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- Você devia saber que um prisioneiro é um homem mau. 

- E colocam o prisioneiro aqui para curar sua maldade? 

- Experimentam. Tentam ensinar-lhe a viver sem matar e roubar. 

- Mas eles aprenderiam bem mais depressa se o lugar não fosse tão feio!  

(O menino do dedo verde) 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho tem por objetivo propor uma reflexão sobre um campo peculiar de 

pesquisa: a fila de espera formada por visitantes das mulheres encarceradas na 

penitenciária feminina Talavera Bruce. Tal penitenciária compõe junto com os outros 

presídios, femininos e masculinos, o complexo de Gericinó, na zona oeste do Rio de 

Janeiro, onde se concentra, atualmente, a maior parte das instalações penitenciárias do 

estado.  

Meu interesse pelo tema, que culminou posteriormente na escolha deste objeto de 

estudo, foi despertado por um primeiro achado: a discrepância do tamanho da fila de 

visita destinada as mulheres presas, em comparação com a fila do presídio masculino. 

Percebi que a fila de visita para as mulheres não era menor pelo fato das mulheres serem 

uma minoria no sistema carcerário. Ao contrário do que poderia sugerir uma avaliação 

quantitativa desse tipo, na medida em que me aproximei do tema, percebi que existiam 

diferentes afetos, diferentes tipos de relacionamentos que eram acionados em cada uma 

das filas. Eram atores e trajetórias diferentes, expectativas e motivos diversos que 

levavam os visitantes até ali.  

No entanto, com o prolongamento da pesquisa, cujo foco principal era o conjunto de 

afetos de quem ocupava este tempo-lugar que é a fila de visita, percebi que eu não teria 

como me esquivar dos acontecimentos de dentro e dos constrangimentos inerentes a 

uma instituição de internamento como é uma cadeia. Os acontecimentos de dentro 

reverberavam do lado de fora. Eu precisava estar minimamente informada sobre o 

universo penitenciário feminino e sobre um pouco da história do encarceramento 

feminino no Brasil.  

Neste sentido, procurei em um primeiro momento buscar informações sobre o assunto 

que também pudessem servir para informar ao leitor sobre a história do sistema 

carcerário feminino no País. Desde suas políticas inaugurais, passando por diversos 

processos de transformação até chegar ao quadro atual. Por coincidência, o presídio que 

escolhi dedicar o meu trabalho de campo foi o primeiro presídio para mulheres 

inaugurado no Brasil. Neste primeiro capítulo do trabalho em que trato do tema, 

também introduzo a discussão sobre o aumento considerável das mulheres nas prisões 

nos últimos anos e sobre os motivos que estão na base deste crescimento. 
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O segundo capítulo da monografia consiste, basicamente, da descrição das minhas 

experiências com as pessoas na fila de visita, dos diálogos que pude travar com os que 

ali estavam, das trajetórias que comigo foram compartilhadas. Igualmente, nessa parte 

do trabalho, tento direcionar o olhar para a situação da mulher presa atualmente, não 

apenas na penitenciária Talavera Bruce, mas ressaltando os debates que percorrem todo 

o país acerca do aprisionamento feminino. 

Alguns comentários sobre o trabalho de campo merecem ser feitos. Em primeiro lugar, 

no que diz respeito à metodologia utilizada, procurei fazer uma pesquisa baseada na 

observação participante e sem recorrer aos roteiros de entrevistas. Claro que devido às 

condições do próprio lugar de pesquisa, ou as características do objeto de pesquisa que 

escolhi, essa observação participante não foi feita de forma contínua. Ela se deu durante 

os momentos em que a fila se formava até a abertura dos portões para as visitantes. 

Como também optei por não criar laços para fora desse espaço-tempo, acompanhando, 

por exemplo, as visitantes até seus lugares de moradia. Minha interação com elas se deu 

somente ali ou em ocasiões em que pude almoçar com algumas mulheres.  

Quero também chamar a atenção para o tempo de realização da pesquisa. Apesar da 

visita na penitenciária acontecer as quartas, sábados e domingos, escolhi o dia de 

quarta-feira para fazer o meu trabalho de campo. Esta escolha metodológica se deu por 

eu presumir que seria melhor iniciar o trabalho de campo em um dia com um número 

menor de pessoas visitando. Pensei, como primeiro passo, criar relações ali, em um dia 

com um fluxo de pessoas menor, para só depois iniciar as visitas no final de semana. 

Todavia, infelizmente não pude levar adiante o meu planejamento. Mantive as visitas 

apenas na quarta-feira, pelo período de três meses. Mas avalio que apesar da meta de 

frequentar a fila de visita no final de semana não ter dado certo, consegui fazer um 

trabalho de campo produtivo. Pude travar diálogos importantes, que, sem dúvida, foram 

fundamentais para este trabalho. Sem essa interlocução, penso que seria impossível criar 

as discussões que estão presentes neste trabalho de conclusão de curso. 

Por fim, acho pertinente expor que para mim não faria sentido escrever um texto que 

meus interlocutores não pudessem ler. Por isso, não me importei em adotar uma 

linguagem de difícil acesso, pelo contrário. Escrevo para eles e para os meus pares, e 

espero ter sido objetiva e sensível quanto àquilo que as pessoas da fila de visita do 

presídio Talavera Bruce me confiaram.  
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I CAPÍTULO 

 

1.1 A caminho... 

 

As 3:50 da madrugada o ônibus partindo de Niterói em direção a Avenida Brasil ainda 

está vazio. Além de um amigo que me acompanha, percebo a presença de mais quatro 

homens dentro do transporte. Madrugada fria. Dia de batente. Na medida em que o 

ônibus avança pela ponte Rio-Niterói percebo que, com exceção do motorista, todos 

dormem. O trânsito começa a se intensificar. Por volta de 4:30 o ônibus para na 

Avenida Brasil. O céu dá vestígios de que o sol em breve estará rompendo.  Desço na 

passarela seis e logo entro em outro ônibus em direção a Vila Kennedy. Nele tenho 

minhas primeiras impressões e contato com algumas mulheres que claramente percebi 

que se deslocavam para o presídio. Neste momento, o ônibus é tomado pelo cheiro de 

bolo de laranja proveniente da bolsa de alguém. 

“Morena, tá saindo!” -  grita o cobrador da Van a uma das mulheres que acaba de descer 

do ônibus comigo na Vila Keneddy. Este lugar, último ponto de parada para tomar a 

última condução que nos levará ao Complexo de Gericinó, é um conjunto habitacional 

operário localizado a margem da Avenida Brasil, zona oeste do Rio de Janeiro. Faz 

parte do bairro de Bangu. Tal conjunto habitacional foi criado na década de 60 e 

destinado aos moradores removidos de algumas favelas do Rio de Janeiro
1

, 

respondendo aos projetos de ‘’limpeza paisagística” da cidade, liderado por Carlos 

Lacerda, então governador do Rio
2
 

Em meio à paisagem local da Vila Keneddy, destacam-se algumas mulheres que 

carregam consigo grandes bolsas destinadas aos presos. São 5:50  da manhã do dia de 

                                                           
1
 Morro do Pasmado (Botafogo), morro do Esqueleto (onde atualmente encontra-se  o campus da UERJ) e 

favela de Ramos. 
2
  A Vila Keneddy recebeu este nome porque a verba para a construção dos bairros proletários foi 

proveniente do projeto, em parceria com os Estados Unidos, “Aliança para o Progresso’’. Como disse, foi 

comandado por Carlos Lacerda, com a intenção de tirar das ‘’vistas’’ da cidade do Rio de janeiro algumas 

favelas. O projeto de Keneddy tinha por finalidade financiar projetos sociais em países da América latina, 

a fim de evitar o avanço do comunismo nos anos 60. Para maiores esclarecimentos sobre o assunto, ver:  

http://www.oriodejaneiro.com/vila_kennedy-htm/ acesso em 21/02/2016. 



 
 

4 
 

quarta-feira. É dia de visita
3
. Neste ponto da Vila, local de fluxo intenso, destacam-se 

também os homens que trabalham fazendo o transporte das mulheres para o presídio 

masculino. São muitas as vozes. Assim que desço do ônibus também escuto o seguinte 

chamado na voz de um cobrador: “Presídio!” As mulheres que comigo estavam no 

ônibus dirigem-se a esta Van. Eu as sigo. 

Vans uma depois da outra esperam seus clientes, como de costume. Moto-taxis vão e 

vem, mulheres e mais mulheres fazem o mesmo caminho alternadamente, as quartas, 

sábados e domingos.  Carregam consigo não apenas as bolsas, mas também sonhos 

desfeitos, cansaço, saudade e filhos. “Estou atrasada” - desabafa uma delas ao entrar. 

Tento escutar a conversa de uma mulher que está próxima de mim enquanto ela diz que  

não tinha conseguido dormir a noite toda. “Deve ser ansiedade” - responde a colega ao 

lado. 

Peço para o cobrador me avisar quando chegar ao presídio feminino Talavera Bruce.  

Ele, surpreso, responde: “vocês vão pra aonde?” Repito que o destino seria o presídio 

feminino e escuto logo em seguida a seguinte frase dirigida ao motorista da van: ‘’Olha, 

esse povo vai pro presídio das mulhé’’ - referindo-se a mim e meu amigo. 

Ao descermos da van noto que mais ninguém além de nós desceu.  Ao direcionar o 

olhar para a entrada do presídio percebo que ainda não havia nenhum indício da fila de 

visita. Tínhamos sido os primeiros a chegar. A van cheia  continuou o seu caminho para 

dentro do Complexo de Gericinó, a fim de levar as mulheres aos presídios masculinos, 

já que o Talavera fica localizado próximo à entrada do Complexo. 

  

 

 

 

 

 

                                                           
3
 A visita acontece nos dias de Quarta feira, quinta feira e finais de semana em algumas unidades do 

presídio masculino. No Talavera Bruce, as visitas acontecem quarta feira, 12:00 e finais de semana, ás 9 

da manhã. 
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No caso das prisões, o cimento dos seus muros somente ganha liga  

quando misturado aos nossos juízos morais. 

(Barbosa, 2005). 

 

 

1.2 Breve histórico sobre aprisionamento feminino no Brasil 

 

Em 1942 era inaugurada a Penitenciária de mulheres do antigo distrito federal em 

Bangu, bairro da zona Oeste do Rio. Era um estabelecimento destinado exclusivamente 

à prisão de mulheres, cujos motivos de aprisionamento ainda giravam em torno da 

moral e dos bons costumes. Presas pelo crime de “vadiagem”, principalmente pelo 

exercício do meretrício, tais mulheres lotavam as pequenas e poucas celas a elas 

destinadas. 

Pouco depois da metade do século XIX, ainda no período do Império, o aprisionamento 

de mulheres já se mostrava recorrente. De acordo com Mesumeci e Ilgenfritz (2002, p. 

58), um mapa do movimento do “calabouço”, que nesta época ainda funcionava em 

conjunto com a ‘’Casa de Correção da Corte’’, menciona a passagem de cerca de 187 

mulheres escravas entre os anos de 1869 e 1870. Antes da criação da Casa de Correção 

da Corte, em 1850, o calabouço, era um espaço destinado à prisão de escravos que eram 

enviados pelos seus senhores para serem “corrigidos” através do açoite ou reservado 

àqueles que eram capturados após uma fuga.  O local, cujo nome designa ‘’porão de 

navio’’, servia também como um depósito de escravos, onde ficavam tanto os escravos 

pertencentes a alguém falecido, quanto os escravos que os donos não buscavam, por 

considerar o valor a ser pago pelo serviço de “correção” através da chibata superior ao 

próprio valor do escravo. Hoje, infelizmente, ainda contamos nas cadeias brasileiras 

com os “presos esquecidos”, como são chamados àqueles cujos processos estão 

paralisados nas Varas de Execução Penal. Mas esta situação também se prolongava no 

passado. No início do Império, em 1831, diante do quadro de insalubridade e horror 

humano encontrado no Calabouço, muitos que lá passaram anos e anos só foram 

retirados após decisão do ministro da justiça para que vendessem todos. O local que não 

tinha ventilação, consequentemente apresentava um péssimo cheiro; muito calor; 
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escassa comida; ausência de latrinas e catres; mistura de presos, homens, mulheres e 

crianças; presos em estado de semi-nudez etc.  (Holloway 1997: 65).  

Nas primeiras décadas do século XIX, formaram-se “comissões de cidadãos probos” 

para averiguar o estado das prisões e propor reformas. Neste momento, as elites 

brasileiras buscavam entrar em sintonia com as discussões penais em curso na Europa e 

nos Estados Unidos. Discussões estas baseadas nos apelos reformistas pela 

humanização das penas e pela utilização do castigo para fins de correção. Essa 

ampliação do debate com relação às prisões culminou na construção da ‘’Casa de 

Correção da Corte’’ (1850) e da “Casa de Detenção da Corte” (1956). A pena de prisão, 

assim, se transformava em principal penalidade (antes a prisão servia apenas para 

custodiar o infrator até a aplicação das penas cabíveis). O Brasil, neste momento, 

‘’acertava o passo com a modernidade penal” (Barbosa 2005:105). Sua construção, 

inspirada em moldes do edifício da prisão de Gênova, procurava enterrar aquilo que os 

relatórios de tais “cidadãos” traziam acerca da situação dos estabelecimentos anteriores: 

‘’Cadeias infectas, com péssimas condições de higiene, mistura de presos e que no 

verão, chegavam a morrer sufocados
4
”. (Holloway 1997: 66-7 apud Barbosa 2005: 

111). 

Todavia, é importante notar que mesmo após a construção da casa de correção da corte, 

banhado por todo esse ideário de reforma penal, o calabouço não deixou de existir: “Foi 

providenciado duas salas do novo local, destinado apenas para a continuação da prática 

de açoitamentos para escravos
5
”. (Barbosa 2005: 112). Conforme consta no relatório do 

conselho penitenciário do distrito federal de 1870, apontado por Soares e Ilgenfritz:  

dois falecimentos e outras 16 presas que ali ‘’ficaram existindo’’. O relatório feito dois 

anos depois, menciona, por sua vez, uma mulher escrava por nome de ‘’Isabel Jacintha’’ 

que já estava presa cerca de 25 anos (Soares e Ilgenfritz 2002: 52).  

 

Um segundo momento importante na história do aprisionamento feminino no Brasil se 

deu nos anos 20 do século passado.  Em 1923, quando à frente da discussão 

penitenciária no Brasil, Lemos Brito chamou a atenção para a condição da mulher 

                                                           
 
5
 Chama a atenção o fato que para a construção da Casa de Correção da Corte foi utilizada mão-

de-obra escrava e de presos condenados à pena de galés.  
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encarcerada e a necessária apartação de homens e mulheres para efeitos de correção.
6
 

Outro nome de destaque é Cândido Mendes. Quando presidente do conselho 

penitenciário do Distrito Federal, em 1928, categorizou como ‘’vergonhosa e 

miseranda’’ a situação das mulheres presas (Mesumeci e Ilgenfritz 2002: 53). É curioso 

que os nomes de tais homens acabaram batizando dois estabelecimentos prisionais. A 

antiga casa de detenção da corte virou penitenciária Lemos Brito (demolida com a 

desativação do Complexo da Frei Caneca em anos recentes) e o presídio da Ilha Grande 

foi nomeado de Candido Mendes. 

 

Entretanto, apesar desses apelos pelo respeito à condição feminina e pela atenção às 

prisões femininas em si, nenhuma legislação foi promulgada nesse sentido até os anos 

40. Embora existisse informalmente uma apartação em vários estabelecimentos, não 

havia uma obrigação formal. Assim, isto era feito quando as condições dos locais 

permitiam:   

  

Embora, o encarceramento de mulheres em salas, celas, alas e 

seções separadas dos homens fosse uma prática recorrente, até o 

ano de 1940, não havia qualquer diretriz legal que exigisse ou 

regulamentasse nem essa prática, nem uma instituição para tal 

fim específico. Assim as mulheres presas eram separadas ou não 

dos homens de acordo com as condições materiais para tal’’ 

(Artur 2011, p. 13).   

 

Devo ainda ressaltar que as primeiras propostas de reforma legal que justificavam a 

separação dos presídios masculinos e femininos, discutidas principalmente por Lemos 

de Brito, não levavam em conta uma melhor qualidade da condição feminina no cárcere. 

O foco era outro. Era a condição masculina no cárcere.  O motivo de receio era saber 

quanto a presença da mulher poderia prejudicar na recuperação do homem preso, pois 

segundo as palavras do próprio autor, as mulheres eram ‘’ninfomaníacas, portadoras de 

um fluido pecaminoso... Exacerbam o sentimento genésico dos sentenciados, 

aumentando-lhes o martírio da forçada abstinência” (1943, p. 18). 

                                                           
6
 Lemos Brito era proclamado um dos maiores “penitenciaristas” de sua época. Em vida, 

escreveu vários tratados sobre a situação prisional, entre eles destacam-se: “As prisões do 
Brasil’’ e ‘’As mulheres criminosas e seu tratamento penitenciário’’.  
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Os motivos que levavam ao aprisionamento feminino, como já ressaltado no início do 

texto, giravam principalmente em torno dos crimes de vadiagem que consistiam na 

condição de meretriz ou então encontrar-se nas ruas em estado de embriaguez. Na época  

eram chamadas de ‘’sem officio”, vistas como ‘’desocupadas’’. Outros motivos que 

levavam a prisão eram os crimes de infanticídio e aborto.  

Considerando estas várias entradas, em seus escritos sobre as condições prisionais da 

época, Lemos de Brito chama a atenção para a necessidade de separar não apenas as 

mulheres dos homens, como também separar estas mulheres de acordo com os crimes 

cometidos.  Para o autor, a mistura de mulheres presas por diferentes motivos traziam o 

perigo de contaminação: as mulheres presas por crimes de vadiagem (prostituição) 

poderiam contaminar as encarceradas por crimes de aborto e infanticídio (considerados 

crimes mais leves): 

Havia um juízo moral subjacente no discurso dos que 

elaboravam esses relatórios, que os levava a discriminar e 

proteger as presas comuns condenadas por infanticídio, aborto, 

furto, diferenciando-as daquelas detidas pela polícia e 

enquadradas nas contravenções de vadiagem ou embriaguês’’ 

(Soares e Ilgenfritz 2002, p:54).  

 

 

Tais conclusões de Lemos Brito no que diz respeito principalmente as mulheres 

prostitutas estão em sintonia com algumas teorias pseudo-científicas muito divulgadas 

na época. A teoria lombrosiana particularmente influenciou muitos estudos brasileiros 

no período, entre os quais Lemos de Brito.  Em seus escritos, apontava a mulher 

prostituta como a “mulher criminosa por excelência”, de modo a não ver meios de 

“transformar as ninfomaníacas com odor di femina” em mulheres “dóceis, assexuadas e 

trabalhadeiras” (Brito, 1943, p.16). 

 

Lima, por sua vez, chama atenção aos artigos escritos por Victório Caneppa, na época 

diretor da penitenciária central, ainda na era Vargas. Em seu livro (1983, p. 36) a autora 

relata que Caneppa argumentava na revista “A Estrela”, órgão da penitenciaria central, 

se “é ou não é a mulher mais criminosa que o homem”, destacando que: 

 

Quanto mais a mulher assumir os papéis masculinos, as 

atribuições sérias que são privativas do homem, mais estará 
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exposta a delinquir. Seu verdadeiro destino social, ler aí, sua 

domesticidade, sua maternidade, sua feminilidade, sua 

dependência, sua fragilidade, salvam-na dos perigos do mundo a 

que está submetido o homem. 

 

Concluindo que: 

   

Ela é mais criminosa que o homem, pois é a personificação da 

tentação: modo relativo do mal (...) sendo a mulher quase 

sempre a autora indireta dos crimes praticados pelo homem (...) 

o homem delinque em seu lugar e por sua causa (...) a mulher, 

embora domesticamente virtuosa não possui a consciência social 

do homem; extremamente vaidosa, é capaz de por mero 

capricho, estimular o homem ao crime’’. 

 

 

 

1.3 Reformulações 

 

Recapitulando este momento da história. Em 1923, Lemos Brito inicia, a mando do 

então ministro da justiça, um plano de reforma penitenciária que só em 1924 ficou 

pronto. Nele, Lemos de Brito aconselhou a construção de um ‘’reformatório especial’’ 

isolado para as mulheres condenadas a mais de três anos do Distrito Federal, mas 

também às mulheres remetidas pelos estados da federação. 

Em data posterior, já nos anos 30, durante o período do Estado Novo, diversas medidas 

foram postas em prática visando uma nova regulamentação das prisões no Brasil. O 

quadro de mudanças nos códigos deste período em diante assim pode ser resumido:  

O Regimento das Correições que pretendia reorganizar o regime 

carcerário; em 1934, foi criado o Fundo e o Selo Penitenciário, a 

fim de arrecadar dinheiro e impostos para investimento nas 

prisões; em 1935, foi estabelecido o Código Penitenciário da 

República, que passou a legislar sobre o ordenamento de todas 

as circunstâncias que envolviam a vida do indivíduo condenado 

pela Justiça; e, em 1940, passou a vigorar o novo Código Penal. 

(Artur 2009, p. 2). 
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Assim, foi somente no ano de 1940, com o novo Código Penal, que entra em vigor as 

primeiras medidas no que concerne à criação de um espaço destinado ao aprisionamento 

exclusivamente feminino. Em 1942, então, é inaugurado o primeiro presídio feminino 

do Brasil, o “Talavera Bruce”, no Rio de Janeiro. Acho de extrema importância 

explicitar que até então as mulheres eram trazidas esporadicamente pelos policiais para 

a Casa de Correção da Corte, posteriormente chamada Penitenciária Central, sendo em 

sua maioria aprisionadas sob a categorização de “sem oficio”. Com o surgimento do 

novo código penal e, consequentemente, com a criação do presídio feminino, tal 

justificativa para o aprisionamento de mulheres não mudou, mas passou-se a usar outra 

nomenclatura. O motivo (crime) agora vinha escrito como “vadiagem”. Sabe-se que as 

mulheres permaneciam ali de oito dias à três meses, porém não se sabe se todas elas 

eram processadas e julgadas (Mesumeci e Ilgenfritz 2002 p. 54). 

 

1.4 Período das freiras 

 

A ideia de entregar administração interna e pedagógica dos presídios femininos as 

freiras do “Bom Pastor d’Angers” em 1942 traz consigo uma avalanche de questões. 

Em primeiro lugar, existe um juízo moral muito forte embutido nessa escolha: quem 

poderia melhor cuidar da moral e dos bons costumes de uma mulher criminosa senão as 

representantes máximas desse modelo? Era preciso corrigir. Restituir para a sociedade 

mulheres voltadas para o cuidado do lar; dedicadas aos cuidados dos filhos; recatadas; 

verdadeiras beatas. Tais mulheres no cárcere deveriam passar por um verdadeiro 

processo de purificação e adestramento para que se tornassem adequadas ao que se 

pensava ser o “ideal de mulher”.  

Dentro deste ideal requerido, acreditava-se que as mulheres, uma vez acompanhadas 

pelas freiras, voltariam prontas para serem submissas aos maridos, com a sexualidade 

voltada para a satisfação do mesmo e para a procriação. Já as solteiras e idosas teriam a 

vida destinada à vida religiosa (Mesumeci e Ilgenfritz 2002 pp. 57-8). Conforme ressalta 

Lima: “a prisão será o lugar de se reabilitar a mulher a seus instintos ‘positivos’ 

(domésticos) e de conter e expurgar seus instintos ‘negativos’ (sexuais)’’ (1983 p. 43). 
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Elça Mendonça de Lima em seu livro intitulado “Origens da prisão feminina no Rio de 

Janeiro: o período das freiras’’ (1983) expõe alguns trechos do “guia das internas”. Este 

guia, que era fornecido às presas, deveria servir como uma cartilha ou manual de 

orientação dos comportamentos dentro do cárcere. Vale reproduzir alguns desses 

trechos para termos uma pequena noção do trabalho das irmãs e dos efeitos desejados 

pelas mesmas na vida das presas, principalmente no que diz respeito a sua sexualidade: 

 

Para o caso do estabelecimento prisional em São Paulo, que também esteve sob a 

administração das freiras até 1973, Artur assinala um dado importante: o propósito de 

diferenciar o máximo possível a prisão feminina dos modelos prisionais masculinos. 

Segundo a autora, o Presídio de Mulheres de São Paulo, inaugurado um ano após a 

Das instruções de cultura e moral 

As instruções me ajudarão a aprofundar as verdades apreendidas no catecismo, a 

corrigir-me de meus defeitos, a adquirir luzes, conhecimentos gerais, em questão de 

civilidade, moral, economia doméstica, higiene, educação de todas as potências de 

meu corpo e de minha alma. 

As instruções me vão orientar e preparar em vista de meu futuro, da minha missão 

de manhã, quando eu for reintegrada na sociedade. 

Relações com a autoridade 

Não ter conversas ou discussões, em que sejam atacadas as leis do país, os poderes 

públicos, a religião, a diretoria do estabelecimento e suas determinações. 

Não escrever cartas que tratem de críticas à administração e quaisquer autoridades. 

Dos recreios e tempos livres 

Não serão permitidos cantos e danças de macumba e outras semelhantes. 

Não deverão isolar-se duas a duas, pelos cantos, ou tão afastadas que torne difícil o 

ver o que dizem e fazem. 
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penitenciária de mulheres no Rio de Janeiro, fora antes uma casa construída nos jardins 

da penitenciária, especialmente para o diretor do presídio:  

Estamos diante de uma suposta atenuação das penas, da 

instalação física das condenadas em uma casa, do trato direto 

com as presas ser função de freiras sem a presença imediata de 

agentes penitenciários ou policiais (2011 p. 88).   

A autora nos convida a pensar algo particularmente interessante sobre o fato, pois ali a 

mulher passaria por um processo de (re)adaptação já diretamente inserida naquilo que 

era entendido como o seu lugar natural, a casa, o ambiente doméstico. Após o 

cumprimento da pena, já estaria adaptada ao que diriam ser seu “habitat”.  

Voltando ao Rio de Janeiro. A penitenciária de mulheres Talavera Bruce passou por 

inúmeras modificações e reformas: incluiu-se no projeto a construção de uma capela, 

como também a criação de uma creche direcionada, inicialmente, a três crianças 

menores de três anos que viviam com as mães. Mais tarde foram construídas também as 

“surdas” (celas de castigo). Neste caso, apesar da ideia ter sido abolida do plano inicial, 

pela recusa das irmãs em isolar as presas para fins de castigo, após desentendimentos e 

dificuldades por parte das mesmas no que concerne a vigilância das presas, tal recurso 

voltou a ser cogitado e foi, então, efetivamente criado em 1953 (Mesumeci e Ilgenfritz 

2002 pp. 60).  

Contudo, se a intenção era (re)adaptar essas mulheres ao que se pensava ser seu 

ambiente de fato, treinando-as para uma vida doméstica, parece evidente que as irmãs 

buscassem ocupar essas mulheres com ensinamentos relativos às “dosmeticidades do 

lar”. Neste sentido, as mulheres aprendiam a costurar, a bordar ou ficavam encarregadas 

da limpeza e da preparação da comida. Ainda tinham a obrigação de frequentar a missa 

todos os dias.  

Nathalia Padovani, quando da realização de sua pesquisa, entrou em contato com duas 

irmãs que trabalharam na administração do presídio. Uma delas, a qual menciono aqui,  

foi a última diretora e madre do qual atualmente é conhecido como “penitenciária 

feminina da capital”
7
 em São Paulo.  Irmã Maria da Assunção, hoje aposentada, mora 

                                                           
7
 Segundo presídio para mulheres a ser construído no país, que antes funcionava onde hoje é a 

“Secretaria de administração penal do Carandiru”. Em 1974, passou a ser chamado de 

Penitenciária Feminina da Capital, sendo transferido para outro lugar, mantendo-se praticamente 
igual até hoje. Ver Padovani (2010: 59 
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em um retiro de freiras no bairro da Aclimação, em São Paulo também. A mesma 

relembrou alguns detalhes relacionados ao antigo presídio de Mulheres. Disse que 

constantemente ia à “casa de tolerância’”, situada no centro da cidade, a fim de ajudar 

aquelas ‘’pobres moças doentes’’(prostitutas), assim como as homossexuais, que 

segundo ela eram seguidamente encontradas na casas de tolerância, pois “um desvio 

leva ao outro”. A relação entre a homossexualidade e a prostituição se justificava, na 

opinião dela, porque ambos eram “sintomas de mentes transtornadas”. 

Padovani teve acesso a alguns prontuários referentes às presas da época que aqui 

acredito que valha reproduzir (2010, p. 61): 

 

 

Nesse movimento, já é possível perceber as tensões oriundas das relações entre as irmãs 

e as presas referentes às condutas que as irmãs desejavam impor. Em 1951 e 1952, 

relatórios da PCDF
8

 chamavam a atenção para as “irregularidades nessa seção’’ 

                                                           
8
 Penitenciária Central do Distrito Federal 

Maria de Lourdes da Silva: Ano do prontuário: 1952. Corpo magro, cútis 

preta, cabelo carapinha. Artigos: 129 (agressão) e 157 (assalto). Pena: 5 (cinco) 

anos e 6 (seis) meses mais multa de Cr$3000,00. Falta Disciplinar: 2 (duas) 

repreensões por faltas contra a moral. Observações: Pensamos que para a 

sentenciada n°261, o melhor recurso seria não conseguir o Livramento 

Condicional. Sua formação deixa ainda muito a desejar. Provavelmente voltará 

para a mesma vida lamentável que levava. Suas boas disposições não têm ainda 

solidez (grifos meus). 

 

Maria Aparecida Batista: Ano do prontuário: 1957. Foi presa em 26 de março 

de 1953 e recolhida ao Presídio de Mulheres em 30 de julho do mesmo ano. Ali têm 

cometido faltas contra a moral e até agora não está em condições de resistir ao mal 

quando solicitada pelas circunstâncias. É o que informa a Reverenda Madre 

encarregada daquele presídio. Diante dessas informações, tanto o instituto de pedido 

de perdão do restante da pena (grifos meus). 

 

Biotipologia como a Diretoria da penitenciária são contrários ao deferimento do 
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(referindo- se as mais de 2.200 presas naqueles anos). Uma das conclusões de tais 

relatórios apontava para a incapacidade das freiras em se adaptarem às novas 

circunstancias: “nem sempre podem exercer cabalmente aquelas funções, como, por 

exemplo acontece quando as coisas tomam proporções diferentes da rotina que estão 

acostumadas’’.  O laudo termina apontando que “foi necessário colocar a frente daquele 

estabelecimento um funcionário categorizado, de comprovadas habilidades para 

imprimir nova orientação e disciplina às internas que na sua maioria são mulheres 

vadias e decaídas moralmente” (Mesumeci e Ilgenfritz 2002 p. 62).  

Os laudos desta época geralmente remetem à falta de disciplina das presas, às sucessivas 

revoltas e depredações que acabaram culminando com a retirada voluntária das irmãs do 

Bom Pastor (Lima, 1983). Assim, em 1955 a penitenciária de mulheres deixaria de ser 

administrada pelas freiras do Bom Pastor, voltando novamente às mãos da 

administração governamental da PCDF. Vale ressaltar, como mencionei anteriormente, 

que em São Paulo tal conjuntura se manteve até 1975. Ali as irmãs mantiveram a 

administração por um período de tempo bastante superior se comparado à penitenciária 

de mulheres no Rio de Janeiro. 

Anos depois, mais especificamente em 1966, a penitenciária de Mulheres seria 

renomeada como “Instituto Penal Talavera Bruce”. Tal foi o lugar por mim escolhido 

para efetuar o trabalho de campo. 

 

1.5 A Penitenciária Talavera Bruce 

 

(...) ‘’Quantos filhos?’’, dois, levantou dedos irmãos. O golpe final chegou rápido, para 

beneficiar-se do auxílio- reclusão é preciso dar a guarda provisória dos filhos a alguém 

de fora, Érica se desfez. Em silêncio, escapou dali. As algemas e o colete preto eram 

matéria da permanência, a mulher recusava o impossível. (...)”Meu erro foi estar em 

casa a tarde. Foi estar de férias’’, isso explicava ela ser trabalhadora. Mala com 

cadeado no quarto era objeto escondido pela linhagem do marido. Enganação depois 

de onze anos de casamento, feito raro em presídio, Érica tinha papel do patrimônio. Na 

mala, a matéria prima da se escondia, foi traída por muitos.”Como se sobrevive aqui, 

Jamila?” não respondeu. 

(Debora Diniz; “Cadeia, relatos sobre mulheres”) 
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A penitenciária Talavera Bruce está localizada na zona oeste do Rio de Janeiro, 

precisamente na rua Guandu do Sena, numero 1902 no bairro Gericinó
9
, em Bangu. 

Ocupa um espaço de aproximadamente 17.000m². Com 8.000m² de área edificada 
10

, 

possui muros medindo de três a cinco metros de altura. Como disse, é um presídio 

feminino voltado para o cumprimento da pena em regime fechado. O presídio tem 

capacidade atualmente para cerca de trezentas e trinta presas, comportando no momento 

que foi feito este levantamento (janeiro de 2016) cerca de 369 mulheres. O presídio 

recebe também as presas que se encontram grávidas, que correspondem a, 

aproximadamente, 10% de sua capacidade. O presídio, é administrado pela Secretaria de 

Administração Penitenciária do Rio de Janeiro (SEAP).  

A descrição física do presídio em si foi um fator que particularmente me 

inquietou. Em primeiro lugar porque meu trabalho de campo se limitou ao espaço de 

fora do presídio, no caso a fila de visitantes, impedindo-me de dar uma descrição do 

espaço interior do presídio. Em segundo lugar porque, como pude observar através de 

meu levantamento bibliográfico, existe uma certa dificuldade em achar informações 

sobre as características do estabelecimento, principalmente em páginas eletrônicas. O 

site do Governo do Rio de Janeiro me pareceu mais desanimador ainda, já que no link 

da SEAP ficam disponibilizados apenas o endereço, email e telefone.  

Entretanto, nos últimos dois anos, mais precisamente após decidir pesquisar sobre o 

encarceramento feminino, pude observar o crescimento do interesse pelo tema da 

condição feminina prisional. Não apenas em pesquisas acadêmicas (embora estas ainda 

sejam escassas), como também nas matérias jornalísticas veiculadas pela mídia. Penso 

que tal efeito só foi possível devido ao aumento significativo de mulheres presas nos 

últimos anos. De acordo com o último levantamento do INFOPEN
11

, houve um 

aumento em 567% da população feminina presa, entre 2000 e 2014. Um crescimento 

significativamente maior do que a taxa relativa aos homens que é de 220%. Para o 

mesmo período
12

. O mesmo relatório consultado aponta ser a atividade do tráfico de 

                                                           
9
 O bairro de Gericinó é um bairro proletário do Rio de Janeiro criado em 2004. Segundo o prefeito da 

época Cesar Maia, foi criado com o intuito de ajudar na urbanização do bairro de Bangu que estava 

recebendo os projetos “Rio Cidade” e “Favela Bairro”. 
10

 http://www.cartografiasdaditadura.org.br/mapa/presidio-talavera-bruce/ acesso em 25/01/2016 
11

 Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. 
12

http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/presas-sao-jovens-negras-e-com-baixa-

escolaridade%20no-pais acesso em 25/01/2016. 

http://www.cartografiasdaditadura.org.br/mapa/presidio-talavera-bruce/
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/presas-sao-jovens-negras-e-com-baixa-escolaridade%20no-pais
http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2015/11/presas-sao-jovens-negras-e-com-baixa-escolaridade%20no-pais
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drogas a principal responsável pelo aumento significativo da população feminina no 

cárcere. 

Segundo o levantamento do Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN), as 

mulheres já equivalem a 7% da população carcerária brasileira, o que corresponde ao 

número aproximado de 36 mil presas. Lembrando que o Brasil é o quarto país com 

maior taxa de encarceramento no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 

China e Rússia. Considerando os números absolutos, no primeiro semestre de 2014 

contávamos com aproximadamente 600 mil pessoas privadas de liberdade, fazendo com 

que o numero de presos fosse superior ao número de vagas oferecidas, criando um 

déficit de 231.062 vagas
 13

. É o já tantas vezes denunciado problema da super-lotação 

carcerária. O mesmo relatório ainda indica que existia cerca de 300 presos para cada 

cem mil habitantes no Brasil, até aquele momento.  Entretanto, é importante enfatizar 

que mesmo com o aumento da massa carcerária feminina nos últimos anos, os homens 

ainda representam algo em torno de 93% dessa população. 

Como ressaltei acima, o mesmo levantamento do Departamento Penitenciário Nacional 

indica os maiores motivos do aprisionamento feminino - o trafico de drogas – e 

masculino – os crimes contra o patrimônio e o tráfico de drogas, respectivamente. Nesse 

arranjo, fazendo um panorama geral, um entre quatro presos no Brasil se encontra nesta 

situação por conta de algum tipo de envolvimento com o comércio de drogas.
14

 No caso 

das mulheres, a situação requer ser esmiuçada, pois geralmente a mulher é presa 

auxiliando de alguma forma o companheiro ou algum ente próximo no tráfico de drogas 

– fazendo um transporte aqui ou ali, inclusive para dentro dos presídios - ou usando 

aquilo que advém desta atividade como um ganho “extra” pra prover o sustento dos 

filhos. E por ser em algumas de suas modalidades uma atividade comercial que não 

requer o uso da violência, o tráfico de drogas é visto por muitas mulheres como uma 

atividade que envolve menores riscos ou participações efetivas no mundo do crime, 

como destaca Lagos: “Há ainda a percepção, por parte dessas mulheres e referenciada 

na literatura, de que o comércio de drogas não requer, necessariamente, um 

envolvimento profundo e exclusivo com um mundo do crime” (Do Lago 2014:6), 

permitindo assim manter o cuidado do lar e dos filhos.  

                                                           
13

 http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.pdf  
14                                            http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/CONSEJ/ATAS_e_Documentos_-

2013/1_PR_fev2013/APRESENTCAO_28_FEVEREIRO_DE_2013.pdf   (acessado em 2/02/2016). 

http://www.justica.gov.br/seus-direitos/politica-penal/relatorio-depen-versao-web.pdf
http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/CONSEJ/ATAS_e_Documentos_-2013/1_PR_fev2013/APRESENTCAO_28_FEVEREIRO_DE_2013.pdf
http://www.justica.pr.gov.br/arquivos/File/CONSEJ/ATAS_e_Documentos_-2013/1_PR_fev2013/APRESENTCAO_28_FEVEREIRO_DE_2013.pdf
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Assim, é de extrema importância nos questionarmos sobre como a nova lei de drogas – 

lei 11.343/2006 - contribuiu ou não para o aumento carcerário. Segundo Lagos, “a lei 

entrou em vigor e buscou descriminalizar o usuário, mas aumentou a punição do 

traficante’’ (2014 p.4). 

Outro fator crítico se refere ao perfil etário e sócio-econômico da mulher que está sendo 

presa atualmente no Brasil. Geralmente são mulheres de 18 a 29 anos, oriundas de 

regiões periféricas dos grandes centros urbanos e com baixa escolaridade. No Brasil, 

68% das mulheres presas são negras e no Rio de Janeiro esse número chega a atingir os 

86%. Além disso, a sua maioria possuem um filho, 31,7 % tem dois, e 26% tem cerca 

de três filhos
15

.  

Neste sentido, é necessário refletir sobre os hiatos que são criados a partir do 

aprisionamento da mulher em suas redes de relacionamentos. Se esta participa do tráfico 

de drogas para aumentar sua renda, se dela provém o sustento da casa, logo sua 

detenção gera impactos diretos na vida familiar. Outra agravante neste quadro é o fato 

de que, em muitos casos, o parceiro desta se encontra preso também, fator bastante 

comum e abordado na falas dos meus interlocutores em campo. (Voltarei a abordar este 

assunto no capítulo dois). 

Por outro lado, a questão da solidão que afeta a mulher presa é um dos temas mais 

abordados pela mídia e que se deixa ver, diretamente, na ausência de visitantes e na 

total falta de apoio material quando esta passa a experimentar o aprisionamento. Deste 

modo, as filas de visita no presídio feminino que são numericamente muito inferiores 

quando comparada às filas de visita no presídio masculino conotam uma realidade 

marcada claramente pela questão do gênero. Visita em presídio é a mulher visitando o 

homem, como certa vez pude ouvir de uma interlocutora na fila: “Menina, mulher não 

abandona homem, mas homem abandona mulher”.  

 Esta fala de minha interlocutora aponta para algo diretamente observável: o número 

ínfimo de homens presentes na fila que se forma na porta do presídio feminino por 

contraste com a fila de visitantes nas cadeias masculinas, na maior parte das vezes 

extremamente lotadas. Ainda sobre este assunto, vale acompanhar as reflexões de 

                                                           
15

 http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/11/estigmas-e-preconceitos-silenciam-gravidas-e-maes-presas-

diz-pesquisadora 

 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/11/estigmas-e-preconceitos-silenciam-gravidas-e-maes-presas-diz-pesquisadora
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/11/estigmas-e-preconceitos-silenciam-gravidas-e-maes-presas-diz-pesquisadora
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Ferraz de Lima (2014) no que concerne às visitas feitas aos homens nas cadeias de São 

Paulo. Ela diz que existe, por parte das mulheres, uma determinada compaixão para com 

os presos; segundo suas interlocutoras, as mesmas estariam fora, podendo “se virar”, 

diferentemente do homem preso que estaria em uma situação de impotência. No elenco 

de motivações para as visitas, o quadro oscila de um ponto extremo a outro com 

inúmeras nuances pelo meio: enquanto algumas relatavam chantagens ou ameaçadas por 

parte dos seus companheiros presos, às vezes de forma explícita, em palavras 

ameaçadoras, muitas delas expressavam em suas falas uma gratidão referente aos anos 

em que usufruíram dos benefícios dados pelo crime juntamente com o marido. 

Por fim, é interessante observar a importância dos “jumbos” ou “sacolões” na fila de 

visita masculina.
 16

 Segundo Biondi, a quantidade e a qualidade dos alimentos levados 

são, para essas mulheres, indicativos da dedicação ao preso a quem visitam (2009 p. 

21). Ferraz de Lima e Biondi explicitam que a preocupação de estar com o jumbo 

carregado está diretamente relacionada com a construção de uma boa imagem da 

mulher. Imagem esta que é construída mediante o cuidado e o sacrifício demonstrado 

por elas para com o preso. O mesmo não se dá quando se trata do contrário, dos homens 

que visitam mulheres nas filas dos presídios femininos. A hipótese que surge do meu 

trabalho é que também esta atividade de manutenção, de levar mantimentos às presas, é 

vista como feminina.  

Assim, a partir desta comparação, e na intenção de melhor esclarecer essa dicotomia, é 

que me dedico a elaborar os argumentos do segundo capítulo deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Materiais de higiene, produtos alimentícios, produtos de higiene, produtos de uso próprio e 

comum, vestuário e roupa de cama etc. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1 Experiência de campo na fila de visita do presídio feminino 

 

A solidão da mulher presa  

 

Quando iniciei meu trabalho de campo em abril de 2015, na fila de visita da 

penitenciária Talavera Bruce, meu aporte teórico já indicava o abandono experimentado 

pela mulher encarcerada e a necessidade de trazer esta questão para o debate.  No 

entanto, quando comecei a vivenciar o cotidiano da fila, quando embarquei no 

movimento experiencial trazido com o trabalho de campo, sofri um choque muito 

maior. Recordo da minha primeira vez em campo, numa quarta-feira e de como nesta 

ocasião algumas memórias passadas vieram à tona. De fato percebi o quanto já estava 

adaptada ao cenário da mulher visitando o homem e geralmente desempenhando tal 

função desde a madrugada. Tal fato era para mim algo quase habitual, levando em conta 

que sempre fez parte da minha vida ter alguém de meu cotidiano que compartilhava as 

aflições experimentadas na fila de visita do presídio masculino. Outro fato intrigante, e 

que me serviu posteriormente para refletir sobre o assunto, era o fato de que sempre essa 

pessoa era uma mulher. 

Entretanto, o primeiro estranhamento em meu trabalho de campo foi este: a visita 

feminina se iniciava por volta de meio dia no dia de quarta feira, enquanto a do presídio 

masculino iniciava-se às nove da manhã. Esse fator apontava para uma série de 

problemas, que logo foram comigo compartilhados pelas pessoas da fila, à medida que 

avançava meu trabalho de campo. Pois se quarta feira por ser um dia no meio da semana 

já impossibilitava algumas pessoas de estarem presentes, o horário de meio-dia, então, 

era fator taxativo para inviabilizar a visitação. 

Tal constrangimento se fez presente na fala de meus interlocutores quando buscavam 

explicar o porquê do número pequeno de pessoas na fila. As justificativas eram muitas. 

Alguns abordavam a questão do dia de meio de semana ser um impeditivo para aqueles 

que tinham compromissos de trabalho; outros comentavam que, por ser dia útil, as 
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crianças eram incapacitadas de irem por conta dos compromissos com a escola.   Certo 

interlocutor, e um dos únicos três homens presentes na fila, compartilhou o fato de só 

estar ali naquele dia, pelo fato de ter-se aposentado há poucos meses antes da filha vir a 

ser presa, pois do contrário a visita seria mantida apenas no fim de semana, como já é 

feita pela esposa. Esta, que estava impossibilitada de estar presente no dia de quarta por 

conta do trabalho, dividia a obrigação da visita com o marido.  

Entretanto, mesmo que tais constrangimentos objetivos sejam motivos significativos 

para explicar a porcentagem menor de pessoas na fila a fim de visitar a mulher presa, 

eles se inscrevem em uma realidade muito mais complexa. Dias, horários, 

compromissos e burocracias experimentados pelo visitante são pontos importantes, sem 

dúvida, mas eles devem ser pensados mediante uma análise da configuração da fila de 

um ponto de vista mais intimista. Volto novamente a salientar que embora a quantidade 

de mulheres encarceradas seja significativamente menor mediante a comparação com a 

taxa de homens presos, a quantidade de visitas destinadas as mulheres é extremamente 

inferior ao número de encarceradas.  Tal observação só se tornou clara para mim através 

de um contraste: quando direcionei minha atenção para a composição da fila de visita no 

presídio masculino. Neste caso uma fila comporta mais de 2 mil pessoas, naquele outro 

é composta por 30 pessoas (no dia de quarta-feira). No final de semana, nem metade das 

presas recebem algum tipo de visita.  

Todavia, e como ressaltei no final do capítulo I, apesar das dessemelhanças referentes às 

filas de visita no presídio feminino e no presídio masculino, há um ponto comum 

presente em ambas ou que liga as duas. São as mulheres. São corpos femininos que 

compõem a fila de visita nos presídios, tanto no masculino, quanto no feminino. Como 

ressalta Godoi: “O mundo social que se estrutura em função da visita se constitui como 

um universo absolutamente feminino” (2015, pg: 180).  Esta característica apresentou-

se extremamente clara na minha experiência de campo, considerando que todas as vezes 

que a frequentei, no dia de quarta feira, eu contei de 3 a 4 homens presentes. Lembro-

me de ter tentado uma interlocução com um destes homens e ele logo disse: “Eu é que 

não entro aí, quem entra é minha filha”. Perguntei qual era o seu parentesco com a 

presa, e ele respondeu: “é minha mulher, mas eu não entro aí” afastando-se rapidamente 

de mim. 
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Tema bastante abordado pela mídia, em 2015, o Jornal O Globo trazia como tema de 

uma matéria a questão do abandono do homem, quando é a mulher quem experimenta o 

evento prisão.  A matéria relatava a partir de alguns dados quantitativos obtidos da 

SEAP, que apenas 1,6% das mulheres recebiam visita íntima, sendo esse número 

correspondente a todas as seis unidades prisionais femininas no estado. No Talavera 

Bruce esse número estava reduzido a apenas 13 mulheres. Outro dado bastante 

interessante é que desses 13 companheiros que realizam a visita íntima, só cinco deles 

não estavam privados de liberdade.
17

 

Contudo, se a fila de visita da penitenciária masculina é composta predominantemente 

pela companheira, pela mulher visitando o preso, como já abordado no capítulo anterior, 

a fila na penitenciária feminina tem outros aspectos significativos que tentarei ilustrar a 

partir das minhas experiências vivenciadas na fila de visita do presídio Talavera Bruce. 

 

2.2 Uma desconhecida na fila  

 

A fila de visita da penitenciária feminina Talavera Bruce, no dia de quarta feira inicia-se 

por volta de 12:00 e nos finais de semana às 9 da manhã. Nos dias de quarta feira, que 

foi o dia escolhido por mim para iniciar o meu trabalho de campo (geralmente sempre 

cheguei antes das demais pessoas), constatei que as pessoas começavam a chegar por 

volta das dez horas ou dez e meia. São distribuídas as senhas, que ficam em cima de 

uma bancada localizada perto do portão principal da penitenciária, e à medida que as 

pessoas chegam, automaticamente pegam os respectivos números que definem sua 

posição na fila. No tempo que estive lá, não vi ninguém responsável por este trabalho de 

distribuição de senhas, fato bastante comum na fila do presídio masculino.  

Quando a fila começava a encorpar, iniciava-se um crescente falatório sobre tudo que se 

possa imaginar: reclamações sobre o presídio; gastos do mês com a compra destinada as 

mulheres presas; questões sobre a carteirinha de visita... Muitas conversavam 

tranquilamente sobre como a pessoa visitada foi parar ali e outra série de assuntos 

                                                           

17
 http://oglobo.globo.com/rio/abandono-pena-mais-sofrida-de-mulheres-nas-prisoes-do-rio-16313782 

(Acessado em 13/03/2016) 

http://oglobo.globo.com/rio/abandono-pena-mais-sofrida-de-mulheres-nas-prisoes-do-rio-16313782
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conexos. Sem dúvida, foi ali na fila, ouvindo as conversas e interagindo, que obtive as 

informações acerca dos problemas que atingiam a unidade ou de como era a relação de 

quem visitava com os guardas, sobre os objetos e mantimentos que estavam sendo 

permitidos de entrar ou sendo barrado pelos agentes.  

No entanto, quando tentei nas minhas primeiras visitas à fila uma abordagem mais 

direta, percebi que várias mulheres demonstravam uma maior resistência para 

conversar. Lembro-me de iniciar as primeiras conversas com as mulheres somente após 

um senhor ter me aberto a possibilidade de interlocução. Foi ele quem falou para 

algumas delas: “ela tá pesquisando, parece que é estudante”. De maneira geral, os 

poucos homens presentes na fila foram um tanto mais receptivos com minha chegada, 

comparados com as mulheres. Foi através de um deles, um pai que visitava a filha, que 

a primeira mulher conversou comigo. Ela nada me perguntou, só desabafou que não 

queria estar lá.  Segundo ela, estava visitando alguém por obrigação, e tal fato se tornou 

mais claro, quando percebi que a pessoa que recebia a visita era presa reincidente: “Ah, 

não gosto de visitar ela não. Saio mal daí, e já estou cansada... É a terceira vez que ela 

vai pra aí’’.  

Gradativamente, após as mulheres me verem várias vezes frequentando o espaço da fila, 

as mesmas passaram a me dar uma maior abertura. Todas praticamente iniciavam um 

diálogo com a seguinte indagação: “você não é visita, né?” Expliquei que queria saber 

sobre elas e que era estudante. Após responder algumas indagações e com o 

consentimento por parte delas, pude começar a participar das conversas, sem achar que 

eu estaria me intrometendo. Penso que tal decisão foi importante, no sentido de que, 

para além do contexto da fila, pude almoçar com algumas delas e perguntar sobre coisas 

que na fila eu não me sentia à vontade de perguntar. E foi através desse dilatamento das 

relações da fila, para fora desta, que travei importantes conversas, que sem dúvida, 

foram de extrema importância para compor esse trabalho. 

 

2.3 “Amor bandido”: quem visita e por qual motivo visita? 

 

Minhas primeiras indagações, algumas formuladas antes mesmo de frequentar a fila da 

penitenciária feminina, giravam em torno dos seguintes questionamentos: quem visita? 
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Por que visita? Se é a mulher que não abandona o homem, é a mulher que vai passar a 

dar assistência também? Apesar da presença masculina existir, porém em escala 

bastante inferior em relação às mulheres, pude constatar que até esta reduzida 

porcentagem masculina, no dia de visita na quarta-feira, não dizia respeito ao 

companheiro, mas sim ao pai. Com relação ás mulheres que visitam, ganham em 

números as mães, avós, irmãs, tias, sogras e só por fim as companheiras.  (Voltarei a 

abordar esse assunto adiante). 

Esta ausência do companheiro na fila de visita dos presídios femininos, paradoxalmente 

é sinal de uma presença marcante na trajetória dessas mulheres. Se meu levantamento 

bibliográfico já indicava claramente a participação do homem na causa do 

aprisionamento feminino, meu trabalho de campo veio a confirmar este ponto. Isto ficou 

claro já na minha primeira conversa que travei com um pai que visitava a filha. Tal 

motivo foi reverberante nas interlocuções, no sentido de que, na fala das mães e dos 

pais, o fato da filha se encontrar presa estava diretamente ligado às escolhas do homem. 

Esta justificativa também funcionava para anular, de certa forma, a culpa das filhas e, 

assim, considerá-las inocentes. Como também funcionava para afirmar que este era o 

principal motivo para o não abandono destas.  Como certa vez me disse um pai:  

A Vanessa só está nessa situação por causa do traste do marido. Ele 

roubava carros há algum tempo, e quando ele foi preso, ela estava no 

carro roubado com ele.... Minha filha nunca usou maconha, nunca se 

drogou. E já avisei a ela, que eu e a mãe dela estamos gastando muito 

para trazer as coisas pra ela, mas se ela voltar pra ele quando sair daí, 

eu esqueço que tenho filha. 

Lago (2014) aborda uma determinada situação de sua pesquisa no presídio feminino de 

São Paulo bastante relevante para se pensar esse ponto. A autora remete a uma 

interlocutora chamada Dita. Dita, segundo a versão que alguns sabiam (oficial) fora 

presa por conta de assumir algumas drogas que estavam dentro de sua casa e assim 

evitar a prisão do filho. Porém, isto não adiantou. Ambos foram presos, mas Dita nunca 

comentou sobre o real motivo da prisão, mesmo quando a autora e outras pessoas 

ligadas a pastoral carcerária a questionaram sobre o assunto. Embora houvesse algumas 

dúvidas, se Dita sabia ou não dos esquemas da droga que levaram a sua prisão, se ela 
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sabia que a droga estava em sua casa, as colegas de presídio afirmavam sua inocência e 

alegavam o fato  de sua prisão ser uma injustiça (pp. 47-8). 

Neste caso, percebo uma minimização aparente, relativa à acusação, nos casos de 

aprisionamento ligados diretamente ao homem. Entretanto, embora em muitos casos 

prevaleça o fato da mulher vir a ser presa simplesmente por estar no local do flagrante, 

mas não participando ativamente do esquema do marido, isto não exclui os episódios 

em que a mulher esteve assessorando de alguma forma a continuidade do delito. 

Algumas, quando não participam, pelo menos sabem do que se trata. Foi o caso da filha 

do meu interlocutor, que sabia que o marido estava envolvido com roubo de carros, 

assim como toda a família da mesma, mas manteve silêncio, assim como usufruiu dos 

carros que ele roubava. Vale novamente dizer que o fato das mulheres muita das vezes 

terem de certa forma usufruído das coisas obtidas através da vida do crime do marido, 

acarreta na dedicação da mesma às visitas, como forma de gratidão, como ressaltei no 

capítulo anterior.  

Contudo, quando a mulher é presa juntamente com o companheiro, experiência bastante 

recorrente como pude perceber nas conversas na fila do presídio, estabelece-se, a partir 

daí, um processo cheio de fissuras. Primeiramente, porque se anula qualquer 

possibilidade desta mulher poder receber a visita do companheiro (o que somente 

acontece nos casos raros de visita íntima como assinalei). E se por acaso o casal possuir 

filhos menores, logo também as crianças são destinadas a experimentarem diversos 

procedimentos burocráticos junto com seus cuidadores, na maior parte parentes. Deve-

se ressaltar que no presídio Talavera Bruce, onde 31,7% das mulheres tem mais de um 

filho, e 26,8% tem dois, quando alguém da família da presa encontra-se impossibilitado 

de assumir a guarda, as crianças ficam sob acolhimento do Conselho Tutelar.  Essa 

tensa experiência aconteceu com Vanessa, cuja situação seu pai me contou alguns 

detalhes:  

Eu tenho três netos, que inclusive estavam no carro, no momento do 

flagrante. Com a prisão do pai delas, e consequentemente da minha 

filha, eles ficaram um tempo na minha casa e, posteriormente, na casa 

da avó paterna. De 15 em 15 dias, eles ficam comigo e com minha 

esposa. Foi bom eles ficarem com a outra avó, pois não precisou tirar 

os meninos do colégio que estudavam... 
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Tal decisão se aplica também as grávidas que, após o desmame, no período de seis 

meses, repassam a criança ou para alguém de confiança, que faz parte de seus vínculos 

familiares, ou as direciona para um abrigo, ou ainda opta pela adoção do seu bebe
18

. No 

entanto, muitas mães reclamam da frieza como a questão é tratada, pois na maioria das 

vezes em que a mãe opta por direcionar a criança para o abrigo, esta fica impossibilitada 

de acompanhar o crescimento do filho. Embora, esse direito seja garantido por lei
19

 - a 

instituição de acolhimento tem o dever de levar a criança no dia de visita para ver a mãe 

- nem sempre é o que acontece.   

Outra peculiaridade dessa conjuntura que chamo aqui de “amor bandido” foi explicitada 

quando ouvi dona Rosa. Aparentando seus 70 anos, de tom altivo e bastante falante, 

lembro-me dela comentar com quem quisesse ouvir na fila sobre como sua neta tinha 

sido presa. Segundo ela, dos três filhos, dois já haviam passado pela experiência da 

prisão e o mais novo estava preso em Bangu. No entanto, dona Rosa agora dava 

preferência para a visita da neta, por um motivo bastante especial: o nascimento do 

bisneto. Conforme ela narra: 

A Luciana nunca foi normal da cabeça, acredita que ela conheceu o 

pai do meu bisneto, quando ele estava preso aqui em Bangu? (ela ri). 

Teve um dia que ela atendeu o telefone e era engano. Mas aí o cara 

aproveitou a deixa e puxou papo e nessa eles ficaram um três meses. 

Quando os dois decidiram se ver, ele mandou ela ir até o presídio e a 

besta foi...  Depois de um tempo, ela fez um corre aí e foi presa. De 

madrugada recebi um telefonema avisando que a Luciana tinha sido 

presa em uma delegacia, no centro do Rio, e pensa como eu fiquei... 

Quase morri! Saí que nem uma doida, peguei dinheiro com um agiota, 

e saí pelas ruas do centro de delegacia em delegacia para achar. Até 

que eu achei. Duas semanas depois veio a notícia que ela estava 

grávida... A situação sempre pode piorar, né... 

                                                           
18

 http://ittc.org.br/10849-2/ (acesso em 15/01/2016). 
19

  Sancionada em 2014, pela presidenta Dilma Roussef, Lei nº 12.962 que alterou o “Estatuto da Criança e 

do Adolescente”. Ver mais: http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-

HUMANOS/411004-CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-PODERAO-VIR-A-CONVIVER-COM-MAE-OU-

PAI-PRESO.html (acesso em 10/02/2016).  

http://ittc.org.br/10849-2/
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/411004-CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-PODERAO-VIR-A-CONVIVER-COM-MAE-OU-PAI-PRESO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/411004-CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-PODERAO-VIR-A-CONVIVER-COM-MAE-OU-PAI-PRESO.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/DIREITOS-HUMANOS/411004-CRIANCAS-E-ADOLESCENTES-PODERAO-VIR-A-CONVIVER-COM-MAE-OU-PAI-PRESO.html
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A penitenciária Talavera Bruce possui uma creche e uma unidade materno infantil 

direcionada às presas grávidas que experimentaram a maternidade na prisão. Esta é 

única unidade feminina do complexo de Gericinó com alas direcionadas para este tipo 

de apoio.   

 

2.4 Obrigação de visitar versus vontade de visitar 

 

Cada diálogo, desabafo ou comentários desinteressados feito por quem vive o cotidiano 

da fila, expressa uma espécie de bipartição sobre a vontade de estar ali. Assim como eu 

pude ouvir inúmeras reclamações referentes ao fato da pessoa presente na fila de 

visitação não querer estar ali, eu pude também conhecer pessoas que faziam questão de 

afirmar a importância da visita. 

 Este fator é determinante para uma análise da configuração da fila do presídio, pois é 

através da intensidade do querer, de efetuar ou não efetuar a visita, ou dos vínculos de 

obrigação, por outro lado, que será definida, de certo modo, quantas vezes a visita será 

experimentada.  Como pude ouvir de uma interlocutora. Quando a perguntei sobre o 

porquê dela estar visitando, assim me respondeu: “ah, com ela eu não tenho que querer, 

tenho que estar aqui, ela mandou. Mas eu disse que se era assim, eu só viria de 15 em 

15 dias, e assim ficou”. Já em outra situação, ouvi uma mãe dizer: 

Eu antes ficava me matando, vindo quarta, sábado e domingo. 

Deixava de comer pra trazer as coisas que ela me pedia. Hoje eu não 

faço mais isso de jeito nenhum! Venho de 15 em 15 dias e olhe lá! 

Esses dias, ela me mandou uma lista de quase três folhas pra trazer pra 

ela, e quando olhei pra lista, dei foi gargalhada... Até parece, né? 

 

Neste mesmo dia, ouvi uma outra mãe dizer: “aí, abre logo, o café da minha filha já tá 

frio, tadinha...” (referindo-se ao agente que não abria o portão, e já tinha 30 minutos de 

atraso). Algo que também observei foi que geralmente as mães eram as primeiras da 
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fila.  Acho importante salientar isso, pois eram elas que mais comentavam acerca dos 

problemas da unidade. Foi através delas que eu pude saber, antes mesmo de ler em um 

noticiário, que a unidade tinha sérios problemas com relação ao fornecimento de água. 

Era bastante comum essas mulheres do começo da fila comentarem que a filha estava 

com diarreia há mais de uma semana, ou que já fazia alguns meses que caia água apenas 

duas vezes por semana na unidade. 

Em outra ocasião, com uma destas primeiras mulheres da fila eu tive a oportunidade de 

estender a relação para fora do contexto da fila, pois a mesma tinha perdido a carteirinha 

e estava aguardando a chegada da nova. Por esse motivo, impossibilitada de entrar, 

quem estava responsável por levar as compras no momento era a filha mais nova. 

Lucimar acompanhava a filha mais nova até a porta do presídio, pois a mesma tinha 

acabado de ser mãe.  Quando a indaguei sobre a frequência de visita à filha, ela disse 

que frequentava todos os dias da semana abertos à visitação. Também comentou sobre 

os gastos, que considerava absurdos, e ao terminar a frase, salientou a importância do 

seu cuidado com a filha: “a Suelen é cabeça fraca... precisa de atenção, senão faz 

besteira”. 

Este cuidado, que se expressa em um acompanhamento constante, é o que também fica 

nítido na fala de um pai com quem conversei. Quando indaguei o porquê dele e a esposa 

visitarem a filha todos os dias da semana, ele me respondeu: “a Érika andou meio 

deprimida, tá sozinha né, e é minha única filha. Sempre foi muito tranquila, eu nunca 

tive do que reclamar”. 

Assim, se por uma lado a fila de visita é constituída por pessoas dispostas a 

comprometer seu tempo e sua renda visando aumentar o bem estar da presa, outros não 

estão tão dispostos a se sacrificarem muito.  Inclusive essa atitude mais 

descomprometida com a visita, realizando-a uma ou a duas vezes ao mês e levando 

apenas aquilo que se pode adquirir sem grandes esforços, também pode ser percebida 

como uma estratégia de aprendizagem para a vida. Como algo diretamente ligado a uma 

lição acerca do erro. Várias vezes ouvi dessas mães mais indispostas para executar a 

visita, o seguinte pensamento conforme resumido na frase de uma delas: “Ah, mas se 

ficar sustentando luxo, elas acostumam e saem daí pra fazer besteira de novo, não dá pra 

ficar mimando não, vira safadeza!”. 
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Em um determinado dia pude presenciar uma cena que me marcou de certa forma. Dona 

Maria chegou atrasada, quando a fila já tinha se encaminhado para dentro da 

Penitenciária. Lembro-me que ela somente podia se dirigir a mim, pois eu era a única do 

lado de fora. Assim começou o diálogo: “Faz tempo que a fila andou?” Respondi que 

tinham acabado de entrar. Ela me mostrou rapidamente um pacote pequeno de fraldas 

em um saco transparente e  disse: “Só trouxe as fraldas mesmo! Tô nem aí!”. Perguntei 

a quem ela tinha ido visitar, e ouvi a resposta: “É meu neto!” Esbocei um sorriso, mas 

logo ela disparou: “Meu filho manda eu dar assistência, fazer o quê, tá preso também...” 

Deste modo, consideremos que o ato de realizar a visita é movido por sentimentos, 

atravessamentos, experiências e motivos de cada um.  Godoi aponta que a visita “é um 

ir e vir, e suas várias repetições. É, portanto uma circulação, com espacialidade e 

temporalidade próprias’’(2005, p. 179). Pois, segundo o autor, a visita pensada em 

termos de territorialidade e fluxo de visitantes é geralmente executada por pessoas de 

espaços urbanos periféricos, pois é destes espaços que saem os maiores fluxos de 

encarceramento (p. 180). Tal observação feita pelo autor, sobre a qual não posso deixar 

de refletir, está diretamente ligada à quantidade de vezes que alguém visita. Lago, por 

sua vez, aborda esta questão relacionando-a ao trabalho dentro dos muros nos presídios 

femininos de São Paulo:  

Muitas mulheres, com efeito, não recebem visitas, tampouco 

produtos enviados por seus familiares. Essas tem o trabalho na 

prisão como única possibilidade de garantir a compra do que 

não é fornecido- ou é pouco fornecido- pela penitenciária. As 

explicações das presas sobre a falta de visitas passam por muitas 

possibilidades: há familiares de cidades distintas daquela onde 

se localiza a penitenciária e não conseguem se deslocar, há 

famílias que não possuem recursos para enviar produtos à prisão 

e alguns são dependentes, inclusive, do dinheiro ganho pela 

presa dentro do cárcere; e há mulheres que, por abandono de 

uma das partes, não tem relações com pessoas fora da prisão. 

(2014. p. 33) 

 

Como disse, penso que a fila da penitenciária Talavera Bruce reverbera do lado de fora 

o que passa do lado de dentro. Em vários sentidos. Como exemplo, se 86% das 

mulheres nesta penitenciária são negras, e com níveis baixíssimos de escolaridade, a fila 
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reproduz esse quadro, pelo que pude observar.
20

 As mulheres presentes na fila de visita 

são mulheres pobres, negras, periféricas, sozinhas também em certo sentido enquanto ali 

buscam alguma integração umas com as outras. 

 

2.5 Sistema que só dificulta 

 

Por mais curioso que pareça, a questão da visita é um processo que está em constante 

alteração. A instabilidade acerca do que pode ou não entrar, de que roupa pode ou não 

usar, demonstra uma total violência institucional perante quem pratica a visita. Por 

vezes, pude presenciar o fato de alguma comida ou bebida que até a semana anterior 

entrava ser barrada pelo agente. “Tudo depende do humor” - eu ouvi. Lembro-me da 

fala de uma interlocutora para outra quando eu ainda estava iniciando minha inserção na 

fila: “Com esse cordão você não entra de jeito nenhum, filha!”. 

Biondi, na sua introdução do seu trabalho, relata essa oscilação das regras para cada 

presídio: o fato de cada unidade possuir sua particularidade com relação ao tempo de 

espera na fila; sobre o que é proibido de entrar da lista de alimentos; os documentos 

exigidos para fazer a carteirinha (2010, p. 14) Neste sentido, por vezes na fila pude 

presenciar alguém sendo barrado, ou então algum alimento sendo jogado fora, porque 

naquela semana não foi permitido entrar algo que na semana anterior entrou. O mesmo 

se dá com relação aos atrasos correspondentes à abertura do portão. Certa vez, uma 

senhora bem idosa pediu ao agente: “Moço, abre logo pra gente... já tem uma hora de 

atraso” e outra pessoa da fila prontamente a repreendeu, respondendo: “Cala boca, 

fulana! Tá doida? Depois perde a carteirinha aí de bobeira... Fica quieta!”. 

Assim, o abandono experimentado pela mulher no cárcere conota um duplo abandono. 

Até agora centrei a discussão sobre o abandono por parte de familiares e conhecidos da 

mulher presa. Todavia, pensando para além desse prisma, a mulher encarcerada sem 

dúvida experimenta um abandono proveniente do Estado. Há uma violência 

institucional notória. O sistema penitenciário é um sistema que busca criar inúmeras 

dificuldades sobre tudo que perpassa o evento prisão. As regras e normas estabelecidas 
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 http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/11/estigmas-e-preconceitos-silenciam-gravidas-e-maes-presas-

diz-pesquisadora (acesso) em 13/03/2016 

http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/11/estigmas-e-preconceitos-silenciam-gravidas-e-maes-presas-diz-pesquisadora
http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/11/estigmas-e-preconceitos-silenciam-gravidas-e-maes-presas-diz-pesquisadora
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são todo tempo torcidas e tencionadas para dar lugar ao exercício da autoridade por 

parte dos agentes em cada unidade. Mais do que isso, há uma falta de sistematização 

entre as diversas agências que participam da administração da pena. Nesse sentido, o 

processo penal nos tribunais, os atrasos da fila, a estrutura do presídio, o transporte dos 

visitantes, entre outros elementos, não estão integralizados para receber a mulher presa e 

a mulher visitante. Como ressalta Oliveira buscando um contraste com o universo 

prisional masculino: 

 

Homens e mulheres, aprisionados em instituições penais, estão 

invisíveis para a sociedade. Mas destacamos que a invisibilidade das 

mulheres presidiárias torna-se dupla: como presa e como mulher, em 

vista da diferença numérica - pois estão em menor número se 

comparado à população carcerária masculina; e também pela diferença 

de gênero. Um exemplo disso é que a maioria das instituições foram 

projetadas e construídas para os homens (2008: 15)  

 

Este realmente é um ponto importante, uma vez que consideremos que nos últimos 12 

anos houve um crescimento notável da quantidade de mulheres no cárcere. Os 

problemas com a estrutura prisional para receber adequadamente as mulheres continuam 

sem solução: déficit de vagas, com a consequente superlotação ou mesmo a falta de um 

espaço destinado às mães que têm seus filhos no ambiente prisional são problemas que 

assolam as prisões femininas no Brasil. O que na maioria das vezes não ocorre é um 

planejamento com relação ao espaço, pois geralmente os espaços prisionais para as 

mulheres são improvisados:  banheiros destinados aos homens; kits de higiene pensados 

para as necessidades masculinas; falta de espaços para consultas médicas, inclusive 

considerando o pré-natal são fatores que se somam a esse rol de violência institucional. 

O ano de 2015 trouxe a tona diversos impasses acerca da condição prisional feminina. 

Um caso específico, que ganhou as páginas dos jornais, era marcado por um alto teor de 

atrocidade.  No dia 11 de outubro, uma presa da penitenciária Talavera Bruce, grávida 

de nove meses, foi posta na solitária. Lá entrou em trabalho de parto e teve seu bebê 

sozinha dentro de uma cela de castigo. Presas contaram que por diversas vezes pediram 
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ajuda, mas foram ignoradas. O episódio acarretou no afastamento da então diretora
21

. 

Casos de mulheres que dão a luz algemadas, são recorrentes por todo o país. No Rio de 

Janeiro, apenas no ano de 2015 foi aprovada uma medida pela ALERJ (Assembleia 

Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) que garantisse a não contenção com algemas 

de mulheres depois e durante seu trabalho de parto. 
22

 

Outro caso bastante repercutido foi com relação ao “kit feminino”, distribuído nas 

penitenciárias femininas, mas que dependendo da instituição é insuficiente. Dois rolos 

de papel higiênico por mês e um pacote de absorvente disponível para as mulheres 

usarem nos períodos menstruais, obrigam as mesmas a usar miolo de pão para substituir 

a escassez dos produtos de higiene.
23

 Por vezes ouvi as mães explicitarem que quando a 

lista apresentava itens a mais do que o necessário, já imaginavam que era pra alguém 

que estava necessitando. Lucimar certa vez comentou comigo:“ Esses dias a Suellen me 

pediu uma chinelo que não era do tamanho que ela calça.... Comprei, mas já sabendo 

que é pra uma amiga dela, que não recebe visita há mais de dois anos, coitada...” 

As questões envolvendo as inflexibilidades da diretoria da penitenciária foi algo 

bastante observado na fala de quem visita. Segundo a fala de um interlocutor, que 

visitava a esposa e realizava a visita íntima, a questão de quantas vezes no mês a mulher 

tem direito de receber a visita intima tem relação direta com a diretora. Pois, segundo 

ele, a cada vez que muda a direção, muda também os dias e o número de vezes 

destinados para tal prática: “antes a visita era permitida uma vez por semana. Quando 

entrou essa diretora nova, passou a ser de 15 em 15 dias”.  

A visita íntima nos presídios masculinos foi assegurada por lei em 1984, no entanto, 

apenas em 1999, essa lei se estendeu para as mulheres
 24

.  No presídio Talavera Bruce 
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  http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/10/justica-afasta-diretoria-de-presidio-apos-detenta-

parir-em-cela-solitaria.html (acesso em 20/11/2015). 
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 http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/12/11/gravidas-presas-no-rio-nao-poderao-

ser-algemadas-durante-trabalho-de-parto.htm (acesso em 20/11/2015). 
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 http://noticias.terra.com.br/brasil/prisoes-femininas-presas-usam-miolo-de-pao-como-

absorvente,cbaec6a46c78ba371bf9e9b00dd051cd2i3uRCRD.html (acesso em 15/01/2016) 
24

  Artigo 41, inciso X, da LEP e Resolução nº1/ 1999 do Conselho Nacional de Política Criminal e 

Penitenciária – CNPCP. Essa lei garantiu visita íntima a mulher. Em 2001  e 2011foram acrescentados 

incisos a  Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984. Uma delas, a de 2001 acrescenta:  XI – manter relações 

sexuais, pelo menos um vez por semana, com cônjuge, companheiro ou companheira, namorado ou 

namorada, respeitada sua orientação sexual; outra,  em 2011, acrescentou : XVII - Visita íntima em 

igualdade de condições e normas para ambos os sexos. Fica, ainda, assegurada visita íntima para presos 

(as) com orientação sexual homoafetiva.”  

http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/10/justica-afasta-diretoria-de-presidio-apos-detenta-parir-em-cela-solitaria.html
http://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/2015/10/justica-afasta-diretoria-de-presidio-apos-detenta-parir-em-cela-solitaria.html
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/12/11/gravidas-presas-no-rio-nao-poderao-ser-algemadas-durante-trabalho-de-parto.htm
http://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/2015/12/11/gravidas-presas-no-rio-nao-poderao-ser-algemadas-durante-trabalho-de-parto.htm
http://noticias.terra.com.br/brasil/prisoes-femininas-presas-usam-miolo-de-pao-como-absorvente,cbaec6a46c78ba371bf9e9b00dd051cd2i3uRCRD.html
http://noticias.terra.com.br/brasil/prisoes-femininas-presas-usam-miolo-de-pao-como-absorvente,cbaec6a46c78ba371bf9e9b00dd051cd2i3uRCRD.html
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/109222/lei-de-execu%C3%A7%C3%A3o-penal-lei-7210-84
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apenas em 2001 esse direito foi obtido.  Apesar da lei garantir este direito á mulher 

presa, as dificuldades impostas para tal direito seja plenamente realizados já começa 

pelas barreiras criadas por cada estabelecimento prisional. É extremamente comum nas 

cadeias brasileiras que a visita íntima seja considerada um privilégio. Muitos presídios 

femininos no Brasil explicam a não disponibilidade de visita íntima pelo motivo de não 

terem um espaço destinado para as mulheres receberem os companheiros. 

Portanto, retomando a discussão sobre a história do encarceramento feminino no Brasil, 

podemos dizer que o tratamento atual da visita íntima está ligado a toda uma 

configuração de cárcere feminino tal como foi e ainda é banhado em pressupostos 

morais. Qual deve ser o papel da mulher? – se perguntava naquela época e até hoje 

ainda se pergunta. Se nos anos 40, com a nova lei penal, foi garantida a separação 

formal de homens e mulheres, não foram criados, todavia, espaços destinados para 

receber a mulher presa devidamente. Infelizmente, os avanços alcançados com relação 

ao direito de visita, à visita íntima, foram garantidos a passos curtos enquanto a 

população carcerária feminina aumenta em larga escala e a mulher sofre duplamente. 

Embora tais direitos sejam garantidos por lei, a lei na maioria das vezes não caminha ao 

lado da prática.  

Neste sentido, as práticas do sistema elaboram toda uma rede de parcialidades, que só 

tende a prejudicar os vínculos das mulheres extramuros. Isso vale não apenas pra pensar 

a visita íntima. A cadeia transborda o sofrimento para fora dos seus muros:  para efetuar 

uma visita é exigido uma série de documentações e provas de vínculos afetivos; é 

exigido que a pessoa possua recursos para se locomover até o Complexo – três ou mais 

conduções; é exigido que possa comprar mantimentos para quem está presa etc. Em 

suma, quem visita é punido também. 

 

2.6 Liminaridades 

 

Neste capítulo procurei apresentar alguns elementos presentes na dinâmica da fila e 

algumas questões que se colocam para quem participa desse contexto.  Procurei também 

                                                                                                                                                                          
Para saber mais: http://jorgecesarassis.jusbrasil.com.br/artigos/121940519/novas-consideracoes-sobre-o-

direito-a-visita-intima-na-justica-militar (acesso em 13/03/2016) 

http://jorgecesarassis.jusbrasil.com.br/artigos/121940519/novas-consideracoes-sobre-o-direito-a-visita-intima-na-justica-militar
http://jorgecesarassis.jusbrasil.com.br/artigos/121940519/novas-consideracoes-sobre-o-direito-a-visita-intima-na-justica-militar
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trazer alguns exemplos que pudessem deixar claro como as coisas de dentro reverberam 

do lado de fora da penitenciária, reverberam na fila de espera dos visitantes. Comentei, 

mesmo que não profundamente, alguns impasses criados pelo funcionamento do sistema 

penitenciário e que participam diretamente do duplo abandono experimentado pela 

mulher. Chamei a atenção para a centralidade das questões de gênero, pois ser mulher 

no cárcere - desde as primeiras discussões acerca dos projetos de penitenciárias 

femininas - é uma condição que se articula com modelos de comportamento feminino 

projetados ou impostos sobre as mulheres, sobre seus papéis devidos, adequados ou 

esperados perante a sociedade.  

No entanto, desde o inicio do meu trabalho de campo, na fila de visita do Talavera 

Bruce, procurei compreender e estar sensível às questões ali colocadas, assim como as 

questões não expressas nas falas, mas manifestadas nos silêncios, nos olhares distantes, 

nas inversões do humor – como o caso de interlocutores que enquanto me contavam do 

porquê de estarem ali, tornavam uma história aparentemente dolorosa em uma história 

contada sob gargalhadas. 

Neste sentido, quando passei a efetuar o trabalho de campo, pensando na fila como uma 

linha de tensão entre o dentro e o fora, lugar de encontro entre afetos de dentro e de 

fora, pensei que a fila pudesse ser vista como um espaço de liminaridade. Um espaço 

liminar onde se encontram solidões, tensões, forças, mágoas, sonhos e demandas. A fila 

como uma fronteira material, política, simbólica e existencial, vivenciada por essas 

pessoas. 

Assim, se seguirmos Turner em seu “Floresta de Símbolos”, podemos pensar a fila e sua 

relação com o dentro como sendo composta pelas fases dos processos liminares: 

A fase inicial da separação compreende o comportamento simbólico que se 

refere ao afastamento do indivíduo, ou do grupo, seja de um ponto fixo 

anterior, a estrutura social, ou de um conjunto de condições culturais (“um 

estado”); durante o período liminar, interveniente, o estado do sujeito ritual 

(o” passageiro”) é ambíguo; ele percorre um reino que tem poucos ou 

nenhum dos atributos dos estados passado ou vindouro; na terceira fase a 

passagem é consumada (2005:138). 

 

Assim como Turner considera esta “transição’” como um processo, como um devir, e 

no caso dos ritos de passagem até mesmo como uma transformação, penso na fila como 
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um processo através do qual o indivíduo sairá transformado. Isso porque a fila é 

permeada por processos duros, regrados e dotado de dificuldades e humilhações que 

constantemente, de cima para baixo, como em uma escala hierárquica, são mantidos  

pelos agentes, pela diretoria  e pelo próprio sistema de forma geral.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Mediante algumas considerações a respeito das condições de quem frequenta a fila de 

visita da penitenciaria Talavera Bruce, tentei esboçar alguns traços desse cotidiano. 

Cotidiano que expõe um sistema prisional dotado de brechas, que desde seus projetos 

iniciais veio reproduzindo uma política criminal que reflete em sua raiz o modo como a 

mulher é socialmente aludida. Quando uma mulher comete um delito, ela carrega 

consigo toda uma gama de estigmas sociais, constituídos a partir dos papéis de gêneros 

socialmente construídos sobre o que é ser Mulher. Tal conjunção culmina não apenas 

em seu abandono por parte dos companheiros ou familiares, como também escancaram 

o abandono das autoridades, ao depararmos com uma total carência de políticas 

criminais voltadas para as especificidades da mulher. 

É importante considerar também o aumento notável da quantidade de mulheres presas 

por todo o país, e de que este aumento está relacionado diretamente com o tráfico de 

drogas. Não esquecendo que a nova lei de drogas aumentou consideravelmente a pena 

mínima para este delito. Entretanto, quando examinamos as práticas em que estão 

envolvidas estas mulheres, percebemos que estas em sua maioria não trabalham em 

pontos de venda ou exercem funções importantes no comércio varejista da droga nas 

comunidades pobres.  Tais mulheres geralmente são presas por ocuparem lugares 

acessórios neste comércio. São presas por serem usuárias, por levarem drogas para o 

presídio masculino, por fazerem o transporte de pequenas quantidades.
25

 

Os índices alarmantes de mulheres presas por delito de drogas demostram a fragilidade 

da política de drogas no Brasil. A maior parte das mulheres que estão aprisionadas, o 

foram portando quantidades ínfimas; raramente se encontram em tal situação por 

praticar crimes violentos. É interessante ressaltar que esse é um quadro presente em toda 

a América Latina com relação ao aprisionamento feminino. No Equador, o numero de 

mulheres presas com relação ao tráfico de drogas, subiu para 80%. Países como a 
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  Luciana Boiteux, professora de direito penal da UFRJ, em entrevista concedida para o site : 

http://www.brasil247.com/pt/colunistas/pauloteixeira/204325/A-guerra-contra-as-drogas-%C3%A9-uma-

guerra-contra-as-mulheres.htm 
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Argentina e Costa Rica, apresentam cerca de 60% das mulheres presas vinculadas ao 

delito de drogas
26

. 

Consequentemente, alguns países da América Latina que passam pelo mesmo problema 

já vêm adotando procedimentos para lidar com esta situação. Em 2013, a Costa Rica 

criou alguns critérios de gênero para a análise das penas. Em função da pobreza, ou da 

responsabilidade em cuidar de crianças e idosos com deficiência, o país tem aplicado 

redutores de penas para mulheres que encaixam-se nesta situação. O Equador adotou 

um indulto para pessoas presas por transporte de drogas, que já cumpriram 10% da 

pena. Após a adesão do indulto, a taxa de reincidentes caiu significativamente
27

. 

No Brasil, as penas são relativamente altas para este tipo de crime, muitas mulheres 

passam de quatro a oito anos presas.  

*** 

O debate político atual, com relação ao aprisionamento feminino, tem muitos impasses. 

Portanto, nos últimos anos, tem se notado uma maior atenção a essa população. Essa 

notoriedade eu atribuo, primeiramente, às organizações e instituições ligadas aos 

direitos humanos, que não apenas elaboram audiências públicas e manifestos, como 

enviam relatórios e ofícios aos órgãos públicos responsáveis pelas administrações 

carcerárias. Em 2007, após um documento redigido pelo “Grupo de estudos e trabalho 

mulheres encarceradas’’, que denunciava inúmeras violações dos direitos garantidos 

pela mulher presa, houve uma audiência com o governo brasileiro, que após os 

constrangimentos, se comprometeu através do site oficial da União com a criação de um 

Grupo de Trabalho Interministerial para a “Reorganização e Reformulação do Sistema 

Prisional Feminino”
28

. 

Foi notável uma maior predisposição política no governo Lula para discutir pautas de 

direitos humanos e políticas públicas para mulheres, o que possibilitou a entrada do 

cárcere feminino na agenda governamental (Martins e Leite p. 7). O ano de 2009 

assegurou a criação de uma “Secretaria de Políticas para as Mulheres”, a promulgação 
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da lei que garante que as mães presas permaneçam por um período mínimo de seis 

meses com os seus bebês, e outras políticas que asseguram direitos à mulher presa 

grávida. 

No ano de 2014, o site oficial da União informava a instituição de uma “Política 

Nacional de Atenção às Mulheres em Situação de Privação de Liberdade e Egressas do 

Sistema Prisional”. Sua finalidade, além de reformular as práticas do sistema prisional 

brasileiro, para garantia de direitos das mulheres, era executar uma política de atenção 

às presas, visando também uma assistência para as mulheres que deixam a prisão, já que 

muitas passam pelo estigma de ex-presidiária, impossibilitando em vários casos que as 

mesmas consigam trabalho ao sair da penitenciária
29

. 

Entretanto, devo ressaltar que nem sempre as políticas instauradas pelo governo federal 

direcionadas às presas conseguem trazer para o campo da prática o exercício de tais 

direitos. Pois existe muita variação na aplicação dessas políticas de estado para estado. 

Lembremos que as administrações penitenciárias são estaduais. Além do que, como 

vimos, importa quem administra, qual é a política governamental em curso em 

determinado momento. Troca-se o governo, troca-se de política. 

Um último ponto que ainda não abordei diz respeito à revista vexatória
30

. O ano de 

2015 foi palco de extensas lutas políticas para o fim deste tipo de revista. No mesmo 

ano, o Conselho Nacional de Política Criminal recomendou o fim da revista vexatória, 

do qual a considerava “desumana ou degradante”.  No entanto, após as votações a favor 

do fim desta prática pela Assembleia Legislativa do estado do Rio de Janeiro, o então 

governador do estado a vetou. O mesmo considerou a prática feita por scanners 

insuficiente para garantir a segurança das penitenciárias. O veto do governador foi 

derrubado pela Alerj, posteriormente. 

Estes exemplos nos mostram o quanto o sistema carcerário, principalmente, no que diz 

respeito ao feminino, necessita de reformulações e políticas públicas urgentes. Pois 

quem está sendo punida? No caso da mulher, esse quadro se agrava, quando o sistema 

trata estas como homens, não levando em conta suas especificidades e as questões de 

                                                           
29
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 A revista vexatória, ou revista íntima, consiste em inspecionar as partes íntimas de quem visita. A 

pessoa deve tirar a roupa diante dos funcionários, agachar, tossir. Muitas são as denúncias de mulheres 

com relação a esta prática. Geralmente as reclamações expressam o caráter agressivo das funcionárias que 

revistam as mulheres. 
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gênero perpassadas nesta conjuntura. O sistema prisional brasileiro deve o quanto antes 

olhar para as especificidades de cada mulher, pois estas estão sendo punidas por uma 

política anti-drogas que além de prender as pessoas erradas, condenando mulheres 

pobres, jovens, negras, mães e vulneráveis, estão automaticamente punindo o pouco que 

lhe restou de seus relacionamentos: sua família. 
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