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A pesquisa de mestrado que será apresentada a seguir pretende investigar a 

relação que se fez entre comportamentos sexuais considerados ilegítimos pelo sistema 

jurídico e a criminalidade na construção de um perfil da “mulher delinqüente”. 

Pretende, também, analisar os discursos subversivos sobre o sexo que surgiram dentro 

da penitenciária feminina, assim como o modo qual eles foram punidos ou absorvidos 

pela instituição. O recorte temporal determinado, de 1977 a 2007, procurou abranger

formas passadas e presentes de análise e gerenciamento do sexo das internas da 

Penitenciária Feminina da Capital (PFC), possibilitando percepções acerca de mudanças 

e manutenções nos regimentos internos, nos formatos dos prontuários e, principalmente, 

na rotina da instituição. Neste texto será tratado, particularmente, da heterossexualidade 

como matriz fundante da penitenciária, por meio do modo como essa matriz reverberou 

na regulamentação da visita íntima feminina em 1999 e nas punições das relações 

homossexuais dentro da unidade penal pesquisada. 

A visita íntima. “Duas horas para viver a liberdade”. 

“Anotação do caderno de campo do dia 8 de abril de 2009: Entra uma 
guarda na sala dos prontuários, ela reclama que as meninas da ‘íntima’ estão 
pedindo mais um colchão para colocar nos quartos do ‘motelzinho’. A guarda 
diz: ‘Pra que dois colchões? Elas querem ficar rolando? A bandida que 
arranque o colchão da sua cela se quiser trepar!” 

O direito a visita íntima era ignorado pelos estabelecimentos penais femininos 

de todo Brasil até 1999, quando em 30 de março, o ministério da justiça publicou uma 

resolução que recomendava que o direito fosse assegurado aos presos de ambos os 

sexos. Toda presa que manifestar desejo em receber visitas de seu parceiro precisa 

provar que mantém uma relação duradoura com ele seja por meio de certidão de 

casamento, contrato de união estável ou filhos registrados com o mesmo. Caso essas 

exigências não sejam atendidas o companheiro da interna deve escrever uma carta de 
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próprio punho declarando a existência do vínculo e manter visitas semanais (não 

íntimas) regulares de quatro a seis meses, de acordo com a resolução de cada 

estabelecimento penal.1 Pelo fato de o casamento homossexual não ser reconhecido pelo 

Estado, não são permitidas visitas íntimas que não sejam heterossexuais. Importante 

ressaltar que algumas penitenciárias têm permitido paulatinamente as visitas íntimas 

homossexuais com contrato de união estável em mãos,2 dessas a única unidade prisional 

feminina é a de São José do Rio Preto. Porém a resolução para permissões e proibições 

de parceiros das visitas conjugais parte das equipes de cada penitenciária.

Na justificação da resolução favorável a visita íntima em todas as 

penitenciárias, produzida pelo Ministério da Justiça, consta que “não se pode 

desconhecer a grave problemática que os estabelecimentos penais enfrentam 

tocantemente à abstinência sexual dos presos, geradora não só de danos fisiológicos 

pessoais, como de desvios propiciantes da larga prática de homossexualismo” (grifo 

meu). Do mesmo modo, em entrevista para o jornal Brasil de Fato de 5 a 11 de junho de 

2003, a então psicóloga da Penitenciária Feminina do Tatuapé (fechada em 2005 por 

insalubridade) Márcia Setúbal, colocou que a implantação da visita íntima em 

penitenciárias femininas “foi importante para diminuir o número de casos de 

homossexualismo que ocorrem quando as mulheres são privadas de liberdade” (grifo 

meu). O que se percebe, portanto, é que, em sua maioria, a visita íntima nas prisões 

femininas e masculinas – nas quais têm ocorrido sem tantas regras desde a publicação 

da Lei de Execução Penal em 19843 - tem como fundo o controle da sexualidade de 

todos os indivíduos que estão privados de liberdade sob custódia do Estado. A visita 

conjugal heterossexual pretende ser, por um lado, uma política de prevenção à 

homossexualidade, e, por outro de reprodução do discurso que estabelece 

                                               
1 Dados retirados de entrevistas, artigo do jornal Brasil de fato de 5 a 11 de junho e da publicação do 
Dossiê Direitos Humanos e Mulheres Encarceradas pelo ITTC e pela Pastoral Carcerária em 2006. A 
regulamentação da visita íntima da PFC (anexo 8), datada de 10 de dezembro de 2001, é pouco detalhada 
e omite detalhes como as entrevistas realizadas pelas assistentes sociais.   
2 Ver Folha de São Paulo 13 de dezembro de 2004 in:
http://www.sistemas.aids.gov.br/imprensa/Noticias.asp?NOTCod=61736; Jornal da Mídia 30 de abril de 
2006 in: 
http://www.jornaldamidia.com.br/noticias/2006/04/30/Brasil/Presidio_permite_visita_intima_a_.shtml;
Tribuna do Norte de 26 de junho de 2008 in: http://tribunadonorte.com.br/noticia.php?id=79084 e 
Tribuna do Juruá / AC, 10 de julho de 2009 
http://www.tribunadojurua.com/index.php?option=com_content&task=view&id=164&Itemid=40. 
3 ITTC e Pastoral Carcerária, Dossiê Direitos Humanos e Mulheres Encarceradas, 2006. 
A justificação da resolução de 30 de março de 1999 aponta, ainda, para o fato de que em “algumas 
legislações mais avançadas” é permitida a visita de prostitutas aos homens presos, expondo que essa 
poderia ser uma prática adotada em prisões masculinas no Brasil. Este citação, mais uma vez, evidencia a 
diferença imposta pelas regulações jurídicas e penais aos homens e às mulheres. 
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comportamentos sexuais especificamente femininos e masculinos. Ou seja, uma 

atualização da idéia de que o sexo, para as mulheres, está vinculado ao amor e a 

instituição familiar, enquanto que, para os homens, a uma necessidade fisiológica, uma 

“repleção sexual” (Costa, 1979) própria da “natureza masculina”. Por meio das 

permissões e interdições aos parceiros e parceiras interessados em realizar visitas 

íntimas com as internas da Penitenciária Feminina da Capital, as assistentes sociais 

reproduzem o discurso fundamentado em uma ordem familiar específica como o 

depoimento de Maria da Penha, diretora da PFC de 2000 a 2006, explicita: 

“Nós temos de entrevistar os companheiros para constatarmos o vínculo 
porque prisão não é bordel. Os homens não podem bater na nossa porta como se 
aqui fosse um bordel. Elas têm de viver com o companheiro, ter filhos 
registrados com ele. Caso contrário a assistente social tem de entrevistar, 
constatar o nível do vínculo e autorizar ou não a visita. O que percebemos é 
que as moças que recebem visita íntima têm menos personalidade delinqüente
porque elas têm o vínculo familiar. Tudo isso consta em nosso projeto técnico” 
(grifo meu).

O “projeto técnico” da visita íntima, porém, não teve o resultado esperado pelo 

ministério da justiça e pela equipe administrativa da penitenciária feminina. O rigor do 

procedimento para a aquisição da autorização para os encontros dificulta a manutenção 

de muitos laços conjugais já que, como as próprias assistentes sociais e psicólogas 

afirmam, muitos parceiros desistem no meio do processo deixando, inclusive, de 

comparecer as visitas semanais. Além disso, as relações homossexuais permaneceram 

de modo que muitas internas deixam de pedir a visita íntima para não causar conflitos 

com suas namoradas dentro da prisão (Lima, 2006). Em entrevista, algumas presas 

afirmaram que a visita conjugal ocasionou muitas brigas entre casais constituídos no 

convívio dos pavilhões, segundo uma delas “depois da visita íntima tem a briga, muitas 

falam até que caíram da cama para explicar o olho roxo para a direção”. Mulheres que 

têm direito a receber visitas e que mantém um relacionamento com outra presa são 

duplamente pressionadas, por um lado por seus companheiros e por outro pelas suas 

atuais parceiras. 

Durante o período da pesquisa de campo apenas 15 presas de uma população 

de 841 participavam do programa. Esse número ínfimo por si só indica que poucas 

internas podem e querem se sujeitar ao procedimento exigido para ter acesso a um 

direito, não uma regalia, como consta no próprio documento de regulamentação da 

visita íntima. Outra presa entrevistada, diz que jamais se submeteria à visita que 
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segundo ela só permite uma “intimidade bem grosseira.” Além disso, ela expõe que 

comentários e fofocas sobre os maridos que entram para a visita são comuns, segundo 

ela “as meninas da íntima se sentem constrangidas pelas outras pressas que sabem para 

onde elas estão indo, pelos outros maridos e pelos guardas”. 

Para Ivete Barão atual diretora geral da Penitenciária Feminina da Capital, a 

visita íntima feminina só é permitida em tese, na prática, segundo ela, a única 

penitenciária que tem visita íntima para as mulheres é a PFC. Como a resolução 

determina que as visitas conjugais sejam realizadas em espaços específicos para as 

mesmas, o exercício do direito das visitas íntimas fica dependente da construção do 

“motelzinho” - como é chamado pelas presas. A Penitenciária Feminina da Capital é a 

única unidade penal feminina, das três existentes na capital paulista, em que o 

“motelzinho” foi construído e, ainda assim, as visitas são limitadas a uma visita mensal. 

Segundo Ivete, se os encontros conjugais pudessem ser realizados nas celas particulares 

das presas, como ocorre nas penitenciárias masculinas, poderiam ocorrer todos os finais 

de semana. Rosa* recebe visitas de seu marido desde que foi presa, ela concorda com a 

posição da diretora. De acordo com Rosa, as internas que dividem a sua cela não veriam 

problema em deixar ela e o marido sozinhos no horário da visita, “melhor do que ir para 

um prédio no meio do pátio com todas as outras presas vendo”. 

Para Ivete, as dificuldades e os constrangimentos impostos para a visita íntima 

impedem a diminuição da homossexualidade nas prisões femininas a qual só ocorreria 

“se a visita íntima para as mulheres fosse liberada de verdade”. Não é o que pensa, 

contudo, Leonora,* a única estrangeira que recebe visitas conjugais na unidade. Ela 

conheceu seu marido na cadeia mista da Polícia Federal. Ele é brasileiro e, como ela, 

tentava embarcar para Europa levando drogas. Mesmo casada e recebendo visitas,4 a 

sul-africana diz que na penitenciária feminina “tem meninos muito bonitos” o que torna 

“difícil resistir a se relacionar com eles”. Os meninos de que fala Leonora são os 

“sapatões” que presos como mulheres se vestem e se autodenominam homens ou 

garotos. Eles dizem não gostar de receber carinho e preferirem apenas “fazer”. 

Normalmente, suas namoradas são mulheres que tiveram sua primeira relação 

homossexual com eles dentro da prisão. Leonora os chama de “bofes lindos” e diz que 

flerta com eles de vez em quando sem, com isso, se envolver de modo sério, pois quer 

                                               
4 Mesmo com restrições a visitas de ex-presos às unidades penais, o marido de Leonera conseguiu 
autorização para visitá-la por não ter ficado muito tempo detido e já ter saído da prisão há 
aproximadamente dois anos.
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continuar recebendo as visitas do seu marido “sem confusão”. A estrangeira confessa 

que não sabe se realmente gosta de seu companheiro, e que mesmo gostando das suas 

visitas, às vezes se sente obrigada a fazer sexo com ele. Para ela duas horas de duração 

de cada encontro não são suficientes para eles conversarem e se sentirem mais 

confortáveis com a situação. Mas, apesar de tudo, Leonora considera aquelas duas horas 

como “horas que ela consegue viver em liberdade”.

Falta gravíssima: a homossexualidade na Penitenciária Feminina da Capital.

“A sentenciada Maria de Fátima Costa se encontrava na sua cela quando a 
sentenciada Safira Flora dos Santos foi até lá buscar um shampoo. A 
sentenciada Fátima pediu que a sentenciada Safira praticasse atos indecorosos e 
a mesma aceitou. Neste momento elas foram apreendidas pela guarda do andar 
que as encaminharam para o escritório na presença da supervisora. Foram 
levadas para a cela até segunda ordem. Punição: Falta gravíssima, proponho 8 
dias de cela comum e 15 dias de isolamento noturno” (Prontuário de Maria de 
Fátima Costa 7 de novembro de 1982).

“Anotações do caderno de campo do dia 01 de abril de 2009: Uma guarda 
entra na sala dos prontuários reclamando que as outras guardas estão dizendo 
que ela só flagrou a ‘chupa-cabra’ porque estava com ciúmes. Ela diz: ‘Acha 
que eu posso com isso? Ainda que eu fui legal, deixei elas terminarem, não ia 
pegar ninguém com as calças nas mãos!’ A guarda sai da sala. Uma funcionária 
pergunta para outra: ‘Isso ainda dá castigo?’. A outra responde: ‘Em dia de 
visita, na frente das crianças...’ A funcionária questiona: ‘Mas ela estava na sala 
das mesas e a porta estava fechada. Ela é sapatão?’ ‘É!’, a conversa termina.” 

    Seja de modo oficial e regulamentado, como foi até 1985, seja por meio dos 

comentários e das fofocas cotidianas, como tem sido desde então, a homossexualidade 

sempre foi proibida por todos os agentes de poder (inclusive, desde 2004, pela facção 

do crime organizado como será explicitado no terceiro capítulo) na Penitenciária 

Feminina da Capital. Todavia, mais do que silenciá-la e reprimi-la, os prontuários e as 

conversas das funcionárias discursam sobre o sexo das internas, das guardas e 

funcionários. A participação na rotina da prisão deixou claro que o sexo transborda 

todos os espaços de confinamento. É quase sempre possível saber sobre a vida íntima de 

cada membro da comunidade de aproximadamente mil pessoas distribuídas entre equipe 

administrativa, agentes de segurança e presas. São as “sentenciadas”, porém, que têm 

suas vidas mais expostas. Desde a permissão à visita íntima até a masturbação com uma 

banana (caso discutido pelas assistentes sociais e professoras que pediram, inclusive, a 

opinião da pesquisadora), e, principalmente, a relação com uma companheira sempre 

dependeram, senão de um parecer formal advindo da diretoria, ao menos, das opiniões e 
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julgamentos de funcionárias e presas. Os casos, os namoros, as brigas dos casais 

ocupam grande parte das preocupações dos mexericos nas oficinas de trabalho, na 

escola, no pátio, enfim, nos espaços onde todas as 841 moradoras dos quatro pavilhões 

se encontram e repassam as novidades de cada um dos corredores do “condomínio”.5

Durante essas conversas a sexualidade é produzida mais do que sancionada 

(Foucault, 1979). Os sapatões e as sapatilhas, ou “roçadeiras” como são chamadas as 

meninas que ficam com os meninos da prisão feminina; as entendidas ou mulheríssimas, 

como Prado (2003) chama as “moças que transam com moças sem que se configure 

uma relação na qual uma exerça o papel da mulher e a outra de marido”; as 

heterossexuais “limpas” as quais se relacionam circunstancialmente com mulheres e as 

“sujas”, aquelas que só transam com homens, todas as classificações são construídas e 

nomeadas permitindo identificar cada presa dentro dessas nomenclaturas sem, com isso, 

tornar rígidos os posicionamentos sexuais dentro da prisão. Ao longo dos trinta anos 

estudados, a homossexualidade e a heterossexualidade foram sendo utilizadas, julgadas,

pensadas e reformuladas dentro da Penitenciária Feminina da Capital pelos vários atores 

que viveram e vivem o cotidiano da instituição.

Por outro lado, o sistema penal e as práticas de justiça têm reforçado e 

atualizado ideais de desvios e de normalidades que historicamente se fundamentam em 

padrões sexuais e anatômicos. Como Eleonora Zicari Costa de Brito chama atenção no 

livro Justiça e Gênero, a estrutura judiciária toma como referência “ideais regulatórios” 

de gênero para julgar normalidades e transgressões. No caso, a historiadora da UnB 

demonstra como os julgamentos de crimes sexuais, tais como estupro e atentado 

violento ao pudor, produzem as figuras da “mulher vítima” e da “mulher transgressora” 

de acordo com o modo como a utilização de seus corpos é descrita nos autos. Para 

Andréa,* uma das presas “mulheríssimas” da PFC, a justiça pune mulheres e homens 

diferentemente: “O mesmo crime, penas diferentes. O Juiz demonstra seu machismo 

pelo tempo maior da pena e pelo indeferimento dos indultos”.6 Além disso, o modo 

como as internas descrevem as blitz:7 os corpos colocados nus e o uso da palavra 

“vagabunda” como a principal ofensa dita pela polícia às presas parece enfatizar que a 

anatomia de seus corpos é a principal razão de todas aquelas pessoas estarem detidas 
                                               
5 Condomínio é como as presas chamam a penitenciária.
6 A opinião de as penas das mulheres serem, normalmente, maiores que a dos homens é corrente nas 
prisões femininas e é confirmada pela equipe dirigente que justifica o fato pelo menor número de 
advogados que se interessam em trabalhar em penitenciárias femininas.  
7 Blitz são as batidas policiais que ocorrem esporadicamente sem que as presas sejam avisadas. 
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naquela instituição e que, estando lá, são “vagabundas” e/ou “sapatões”, termo que, no 

caso, é usado pejorativamente. 

O fato de identidades sexuais serem constantemente construídas no ambiente 

da prisão não quer dizer que o discurso que vincula a homossexualidade com a 

“delinqüência” tenha sido superado. Mudanças nos regimentos internos e nos formatos 

dos prontuários demonstram o reconhecimento por parte do sistema jurídico-penal do 

caráter temporal de conceitos, valores e costumes. Mas, a rotina da instituição deixa 

transparecer ranços no que se refere à compreensão de subjetividades e vontades sexuais 

por meio de representações de gênero fundamentadas numa normativa heterossexual 

que explicita a manutenção da idéia de que existam qualidades essencialmente 

femininas. Os sedimentos morais (Rubin, 2003), presentes no sistema penal denotam

que os mesmos discursos que reconhecem a necessidade de reler e problematizar a 

norma a reafirmam na medida em que são ancorados na naturalização de identidades 

sexuais (Brito, 2007). Assim, a historicidade do modo como os vínculos entre sexo, 

posições de poder e criminalidade nas determinações das situações das internas da 

penitenciária é considerada pela estrutura jurídica sem que com isso o sexo deixe de ser

relacionado às definições de posições espaciais (pavilhão e celas de castigo, por 

exemplo), situações jurídicas (se aptas ou não de conseguirem indultos, por exemplo) e 

hierárquicas (se líderes negativas, positivas, ou ainda, se influenciáveis) definidas pelo 

poder institucional ou pelas próprias presas. 

Como os trechos do prontuário e do caderno de campo expostos acima 

demonstram, a equipe administrativa de 1982 registrava as relações homossexuais as 

definindo como “falta gravíssima”. Em 2009 o flagrante de uma relação homossexual

causa dúvidas sobre sua qualidade de falta disciplinar. Porém, a presa flagrada, chamada 

pelas funcionárias de “chupa-cabra”, terá em seu prontuário um registro de má conduta 

do mesmo modo que as internas Fátima e Flora. As conseqüências do flagrante da falta 

disciplinar, seja ela chamada de “atos indecorosos” ou “desrespeito”, sempre foram o 

castigo e as perdas dos benefícios (visita íntima, escola e trabalho, por exemplo) os 

quais possibilitam que as presas obtenham a liberdade mais rapidamente. Portanto, 

internas flagradas abraçadas ou se beijando no pátio, ou ainda, aquelas que se agridem e 

se cortam durante uma briga ou uma transa, perderão seus benefícios. Quando a presa 

ocupa o espaço físico da cela do castigo, na maioria das vezes, significa que sua

situação processual também está truncada pelas constantes perdas. Nesse sentido, a 
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homossexualidade pode dificultar o andamento da pena fazendo com que a interna que 

tem relações homossexuais fique presa mais tempo que uma “heterossexual suja”. 

Andréa acha que atualmente a aplicação de faltas disciplinares depende de cada 

funcionária. Segundo ela “há seis anos atrás o lesbianismo deixou de ser assinado na 

ficha disciplinar, mas ainda hoje algumas funcionárias dão castigo por isso”. Andréa, 

contou que atualmente prefere se relacionar com mulheres e que as lembranças de seu 

último relacionamento heterossexual não são boas. Em 1995, quando ela foi presa, 

estava grávida. Contou que há catorze anos atrás não existia lugar adequado para as 

internas ficarem com seus filhos de modo que nem o direito de amamentação era 

respeitado. Assim, sua filha ficou sob os cuidados de seu pai que teve sua casa invadida 

pela família do ex-marido de Andréa que seqüestrou o bebê. Até hoje ela não sabe onde 

está a criança. Em sua opinião, uma relação entre mulheres existe mais respeito e mais 

prazer, pois “uma sabe como fazer carinho na outra”. Na revista Caros Amigos de 27 de 

março de 2005 a psicóloga Márcia Setúbal, acima citada, disse em entrevista que muitas 

mulheres “viveram relações tão machistas fora da cadeia que só conhecem o prazer 

quando ficam com uma mulher”. O depoimento de Andréa parece convergir com a 

opinião da psicóloga, porém, esse posicionamento, ao considerar a relação homossexual 

frente às frustrações das relações heterossexuais das presas, permite localizá-la como 

uma circunstância da cadeia e das identidades de gênero heterossexuais. Andréa, 

contudo, se opõe ao entendimento de ser a homossexualidade e as identidades sexuais, 

expostas acima, como particulares ao ambiente da prisão, já que, para ela, as mesmas 

são trazidas de e levadas para fora dos muros da penitenciária.

Joana, compartilha do posicionamento de Andréa. A ex-agente de segurança 

da Penitenciária Feminina da Capital é uma personagem que borra as fronteiras, 

aparentemente claras entre o espaço externo e interno a prisão. Depois de ter feito 

diversas denúncias ao Ministério Público contra a unidade, em dezembro de 2008 Joana 

deixou de constar entre o quadro de funcionários.8 Em seu depoimento expôs que o fato 

de ser homossexual sempre foi utilizado por seus superiores e por outros agentes de 

segurança em processos administrativos contra ela. O argumento era usado na tentativa 

de afastá-la do trabalho por dizerem que mantinha relações sexuais com as presas. Joana

                                               
8 Até a data da entrevista Joana havia recebido 19 “bondes”, ou seja, transferência disciplinar de unidade 
que ocorre sem anuência do funcionário. Prática proibida neste ano pela Lei 110/08. Além disso, durante 
um almoço na instituição, eu fui retirada da mesa em que estava Joana, e que conversava comigo, pela 
equipe dirigente. A sua entrevista teve de ser feita fora da PFC.
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disse nunca ter tido nenhuma relação com as internas e que para ela os seus colegas de 

trabalho homens a viam como concorrente nas relações sexuais com as internas. De 

acordo com o Relatório sobre mulheres encarceradas no Brasil de 2007 é comum 

funcionários se relacionarem sexualmente com sentenciadas. Em sua entrevista, porém, 

Joana disse achar que tais relacionamentos são violentos em essência, pois, se definem 

por meio de uma imposição hierárquica de tudo aquilo que tem vínculo com o mundo 

exterior à prisão.

A agente de segurança afirmou que a ela também eram atrelados outros 

símbolos de desvio do padrão de normalidade da mulher. Ela explica que, aconselhada 

por seu advogado, passava constantemente pelo psiquiatra para atestar sua sanidade 

mental, já que por várias vezes foi acusada de ser louca. Além disso, falou que sua 

aparência física – marcada pelas tatuagens, camisetas de time de futebol e “cabelo 

despenteado” (com o ela própria descreve) – era utilizada para diminuir a sua seriedade. 

O caso de Joana é emblemático no que tange ao uso da homossexualidade para a 

punição disciplinar de uma funcionária que não atendia as expectativas da sua posição 

hierárquica frente às presas. No caso de Joana, o problema não estava no fato de ela ser 

homossexual, mas sim nas denúncias de irregularidades do sistema penal feitas por ela. 

Contudo, foi a sua sexualidade que atestou contra as suas declarações. A ex-guarda 

perdeu o seu poder no momento em que resistiu a produção do saber que se impunha 

como verdade. Joana foi questionada moralmente “no único lugar onde o poder pode se 

manifestar em estado nu, nas suas dimensões as mais excessivas, e se justificar como 

poder moral” (Foucault, 2006, p.41): na prisão.

Cecília* disse também sentir esse julgamento moral. No dia de sua entrevista

ela estava cumprindo pena em regime semi-aberto e em vias de ganhar liberdade. A 

presa reclamou da interdição das visitas íntimas homossexuais. Ela disse que durante os 

dez anos em que ficou presa na PFC constituiu um casamento com sua companheira: 

uma portuguesa presa na unidade por tráfico de drogas. Cecília se mostrava preocupada 

com o fato de não poder realizar qualquer tipo de visita, íntima ou não, à sua 

companheira que iria continuar presa. Dizia estar com medo de que esta proibição as 

afastasse impedindo-as de continuar se ajudando mutuamente tal como faziam dentro do 

cárcere. Ela contou ainda que, por meio da ajuda de sua irmã conseguia enviar para sua 

esposa algum suporte material como roupas e alimentos. 
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Segundo Andréa, restrições impostas às visitas de ex-presos nas unidades 

penais e a visita íntima homossexual faz com que as relações estabelecidas intramuros 

“acabem no portão”. Para elas o mais comum é que aquela que continua presa comece 

um novo relacionamento. Maurício, Mau,* como pediu que fosse chamado, é um dos 

sapatões mais antigos da penitenciária. Preso muitas vezes e famoso pelas suas fugas, 

contou que ao longo de suas penas sempre constituiu uniões amorosas, “casou” com 

internas e manteve relacionamentos duradouros. Mau disse que se sentia aflito quando 

pensava na solidão que o esperava ao sair do sistema.

Ao terem como principal objetivo reaproximar ou manter o contato familiar, 

buscando, assim, a ressocialização dos indivíduos considerados pela justiça como 

inaptos para o convívio social, as regulamentações das visitas e das visitas íntimas, 

demonstram que a administração penitenciária entende por vínculos familiares e por 

indivíduos aptos para o convívio social aqueles membros de uma família heterossexual 

formalmente estabelecida. A interdição às visitas de antigas presas na unidade e à visita 

íntima homossexual evidencia a dificuldade existente para grande parte das internas em 

manter os laços sexuais, afetivos e até mesmo familiares construídos dentro da 

instituição penal. Laços que por diversas vezes são citados como o principal suporte 

emocional e, por vezes, econômico, como no caso da esposa de Cecília, necessário para 

a não reincidência, a qual, segundo o próprio sistema jurídico-penal é o principal 

objetivo da penitenciária. Nesse sentido é possível retomar as clássicas constatações de 

Foucault no que tange a produção das identidades dos indivíduos por meio das 

instituições modernas. As falas e documentos coletados durante o trabalho de campo 

permitem perceber que a instituição penal não só tem historicamente reforçado o fato de 

serem desviantes e perversas pessoas que não se identificam com um determinado 

padrão de conduta como tem impedido de estas saírem das condições de privação de 

direitos e de liberdade.
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