-lo. Eu pensei que ela ia vir só no 

fim da tarde, mas deu meia hora tive que entregar ele. Foi muito difícil, eu fiquei 

desesperada, chorava muito, até ficaram preocupado comigo. Chorava todos os 

dias, e até me deram um calmante. Foi como com o C., também chorei todos os 

dias, difícil, é muita dor”.  

 

11. Em relação às dificuldades encontradas em relação aos filhos quando saiu do 

sistema penitenciário, relatou que ainda passa por elas, pois nada está resolvido. 

“Eu ainda não posso ver meus filhos quando quero, o C. esta na mão da tia, e só 

vou vê-lo quando tiver dinheiro para voltar, e o M. esta nas mãos do juiz, só posso 

vê-lo de final de semana. Ainda sinto muito a falta dos dois perto de mim, isso é 

muito difícil, porque a família deles sou eu”.  

 

Acácia mostrou muita sensibilidade em falar sobre o assunto, dizendo várias vezes 

ser difícil falar sobre isso.  Falou pouco, suspirando a cada nova pergunta, como se 

estivesse segurando o choro. Permaneceu o tempo todo com um olhar triste e 
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cabisbaixo, e não olhava para mim, passando muito arrependimento, mas também 

doçura em suas palavras.   

Ao final da entrevista, perguntei se havia sido difícil falar sobre o assunto, e 

Acácia disse: “Foi sim, você me fez lembrar de coisas que já havia esquecido, e dói 

falar sobre isso,  principalmente C. que não vejo há tanto tempo”.   

Porém, disse que estava bem, e que sua esperança a motivava a continuar 

acreditando que tudo ia dar certo.  
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Nome: Scilla (Flor originária da Espanha) 

Idade: 45 anos 

Estado Civil: viúva 

Nacionalidade: Espanha  

Quantos filhos: Mãe de dois filhos que atualmente tem 27 e 17 anos, porém antes da 

prisão eles tinham 22 e 12 anos 

Obs: Detida por Tráfico Internacional de Drogas.  

    

A entrevistada chegou acompanhada da educadora. Estava sorridente e mostrou-se 

disponível em participar. Logo foi explicado sobre a carta de informação ao sujeito de 

pesquisa, que tendo concordado, assinou e iniciamos a entrevista.   

 

1. Ficou detida na Penitenciária Feminina da Capital durante quatro anos em regime 

fechado. Recebeu a liberdade condicional em janeiro desse ano, e por isso ainda 

não pode voltar para a Espanha, pois seu processo não está resolvido. Relata que o 

juiz está decidindo se vai dar a liberdade ou se deve cumprir mais três anos em 

regime fechado, portanto deve aguardar decisão residindo no Brasil. 

Conta que já foi presa uma vez em Barcelona onde ficou seis anos. Durante o 

tempo em que ficou detida da primeira vez, tinha contato com a mãe e com os 

filhos apenas por telefone ou cartas.  

 

2. Não recebeu visita dos filhos no período da detenção pelo fato de morarem na 

Espanha. Conta que seu filho mais velho trabalha, o mais novo estuda e sua mãe 

que inicialmente ficou cuidando deles tem oitenta anos, o que dificultou 

acompanhar-los até o Brasil. Porém diz que desde que foi presa, sua família ficou 

do seu lado, não a abandonaram e a relação entre eles continuou sendo boa. 

“Foi muito difícil para mim, pois quem errou fui eu, mas quem paga as 

conseqüências é toda a família. Meus filhos ficaram sem a mãe deles, e isso por 

erro meu, o que torna ainda mais difícil para mim”.  

Conta que seu marido morreu quando fazia um ano que estava detida no Brasil, e 

por isso o sofrimento dos filhos foi ainda maior, pois ficaram sem mãe e sem pai.  

“O pequeno passou muito mal, ficou sem pai, e sua mãe estava longe, ele ficou 

muito mal”. 
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Na primeira vez em que ficou detida, também não teve contato presencial com os 

filhos, apenas uma vez com o mais velho. Preferiu não vê-los já que a cadeia era 

um lugar muito ruim e feio, e por isso não queria que seus filhos fossem lá.  

 

3. Está há quatro anos e cinco meses sem ver os filhos.  

 

4. Sempre moraram com ela  

 

5. Inicialmente os filhos ficaram com a avó materna, porém o mais velho, por já ser 

maior de idade, acabou indo morar sozinho. Já o mais novo, que na época tinha 

doze anos, ficou muito mal com a prisão da mãe, pois segundo Scilla ele estava 

muito acostumado a ficar com a ela. Então se revoltou e começou a dar trabalho na 

escola desrespeitava as professoras e, em casa, não obedecia à avó. Por isso a 

família decidiu colocá-lo em um internato, onde esta até hoje. Fica lá durante a 

semana, e aos sábados e domingos vai para a casa da casa da avó materna ou da 

avó paterna.  

 

6. “A relação sempre foi muito boa, e continua até hoje, pois mesmo com tudo que 

fiz, eles continuam do meu lado. Talvez eles não quisessem ter mais contato 

comigo, mas ficaram do meu lado, se preocupam comigo e conversam comigo 

todos os domingos”. 

Segundo Scilla, moravam ela, os dois filhos e o marido, tinham um relacionamento 

bom, com conflitos comuns de toda a família, mas se davam muito bem.   

 

7. Nesta pergunta, Scilla fica quieta por um tempo, olha para baixo, dá uma risadinha 

sem graça, mostrando intenso sofrimento em falar sobre o assunto. Diz que a 

relação ficou prejudicada, pois toda vez que ligava, nunca falavam o que realmente 

estava acontecendo.  

“Diziam somente que estavam bem e estavam com saudades de mim, mas não 

falavam de verdade o que acontecia, e é claro que ficava muito mal por dentro, 

porque sei que um filho sempre precisa de uma mãe para compartilhar as coisas, 

mas isso não aconteceu comigo, pelas circunstâncias eles ficaram sem a mãe para 

contar às coisas que aconteciam”.   
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Além disso, conta que o prejuízo foi decorrente do curto tempo em que se falavam 

pelo telefone, pois a ligação era muito curta.  

Scilla diz que a relação com o filho mais novo ficou distante, pois ele é como ela, 

tem dificuldades de exteriorizar o que esta passando por dentro, e por isso ele não 

a contava o que realmente se passava. 

“Eu tento perguntar o que está se passando, mas ele só me fala ‘to bem, to bem’ 

isso me deixa muito triste“.  

Já com o mais velho a relação não ficou tão prejudicada, pois quando veio para o 

Brasil ele já tinha 22 anos, era mais livre, já trabalhava, e aos finais de semana ia 

para casa dos amigos, por isso ele não sentiu tanto a sua falta.  

 

8. Scilla relata que a relação continua do mesmo jeito, diz: 

“Sempre me fala que esta tudo bem, mas nunca vou saber o que se passa 

realmente dentro dele. Quando ligo pergunto dos amigos, da escola, da família e 

ele apenas fala que vai bem”. 

Scilla diz que acredita ter perdido a confiança do filho em decorrência de vários 

fatores como: o tempo em que está longe, o fato de tê-lo feito sofrer, ter que ter 

sido cuidado pela avó e depois ir para o internato. Mas mesmo assim diz que o 

vínculo entre mãe e filho não foi quebrado.  

 

9. “Fui impedida por completo, porque quando vejo algo errado, não posso 

repreendê-lo, pois eu errei, fui presa porque fiz algo errado também. Um dia ele 

poderá me falar ‘quando eu precisei de você, você não estava aqui comigo’. Eu 

não posso falar para ele que ele esta errado, porque sou errada também, mãe tem 

que ser exemplo, e eu não fui”. Scilla refere que a partir do seu erro, perdeu a 

função de repreender seu filho, e conseqüentemente, a função materna. Além desse 

principal fato, disse que não pode dar conselhos a seus filhos, e que nesses anos 

eles já aprenderam a se virar sozinhos.  

Refere que a relação vai se esfriando com o tempo, pois já faz cinco anos, e 

acredita que eles estão acostumados a ficar sem a mãe. Scilla acha que quando 

voltar o filho mais velho não vai mais querer morar com ela, mas diz que é esse o 

seu desejo, de ter os dois filhos perto dela.  
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10. Sente raiva de si mesma: “Sinto muita raiva, pois quando fiz, sabia o que poderia 

acontecer, os ricos que corria, e mesmo assim eu fiz”.  

Impotência: “Por fazê-los sofrer e não poder fazer nada pra ajudar.”   

Culpa: “Pois como conseqüência do meu erro, não é só eu que sofro, mas os meus 

filhos também. Quando penso nessas coisas, fico muito mal”. 

E por fim, saudade.  

 

11. A dificuldade é não tê-los visto ainda por falta de dinheiro e também por não 

poder sair do Brasil até que saia a decisão do juiz. 

“Não vejo a hora de voltar e sentar para conversar com meus filhos, porque pelo 

telefone sempre está tudo bem”.  

 

Em relação ao delito, Scilla relatou que quando veio para o Brasil trazer drogas 

ninguém da família sabia. Disse a eles que ia passar o final de semana na casa de 

uma tia no interior. Porém, foi pega em flagrante no aeroporto, e ficou cinco meses 

sem conseguir contato com seus familiares. Conta que foi uma preocupação muito 

grande de ambas as partes, pois ela não sabia como seus filhos estavam, e sua 

família não tinha idéia de onde ela poderia estar. Depois desses cinco meses, as 

equipes do ITTC e do Consulado, entraram em contato com a família e avisaram 

sobre o ocorrido.  

“Sinto muita raiva com tudo isso, porque disse que voltaria em três dias e já estou 

há cinco anos”.  

Disse que sente medo e insegurança em voltar para a Espanha, porque sabe que 

tudo está diferente, e não imagina o que realmente vai encontrar.    
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III. Carta de informação à instituição e Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO À INSTITUIÇÃO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo explorar as experiências de mulheres ex-presidiárias, focalizando o 

exercício do papel materno durante e após o período de detenção. Para tal solicitamos a autorização 

desta instituição para a triagem de colaboradores, e para a realização dos procedimentos previstos. O 

contato interpessoal e a realização dos procedimentos previstos oferecerão riscos mínimos aos 

participantes e a instituição, porém os benefícios alcançados serão superiores aos riscos. Em eventual 

situação de desconforto, os participantes poderão cessar sua colaboração, sem prejuízo algum. Todos 

os assuntos abordados serão utilizados sem a identificação dos colaboradores e da instituição 

envolvida. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou a qualquer momento poderá ser esclarecidas, 

bastando entrar em contato pelo telefone abaixo mencionado. De acordo com estes termos, favor 

assinar abaixo. Ressaltamos que se trata de pesquisa com finalidade acadêmica, referida à disciplina de 

TCC, e que os resultados das mesmas serão divulgados no formato de trabalho acadêmico, 

obedecendo ao sigilo, sendo alterados quaisquer dados que possibilitem a identificação dos 

participantes. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. Uma cópia deste documento ficará 

com a instituição e outra com os pesquisadores. Obrigado. 

 

.........................................................    .......................................................... 

Pesquisadora: Miriã Claro de Araujo   Orientadora: Leila Dutra de Paiva  

          Universidade Presbiteriana Mackenzie 

        Telefone: 011.2114-8000 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento que atende às exigências legais, o(a) senhor (a) 

____________________________________, representante da instituição, após a leitura da Carta de 

Informação à Instituição, ciente dos procedimentos propostos, não restando quaisquer dúvidas a 

respeito do lido e do explicado, firma seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de 

concordância quanto à realização da pesquisa. Fica claro que a instituição, através de seu representante 

legal, pode, a qualquer momento, retirar seu CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar 

de participar do estudo alvo da pesquisa e fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação 

confidencial, guardada por força do sigilo profissional. 

 

São Paulo,.......de..............................de.................. 

 

_________________________________________ 

      Assinatura do representante da instituição 
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IV. Carta de informação ao sujeito e Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

CARTA DE INFORMAÇÃO AO SUJEITO DE PESQUISA 

 

Esta pesquisa tem como objetivo explorar as experiências de mulheres ex-presidiárias, focalizando o 

exercício do papel materno durante e após o período de detenção. Portanto, realizaremos entrevistas 

abordando temas referentes aos objetivos deste estudo, com mulheres que estejam dentro dos critérios 

de inclusão da pesquisa. O instrumento de avaliação será aplicado na instituição intermediária entre 

pesquisador e sujeitos. Este material será posteriormente analisado, garantindo-se sigilo absoluto sobre 

as questões respondidas, sendo resguardado o nome dos participantes, bem como a identificação do 

local da coleta de dados.  A divulgação do trabalho terá finalidade acadêmica, esperando contribuir 

para um maior conhecimento do tema estudado.  Para tal solicitamos sua autorização para realização 

dos procedimentos previstos. O contato interpessoal e a realização dos procedimentos oferecem riscos 

psicológicos mínimos aos participantes. As pessoas não serão obrigadas a participar da pesquisa, 

podendo desistir a qualquer momento, sem prejuízo algum. Todos os assuntos abordados serão 

utilizados sem a identificação dos participantes. Quaisquer dúvidas que existirem agora ou a qualquer 

momento poderá ser esclarecido com a aplicadora. Ressaltamos que se trata de pesquisa com 

finalidade acadêmica, referida à disciplina de TCC, e que os resultados das mesmas serão divulgados 

no formato de trabalho acadêmico, obedecendo à questão do sigilo, sendo alterados quaisquer dados 

que possibilitem a identificação dos participantes. De acordo com estes termos, favor assinar abaixo. 

Uma cópia deste documento ficará com o sujeito de pesquisa e outra com os pesquisadores. Obrigado. 

 

 

.........................................................      .......................................................... 

Pesquisadora: Miriã Claro de Araujo                         Orientadora: Leila Dutra de Paiva 

           

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Pelo presente instrumento, que atende às exigências legais, o(a) senhor(a) 

________________________________, sujeito de pesquisa, após leitura da CARTA DE 

INFORMAÇÃO AO SUJEITO DA PESQUISA, ciente dos serviços e procedimentos aos quais será 

submetido, não restando quaisquer dúvidas a respeito do lido e do explicado, firma seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO de concordância em participar da pesquisa proposta. 

Fica claro que o sujeito de pesquisa ou seu representante legal podem, a qualquer momento, retirar seu 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO e deixar de participar do estudo alvo da pesquisa e 

fica ciente que todo trabalho realizado torna-se informação confidencial, guardada por força do sigilo 

profissional. 

 

São Paulo,....... de ..............................de 2011 

 

_____________________________________ 

Assinatura do sujeito ou seu representante legal 


