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Afetos restritos
Discriminação à mulher se reflete nas cadeias, onde enfrentam restrições para
receber visitas e exercer a sexualidade

Magali Gláucia Fávaro de Oliveira

1/10/2015  
Quando uma pessoa é encarcerada, ela perde o seu direito de ir e vir, mas nem por isso deixa de ser
detentora de vários outros direitos. Um deles é o direito de receber visitas, fundamental para que não
haja um rompimento total dos seus vínculos familiares e de amizade. 
 
Enquanto o isolamento excessivo do indivíduo na sociedade gera comportamentos violentos consigo mesmo
e com os outros, o isolamento excessivo do preso pode impedir sua recuperação e reintegração social. O
distanciamento em relação à sociedade vai minando as relações que ele nutria, tornando‐o mais solitário e
agressivo, por não encontrar espaços de reconstrução e reconhecimento de sua própria identidade.
 
Muitos presos não recebem visitas de seus familiares e amigos e, entre as mulheres encarceradas, a
situação é ainda pior. A Fundação de Amparo ao Preso (Funap), em censo penitenciário de 2002, constatou
que no estado de São Paulo, onde se concentram cerca de 41% das mulheres encarceradas do país, 36%
delas não recebiam visitas (em comparação com 29% dos homens). Das que recebiam, 47% só viam o
visitante uma vez por mês. 
 
O número de presídios femininos é ínfimo se comparado àqueles voltados para os homens. Há, portanto,
uma concentração da população prisional feminina em poucas unidades, a maioria delas situada longe das
suas cidades de origem, onde residem familiares e amigos. As grandes distâncias e as despesas com
transporte dificultam as visitas – como acontecia na extinta Penitenciária Estadual Feminina de Tucum,
localizada em lugar de difícil acesso no município de Cariacica, no Espírito Santo. Ali, apenas 50% das
mulheres encarceradas recebiam visitas.
 
Outro fator que dificulta a realização de visitas às mulheres presas refere‐se à questão de gênero. Bem
diferente da esposa ou companheira de um detento, que muitas vezes acaba por doar a sua vida ao
cônjuge que cometeu um crime, as presidiárias costumam ser logo abandonadas por seus companheiros ou
maridos. Além do estigma social da mulher que comete um delito, com frequência seus parceiros
estabelecem novas relações afetivas com mais rapidez. 
 
Amigos e familiares que continuam acompanhando a vida das presidiárias precisam passar por revista
obrigatória para entrar no estabelecimento, normalmente vista como humilhante. No presídio Talavera
Bruce, parte do Complexo Penitenciário de Bangu, no Rio de Janeiro, a socióloga Julita Lemgruber
observou que “até mesmo crianças e velhos passam por minuciosa revista, inclusive das partes genitais”.
Em pesquisa posterior no mesmo presídio, Simone Brandão Souza verificou que a situação permanecia: nos
dias de visita, após enfrentarem longas filas, os familiares passavam pelo procedimento constrangedor
realizado por agentes penitenciários.
 
Reportagem recente da revista Superinteressante demonstrou que a conduta rígida dos estabelecimentos
prisionais não se justifica: apesar de, em 2012, terem sido realizadas mais de 3,5 milhões de revistas
vexatórias no sistema penitenciário de São Paulo, em apenas 0,01% dos casos foram encontrados celulares
ou entorpecentes com os visitantes inspecionados. Em 2014, no estado do Rio de Janeiro, das nove armas
de fogo e 121 armas brancas apreendidas no sistema penitenciário, nenhuma foi encontrada com
visitantes, e dos 87.144 invólucros de drogas encontrados, apenas 283 estavam na posse de parentes ou
amigos cadastrados para visitação.
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Há, ainda, o entrave do horário permitido à visitação. Definido pela administração do presídio, muitas
vezes ele é inviável, não raro em dias úteis, no período de expediente. 
 
Se já há dificuldades para a efetivação do direito de visita às presidiárias femininas, a situação fica ainda
pior quando se trata de visitas íntimas. Na maioria das unidades prisionais, o direito à sexualidade das
mulheres encarceradas é visto como regalia e constantemente negado, bem diferente do que acontece nas
penitenciárias masculinas. E quando a visita íntima é permitida às detentas, ela é realizada sob rigoroso
controle, com traços discriminatórios.
 
A Lei de Execuções Penais garante o direito do preso à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e
amigos em dias determinados, mas somente em 1999 o Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária (CNPCP) recomendou aos estados que este direito fosse assegurado a presidiários de ambos
os sexos. Embora não prevista expressamente, a visita íntima é um direito abrigado pela Constituição de
1988, afinal, a sexualidade é uma dimensão da vida de todas as pessoas. Contudo, a falta de espaço físico
e de estrutura dos estabelecimentos prisionais femininos, que são bem menores que os masculinos, faz com
que a prática seja vedada ou concedida em condições inapropriadas, sem qualquer privacidade.
 
Diversos requisitos são exigidos para que os presídios permitam o exercício do direito à visita íntima das
detentas. É preciso, por exemplo, que haja a comprovação de união conjugal prévia, de casamento ou de
união marital. Também é ordenado o uso obrigatório de contraceptivos ou a frequência a cursos de
orientações sexuais. São obstáculos que apontam para uma discriminação de gênero, pois impedem o
exercício da sexualidade feminina e procuram controlar seus riscos. Ao obrigar o uso de métodos
contraceptivos, nega‐se à mulher, inclusive, o direito de escolher engravidar e ser mãe.
 
As especificidades femininas são totalmente descartadas: as mulheres são tratadas como se homens
fossem. Usam os mesmos uniformes, são alojadas em estabelecimentos construídos para estruturas
masculinas e, em total afronta aos direitos humanos, não têm sequer acesso a produtos essenciais, como
absorventes íntimos. Chegam a ser constrangidas a usar miolo de pão em épocas menstruais. 
 
Outro constrangimento ainda comum é a proibição de visita íntima em relações homoafetivas ou com
outras internas. Proibição por discriminação, por não aceitarem essas relações como “normais”, dentro dos
padrões “naturais” da sociedade. A socióloga Julita Lemgruber, que constatou grande presença de gays no
presídio feminino Talavera Bruce, chama a atenção para as dificuldades impostas ao desenvolvimento dos
laços afetivos das mulheres presas – que poderiam auxiliar na manutenção do seu equilíbrio emocional. 
 
Os direitos à visita, à visita íntima e ao exercício da afetividade e da sexualidade da mulher são violados
em larga escala pelos presídios brasileiros. Além de ser um ambiente de controle e confinamento, a prisão
reflete de forma mais aguda as discriminações e as exclusões que as mulheres sofrem na sociedade. 
 
A efetivação do direito à intimidade no sistema prisional inclui o respeito à orientação sexual da interna e
à manutenção do vínculo familiar, além da consideração de seus desejos e vontades, que podem envolver a
gestação e a procriação. 
 
Magali Gláucia Fávaro de Oliveira é professora de Direito Penal nas Faculdades Integradas Espírito‐
Santenses.
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