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e alavancar os direitos de bebês e crianças com mães e pais sob custódia do Estado 
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Com o objetivo de tornar a primeira
infância prioridade na agenda
pública, o Fundo das Nações Unidas
para a Infância (UNICEF) incentiva e
apoia, desde 2010, a realização da
Semana do Bebê em municípios
brasileiros, ampliando uma iniciativa
que começou em 2000 na cidade de
Canela, Estado do Rio Grande do Sul.  

No Rio de Janeiro, o UNICEF e parceiros levaram a iniciativa, a partir de 2015, para a Unidade
Materno Infantil Madre Teresa de Calcutá (UMI), do presídio feminino Talavera Bruce, e no ano
seguinte também para o Departamento Geral de Ações Socioeducativas (Degase), que atende
adolescentes  autores de atos infracionais.  Ao difundir a iniciativa da Semana do Bebê no País, o
UNICEF assume o papel de envolver e articular diferentes parceiros na atenção integral à primeira
infância, dando visibilidade ao tema e impulsionando as políticas públicas destinadas aos
primeiros anos de vida. 

Além de órgãos do Poder Executivo municipal e/ou estadual, a iniciativa reúne instituições do
Sistema de Justiça, como o Tribunal de Justiça, o Ministério Público Estadual e a Defensoria
Pública, bem como organizações da sociedade civil e universidades.  Realizada anualmente, a
Semana do Bebê se dedica a diferentes temas, chamando atenção para os desafios vividos por
gestantes, mães, pais e seus filhos e filhas. O objetivo é estimular o desdobramento das
discussões, com avanços concretos na vida das mulheres, adolescentes e crianças. 

No Rio de Janeiro, na UMI, a diminuição do número de grávidas e mães encarceradas com seus
bebês pode ser vista como conquista relevante ao longo dos anos. No Degase, por sua vez, a
Semana do Bebê alavancou a discussão sobre o registro civil e o restabelecimento dos laços de
paternidade e vínculos familiares frente à ausência do nome do pai na certidão de nascimento,
tanto dos adolescentes no sistema socioeducativo como de seus filhos e filhas - que, não raro,
nascem enquanto os jovens estão privados de liberdade. 

Por meio da iniciativa, um dos objetivos do UNICEF também tem sido fortalecer espaços
institucionais permanentes para a promoção dos direitos da primeira infância, especialmente em
relação às populações mais vulneráveis. 
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Como surgiu a Semana do Bebê 

 A Semana do Bebê é uma estratégia de mobilização social de municípios em parceria com
o UNICEF e outras organizações que defendem a primeira infância. O objetivo é reunir
diferentes setores da sociedade – famílias, adolescentes, Executivo, Sistema de Justiça,
Legislativo, instituições de ensino e pesquisa, setor privado e organizações sociais – para
discutir como  garantir os direitos de crianças de 0 a 6 anos. 

Promovida pela primeira vez em 2000 no município de Canela, a iniciativa foi liderada
pelos psiquiatras Salvador Célia e Odon Cavalcanti, e pelo radialista Pedro Dias. Em 2010,
o UNICEF lançou a publicação “Como realizar a Semana do Bebê em seu município”, para
disseminar a proposta. O evento passou a acontecer também em países como Reino
Unido, Portugal e Argentina. 

Cristina Albuquerque, coordenadora da Área da Saúde do UNICEF Brasil, conta que desde
2010, quando a instituição iniciou a disseminação da Semana do Bebê na Amazônia Legal,
no semiárido brasileiro e em dez grandes capitais, ela foi realizada em diversos contextos.
“A iniciativa chegou a aldeias indígenas, comunidades quilombolas, grandes e pequenos
municípios e unidades prisionais e socioeducativas. A experiência demonstrou sua
eficácia em qualquer contexto, capaz de mobilizar gestores, sociedade, famílias e
adolescentes e melhorar a qualidade das políticas públicas e o engajamento em prol da
primeira infância.” 

No Rio de Janeiro, a ideia de levar a Semana do Bebê para o presídio feminino Talavera
Bruce surgiu em uma reunião entre secretarias municipais e parceiros como o UNICEF e a
Fundação Xuxa Meneghel (atual Fundação Ângela Goulart), em 2014

Nesse sentido, destaca-se a criação da Comissão de Valorização da Primeira Infância no Tribunal
de Justiça do Rio de Janeiro, impulsionada pela realização das Semanas do Bebê. Vencedor do
Prêmio Prioridade Absoluta do Conselho Nacional de Justiça em 2021, o trabalho da Comissão é um
exemplo a ser replicado por estados brasileiros. 

 Este estudo de caso mostra como a iniciativa tem se desenvolvido no Rio de Janeiro e seus
principais resultados, contribuindo de forma inovadora para a promoção dos direitos de bebês e
crianças com mães e pais privados de liberdade. 



Direitos fundamentais nos primeiros anos de vida 
É consenso que a primeira infância é etapa decisiva para o crescimento e o desenvolvimento pleno
da criança. A ciência já provou que o acesso à saúde, alimentação adequada, estímulos, afeto e
proteção contra a violência e qualquer forma de estresse tóxico neste momento da vida influenciam
não só no bem-estar do presente como também no futuro. O impacto da ação ou inação é ainda
maior nos primeiros 1.000 dias de vida (do momento da concepção até os dois anos de idade). 

Em 2019, segundo projeção do IBGE, o Brasil tinha mais de 69 milhões de crianças e adolescentes
(de 0 a 19 anos), sendo quase 21 milhões na faixa de 0 a 6 anos. A realidade de grande parte
dessas crianças no Brasil é de desrespeito aos seus direitos. Em 2021, a terceira rodada da
pesquisa Impactos Primários e Secundários da COVID-19 em Crianças e Adolescentes, do UNICEF
Brasil, mostrou grande impacto da pandemia na renda de pessoas que residem com crianças ou
adolescentes. Ela foi responsável pela diminuição da renda de 64% dos entrevistados que moram
com crianças ou adolescentes, enquanto afetou 51% dos que não moram com pessoas dessa faixa
etária. O estudo apontou também insegurança alimentar: 13% das pessoas que moram com
crianças ou adolescentes declararam que, desde o começo da pandemia, alguma criança ou
adolescente do domicílio deixou de comer por falta de dinheiro, proporção que representa cerca de
8 milhões de pessoas que residem com esse público. 

Quando se analisa o cenário das crianças e adolescentes filhos de pessoas privadas de liberdade,
as dificuldades encontradas para o seu pleno desenvolvimento são ainda mais severas. A
Associação Brasileira Terra dos Homens (ABTH) elaborou o estudo “Conexões Pró-Convivência
Familiar e Comunitária”, lançado em 2020, que trata desta realidade. O último Levantamento
Nacional de Informações Penitenciárias (INFOPEN 2016) está entre os dados consultados e diz: “Em
junho de 2016, a informação sobre a quantidade de filhos das pessoas privadas de liberdade no
Brasil estava disponível para apenas 9% da população prisional (ou 63.971 pessoas), de um total de
726.712 pessoas”. Entre os 9% sobre os quais há informações, 47% dos homens e 74% das mulheres
disseram ter filhos. 

Raum Batista, psicólogo da ABTH e um dos coordenadores do estudo, é membro da Comissão de
Valorização da Primeira Infância e participa das Semanas do Bebê. Ele alerta para a
subnotificação dos dados das secretarias de administração penitenciária, que refletem o
desconhecimento dos impactos do afastamento do pai ou mãe privados de liberdade 
na vida dos filhos. 

"A criança é ignorada muitas vezes no processo da justiça penal. As mães e pais são
estigmatizados, vistos como incapazes de realizar sua maternagem e paternagem”, lamenta. Ele
acrescenta a preocupação de não haver estudos que mostrem como as crianças são afetadas.
“Todo o processo tem que manter um olhar cuidadoso para esses filhos e filhas, e infelizmente isso
é raro. As Semanas do Bebê na UMI e no Degase alertam para essas questões. E a Comissão de
Valorização da Primeira Infância é um exemplo de articulação de políticas para priorizar
 a primeira infância”. 



Ausência de dados e análises como ferramentas para a tomada de decisões; 
Carência de programas específicos para a atenção dos filhos e filhas de pessoas privadas de
liberdade e escassa quantidade e capacitação na temática de recursos humanos; 
Dificuldades de coordenação e articulação entre serviços públicos, assim como entre estes e as
organizações da sociedade civil. 

O relatório da Terra dos Homens cita três desafios estruturais do sistema de execução penal a
respeito de crianças e adolescentes com pais privados de liberdade: 

UNICEF e a estratégia de public advocacy 
Criar uma semana de mobilização e manter o tema em pauta para busca de soluções concretas é a
razão de ser da Semana do Bebê. “Mais do que um evento, a Semana do Bebê no Rio de Janeiro é
uma estratégia de advocacy para provocar discussões e fortalecer políticas públicas para a
primeira infância”, afirma a pediatra Luciana Phebo, chefe do Escritório do Rio de Janeiro do
UNICEF, que coordena a região Sudeste. 

Segundo Phebo, ao ser presa ou entrar no sistema socioeducativo, a mulher é penalizada três
vezes: com a privação da liberdade, com o esquecimento pela família - pois o estigma que ela
enfrenta é ainda maior do que o dos homens - e com a preocupação sobre quem cuidará 
de seus filhos, já que muitos têm no laço materno o único elo familiar. “É também por isso que nosso
esforço, junto com o de nossos parceiros, é para que essa mobilização alavanque mudanças
estruturais, permanentes”, diz Phebo. 

Com a realização da Semana do Bebê, o UNICEF busca alertar as autoridades e o público em geral
para a realidade de gestantes, mães, adolescentes e bebês até então invisibilizados. Ao despertar
o interesse da imprensa, abrir espaço para as histórias e trazer a fala de especialistas, o UNICEF e
parceiros têm contribuído com uma nova percepção social sobre essas mulheres e adolescentes e
afirmar os direitos das crianças que têm mães e pais privados de liberdade. 

Semana do Bebê na UMI 

Durante quase um ano de preparação, o UNICEF reuniu diferentes parceiros para a primeira edição
da Semana do Bebê da UMI, que aconteceu em outubro de 2015. Na abertura do evento, as
mulheres mães e gestantes, detentas, puderam dialogar diretamente com as autoridades.
Participaram representantes do governo estadual, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, da
Defensoria Pública, da Rede Nacional Primeira Infância e do Mecanismo Estadual de Prevenção e
Combate à Tortura, além do UNICEF.



 Acelerar o julgamento das mulheres; 
 Facilitar e estimular a visitação de suas famílias; 
 Regularizar sua documentação e de seus filhos e filhas; 
 Garantir atendimento de saúde adequado e respeito durante e após o parto; 
 Garantir atenção especial aos filhos pequenos que estão separados das mães. 

À época, todas as grávidas ficavam até o parto na Penitenciária Talavera Bruce. Apenas após 
o nascimento dos filhos, elas eram transferidas para a UMI. Durante o debate, as necessidades
apontadas pelas detentas e representantes dos órgãos públicos incluíram: 
 

Desde a primeira edição, além da abertura com autoridades, a programação inclui cursos 
de formação para técnicos e agentes do sistema prisional e oficinas com foco no fortalecimento de
vínculos para as detentas. Há atividades de promoção da autoestima, como o desfile das mães da
UMI, com roupas e maquiagem doadas para as participantes. Este momento é apontado como
ponto alto pelas mulheres ouvidas pela pesquisa deste estudo de caso. Elas dizem que se sentem
bonitas e valorizadas, “com a autoestima lá em cima”. 
 
O Dia da Família, que normalmente acontece aos domingos como última atividade da Semana do
Bebê, é muitas vezes o primeiro momento em que as mães encarceradas reencontram seus filhos
que ficaram com algum familiar fora da prisão. “Foi um dos dias mais felizes da minha vida. Meus
quatro filhos vieram me ver depois de nove meses presa”, contou uma das internas sobre o
reencontro que aconteceu em outubro de 2021. No caso dela, apenas os filhos mais velhos, de 7 e 9
anos, têm a documentação que permite as visitas; os de 1 e 5 anos têm pendências com a
permissão do pai. A entrada excepcional neste dia é garantida por uma autorização judicial. 
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Unidade Materno Infantil (UMI)
 

 A Unidade Materno Infantil Madre Teresa de Calcutá, que divide o terreno com 
o presídio feminino Talavera Bruce, em Bangu, recebe hoje mulheres grávidas a partir do
sétimo mês de gestação e abriga mães com seus bebês recém-nascidos de até 6 meses,
podendo chegar a 1 ano em alguns casos. Há presas sentenciadas, mas a maioria cumpre
prisão provisória. 

É a única unidade do estado pronta para receber essas mulheres e crianças. Por esse
motivo, por lá passam muitas vezes mães que moram em outros municípios, a muitos
quilômetros de distância, e que não recebem a visita de familiares e dos outros filhos
porque o custo da viagem inviabiliza esse contato. 

O espaço está preparado para receber até 20 mulheres e seus bebês. São dois prédios,
um destinado à direção e parte administrativa e outro às internas. Há dois dormitórios com
berços acoplados às camas; um refeitório e um banheiro coletivos; uma brinquedoteca,
que além dos objetos lúdicos, tem livros e poltronas de amamentação; e um ambiente para
acompanhamento ginecológico. O lado externo abriga um espaço coberto, uma lavanderia
e um gramado amplo. 

Há também um pequeno ambulatório onde as mulheres gestantes fazem consultas 
de pré-natal. Para ultrassonografias, elas são encaminhadas ao Pronto Socorro Hamilton
Agostinho, conhecido como UPA de Gericinó. No trabalho de parto, passam por triagem na
UPA para, de lá, seguirem ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, em Realengo

Celeridade dos processos  
Para além dos benefícios mais imediatos da programação, a Semana do Bebê tem provocado
avanços estruturais na garantia dos direitos das mães e seus bebês. Um exemplo emblemático é a
celeridade dos processos. Quando aconteceu a primeira Semana do Bebê na UMI, em 2015, de um
total de 46 grávidas e puérperas encarceradas, 36 estavam em prisão provisória. Os dados
impressionam pelo número de mães sem julgamento que, na maioria dos casos, deixavam de
cuidar de seus outros filhos, quase todos ainda na primeira infância. 

Raquel Chrispino, juíza à frente da Comissão de Valorização da Primeira Infância do Tribunal de
Justiça do Estado do Rio de Janeiro, lembra que saiu do encontro convencida da necessidade de
que o TJ precisava fazer algo para conectar o sistema de Execuções Penais com o da Infância.
“Fomos convidados pelo UNICEF, um dos organizadores da Semana do Bebê à época, para
participar. Representando o Poder Judiciário, compareci ao evento que me apresentou a realidade
de mais de 40 mulheres que precisavam de celeridade em seus processos”. 
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Visibilidade do problema por meio da Semana do Bebê, com articulação dos atores públicos; 
Publicação da Lei Federal 13.257/2016, conhecida como o Marco Legal da Primeira Infância,
que garante às mulheres mães de filhos de até 12 anos o direito de responderem pelos seus
atos com outras medidas que não apenas a de privação de liberdade;
Repercussão do caso de transferência para prisão domiciliar da ex-primeira dama do Rio de
Janeiro, Adriana Ancelmo, em 2017, ao considerar que a acusada tinha um filho menor de 12
anos, respeitando o Marco Legal da Primeira Infância; 
Publicação de habeas corpus coletivo em 2018, a nível nacional, que substitui a prisão
preventiva pela domiciliar para todas as mulheres com filhos menores de 12 anos ou
portadores de deficiência; 
Articulação ao longo dos anos dos atores públicos responsáveis por dar celeridade aos
processos, com destaque para a criação da Comissão de Valorização da Primeira Infância,
liderada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. 

Em 2021, esse número é menor, apesar da proporção de mulheres em prisão provisória ainda ser 
 expressiva. Em setembro, havia 12 mulheres na UMI, sendo 10 em regime provisório, uma em
fechado e uma em semiaberto. Os dados são do relatório de visita do Mecanismo Estadual de
Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro, que vistoriou a instituição.  

Embora a maioria das mulheres encaminhadas para a UMI ainda seja de presas provisórias, a
juíza Raquel Chrispino ressalta o impacto significativo na sensibilização das autoridades judiciais
para o cumprimento do Marco Legal da Primeira Infância, que teve como consequência a
diminuição de presas gestantes ou puérperas. 

“São mais de 100 mil processos na Vara de Execuções Penais, pois é a única vara responsável por
administrar o cumprimento das penas de todos os apenados do estado. Os processos das
mulheres com bebês na UMI ficavam perdidos no meio de tantos outros. Eram processos que
estavam lá sem prioridade. O aumento da celeridade nesses casos é mais uma vitória”, afirma a
juíza. 

Diferentes fatores se somaram para a diminuição do número de internas grávidas e puérperas na
UMI do Rio de Janeiro: 

Desafio do desligamento
Ao longo dos anos, a Semana do Bebê também tem chamado atenção para o desafio 
do desligamento, ou seja, da separação da mãe e de seu bebê.  Segundo a Lei de Execuções
Penais, no artigo 83 parágrafo 2º, “os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão
dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los,
no mínimo, até 6 (seis) meses de idade”. A Resolução nº 4 de 20098 do Conselho Nacional de
Política Criminal e Penitenciária prevê em seus artigos 2 e 3 que os filhos de mulheres
encarceradas devem permanecer com a mãe “no mínimo um ano e seis meses”, podendo esse
prazo ser estendido a até dois anos para garantir um processo gradual de separação. 
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Entretanto, mesmo na UMI do Rio de Janeiro, a angústia da separação das mães começa aos seis
meses do bebê. Algumas conseguem cumprir a prisão domiciliar até o julgamento da pena ou ir
para casa com a conclusão de seus processos, mas o habitual é que os bebês sejam “desligados”
a partir dos seis meses de idade e as mães deixem a UMI e voltem ao Talavera Bruce para
cumprirem suas penas. 

Rodrigo Medina, promotor de Justiça do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro e
coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias da Infância e Juventude, conta que
o Ministério Público já tinha iniciado em 2013 um trabalho de humanização da UMI, com a
cobrança de melhorias no espaço para mães e bebês, e também de pensar com mais cuidado o
acolhimento dessas crianças quando são “desligadas” das mulheres. “Já trabalhávamos com as
mães o fato de que elas não perdem seus filhos por estarem presas, mas que é preciso uma
guarda provisória até elas deixarem o sistema”, diz Medina. 

Quando o bebê tem mais de seis meses e a mulher não tem previsão de liberdade, a criança é
entregue para familiares (o que acontece na maioria dos casos, principalmente para a avó
materna) ou para um acolhimento familiar (quando a mulher não tem nenhum parente ou pessoa
próxima que possa assumir essa guarda, prioriza-se uma família acolhedora). Medina conta que o
MP tem por costume eleger famílias acolhedoras que morem em Bangu para os filhos de mulheres
que vão permanecer presas, e explica que a família terá que levar essa criança para visitar 
sua mãe. 

Segundo o promotor, graças às articulações promovidas pela Semana do Bebê e a Comissão de
Valorização da Primeira Infância, o trabalho integrado de órgãos públicos possibilitou a criação de
um fluxo mais seguro para definir como fica a guarda da criança. 
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Aos 27 anos, seis filhos que não a visitam 
e uma recém-nascida nos braços 

Em novembro de 2021, nove mulheres - sete delas com seus bebês e as outras duas
gestantes – estavam na UMI. As lembranças da última Semana do Bebê, da qual todas
participaram no mês anterior, ainda reverberam dentro delas. 

Uma das mulheres tem 27 anos e é mãe de sete filhos - o caçula tem poucos dias de
nascimento. Embora a família não tenha vindo para o evento por morar em Cabo Frio, 
a quase 200 quilômetros de distância da capital, ela diz que se sentiu muito feliz, pois foi a
escolhida para receber o “Chá de Bênçãos”, celebração guiada por uma doula em que as
outras mulheres participam com o objetivo de apoiar, preparar, inspirar e encorajar a
gestante antes do dia do parto. 

Grávida de seu quinto filho, outra interna nunca havia recebido visita das crianças -
apenas uma delas tem a documentação necessária para tirar a carteira de visitante feita
pelo Detran para ver a mãe na UMI. Mas na Semana do Bebê todas as famílias são
convidadas. “Eu sinto que reencontrar minha família, olhar meus filhos nos olhos outra vez,
aumentou minha esperança e autoestima”. 

 A mãe que está há mais tempo na UMI, com sua bebê de seis meses, diverte-se ao
relembrar do dia em que fizeram o desfile: “Deixaram a gente linda para o concurso de
beleza. E ainda nos deram comida boa. Queria que tivesse mais de uma vez por ano”. 

Em geral são mulheres pretas que passam por lá, a maioria com menos de 30 anos, mais
de um filho e ensino fundamental incompleto. Todas têm a mesma aflição: a partir dos seis
meses da criança, não sabem até quando ficarão juntas aos seus bebês. 

Elas desabafam suas angústias: “É minha primeira e última vez aqui, nunca mais vou voltar
para esse lugar”; “Minha filha já tem seis meses, e eu não tenho nem sentença. Não sei o
que será”; “Estou presa há dez meses, parece que são dez anos”; “Estou quase parindo, o
desespero vai batendo, a ansiedade não passa, não sei o que vai acontecer depois”; “A
possibilidade de eu ser desligada da minha filha me perturba”; “Depois que o bebê nasce,
é impressionante como o tempo voa”; “Estou feliz por estar com meu filho, mas não posso
nem imaginar como será sem ele que começo a chorar”.
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Visitas de crianças e adolescentes: como garantir o vínculo familiar 

Que a visitação seja permitida a toda criança e adolescente com vínculo de natureza legal ou
afetiva junto ao apenado; 
Que os protocolos de visitação sejam amplamente divulgados para que não aconteça de uma
família ir até o presídio e não fazer a visita por não estar com o documento correto ou até a cor
de roupa permitida; 
Que a comprovação de parentesco dos filhos dos apenados seja revista, já que há muitos pais
que não constam na certidão de nascimento do filho (sugere-se, por exemplo, a aceitação de
testemunhas que comprovem o parentesco); 
Que se estenda de sete para 18 anos a idade para visitação de crianças e adolescentes sem
necessidade de credenciamento, pois há o estigma de que o jovem fica “fichado” ao constar na
base de dados da Seap como visitante. 

Muitas mulheres que passam pelo sistema penitenciário no Rio de Janeiro não recebem visitas,
como é usual nas outras unidades prisionais femininas do país. Um dos problemas enfrentados
pelas mães, que as mantém longe de seus filhos, é a ausência paterna. Se eles foram registrados
pelos pais, estes precisam autorizar formalmente a entrada das crianças e adolescentes na
unidade prisional, mas muitas vezes os pais também estão no cárcere ou abandonaram suas
famílias, o que dificulta a documentação para o acesso. 

Para mudar esse panorama e estimular o vínculo de crianças e adolescentes com suas mães e seus
pais no sistema penitenciário, a Comissão de Valorização da Primeira Infância encaminhou à
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (Seap) uma série de sugestões de alteração
na Resolução 584/20159, que “regulamenta a visitação aos presos nos estabelecimentos prisionais
e hospitalares". Abaixo o resumo de alguns dos pedidos da Comissão: 

Para o secretário estadual de administração penitenciária, o delegado de polícia Fernando Veloso,
que participou da abertura da 7ª Semana do Bebê em 2021, a secretaria tem interesse em viabilizar
essas propostas por uma questão de “humanidade” e também de “governança” do próprio sistema.
“Só não faremos o que tiver algum obstáculo jurídico. Não vejo dificuldade, acho que deve ser feito”,
disse, acrescentando que pretende instituir visitas virtuais, projeto em fase de estudos. 

Para Veloso, a Semana do Bebê simboliza dignidade. “Aproximamos importantes atores, como
juízes e promotores, e o mundo externo volta os olhares para esse ambiente. O que estamos
tentando fazer é dar dignidade às mulheres e também às crianças, que já começam suas vidas
privadas de liberdade. O evento é emblemático porque precisamos colocar esse farol de dignidade
e manter essa atmosfera de respeito para todo o sistema”, afirma. 



 
 
. 

Semana do Bebê no Degase 
Após a 1ª Semana do Bebê na UMI, em 2015, as equipes
que se propuseram a continuar as ações em um grupo de
trabalho decidiram estender o projeto para o Degase
(Departamento Geral de Ações Socioeducativas), órgão
vinculado à Secretaria de Estado de Educação,
responsável pela execução de medidas socioeducativas
em meio fechado no Rio de Janeiro. Desde a primeira
edição da iniciativa, são oferecidas anualmente oficinas e
debates com funcionários e adolescentes pais e mães
sobre os direitos desses filhos e filhas de jovens que
cometeram atos infracionais, que têm os mesmos direitos
de todas as crianças (pré-natal adequado, parto
humanizado, registro civil, aleitamento materno,
convivência familiar e comunitária e educação infantil 
de qualidade). 

Durante a 1ª Semana do Bebê no Degase, em 2016, 
a equipe organizadora se deparou com uma menina com
seu filho na instituição. “Havia a discussão sobre construir
um espaço nos moldes da UMI no Degase, mas o
direcionamento foi outro: os esforços caminharam para
evitar a internação de adolescentes grávidas e para
garantir o direito à convivência familiar entre mães e pais
adolescentes e seus bebês. Desde então, não houve mais
nenhuma menina lá com o seu recém-nascido”, destaca
Joana Fontoura, Oficial de Desenvolvimento e Participação
de Adolescentes do UNICEF. 
 
No decorrer dos encontros, ficou evidente a ausência de
vínculo da maioria dos adolescentes com seus filhos e
filhas, que não os visitavam, e também a falta de registro
do nome do pai nos documentos de identidade dos
internos e dos seus filhos, que muitas vezes nascem
enquanto o jovem cumpre medida socioeducativa. 

Segundo dados do Degase de setembro de 2016, durante a
1ª Semana do Bebê havia 1.514 meninos internados, 16%
deles pais de filhos na primeira infância. Entre as 66
meninas, 11 eram mães. O trabalho focou em assegurar os
direitos das crianças com pais e mães que cumpriam a
medida socioeducativa em regime fechado, e isso incluiu
um mutirão de registro para garantir que esses filhos e
filhas ganhassem o nome do pai no documento. 

Departamento Geral de Ações
Socioeducativas (Degase) 

O Degase tem o papel é promover a
socioeducação dos adolescentes, de acordo
com o Estatuto da Criança e do Adolescente
(Lei nº 8.069/1990)10. A instituição atende
jovens entre 12 e 21 anos (podem entrar até os
18 anos), e o prazo máximo de internação é de
três anos. Em 2020, o Degase tinha 24
unidades no estado do Rio de Janeiro, a
maioria na capital, com internação provisória,
semiliberdade e internação. 

Pesquisa do Ministério Público Estadual
traçou um panorama sobre a instituição entre
janeiro de 2008 e setembro de 202011. No
período, 43.591 adolescentes foram
atendidos, 94% do sexo masculino. O número
de passagens pelas unidades atingiu seu
ápice em 2016, com 8 mil no ano. Tráfico de
drogas é a infração mais frequente entre os
que cumprem medida, além do roubo
majorado (com violência ou grave ameaça).
Estima-se que 29% dos jovens são
reincidentes. Considerando os nascidos a
partir de 1996, a pesquisa observou que a
média de idade na primeira passagem é de
15 anos para meninas e de 16 anos para
meninos. 

Um dado alarmante é que 5.192 (12%) dos
jovens morreram ao deixarem a instituição,
com idade média de 19 anos. A análise por
ano indica um crescimento acentuado no
número de óbitos ao longo do tempo,
especialmente a partir de 2014. 



Os membros da Comissão de Valorização da Primeira Infância perceberam que esse trabalho deveria ser
permanente e levaram para dentro da instituição o projeto “Pai Presente”, que já existia nos Tribunais de
Justiça do país e foi adaptado à realidade do Degase. Hoje, quando um jovem entra na instituição, ao ser
preenchido o seu formulário de acolhimento, já se sabe se ele tem filhos, e se consta o seu nome na
certidão de nascimento da criança, e também se o próprio adolescente tem o nome do pai na identidade
civil. A partir daí, a equipe técnica começa o trabalho de estimular esse registro completo. 

“O preconceito que o jovem encarcerado enfrenta é muito grande. A maioria é negra e pobre, e o lugar
comum diz que eles não são merecedores da atenção do poder público. É preciso expor a realidade e os
direitos para conseguir o apoio do governo e da sociedade civil”, defende Isabel Abelson, psicóloga
doutoranda em saúde da criança e da mulher na Fundação Oswaldo Cruz e consultora do UNICEF nas
áreas de proteção de adolescentes e desenvolvimento infantil. 

 Diretora da Divisão de Psicologia do Degase, Jussara dos Santos Veiga conta que com a pandemia a
visitação diminuiu muito, fruto do desemprego e da dificuldade financeira das famílias dos internos.
Durante os primeiros meses de lockdown em 2020, quando as visitas foram interrompidas, a equipe
institucionalizou o contato por ligações telefônicas. “As chamadas entraram na rotina como algo que
complementa o contato presencial. Quanto mais esses jovens mantiverem o vínculo com seus pais, filhas
e filhos mais estarão preparados para sair daqui”, defende. “O fortalecimento de vínculos entre o
adolescente e suas famílias é essencial para que o trabalho socioeducativo seja efetivo”, complementa. 

A visibilidade sobre a questão da paternidade de adolescentes privados de liberdade é apontada como
uma importante conquista da Semana do Bebê dentro do sistema socioeducativo. “A partir do vínculo
com o filho ou filha, o jovem volta a sonhar com outra vida”, analisa Joana Fontoura. 

Fortalecimento do vínculo entre adolescentes e seus filhos e filhas; 
Adaptação do projeto “Pai Presente”, do Tribunal de Justiça, para o Degase: criação de fluxo contínuo
para inclusão do nome do pai no registro civil de filhos dos internos e também dos próprios meninos
e meninas que cumprem medidas socioeducativas e não têm o nome do pai na carteira de
identidade; 
Manutenção do trabalho da Semana do Bebê durante todo o ano: reuniões e oficinas de preparação
e formação de profissionais; 
Articulação política entre agentes públicos diretamente envolvidos nos processos e nas demandas
dos internos e internas; 
Formação contínua dos profissionais do Degase em saúde mental. 

Pai Presente: ação permanente 

Fortalecendo vínculos

Principais conquistas 



Comissão de Valorização da Primeira Infância 

Cuidado com os filhos de mães e pais privados de liberdade; 
Valorização da paternidade; 
Fortalecimento da rede de atendimento aos filhos de famílias em vulnerabilidade. 

O desenvolvimento da Semana do Bebê, tanto na UMI como no Degase, provocou um desdobramento
inédito no Rio de Janeiro: a criação da Comissão de Valorização da Primeira Infância, que nasceu como
um grupo de trabalho em 2016, por iniciativa do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ao reunir
instituições diretamente envolvidas com os processos das famílias, o grupo atua para agilizar resoluções
para que as crianças tenham seus direitos de convivência familiar e acesso à educação e saúde
respeitados. 

“Em 2015, assumimos a Comissão da Infância do Tribunal de Justiça e trouxemos para ela um trabalho
muito sério já realizado pela Primeira Vara da Infância e Juventude da Capital. No mesmo ano, fomos
convidados pelo UNICEF para participar da Semana do Bebê na UMI. Saímos do presídio sabendo que
precisávamos fazer algo por aquelas gestantes, mães e bebês. Logo, em março de 2016, foi promulgado o
Marco Legal da Primeira Infância. Naquele momento, percebemos que havia condições de implicar o
poder judiciário na construção de uma política pública nacional em prol de crianças de 0 a 6 anos. Assim
avançamos com a criação da Comissão de Valorização da Primeira Infância”, relata a juíza Raquel
Chrispino, vice-presidente da comissão, que atua na 1ª Vara da Família de São João de Meriti e coordena
o Projeto de Erradicação do Sub-Registro do Tribunal de Justiça. 

Desde então, a Comissão de Valorização da Primeira Infância dedica-se a três eixos principais: 

Ao menos uma vez por mês, cerca de 30 integrantes de diferentes instituições do Estado e da sociedade
civil se reúnem para alinhar iniciativas e propor frentes de trabalho. Entre os presentes estão
representantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, da Secretaria de Administração Penitenciária,
do Ministério Público Estadual, da Defensoria Pública, de conselhos de direitos da criança e do
adolescente, de secretarias municipais e estaduais de Saúde, Educação e Assistência Social, de
organizações da sociedade civil e de universidades parceiras. 

O espaço da comissão se apresenta como oportunidade de manter uma conversa mais horizontal com a
rede, explica a juíza Raquel. “Geralmente, a rede e o sistema de proteção à criança se referem ao Tribunal
de Justiça de maneira mais vertical, em casos concretos, em razão de decisões judiciais. E percebemos
que havia um vácuo nesta relação. Era importante viabilizar um espaço de conversa para que essa rede
compreendesse melhor os limites da nossa atuação e as características do poder judiciário nessa área. E,
claro, para que nós compreendêssemos melhor essa rede. Somos um nó que propõe boas práticas e que
busca, internamente, otimizar fluxos para priorizar a criança”, detalha.

Cuidado com os filhos e filhas de mães e pais privados de liberdade 
Um dos desdobramentos da comissão é a Lei 9.053/202012, que entrou em vigor em dezembro de 2020
e determina que a Polícia Civil, nos registros de crimes e atos infracionais, informe se a mulher suspeita
está grávida ou se é mãe biológica ou adotiva de criança com até 12 anos de idade. 



“É muito importante saber se as mulheres são mães. São 80 prisões por dia nas audiências de custódia,
então o ideal é que os próprios policiais anotem na ficha essa informação. Outro artigo também diz que o
juiz tem que perguntar. Ainda estamos longe do ideal, mas caminhando para isso”, afirma a juíza. 

Outra vitória comemorada pela comissão é ter conectado dentro do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro
o juiz da infância com o juiz civil, ao se tratar de processos de mães da UMI que precisavam separar-se
dos seus bebês a partir dos seis meses. Havia uma violação de direito ao causar um estresse
desnecessário em bebês e mães no momento desta separação, já que muitas dessas mulheres teriam
algum benefício para sair dali em pouco tempo. 

“Se a mãe tivesse direito ao benefício de ir para casa em dois ou três meses era necessário conectar o
sistema prisional com o sistema da infância. O juiz criminal com o juiz da infância. O juiz da infância
poderia tolerar mais um ou dois meses para evitar o rompimento do vínculo, às vezes em pleno processo
de amamentação. Esse é um emblemático exemplo de violação que vimos em 2015 e percebemos ali uma
grande tarefa do poder judiciário de conectar as próprias partes, departamentos e setores”, relata Raquel. 

A comissão também promove os direitos de crianças de 0 a 6 anos por meio de um projeto piloto
chamado “Amparando Filhos”, inspirado em uma iniciativa homônima do Tribunal de Justiça de Goiás,
vencedor do Prêmio Innovare 2017. Ele é voltado a mulheres-mães que cumprem pena privativa de
liberdade, moradoras da cidade do Rio de Janeiro e Grande Rio, com filhos de 0 a 12 anos. O objetivo é
traçar caminhos para a elaboração das medidas de proteção sociojurídicas aos seus filhos e filhas e
minimizar os efeitos danosos do encarceramento em suas múltiplas dimensões, por meio da integração
dos serviços da Assistência Social e Saúde. 

No Degase, há uma ação similar voltada ao acompanhamento dos filhos e filhas de mães adolescentes
que cumprem medida socioeducativa de internação, moradoras do Rio de Janeiro, o “Fortalecendo
Vínculos''. No Degase, o trabalho tem a singularidade de promover vínculos entre três gerações, sendo
duas "em condição peculiar de desenvolvimento", conforme define o Estatuto da Criança e do
Adolescente. O projeto também busca evitar as adoções em decorrência da internação ou semiliberdade
de suas mães adolescentes. Há ainda a tentativa de diminuir a execução de medidas socioeducativas
que restringem a liberdade e de promover a ideia de que a presença da adolescente em casa é
fundamental para criação e fortalecimento dos vínculos com ascendentes e descendentes. 

Psicóloga do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Eliana Olinda Alves explica que nos casos em que não
é possível manter os filhos e filhas com suas mães, cabe ao grupo, com o projeto piloto, garantir que essas
crianças tenham seus direitos atendidos. 

“A criança é localizada por meio do Centro de Referência da Proteção Básica, o CRAS, e verificamos como
está a situação de seus documentos, vacinação, acesso à educação infantil. A Assistência Social e os
psicólogos do CRAS são empoderados como personagens importantes na mudança de trajetória daquela
criança. A comissão tem essa delicadeza de ir tecendo, como uma costura, cada ator, convidando-o para
uma discussão sobre o papel de cada um”, resume Eliana. 



Valorização da paternidade 

Outra conquista foi a criação do Núcleo Permanente de Valorização da Paternidade no Degase com o
objetivo de contribuir para o reconhecimento da paternidade por meio de uma política de valorização da
mesma. Além da diminuição do sub-registro dos jovens e de seus filhos (“Projeto Pai Presente”, nos
moldes do existente nos tribunais de justiça do país adaptado ao sistema socioeducativo), o núcleo
pretende estruturar atendimento social e psicológico com oficinas permanentes para as famílias. 

Entre os parceiros estão varas de infância e juventude, Serviço de Promoção à Erradicação do Sub-
registro e Busca de Certidões da Corregedoria Geral de Justiça, universidades e organizações civis.
Eliana destaca o problema da sobrecarga da mulher nos cuidados com os filhos e filhas, que diminui a
importância que o homem exerce no núcleo familiar. 

Fortalecimento de rede de atendimento 

A Comissão de Valorização da Primeira Infância participa da Coordenação Colegiada do Fórum das
Maternidades, que reúne mensalmente maternidades e serviços de proteção social, atores do judiciário,
como Defensoria Pública e Ministério Público Estadual. O objetivo do grupo é melhorar  o atendimento às
mulheres gestantes em situação de vulnerabilidade extrema, incluindo em situação de rua, e organizar
um fluxo de atendimento a estas mulheres, seus filhos, filhas e famílias de origem. 

Ainda há um longo caminho a ser percorrido para o cumprimento pleno dos direitos das pessoas
privadas de liberdade e de seus filhos e filhas, mas esse avanço se torna possível quando os atores
dialogam e se propõem a trabalhar juntos. “O trabalho da comissão, assim como o das Semanas do Bebê,
é pensar na garantia dos direitos, em uma sociedade mais justa, mais igualitária, em que os sujeitos são
respeitados em suas diferenças”, resume Eliana. 



Normas importantes para a luta pelos direitos da primeira infância que influenciam
diretamente o direito de filhos e filhas de mães e pais sob custódia 

Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas 

Estatuto da Criança e do Adolescente 

Regras de Bangkok 

Marco Legal da Primeira Infância 

A Convenção13 foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 20 de novembro de 1989, e entrou em
vigor em 2 de setembro de 1990. É o instrumento de direitos humanos mais aceito na história universal.
Foi ratificado por 196 países. Somente os Estados Unidos não assinaram a Convenção. No Brasil, o
decreto presidencial 99.71014 proclamou o documento no país. 

Em 13 de julho de 1990 foi sancionada a Lei 8.06915, conhecida como Estatuto da Criança e do
Adolescente. Ela é um marco legal e regulatório dos direitos humanos de crianças e adolescentes. O
estatuto incorporou avanços da Convenção sobre os Direitos da Criança das Nações Unidas. Entre os
aprimoramentos que recebeu ao longo de mais de 30 anos, destaca-se para este estudo de caso a lei
que instituiu o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo Sinase (Lei nº 12.594, de 18 de janeiro
de 2012), que regulamenta a execução das medidas socioeducativas destinadas a adolescente que
pratique ato infracional. 

Em dezembro de 2010, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou 
as regras mínimas para tratamento da mulher presa e em cumprimento de medidas não privativas 
de liberdade, as chamadas Regras de Bangkok17. O documento relaciona necessidades específicas de
mulheres em situação de privação de liberdade a serem seguidas pelos signatários. 

O Marco Legal da Primeira Infância de 2016 fortaleceu o trabalho da Semana do Bebê na UMI e 
no Degase e da Comissão de Valorização da Primeira Infância. A lei federal 13.25718 de 8 de março de
2016 estabelece regras para proteção de crianças de 0 a 6 anos. Ela determina a criação e
implementação de políticas públicas, levando em conta o que a ciência diz sobre as necessidades nos
primeiros anos de vida. Todos os entrevistados deste estudo de caso citam o Marco Legal da Primeira
Infância como importante base jurídica para o avanço na construção de políticas públicas. 
A lei garante às mulheres gestantes e lactantes privadas de liberdade qualidade no atendimento de
saúde e o direito de responderem pelos seus atos com outras medidas que não apenas a de privação 
de liberdade. 



Habeas Corpus Coletivo 

Pacto Nacional pela Primeira Infância 

O Supremo Tribunal Federal em 2018 concedeu Habeas Corpus Coletivo (HC 143.64119) que determinou a
conversão da prisão preventiva em domiciliar para mulheres e adolescentes privadas de liberdade,
mulheres gestantes, puérperas ou mães de crianças de 0 a 12 anos e de pessoas com deficiência. 
 

O Pacto Nacional pela Primeira Infância20 foi firmado em 2019 entre o Conselho Nacional de Justiça e
instituições que integram a rede de proteção à infância no país, incluindo os poderes executivo, judiciário
e legislativo, além de organizações da sociedade civil e UNICEF. O objetivo é fortalecer as instituições
públicas voltadas à garantia dos direitos previstos na legislação brasileira, alinhado ao Marco Legal da
Primeira Infância, e promover a melhoria da infraestrutura necessária à proteção do melhor interesse da
criança. 

Crédito: UNICEF/BRZ/Sabrina Mesquita

Realização: UNICEF – Fundo das Nações Unidas para Infância

Equipe UNICEF: Luciana Phebo, Cristina Albuquerque, Immaculada Prieto, Ana Flávia Rodrigues, Maria
Isabel Abelson

Texto: Caio Barretto e Clarice Tenório

Agradecimentos: Eliana Olinda Alves (TJ -RJ), Fernando Veloso (delegado), Jussara dos Santos Veiga
(DEGASE), Raquel Chrispino (TJ-RJ), Raum Batista (ABTH), Rodrigo Medina (MP-RJ), 


