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Cirlene Aparecida Hilário da Silva Oliveira 



Prefácio

Prefaciar esta obra constitui-se momento de muita alegria e sa-
tisfação. Foi com grande orgulho que participei como orientadora 
da elaboração da dissertação que originou a presente publicação. 
Nas diferentes etapas que envolvem uma pesquisa científica, pude 
acompanhar o compromisso profissional, a dedicação e o processo 
de amadurecimento teórico da autora, materializados nesta obra que 
ora vem a público.

A publicação Mãe-mulher atrás das grades: a realidade imposta 
pelo cárcere à família monoparental feminina é resultante de uma 
intensa pesquisa bibliográfica, com abordagens quantitativa e qua-
litativa, que analisa a condição da mulher encarcerada e suas parti-
cularidades, apresentando um estudo das modificações ocorridas na 
organização da família monoparental feminina quando a principal 
responsável, a mulher, é detida.

Com expressiva densidade teórica, alicerçada em uma perspec-
tiva crítica, esta obra é reveladora do aprofundamento e acúmulo da 
autora, que, de forma intensa, traz para o debate acadêmico a reali-
dade do sistema prisional, com suas mazelas e consequências para a 
sociedade, em especial para a mulher encarcerada e sua família.

A estrutura carcerária no Brasil é marcada pela influência de um 
sistema penal no qual ocorre a desumanização da pena, a perda da 

Mae-mulher_atras_das_grades__(MIOLO)__Graf_v1.indd   9 19/01/2016   14:01:12



10  AMANDA DANIELE SILVA

cidadania, a falta de informação acerca de direitos sociais básicos, a 
ausência de trabalhos socioeducativos e a perda da noção de direitos 
humanos. Essa situação torna-se ainda mais alarmante quando se 
direciona o olhar às mulheres encarceradas.

O estudo pautou-se, em um primeiro momento, na caracteriza-
ção da realidade das mulheres presas em uma Cadeia Pública Femi-
nina, numa cidade do interior, e como suas vidas foram marcadas 
a partir da entrada no cárcere. Com expressiva narrativa, a autora 
apresenta as mulheres que se configuram como sujeitos da pesquisa 
de campo, explicitando a singularidade e contextualizando suas 
histórias de vida.

Podemos destacar duas grandes contribuições desta obra: uma 
foi o estudo da categoria gênero, apresentando as imprecisões oriun-
das de sua compreensão; e a outra foi a problematização do conceito 
de família na contemporaneidade, com ênfase na família monopa-
rental feminina, apresentando o protagonismo da mulher.

Os aspectos essenciais do cárcere feminino brasileiro, que carac-
terizaram particularmente o momento final dessa obra, trazem ele-
mentos significativos acerca do estudo da condição da encarcerada, 
mãe e mulher; explicita  com aprofundamento teórico e exaustivo 
conhecimento da realidade prisional, o conjunto de dificuldades e os 
desafios para se exercer a maternidade na condição de mulher presa. 

Ao finalizar este prefácio, registro a importância deste estudo 
que descortina a vulnerabilidade social em que vivem as famílias 
das mulheres presas e o rebatimento de políticas públicas paliativas, 
somadas a um sistema prisional desumanizado, que agrava ainda 
mais este quadro na realidade brasileira. Desejo que esta publicação, 
ao apresentar de forma tão contundente  a condição da mãe/mulher 
“atrás das grades” possa estimular a/o leitora/leitor a enveredar pe-
los caminhos de uma sociedade mais justa e igualitária!
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