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Simpósio: 6 - A PRISÃO EM PERSPECTIVA MULTIDISCIPLINAR: OS DIREITOS 
HUMANOS DA PESSOA EM RECLUSÃO 
 
RESUMO: Esse estudo expõe a dificuldade que as mulheres enfrentam no sistema carcerário 
feminino brasileiro no que diz respeito ao abandono afetivo. A herança histórica de uma 
sociedade patriarcal mostra que à mulher sempre coube cuidar da família, dos afazeres 
domésticos e dos filhos, sendo considerada, no imaginário social, como alguém frágil. Logo, 
as que vão de encontro a tais premissas e ainda cometem crimes são consideradas duplamente 
desviantes, sendo assim, duas vezes punidas e marginalizadas, fato que contribui para o 
abandono afetivo. Esse abandono atua negativamente na vida das carcerárias, dificultando a 
vivência no cárcere e rompendo os laços afetivos, tornando-se cada vez mais complexa a 
ressocialização das mesmas, já que isso está associado à oferta de suporte afetivo, social e 
econômico. Todos esses fatores contribuem para haver consequências psicológicas, físicas e 
sociais, pois há um efetivo abandono por parte dos familiares, sobretudo do companheiro ou 
marido, uma vez que as visitas íntimas são, relativamente ao presídio masculino, escassas. As 
mulheres que dão à luz no presídio são casos especiais a serem estudados, pois em razão do 
abandono sofrido pelos familiares, encontram no filho parido na cadeia a única fonte de afeto. 
Como método, faremos uma construção baseada em pesquisa bibliográfica, desenvolvida a 
partir de fontes já elaboradas (livros, artigos científicos, publicações periódicas, legais e 
jurisprudenciais, mormente, fontes informáticas) e, em seguida, faremos uma pesquisa 
empírica através de recolha de dados e entrevistas na Colônia Penal Feminina do Bom Pastor 
em Recife, em busca de uma análise tanto quantitativa quanto qualitativa. Desta forma, 
objetivamos com esse trabalho um estudo sobre o sistema penal feminino e o abandono 
afetivo sofrido pelas encarceradas da Colônia Penal Feminina do Bom Pastor com relação a 
dita “dupla desviância” que a sociedade como um todo acredita e impõe a encarcerada. 
Observaremos os papéis de gênero que são impostos às mulheres, o que é esperado delas, 
como ocorre o abandono afetivo dentro do presídio e quais as possíveis consequências 
geradas. Daremos um especial destaque à mulher mãe encarcerada, sua relação com o filho 
dentro do cárcere e o abandono sofrido por parte dos familiares.  
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