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“As investigações sobre as mulheres que transgridem as
normas sociais e legais e sobre outras formas de
envolvimento das mulheres com o crime e o sistema de
justiça estiveram, durante um longo período, ausentes dos
estudos sociais do crime e do desvio. Porém, nos últimos anos
tem-se assistido a um significativo incremento de estudos em diversas áreas científicas
que têm conferido visibilidade às mulheres transgressoras e contribuído para mitigar as
lacunas e vulnerabilidades que outrora caracterizaram as abordagens relativas às
mulheres em conflito com a lei. Tendo em conta a ampliação de contribuições que têm
vindo a ser desenvolvidas em Portugal e no Brasil, afigurou-se pertinente fazer dialogar
numa mesma obra a forma como várias cientistas sociais têm olhado para estas questões
através de diversos prismas. Nesse sentido, Mulheres e Crime – Perspetivas sobre
intervenção, violência e reclusão tem como principal objetivo discutir, a partir de uma
visão interdisciplinar e de forma crítica e reflexiva, as problemáticas associadas ao
envolvimento da mulher com o crime através de uma leitura sensível ao género. .”
(Gomes e Granja, 2015).
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Doutorada em Sociologia, pela Universidade do Minho, com um projeto financiado pela
FCT e uma tese sobre criminalidade, etnicidades e desigualdades sociais. O trabalho de
produção científica e investigação tem sido, predominantemente, nas áreas da sociologia
do crime e dos estudos dos media, com foco nos temas da criminalidade,
criminalização, etnicidades, género, desigualdades e exclusões sociais.
Rafaela Granja Doutoranda em Sociologia na Universidade do Minho e investigadora
no Centro de Investigação em Ciências Sociais (CICS.UM). A sua tese de
doutoramento, financiada pela FCT, versa sobre as relações familiares na interface entre
o interior e o exterior da prisão. É autora de diversos artigos e capítulos de livros em
publicações nacionais e internacionais e as suas principais áreas de investigação
centram-se nos estudos prisionais, nas relações familiares e estudos de género.
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