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RESUMO

Este trabalho traz como tema a realidade da revista íntima de mulheres, feita pelos agentes penitenciários, com o objetivo de manter a segurança 
pública nos presídios, em situações de visita aos presos. O trabalho buscou cumprir com os seguintes objetivos: a) fazer uma análise sobre a 
presença da família dentro das instituições do Sistema Penitenciário, identificando as dificuldades que mulheres encontram nos dias de visitas, 
identificando as discriminações, incluindo as de gênero, sofridas pelas mulheres de apenados. b) entender os efeitos da instituição prisional sobre 
a subjetividade, através da concepção de instituição total, e como estes efeitos prolongam-se sobre as mulheres/familiares de presos, nos dias de 
visita. c) evidenciar que a presença da família dentro das instituições penais é de importante relevância aos presos, pois a presença dos mesmos 
lhes dá incentivos e motivações para enfrentar as dificuldades vividas dentro do cárcere, e o cumprimento da principal finalidade da pena que é a 
ressocialização. Constituiu-se como problema de pesquisa a preocupação em responder quais as condições enfrentadas pelas mulheres, 
familiares de presos, em dias de visita, verificando se existem situações vexatórias impingidas sobre as mulheres e observando qual a real 
importância do tratamento da família (mulheres) para a ressocialização do preso de regime fechado? A hipótese inicial considerou que nos 
presídios, é notório o predomínio de visitantes do gênero feminino, distribuídas entre mães, esposas e companheiras, que já são vítimas de 
constantes preconceitos e discriminação social, principalmente em uma sociedade patriarcal. Visando cumprir com o proposto, foi realizada uma 
pesquisa de campo, em acompanhamento a mulheres em dias de visita a presidiários. Para tanto, lançou-se mão de observação direta e 
entrevistas para coleta de informações a respeito das condições vivenciadas. Embora se buscasse realizar algumas entrevistas em profundidade, 
tal possibilidade não se concretizou plenamente, dada a dificuldade em se garantir um efetivo grau de confiabilidade com as entrevistadas, o que 
se justifica pela condição por elas vivenciadas. De todo modo, o método de pesquisa foi essencialmente qualitativo, enfatizando a subjetividade 
capturada no processo de investigação social, por meio de uma abordagem dialética que permitiu analisar as contradições entre os propósitos 
institucionais, as previsões legislativas e a realidade efetiva vivenciada pelas mulheres/familiares de presidiários. Para tanto, tomou-se como 
universo da Pesquisa um pequeno número de mulheres contatadas em dias de visita aos presidiários no presídio de Serra Azul, interior de São 
Paulo. Considera-se fundamental a sensibilização de familiares dos presos em regime fechado quanto à importância dos dias de visita, bem como 
a manutenção dos laços afetivos enquanto o preso estiver cumprindo pena, promovendo assim, uma reinserção sociofamiliar menos conflituosa 
para ambos, defendendo que este preso possa vir a ter uma vida egressa longe da criminalidade. Conclui-se que a sociedade necessita estar apta 
a receber esse egresso dando oportunidades de trabalho e proporcionando, assim, menor índice de reincidências e de presos, favorecendo 
também uma vida mais segura à sociedade em geral. Conclui-se pela necessidade de que mulheres/familiares dos presidiários sejam respeitadas 
em seus direitos fundamentais nos dias de visita, de modo que não sejam duplamente vitimizadas, quer como familiar do presidiário, quer como 
suspeita de criminalidade, que de forma indireta transfere o peso da pena do detento para elas. Para tanto, existe possibilidade de se garantir 
uma forma de revista íntima tecnológica, com uso de scanners de metais, câmera específica capaz de mostrar bombas, drogas e celulares, 
escondidos sobre as roupas e no interior do corpo, sem que para isso a pessoa tenha que se despir ou tenha seus órgãos sexuais observados.
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