RESUMO
O artigo apresentado tem o interesse de elencar as circunstâncias da visita íntima das
mulheres privadas de liberdade. Foi desenvolvido através de estudo qualitativo, por
meio de livros de autores renomados no meio prisional, sites, artigos disponíveis na
internet e através de pesquisa de campo; sempre com o intuito de demonstrar a situação
degradante em se tratando de gênero, conjuntamente com o esquecimento dentro dos
presídios brasileiros no tocante à visita íntima, com ênfase na população carcerária
feminina. Tem-se a intenção de apontar os problemas enfrentados nos estabelecimentos
prisionais comuladamente com a responsabilização Estatal demonstrada por meio das
legislações pertinentes ao assunto. Será ainda abordado o comportamento feminino
dentro e fora das grades conjuntamente com o comportamento de seus familiares, da
sociedade de forma geral, dos homens, de seus companheiros, companheiras e cônjuges;
além de elucidar que a falta do laço afetivo pode gerar carência de entendimento, bem
como perda de noção em relação ao mundo exterior, por fim têm-se a ideia de
apresentar uma possível solução para a problemática acerca da visita íntima.
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ABSTRACT
In feel the article presented has the interest of highlighting the circumstances of the
intimate visit about women deprived of their liberty. It was developed through a
qualitative study done through field research, always with the purpose of demonstrating
the degrading situation when dealing with gender in conjunction with the forgetfulness
within the Brazilian prisons regarding the intimate visit, with emphasis on the female
prison population. It is intended to point out the problems faced in prison establishments
in common with State accountability demonstrated through legislation relevant to the
subject. It will also be approached the female behavior inside and outside the bars
together with the behavior of their relatives, society in general, men, their companions,
companions and spouse, and elucidate that the lack of the affective bond can generate
lack of understanding, as well as loss of notion in relation to the outside world, finally
the idea is to present a possible solution to the problematic about the intimate visit.
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