
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
SILVA, AD. Introdução. In: Mãe/mulher atrás das grades: a realidade imposta pelo cárcere à família 
monoparental feminina [online]. São Paulo: Editora UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 2015, 
pp. 11-16. ISBN 978-85-7983-703-6. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Introdução 
 

 

Amanda Daniele Silva 



introdução

Ao desenvolver este trabalho,1 propomo-nos a demonstrar o 
quanto a estadia em um ambiente prisional é, em todos os sentidos 
e ângulos observados, adversa à vida humana, principalmente no 
que concerne ao estabelecimento e manutenção de vínculos sociais 
e familiares de famílias monoparentais femininas, quando a única 
responsável familiar – mãe – é detida. A desumanização assim como 
a violação de direitos inerentes ao atual modelo prisional brasileiro 
adquirem dimensões extremas quando analisadas sob a ótica do gê-
nero feminino, pois, assim como na sociedade livre, os encarcerados 
reproduzem a desigualdade entre o sexo masculino e o feminino, 
conduzindo este último para uma posição de inferioridade.

Até mesmo entre os que são considerados infratores é observado 
o posicionamento hierárquico subordinado da mulher que, apesar de 
ter evoluído em suas práticas criminais, chegando a cometer crimes 
nas mesmas proporções de periculosidade que os homens, é coloca-
da como coadjuvante nas ações delituosas ou como “bode expiató-
rio” de forma a receber as penalidades no lugar dos grandes chefes. 

 1 Este livro é o resultado da pesquisa realizada sobre o encarceramento e a família 
monoparental feminina para o programa de Pós-Graduação (Mestrado em 
Serviço Social) da Universidade Estadual Paulista – Unesp, defendido em 2014.
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12  AMANDA DANIELE SILVA

Sendo o tráfico o crime que mais aprisiona mulheres na atualidade,2 
muitas delas buscam ou são levadas a este delito por meio de uma 
figura masculina, o que, mais uma vez, confirma a influência das 
relações de gênero no universo criminal. Nestes casos, ocorre o que, 
na literatura sobre a temática, é denominado de “amor bandido”, 
ou seja, em prol de um relacionamento, as mulheres submetem-se 
a atos criminosos sem se atentarem para as consequências de tais 
imprudências.

Todavia, existe uma parcela significativa de mulheres que se su-
jeitam no cometimento de delitos como forma de obtenção de renda 
ou de complementá-la, por não disporem de meios pessoais, sociais e 
econômicos para arcarem com as responsabilidades familiares. Esta 
é, em grande maioria, a realidade de mulheres chefes de famílias 
monoparentais femininas que estão atrás das grades, pois, uma vez 
que a soma entre todas as demandas familiares e domésticas a ela 
apresentadas e o montante de recursos financeiros ou de serviços 
públicos disponíveis gera um valor negativo que leva suas famílias, 
principalmente filhos e filhas,3 a condições de vulnerabilidade social.

A família monoparental feminina é hoje, no cenário social, uma 
forma de organização familiar em constante crescimento, principal-
mente nas camadas sociais mais desfavorecidas economicamente. 
Dentre as motivações para seu surgimento, está a mudança no pa-
drão familiar que deixou de ser preponderantemente nuclear e incor-
porou, legal e socialmente, novas formas de constituir-se família. A 
viuvez, a gravidez antes do casamento e o divórcio são acontecimen-
tos que conduzem a formação de famílias monoparentais femininas, 
uma vez que sua principal caracterização é a convivência de apenas 
a genitora e seus descendentes no mesmo ambiente doméstico. 
Deixaremos esclarecido, no decorrer do trabalho, a diferença exis-
tente entre monoparentalidade e chefia familiar feminina, sendo que 

 2 No decorrer do trabalho, apresentaremos dados que validam esta afirmação.
 3 A partir deste momento optaremos por utilizar o gênero masculino – filhos – 

para não sobrecarregar o texto.
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esta última, não necessariamente, pressupõe a inexistência da figura 
masculina – paterna – no grupo familiar.

Sendo a mulher a única responsável legal pela manutenção finan-
ceira, material e emocional da família monoparental, seu afastamen-
to do lar pela reclusão resulta em uma série de incertezas quanto ao 
destino e amparo de seus filhos. A existência de uma rede familiar de 
proteção a estas crianças e adolescentes ganha importância extrema, 
uma vez que possibilita o acolhimento destas crianças por pessoas 
com as quais já tinham um vínculo estabelecido e, além de tudo, 
viabiliza a continuidade do contato mãe-filhos. Entretanto, este 
quadro não é vivenciado por todas as famílias, pois existem aquelas 
mulheres que não dispunham da colaboração de familiares e amigos 
nem mesmo antes da prisão, muito menos após esta, o que resulta no 
acolhimento institucional ou em família substituta de seus filhos. Há 
casos em que são aplicadas medidas mais graves como a destituição 
do poder familiar destas mulheres.

De um modo geral, não foi sem dificuldades, que fracionamos 
nossas reflexões em quatro capítulos, isso porque, sendo temas 
intimamente relacionados, árdua foi a atividade de separá-los dida-
ticamente, mas sem deixar de interconectá-los por meio dos discur-
sos das participantes da pesquisa. Buscamos não sobrecarregar as 
discussões com a abrangência de todo o conteúdo ao mesmo tempo, 
mas também nos esforçamos para não superficializar as ponderações 
pela ausência de conexão entre as temáticas.

Todas as análises realizadas foram acompanhadas por excertos 
das falas das reclusas como forma de correlacionar os fundamentos 
e conhecimentos teóricos com a realidade concreta vivenciada por 
estas mulheres. Apropriamo-nos do método materialista histórico 
dialético por o considerarmos a metodologia mais apropriada pa-
ra ultrapassar a imediaticidade presente em cada história de vida 
destas reclusas e atingir a verdadeira essência de suas vivências, 
possibilitando-nos identificar os inúmeros fatores que contribuíram 
para seus aprisionamentos, assim como para a constituição de sua 
família monoparental. Assim, nossas abordagens foram conduzidas 
pelas pesquisas qualitativa e quantitativa, as quais nos permitiram 
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14  AMANDA DANIELE SILVA

ter um panorama mais geral do cárcere feminino, mas sem eliminar 
a individualidade das seis mulheres que se propuseram a participar 
particularmente do estudo.

Utilizamos também o método de análise de conteúdo para deco-
dificar as falas das reclusas e da assistente social, por acreditarmos 
que ele nos concede validar os significados encontrados nas narra-
tivas. Identificamos, desta maneira, sete categorias de análise, que 
foram aprofundadas teoricamente, no decorrer de todo o estudo: 
predominância do pensamento masculino na elaboração das con-
dutas criminais; valorização da consanguinidade para definição de 
família; protagonismo feminino na criação dos filhos; prostituição e 
tráfico como meios de obtenção de renda; rede familiar e benefícios 
sociais como complementos da renda; destituição do poder familiar; 
perda da autoridade sobre os filhos.

Desse modo, no primeiro capítulo, apontamos o percurso me-
todológico por nós adotado, relacionando-o às particularidades do 
contexto em que a pesquisa se realizou – Cadeia Pública Feminina 
de Franca – assim como, apresentando o perfil geral das mulheres 
que se encontravam encarceradas na data da coleta de dados. Como 
forma de evidenciar a singularidade de cada sujeito participante da 
etapa qualitativa deste estudo, elaboramos um breve histórico da 
trajetória de vida destas mulheres até o cometimento do ato infra-
cional que as levou para trás das grades. Utilizamos também este 
espaço para esclarecer nossa intenção em relacionar o Sistema Penal 
e o Poder Judiciário por meio da interlocução da assistente social do 
Fórum de Franca.

Sendo a perspectiva de gênero uma temática que está intrínseca 
no ambiente prisional, especificamente o feminino, servimo-nos 
do segundo capítulo para discorrer a respeito das discussões que 
cercam o conceito e o entendimento do que venha a ser o “gênero”, 
de modo a enfatizar sua natureza relacional e socialmente construí-
da. Apropriamo-nos de alguns estudos para asseverar as inúmeras 
injustiças ainda presentes em nossa sociedade, decorrentes da desi-
gualdade de gênero que engrandece o masculino em detrimento do 
feminino, buscando transferir para o âmbito social as diferenças que 
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são meramente biológicas. Analisamos o papel da mulher em diver-
sos períodos como forma de demonstrar os avanços e retrocessos da 
condição feminina, sendo que o Movimento Feminista foi apontado 
como um importante mecanismo de luta para a equidade entre ho-
mens e mulheres. Nesta conjuntura, refletimos acerca dos valores 
machistas e preconceituosos que, embasados na visão masculina 
de sociedade, atingem mais negativamente a mulher que o homem 
criminoso, como forma de reprimi-la por ter se afastado de seu papel 
social de mãe e esposa.

No terceiro capítulo, abordamos os aspectos históricos na forma-
ção da família brasileira que, de alguma forma, esclarecem as atuais 
modificações pelas quais passou a organização familiar no decorrer 
dos tempos em função de influências jurídicas, sociais, culturais 
e morais. Sendo foco de nossas reflexões, a família monoparental 
feminina foi discutida sob diversos aspectos, principalmente no que 
concerne às diversas estratégias de sobrevivência encontradas pelas 
mulheres para garantirem condições básicas de subsistência a seus 
filhos. Nessa perspectiva, foram clarificadas a conceituação e a atua-
ção das redes de proteção, sejam elas sociais, sejam de parentesco, 
para o amparo às famílias monoparentais femininas seja em período 
de presença ou ausência da figura materna.

Por fim, o quarto capítulo foi por nós utilizado para percorrer-
mos os aspectos mais essenciais da formação do cárcere feminino 
brasileiro, de modo a notabilizar a secular desapropriação e des-
preparo do Estado em acompanhar e responder às modificações da 
conduta delitiva feminina, resultando em condições desumanas de 
encarceramento a milhares de mulheres espalhadas pelo território 
nacional. Discorremos, também, a respeito das diversas dificulda-
des encontradas pelas mulheres chefes de famílias monoparentais 
femininas em continuar acompanhando e contribuindo com o am-
paro de seus filhos após a prisão, uma vez que o cárcere apresenta-se 
como uma entidade extremamente contrária ao desenvolvimento de 
relações humanas. Elencamos as diversas alternativas encontradas 
por estas reclusas para garantirem o cuidado de seus filhos; todavia, 
encontramos também situações em que isso não foi possível, sendo 

Mae-mulher_atras_das_grades__(MIOLO)__Graf_v1.indd   15 19/01/2016   14:01:12



16  AMANDA DANIELE SILVA

necessária a atuação do Poder Judiciário para garantir tal proteção. 
Reconhecemos o papel essencial da família para a recuperação da 
reclusa, assim como para possibilitar novas perspectivas de vida em-
basadas na mudança de comportamento e afastamento de práticas 
delitivas.

Portanto, a apreciação de um cárcere feminino requer muito mais 
que o conhecimento das legislações penais, há a necessidade de arti-
culação entre o que foi e o que será vivido pelas reclusas em liberda-
de, de forma a encontrar sentido em sua atual condição de vida e não 
fragmentar e resumir sua vivência apenas ao estágio prisional. As 
grades de uma prisão não anulam o histórico trazido pelas mulheres, 
assim como não eliminam as responsabilidades e os sentimentos por 
elas adquiridos em liberdade, principalmente no que condiz a suas 
famílias, o que postula um olhar multidimensional ao cárcere que 
possibilite abarcar a atuação dos reclusos, das autoridades institu-
cionais, do poder público, e de toda sociedade civil quanto à garantia 
ou não de direitos e de condições dignas de sobrevivência às reclusas 
e suas famílias.
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