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Resumo: O tema se propõe, em especial, a averiguar se os poderes oficiais, em
especial do Estado-Juiz compreende a sexualidade dos considerados sexualmente
desviantes, para isso, foi utilizado o caso da travesti Scarlatt Venturini, que responde a
7 ações penais por crime de furto, condenada em uma delas, e manteve um
relacionamento amoroso dentro da unidade prisional, para onde deseja retornar. O uso
da Teoria Queer se faz necessário, pois, ela tem por interesse os estudos das
classificações e rotulações, em especial, a de gêneros, e ocupa-se com as pessoas
transformadas em abjetos em razão do seu não enquadramento em parâmetros
socialmente impostos. Seu estudo em solo brasileiro é ainda relativamente novo, não
sendo, ainda, abordado em consonância com o sistema carcerário, daí sua
originalidade.
Palavras chave: Etiquetamento, travesti, prisão, audiência de custódia.
Sumário: Introdução – 1. A Teoria Queer e o Labelling Approach – 2. O Queer na
Criminologia – 3. O caso da travesti Scarlatt Verturini – Considerações Finais –
Referencial Teórico.
INTRODUÇÃO:
O presente artigo, tem como proposta, a inter-relação entre Teoria Queer e a Teoria do
Etiquetamento Social, na perspectiva da criminologia crítica, tendo como cenário o
projeto: Audiência de Custódia, e o modo como elementos estatais fundados no sistema
penal e de gênero, podem contribuir e promover a exclusão daqueles considerados
abjetos, e por essa razão, indesejados, traçando um diálogo com efeito e correlação
entre os sistemas: penal, prisional e de gênero, com implicação na marginalização da
sexualidade.
Por oportuno, e de início, imperioso é o esclarecimento, que, ao logo deste artigo, se
tem utilizado os termos, ou categorias: travestis ou sexualmente desviantes, contudo, a
própria teoria que norteia este trabalho – Queer, se porta de modo crítico às identidades,
afirmando seu esvaziamento, não buscando se incluir na norma, mas buscar repensala e, principalmente, questiona-la. Assim sendo, o adequando seria utilizar a expressão
“dissidência de gêneros” ou “sexualmente desviantes”.
Neste sentido, salienta-se que buscou-se produzir diálogos entre a criminologia crítica
e os saberes queer, traçando a importância e o empoderamento que um saber próprio
poderia ocasionar, além de levar em consideração as peculiaridades de travestis no
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processo de criminalização e aprisionamento, utilizando o caso de Scarllat Venturini,
que cometeu um crime de furto para retornar a convivência com seu companheiro.
1. A Teoria Queer e o Labelling Approach
Os teóricos do labeling approach, indagam-se constantemente sobre “quem seriam
definidos como desviantes? E o que aconteceria com esses indivíduos a partir dessa
atribuição/definição?” (BARATTA, 2011, p. 88-89). Aqui se deve questionar: se a Teoria
Queer pode contribuir e de que forma esse processo se daria? Para isso é necessário
tecer alguns conceitos sobre a identidade desviante, construção social de gênero e
sexualidade, crime e criminoso, norteadas pela teoria queer1 e pela teoria do
etiquetamento social.
A teoria do etiquetamento, surgiu nos Estados Unidos, nos anos de 1960 (SHECAIRA,
2008, p. 270) e, segundo HERRERO (1997, p. 299), “trata-se de uma corrente
criminológica próxima à criminologia radical de cunho marxista, mas sem compartilhar,
ao menos necessariamente, o modelo de sociedade configurado por esta”. Sendo que,
sua pretensão era pela busca de uma explicação científica aos processos de

1

A palavra Queer, que deriva do alemão que e significa torto, desviado, não adquiriu conotação
sexual até 1920, quando passou a utilizar habitualmente para referir-se a homossexual. O termo
adquiriu popularidade entre os próprios homossexuais, que se utilizavam dele para autodefinirse até 1930, momento em que começou a generalizar-se o uso do termo “gay”. A partir de então,
queer passou a ser utilizado como insulto e xingamento direcionado aos homossexuais, no
arcabouço de qualificativos estigmatizantes que se usa, na linguagem comum, para chamar os
homossexuais. Como marca do que constitui a sexualidade humana: algo estranho, (MASIERO,
2014, p. 43). A teoria, por sua vez, que também é político, surgiu como um impulso crítico em
relação à ordem sexual contemporânea, possivelmente associado à contracultura e às
demandas daqueles que, na década de 1960, eram chamados de novos movimentos. [...] e o
que então chamado movimento homossexual. Eles são chamados de novos movimentos sociais
porque teriam surgido depois do conhecido movimento operário ou trabalhador, e porque
trouxeram ao espaço público demandas que iam além das de redistribuição econômica. A
principal pauta desse movimento [..] era contra o aparato médico-legal que os classificava como
perigo social e psiquiátrico tinham em comum demandas que colocavam em xeque padrões
morais. Assim, em termos políticos, o queer começa a surgir nesse espírito iconoclasta de alguns
membros dos movimentos sociais expresso na luta por desvincular a sexualidade da reprodução,
ressaltando a importância do prazer e a ampliação das possibilidades relacionais. [...] a
problemática queer não é exatamente a da homossexualidade, mas a da abjeção. [...] o antigo
movimento homossexual denunciava a heterossexualidade como sendo compulsória, o que
podia ser também compreendido como uma defesa da homossexualidade. O novo movimento
queer voltava sua crítica à emergente heteronormatividade, dentro da qual até gays e lésbicas
normalizados são aceitos, enquanto a linha vermelha da rejeição social é pressionada contra
outr@as, aquelas e aqueles considerados anormais ou estranhos por deslocarem o gênero ou
não enquadrarem suas vidas amorosas e sexuais no modelo heterorreprodutivo. O queer,
portanto, não é uma defesa da homossexualidade, é a recusa dos valores morais violentos que
instituem e fazem valer a linha da abjeção, essa fronteira rígida entre os que são socialmente
aceitos e os que são relegados à humilhação e ao desprezo coletivo (MISKOLCI, 2015, p. 21;
23; 24; 25). Sem grifo no original.
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criminalização, às carreiras criminosas e ao chamado desvio secundário2. E, com
tempo, se tornou um modelo teórico explicativo do comportamento criminal (MOLINA,
1996, p. 226). Sendo considerado como estudo crítico, pois desloca a atenção, que
antes era focada no criminoso – para o sistema e suas interações, avocando o sistema
penal como “o autêntico fundamento da desviance”. (VELO, 1998, p. 19).
Neste sentido, o Labeling Approach ou Teoria do Etiquetamento Social, é uma teoria
criminológica marcada pela ideia de que as noções de crime e criminoso são
construídas socialmente a partir da definição legal e das ações de instâncias oficiais de
controle social a respeito do comportamento de determinados indivíduos.
Ademais, a Teoria Queer, pode ser compreendido como o estudo daqueles
conhecimentos e daquelas práticas sociais que organizam a sociedade como um todo,
sexualizando – heterossexualizando ou homossexualizando – corpos, desejos, atos,
identidades, relações sociais, conhecimentos, cultura e instituições. (SEIDMAN, 1996,
p. 13).
Segundo MISKOLCI (2009, p. 153-154), os queer incorporaram o método
desconstrutivo de Jacques Derrida, e, o objetivo era explicar os processos que criam
sujeitos normais, adaptados, em suma, hegemônicos, apenas construindo também
sujeitos ilegítimos, rotulados como anormais e alocados na margem social. Em outras
palavras, foi essencial para o desenvolvimento da Teoria Queer, o conceito de
suplementariedade criado por Derrida. Segundo ele, nossa linguagem opera em
binarismo, de forma que o hegemônico só se constrói em uma oposição necessária a
algo inferiorizado e subordinado. Assim, a heterossexualidade só existe em oposição à
homossexualidade, compreendida como seu negativo inferior e abjeto. Ainda que não
expressa, a homossexualidade é o Outro sem o qual o hegemônico não se constitui nem
tem como descrever a si próprio. Em síntese, a Teoria Queer lança o desafio de
compreender como se criam as diferenças e como elas atuam.
Dos conceitos, firmados até aqui, denota-se, uma construção social sobre os
parâmetros sexuais e de criminalização. Neste sentido, Giddens (2012, p. 437), afirma
2

A pergunta relativa à natureza do sujeito e do objeto, na definição do comportamento desviante,
orientou a pesquisa dos teóricos do labrling approach em duas direções: uma direção conduziu
ao estudo da formação da “identidade”; desviante, e do que se define como “desvio secundário”,
ou seja, o efeito da aplicação da etiqueta de “criminoso” (ou também de “doente mental”) sobre
a pessoa em quem se aplica a etiqueta, a outra direção conduz ao problema da definição, da
constituição do desvio como qualidade atribuída a comportamentos e a indivíduos, no curso da
interação e, por isto, conduz também para o problema da distribuição do poder de definição, para
o estudo dos que detêm, em maior medida, na sociedade, o poder de definição, ou seja, para o
estudo das agências de controle social. (BARATTA, 2011, p. 89)
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que “os seres humanos são socializados para os papéis que são culturalmente
esperados deles”, logo, o referido autor aponta uma projeção do dever ser. Dentro dessa
projeção, destacam-se duas que serão relevantes para o estudo proposto, a saber, a
construção social da ideologia de gênero conjugada com a imposição da
heterossexualidade, e a da rotulação do criminoso combinada com a construção do
crime.
A ditadura de gênero, acredita que os gêneros são ontologicamente naturais, e não
socialmente criados, entretanto, essa afirmação tem sido rechaçada, pois, o
comportamento humano, de modo geral, é oriundo das relações sociais nas quais estão
inseridos, isso significa que, o reforço que cada gênero recebe desde a mais tenra idade,
faz com que ocorra a tipificação de masculino e feminino (PETRY et MEYER, 2001, p.
195), ou seja, a construção social do gênero.
Há autores que vão ainda mais longe, afirmando que até mesmo a categoria sexo é
criada socialmente, contestando a imutabilidade do sexo, e desafiando a bipartição entre
gênero e sexo, considerando-a, absolutamente, nula, “se o sexo é, ele próprio, uma
categoria tomada em seu gênero, não faz sentido definir gênero como a interpretação
cultural do sexo” (BUTLER, 2015, p. 27). Há culturas que não empregam a divisão entre
sexo e gênero, mas classificam como sexo social (aqueles nascidos em um determinado
sexo, mas com identificação e comportamento no sexo oposto) e sexo biológico (FRY e
MacRae, 1991, p. 39; 40).
“[...] a distinção sexo/gênero sugere uma descontinuidade
radical entre corpos sexuados e gêneros culturalmente
construídos. Supondo por um momento a estabilidade do sexo
binário, não decorre daí que a construção de “homens” apliquese exclusivamente a corpos masculinos, ou que o termo
“mulheres” interprete somente corpos femininos. Além disso,
mesmo que os sexos apareçam não problematicamente binários
em sua morfologia e constituição [...], não há razão para supor
que os gêneros também devam permanecer em número de dois
(BUTLER, 2012, p. 24).
De semelhante modo, não se contendo em construir o comportamento por meio do
gênero, a sociedade também impõe e regulariza a maneira pela qual a sexualidade deve
se desenvolver, e os modos de viver os anseios do corpo (PETRY et MEYER, 2001,
p.195). Estabelecendo padrões de normal e anormal, sendo considerado normal a
conduta de pessoas que se envolvam com pessoas do sexo oposto, considerada
anormal e rejeitada qualquer fuga dessa normalidade (MISKOLCI, 2009, p. 332).
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Por outro lado, assim como já afirmado, a sociedade também constrói o crime.
BARATTA (2011, p. 108), afirma que “a criminalidade não existe na natureza, mas é
uma realidade construída socialmente através de processos de definição e de
interação”, assim, socialmente serão escolhidas as condutas que desejasse reprimir e,
utopicamente, aniquilar do meio social.
No mesmo sentido, são criados os criminosos, não sendo aqueles que “meramente” e
isoladamente transgridam a legislação penal, mas devem, além de infringi-la,
enquadrar-se no estereótipo de criminoso. “Esta seletividade é oriunda do second code,
isto é, código ideológico, construído socialmente, por inúmeros preconceitos e
estereótipos” (ANDRADE, 2003, p. 53).
Segundo a perspectiva do labelling approach, não se pode compreender o crime
prescindindo da própria reação social, do processo social de definição ou seleção de
certas pessoas e condutas etiquetadas como criminosas. Crime e reação social são
conceitos interdependentes, recíprocos, inseparáveis. A infração não é uma qualidade
intrínseca da conduta, senão uma qualidade atribuída à mesma através de complexos
processos de interação social, processo altamente seletivo e discriminatório. Não sendo
baseado exclusivamente nas causas do desvio (primária), mas, sobretudo, nos
processos de criminalização e o controle social que seriam os criadores da
criminalidade. Assim, o interesse da investigação se desloca do infrator e de seu meio
para aqueles que o definem como infrator, analisando-se fundamentalmente os
mecanismos e funcionamento do controle social ou a génesis da norma e não os déficits
do indivíduo. Este não é senão a vítima dos processos de definição e seleção, de acordo
com os postulados do denominado paradigma do controle. (MOLINA, 1996, p. 226-227).
Para HERRERO (1997, p. 299), o delito e o delinquente seriam uma consequência do
processo incriminatório, realizado pelos poderes dominantes e projetado, quase que
exclusivamente, sobre as classes sociais desfavorecidas, a cujos membros se impõe,
por interesses, o rótulo de delinquente por força de critérios criminalizantes impostos,
unilateralmente, pelos que exercem a capacidade de decisão. Isto tudo porque estes
marginalizados não se submetem ao poder estabelecido, à sua cultura, aos interesses...
Zaffaroni (2001, p. 245), afirma que: “A escolha do sistema penal seletivo, é feita em
função da pessoa, o bom candidato é escolhido a partir de um estereótipo. Neste
sentido, sendo a travesti, que pode ser enquadrada, primeiramente, no estereótipo de
infratora de gênero, pois, viola sua condição tida como natural, de possuir pênis e,
automaticamente de ser homem, porém, manifesta conduta de mulher, e por essa razão,
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sendo banida da sociedade, o que a torna, uma candidata em potencial para o sistema
penal.
Assim, o principal fato para uma criminologia queer, é, pois, que historicamente a
sociedade ocidental culturalmente criou paradigmas em torno das diferenças de gênero
e sexo, criando homens com pênis que levariam ser naturalmente agressivos, racionais,
responsáveis e dominantes; e mulheres, possuidoras de vaginas e úteros, sendo
submissas, instáveis, românticas e domesticáveis (BEAUVOIR, 1967, p. 21).
Neste sentido, também criou-se crimes pautados em uma divisão de sexo e gênero,
bem como, de “criminoso e vítima, que “devem estar inseridos, respectivamente, em
seus determinados estereótipos construídos socialmente de criminoso e de vítima”
(Andrade, 2003, p. 53), de homem e de mulher.
O direito penal e suas instituições, garantem a dominação masculina por intermédio de
dois processos de criminalização. No tocante ao primeiro processo, percebe-se que os
tipos penais destinam-se, majoritariamente, às condutas relacionadas a esfera pública,
assim, o direito penal está construído e destinado aos homens, uma vez que às
mulheres é destinado o controle social informal - a família, por exemplo. Portanto, a
etiqueta de delinquente, para a mulher, representará a sua inadequação ao papel social
que lhe é destinado, ou seja, na lógica de gênero. Pelo exposto, percebe-se que o direito
penal é simbolicamente masculino e destina-se a dominação deste gênero sobre o
feminino, assim, perpetuando a desigualdade forjada entre o binarismo masculinofeminino (BARATTA, 1997, p. 46).
Destaca-se, ainda, que as caraterísticas tidas como femininas, assim como acima
mencionadas, produzem uma “visão vitimadora que invoca a mulher como sujeito
passivo, ou seja, como objeto de violência” (ANDRADE, 2004, p. 116) – basta perceber
que, no discurso, não se fala em violência contra o homem – algo que seria considerado
inclusive jocoso – afinal, este, socialmente, não é vítima, e sim agressor, ao contrário
das mulheres que são, tipicamente, vítimas, por isso, violência contra a mulher.
Assim, verifica-se que a etiqueta de criminoso e a etiqueta de vítima não são distribuídas
igualmente, tanto o agressor, quanto a vítima, devem enquadrar em estereótipos.
Neste sentido, no meio da criação de criminoso e vítima, homem e mulher, encontra-se
a travesti, que, conforme já debatido, não necessariamente reivindica ser considerada
do gênero feminino, porém rejeita o gênero masculino. Com o direito pautado
exclusivamente na bipartição de gêneros, como não afirmar uma criminologia queer?
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A travesti se torna vulnerável pelo processo de exclusão que é submetida, sendo uma
violadora de normas de gênero e de regras impostas para seu sexo, sexualidade e
gênero, ou seja, ser travesti é ser a negação da norma. Por outro lado, temos o direito
que superficialmente, é composto de regras e de procedimentos, visa regulamentar uma
situação, neste contexto, temos, ainda, a criminologia que tem como um dos marcos a
busca por causas do crime.
Assim, uma travesti que é excluída dos meios considerados “normais”: escola,
empregos formais, família, etc; quando comete um crime, furto, por exemplo, age
apenas motivada conscientemente ou é necessário questionar a culpabilidade no ato?
Parece bastante óbvio, que deva-se correlacionar os estudos de gênero/sexo aos
controles sociais, citados pela criminologia, buscando firmar entendimentos sobre o
mecanismo da criminalização e estigmatização. Segundo, também é necessário ter
atenção sobre como o sistema penal responde aos crimes cometidos pelos sexualmente
desviantes e, como é a reação social sobre estes mesmos indivíduos, buscando travar
um paralelo de quando são vítimas e quando são infratoras.
Para se ter um exemplo, sobre a categoria mulheres (sempre no plural para demonstrar
sua multiplicidade), incide com mais potência, controles informais, o que, em tese,
dificultaria o ingresso das mulheres na criminalidade.
“No caso das mulheres, o sistema de controle por excelência tem
sido o controle informal. Através de instâncias informais, como a
família, a escola, a igreja, a vizinhança, todas as esferas da vida
das mulheres são constantemente observadas e limitadas,
dando pouca marfem ao controle formal limite do sistema
punitivo (materializado no cárcere). Essa situação gera uma
menor
visibilidade
da
mulher
nos
índices
de
criminalidade”(ESPINOZA, 2002).
Tomando como base a colocação de Espinoza, quando ausentes os controles informais,
como nos casos das travestis, maior seria a probabilidade e exposição da referida
categoria ao sistema de controle penal.
Exemplificando: é comum juízes se basearem em requisitos como “residência fixa,
trabalho lícito e família constituída” (basta uma mera análise das decisões de audiência
de custódia), para conceder liberdade provisória. Contudo, uma grande parcela, das
travestis vivem da prostituição, atividade não regulamentada pelo estado, são expulsas
de casa e rejeitadas pela família, além de residir muitas vezes em zonas periféricas, em
residências coletivas, espécie de república. O que efetivamente, as distanciam ainda
mais das condições gerais.
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Frisa-se, que as travestis, compõe uma “categoria” – termo utilizado para melhor
compreensão do assunto, embora, a Teoria Queer seja uma crítica ferrenha ao termo;
possuem um modo próprio de organização corporal e sexual, ainda que pautado no
binarismo de gênero, mas sendo considerada uma violadora das normas e papeis
sociais atribuídos a sua sexualidade.
Neste interim, verifica-se que o direito é reforçador de categorias de gênero, não apenas
imponto a heteronormatividade, como promovendo a exclusão daqueles que destoam
dessa regra, ou seja, o direito é tecnologia de gênero, pois impõe categorias e exerce
poder nas definições e nos conceitos dessas categorias.
Fica evidente, portanto, o papel fundamental dos diferentes controles sociais formais e
informais na construção subjetiva e na vitimização dos sexualmente desviantes.
Também se evidencia, uma legislação heterossexual, machista e binária, e que, aqueles
que mais se desvirtuam das normas, são os sujeitos considerados como ideais para o
sistema penal.
2.

O Queer na Criminologia

Pensar o Queer, e o introduzi-lo nos estudos criminológicos é, antes de mais nada, uma
questão metodológica e epistemológica, afinal, criminologia não se limita as ciências
jurídicas, sua inter-relação é sua própria condição.
“A interdisciplinaridade intrínseca ao saber criminológico desloca
este para fora do âmbito jurídico. Não há como se fazer
criminologia sem o auxílio de conceitos – e principalmente – de
metodologia de outras áreas das ciências humanas. O desafio
do fazer criminológico é construir, a partir dessas metodologias,
ferramentas metodológicas próprias que alcancem seu objetivo
de estudo, objeto este que se oculta. De tal sorte, que a
produção do saber criminológico depende do acesso às
instituições e atores do sistema criminal de estatísticas criminais
fiáveis, assim como, de construção de relações de intimidade,
confiança e colaboração, a partir das quais se pode aproximar
dos fenômenos em torno do crime e da reação social”. (BRAGA,
2014, p. 51).
Partindo dessas considerações, não se busca um campo de ciência própria ou uma
construção epistemológica, do mesmo modo, própria, mas pretende-se dialogar entre
dois campos que podem ser articulados e propiciar uma visão conjunta de que normas
de gênero e normas criminais não são tão destoantes.
Guaraci Lopes Louro, afirma que o queer pode ser considerado a reunião de saberes,
modos e praxes, considerados “subalternos”. Assim, o elo para criminologia, repousaria
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de modo como o sistema penal lida com esse público rotulado de anormal, com saberes
considerados subalternos e o processo de criminalização. Salo de Carvalho (SALO,
2014, p. 154), afirma que há uma naturalização na norma heterossexual.
[...] este complexo processo de legitimação da violência
heterossexista poderia ser decomposto em três níveis
fundacionais que configuram as culturas heteromoralizadoras e
heteronormalizadoras: o primeiro, da violência simbólica (cultura
homofóbica), a partir da construção social de discursos de
inferiorização da diversidade sexual e de orientação de gênero;
o segundo, da violência das instituições (homofobia de Estado),
com a criminalização e a patologização das identidades nãoheterossexuais; o terceiro, da violência interpessoal (homofobia
individual), no qual a tentativa de anulação da diversidade ocorre
através de atos brutos de violência (violência real).
Por oportuno, cabe o esclarecimento que os grupos formados pelos sexualmente
desviantes, são compostos de sujeitos complexos e variados – gays, lésbicas, travestis,
transexuais, bissexuais, pansexuais... – Sendo que são expostos também de modo
diferente aos modos de violência e criminalização. Destaca-se, ainda, que apesar do
conhecimento da diversidade de componentes dos ditos sexualmente desviantes, o
presente artigo, fundamentou-se nas travestis, pois são considerados mais
transgressores das normas de gêneros. Porém, a criminologia deve se atentar a estes
marcadores sociais e sexuais variantes.
Para se buscar por respostas, é preciso afirmar que as condições de vulnerabilidade,
criadas pelo sistema, criam estereótipos, classificando as travestis3 como criminosas
natas e infratoras de padrões de gênero, causando o seu etiquetamento no mundo do
crime. Entretanto, apesar das condições raciais, econômicas e sociais, condições estas
que são semelhantes à de muitos considerados criminosos. Sua sexualidade desviante,

3

Imperioso é ressalvar que os termos travestis e bichas, estão sendo utilizados com a
ressignificação que os movimentos LGBTs tem promovido, assim, não se faz qualquer conotação
pejorativa aos termos, mas os utilizam para demonstrar o público que está sendo representado
pela presente pesquisa. Visto que o termo gay ou homossexual, abrangeria uma grande parcela
da população LGBT que não é o foco da investigação. Com a ressignificação de bicha, a mesma
passa a ser referência a gays afeminados, que geralmente não fazem modificações corporais
mais adotam comportamento e linguajar feminino, referindo se uma para outra nos termos
femininos, utilizam adereços e roupas, nem sempre masculinas e nem sempre femininas, não
utilizam próteses, mas não dispensam uma boa maquiagem. As travestis se dividem em dois
grupos, (i) aquelas que se consideram um terceiro gênero: não reivindicam o sexo feminino, mas
buscam uma aparência feminina, ou seja, se sente bem como o sexo masculino e feminino, e o
segundo grupo (ii) são aquelas que buscam ser tratadas como Mulher em todas as condições
feministas, utilizam o termo travesti mais por uma questão política. Em nenhum dos casos a
readequação sexual por meio de cirurgia é relevante. Em síntese, este trabalho se filia na ideia
de que não há um jeito ou modo único de ser travesti.
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é um fator essencial para sua criminalização, por meio dele, que as travestis passaram
a ser estigmatizadas e classificadas como anormais.
Enquanto o Labeling Approach
“tem se ocupado com as reações das instâncias oficiais de
controle social, consideradas na sua função constitutiva em face
da criminalidade. Sob este ponto de vista tem estudado o efeito
estigmatizante da atividade da polícia, dos órgãos de acusação
pública e dos juízes” (BARATTA, 2011, p. 86).
Ou seja, o etiquetamento social, permite que o considerado “delinquente” seja
alcançado pelas instâncias oficiais. Então ser negro, de periferia, tingir o cabelo de loiroamarelo e partir a sobrancelha ao meio4, permitiria o alcance policial, mesmo antes de
qualquer crime ser cometido, o que na prática tem sido chamado de condução para
averiguação5. Assim, o modo como as instâncias oficiais lidam e interpretam esses
signos pode ser aplicável a massa considerada desviante dos padrões socialmente
impostos, também podendo ser incluídas as travestis, neste processo.
Salienta-se que, nenhum sujeito considerado sexualmente desviante será preso por,
meramente, ser homossexual ou se identificar com gênero oposto ao designado, em
tese, biologicamente no seu nascimento. Entretanto, a identidade travesti, liga-se quase
que automaticamente ao mundo da prostituição, da violência e do tráfico de drogas. E,
a condição essencial para essa conexão se deve a sua identidade sexual desviante, os
demais elementos (condição social, étnica e econômica) apenas reforçariam o estigma,
mas cumpririam um papel secundário no etiquetamento da travesti, visto que sua
condição sexual e de gênero, de infratora de normas de gênero, assume a posição de
destaque, quando o assunto é vulnerabilidade e rotulação e por consequência por
alcance das instâncias oficiais.
Assim, as travestis não seriam consideradas um inimigo em potencial, de grande
periculosidade para o sistema penal, o que gera um efeito colateral, pois qualquer
conduta praticada por elas, pode ser considerada relevante, pois a intensão maior não
seria, propriamente, “ressocializa-las” ou puni-las (ainda que tais finalidades mereçam
4

O perfil traçado para representar o criminoso, foi observado durante as audiências de custódia,
onde o pesquisador, trabalha. Assim, quando um indivíduo maior de idade, geralmente entre 18
e 26 anos, de cabelos pintados e raspados, com a sobrancelha partida por dois riscos e
geralmente negro ou pardo, já seriam elementos a serem considerados, implicitamente, para
traçar o perfil de traficante, na maioria dos casos.
5 A condução para delegacia para averiguação, ocorre de modo muito usual, é realizado quando
a policial condutor não consegue atribuir uma certa conduta criminosa ao grupo de indivíduos
que lá se encontram, assim, é necessário ser conduzidos até a delegacia para que o delegado
os interroguem e assim atribua a conduta a um ou alguns dos indivíduos.
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duras críticas), pela infração penal cometida, mas para adequá-la dentro dos padrões
de gênero. Assim, tenho “[...] uma sociedade que não abomina “o outro”, nem o vê como
inimigo externo, mas muito mais como alguém que deve ser socializado, reabilitado,
curado até ficar como “nós””. (YOUNG, 2002. p. 32).
Logo, um furto simples (Art. 155, caput, do CPB), por exemplo, cometido por uma
travesti é analisado não apenas como infração ao sistema penal, mas com
reprovabilidade moral, baseado nas normas de gênero. O que agrava a situação da ré,
embora não seja considerada criminalmente perigosa6.
3. O caso da travesti Scarlatti Venturini
Para demonstrar que o sistema pratica uma moral peculiar com casos de travestis,
Scarlatt Venturini, era custodiada na unidade prisional PSME I de Viana, onde envolveuse com outro preso. Em 23 de abril de 2015 deixou o referido estabelecimento por meio
de alvará, já que sua condenação fora no regime aberto. Em 17 de julho de 2015 é presa
em flagrante delito, pela tentativa de furto simples, foi submetida a audiência de
custódia, onde o magistrado ponderou que a mesma representava risco a ordem social,
diante da reiteração criminosa e que o estado não podia pactuar com atividades
criminosas que tivesse por finalidade aproximar um casal, pois, com isso, a autuada
poderia se sentir contemplada pelo sistema, assim, determinou que a mesma fosse
custodiada em unidade prisional distinta de seu companheiro.
Frisa-se, que a referida autuada foi custodiada na unidade prisional CDPCOL – Centro
de Detenção Provisória de Colatina (longe do juízo processante – Vila Velha/ES, e de
sua família – Guarapari). Em 28 de agosto de 2015 foi transferida para CDPG – Centro
de Detenção Provisória de Guarapari, onde recebeu liberdade provisória em 11 de
setembro de 2015, pela Juíza da 3ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que ponderou que
o crime foi cometido em sua modalidade simples e tentada, e, em caso de eventual

6

Em coqueiral de Itaparica, Vila Velha/ES, uma travesti foi amarrada junto ao poste de luz depois
que tentou furtar uma bicicleta. Durante a entrevista, Scarlatt relatou que cometeu o furto para
retornar a prisão, onde estava custodiada para ficar junto ao seu companheiro que lá estava
detido. O caso foi noticiado no programa “Balanço Geral”, onde o apresentador Amaro Netto,
além de promover piadas, usar de deboche e música, que considerou apropriada para o
momento, expos e ridicularizou a situação. FOLHA VITÓRIA. Disponível em <
http://www.folhavitoria.com.br/policia/noticia/2015/07/travesti-tenta-furtar-bicicleta-e-amarradaem-poste-e-diz-que-foi-por-amor.html>, acessado em 28 jun. 2016.
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condenação o regime inicial poderia ser o aberto ou semiaberto, ou seja, menos gravoso
do que a custodia preventiva7.
Entretanto, Scarllat voltou a ser presa em 21 de outubro de 2015, por crime de furto
simples (Art. 155, caput, do CPB), e 25 de maio de 2016, por crime de furto qualificado
(Art. 155, §1º do CPB), ou seja, por furto consumado e praticado durante a noite, autos
7

DESPACHO: Nestes termos, CONCEDO a MARCELO VANDER LUCIO FERREIRA FILHO,
nos autos qualificado, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, nos termos do
artigo 325, II c/c artigo 325, § 1º, I, todos do CPP, eis que o acusado requereu a assistência da
Defensoria Pública, declinando sua hipossuficiência econômica, restando sujeito às obrigações
dos arts. 327 e 328, do CPP, bem como ao comparecimento periódico em juízo, até o 10º dia do
mês, nos moldes do art. 319, I, do CPP, para informar e justificar suas atividades, deprecandose a fiscalização do benefício, posto que o acusado reside em Guarapari/ES, e, advirto-o, desde
já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará nas sanções do art. 282, § 4º,
do CPP. Ausentes as causas de absolvição sumária do Acusado, designo Audiência de Instrução
e Julgamento para o dia 22/09/2016, às 14h:10min. O Ministério Público ofertou denúncia em
desfavor de MARCELO VANDER LUCIO FERREIRA FILHO, face o cometimento, em tese, do
delito previsto no artigo 155, caput, do CPB. A prisão em flagrante do acusado, efetivada em
16/07/2015, foi convertida em prisão preventiva, conforme fls. 69/70. No novo sistema
introduzido pela Lei 12.403/11, a prisão cautelar apenas será decretada ou mantida quando,
presentes os requisitos da prisão preventiva, não for possível a sua substituição por outra medida
cautelar, sendo de se analisar, por óbvio, se é o caso de se conceder a liberdade provisória. A
utilização da prisão cautelar deve ser voltada à garantia da obtenção de um resultado útil ao
processo, é dizer, sua decretação depende da verificação da presença dos requisitos da prisão
preventiva, sendo esta o único meio idôneo para resguardar a integridade processual, eis que,
acaso exista alguma medida cautelar hábil a atingir os mesmos fins, deve ser esta, ao menos de
início, a medida utilizada. Entendo, no entanto, que, por ora, nos presentes autos, a prisão se
justificou, por se tratar de acusado reincidente. Não se pode ignorar, contudo, que o crime de
furto, em tese cometido, deu-se em sua modalidade simples, de modo que, acaso venha a ser
condenado, provável que o regime de cumprimento de pena seja o semiaberto ou aberto, o que
é menos gravoso que a situação atual. Assim, não verifico ser este mais o único meio hábil a se
acautelar a ordem pública, garantindo a aplicação da lei penal, face a previsão de medidas
cautelares voltadas a esse fim, motivo pelo qual tenho por cabível a concessão de liberdade
provisória, aplicando-se as necessárias medidas cautelares do art. 319, do CPP, como bem
determinado pelo art. 282, I e II, do CPP, face, mais uma vez, a gravidade do crime, cometido,
em tese, pelo acusado. Nestes termos, CONCEDO a MARCELO VANDER LUCIO FERREIRA
FILHO, nos autos qualificado, o benefício da LIBERDADE PROVISÓRIA, sem fiança, nos termos
do artigo 325, II c/c artigo 325, § 1º, I, todos do CPP, eis que o acusado requereu a assistência
da Defensoria Pública, declinando sua hipossuficiência econômica, restando sujeito às
obrigações dos arts. 327 e 328, do CPP, bem como ao comparecimento periódico em juízo, até
o 10º dia do mês, nos moldes do art. 319, I, do CPP, para informar e justificar suas atividades,
deprecando-se a fiscalização do benefício, posto que o acusado reside em Guarapari/ES, e,
advirto-o, desde já, que o descumprimento de qualquer das condições, importará nas sanções
do art. 282, § 4º, do CPP. Expeça-se o competente Alvará de Soltura, pondo-o imediatamente
em liberdade, se por AL não se encontrar preso, lavrando-se o competente termo. Em cinco dias,
se não efetivada a ordem de soltura, notifique-se a D. Autoridade Policial, encaminhando-se,
inclusive via fax, para que, em 24 horas, cumpra a ordem de soltura e, no mesmo prazo,
comunique a este juízo, sob as penas da lei. Confirmada a soltura, cumpra-se conforme
determinado pelo Ato Normativo 107/2012. Ausentes as causas de absolvição sumária do
Acusado, designo Audiência de Instrução e Julgamento para o dia 22/09/2016, às 14h:10min.
Expeça-se Carta Precatória para que o acusado seja intimado da Audiência ora designada, bem
como para que seja interrogado. Intime-se/Requisite-se e Cientifique-se. Diligencie-se. Vila
Velha, 09 de setembro de 2015 Adriana Costa de Oliveira Juíza de Direito. Disponível em:
<http://aplicativos.tjes.jus.br/sistemaspublicos/consulta_12_instancias/ver_despacho_new.cfm>
. Acessado em: 14 de julho de 2016. Autos do processo de nº 0017864-25.2015.8.08.0035.
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do processo de nº 0005161-70.2016.8.08.0021. Entretanto, as duas prisões que
sucederam a determinação de que a Scarllat não fosse custodiada na mesma unidade
prisional que seu companheiro, prevaleceram. Embora, a PSME I, seja, regularmente,
a unidade prisional destinada aos sexualmente desviantes no Estado do Espirito Santo8.
Da análise do contexto, é possível afirmar que: i) o juiz que analisou a prisão em
flagrante delito em sede de audiências de custódia, aparentemente, ainda acredita que
o cárcere deve promover uma forma de arrependimento moral nos custodiados, o que
já é duramente criticado por teóricos da criminologia, que afirmam que a pena, apenas
teria a finalidade de restabelecer a “ordem” estatal; ii) que a prisão é regra, embora
nossa legislação afirme que todos serão considerados inocentes até o trânsito de
sentença condenatória; iii) que ainda não há entendimentos mínimos sobre gênero e
sexualidade, pois o magistrado afirma que não é uma questão de gênero, manter
Scarllat presa, porém desenvolve uma fundamentação moralista e cheia de conceitos
afetivos; iv) é preciso pensar alternativas para o crime de furto, uma vez que é cometido
sem violência ou grave ameaça, tem apenamento brando, que apenas inflaciona o
sistema prisional e penal.
O caso da travesti Scarllet Venturini, pode ser emblemático, uma vez que a causa dos
crimes que comete, a priori, seriam para se manter custodiada junto ao seu
companheiro, isso porque, a unidade prisional, PSME I, não permite a visita, simples ou
intima, sem vínculo formal (união estável registrada em cartório ou casamento civil), o
que aponto um processo de criminalização desta travesti.
SHECAIRA (2008, p. 304), cria um esquema que pode exemplificar bem a conduta
apresentada por Scarlatt, e, demonstrando a sequência de atos diagnosticada pelo
Labelling Approach: 1º delinquência primária; 2º resposta ritualizada e estigmatização;
3º distância social e redução de oportunidades; 4º surgimento de uma subcultura
delinquente com reflexos na autoimagem; 5º estigma decorrente da institucionalização;
6º carreira criminal e 7º delinquência secundária.
No referido caso, percebe-se uma análise desvinculada do direito penal e da
criminologia, pois, Scarllat, cometeu crime de furto simples, o qual, em caso de
condenação, não preenche os requisitos para uma prisão em regime fechado, além da
res furtiva ter sido integralmente recuperada. Assim, o que faz com que Scarllat, tenha
sua prisão em flagrante delito convertida em prisão preventiva em sede de audiência de

8

Dados coletados no sistema INFOPEN da Secretaria de Estado e Justiça do Espirito Santo.
Consulta realizada em 15 de jul. de 2016.
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custódia, são suas falas e encenações, e o modo como esses signos são interpretados
pelo judiciário por meio do Juiz, demonstrando mais uma vez que não se acredita na
periculosidade de sua conduta, mas aplica-se as duras medidas penais, uma vez que
trata-se de uma travesti que ousa manter um relacionamento dentro do sistema
prisional, ao ponto de desejar permanecer encarcerada.
CONSIDERAÇÕES FINAIS:
As ciências criminais não dedicam um olhar mais cauteloso sobre os sexualmente
desviantes. Até mesmo as mulheres, como sujeitos ativos no processo penal, são
consideradas novidades. A teoria feminista venho ampliar a questão das mulheres sobre
os demais campos, e proporcionar um debate sobre o gênero dentro do direito. Porém,
os estudos feministas tem se ocupado com questões que repulsam sobre a causa das
mulheres, e muitas vezes, não tem como abranger a todas nesta “categoria”, o que pode
ocasionar uma invisibilização de movimentos e reivindicações, tais como o de mulheres
negras, lésbicas e trans.
Logo, é preciso um estudo sobre a questão queer, que, por óbvio, também não
abrangerá todas as categorias da sexualidade gay. Mas buscará equilibrar o déficit
teórico, que poderá impedir a limitação da crítica a único aspecto (homem ou mulher,
negro, pobre e de periferia).
Ressalta-se aqui, que o direito construí diferentes tipos de mulheres, a que merece
proteção e a que não merece proteção estatal, a que é “ingênua” e por essa razão não
é passível de escolha e a que por escolha delinquiu, levando em consideração as
relações sociais promovidas por essas mulheres (mãe, casada, solteira, empregada,
chefe, prostituta), e o estudo de gênero pode ampliar e descontruir das categorias para
que haja uma análise mais coerente e justa.
De semelhante modo, a teoria queer conjugada com a criminologia, buscaria afastar
categorias de maior e menor aprovação moral, lançadas sobre travestis. Buscando
alcançar o processo de criminalização destes atores, que não se respalda somente na
questão econômica, ética e social, mas se coaduna com sua relação de gênero e sexual.
Não se afirma que este processo de criminalização da travesti, por exemplo, seja
meramente somatório, no sentido de reunir a questão racial e econômica mais o fator
sexualidade, mas seu processo é diverso, ser travesti-negra-pobre-brasileira, é
estigmatizante de modo diferente de ser homem ou mulher-negro/a-pobre-brasileiro/a.
Pois sua vulnerabilidade está em maior vínculo com sua sexualidade desviante.
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Percebe-se, no caso concreto, que Scarlatt, já estigmatizou sua condição de
“delinquente”, acreditando que sua vida se limita sob os muros dos presídios, que
somente lá, pode viver sua sexualidade e seu amores. O que denota, que a pena, para
Scarlartt, jamais promoveu, senão outra coisa, que estigma e potencializou sua
segregação e impossibilitou, sua ascensão social.
Cada vez que Scarllat passa pelo sistema prisional, é vista como travesti e delinquente,
sendo a travestilidade condição natural de sua identidade, porém, considerada
inapropriada pelo meio social, e a imposição de uma identidade criminosa, reforçada
pelo dogma da reincidência.
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DA BUSCA AO ENCONTRO: Uma análise dos dilemas éticos e metodológicos em
pesquisa com detentas envolvidas em crimes contra a vida na Penitenciária
Ariosvaldo Campos Pires – JF
Ana Carolina de Oliveira Marsicano1

Partindo do entendimento do crime como um fenômeno socialmente
construído, dentro de um processo histórico pontuado por circunstâncias de gênero,
necessário se torna resgatar as mulheres para o epicentro dos estudos sobre o
crime, trazendo suas histórias e analisando seus universos simbólicos. Através do
universo simbólico das presas, com base em seus discursos, procurei, em sua
globalidade, através do protagonismo oferecido a elas, responder a duas questões
principais, que são os significados que elas constroem sobre o crime e sobre o
processo de reclusão em suas vidas, e a segunda que diz respeito aos processos de
violência associados às determinantes sociais de gênero. Tradicionalmente, a
criminologia tem centrado esforços em estudar as mulheres enquanto vítimas,
negligenciando-as enquanto perpetradoras de alguma forma de violência. Essa
invisibilidade no campo dos estudos do crime ocorre principalmente no que diz
respeito ao homicídio, tendo em vista que sua natureza violenta representar a maior
subversão da mulher ao contrato social e sexual preexistente, e também por ser o
homicídio considerado um crime tipicamente masculino, o ápice da violência, e
portanto, ser incompatível com os atributos destinados as mulheres de sentimentais,
afetivas e submissas.
Da mesma forma que os teóricos da criminologia negligenciaram por muito
tempo o tema da criminalidade feminina, o mundo acadêmico também refletiu por
décadas a mesma atitude social de dominação e de indiferença para com as
mulheres e seu protagonismo. Dessa forma, as mulheres sofrem diretamente os
impactos dessa negligência no âmbito das políticas públicas, e assim, ao invés de
serem absorvidas pelo Estado e por suas políticas sociais, sofrem em maiores
pesos os efeitos da criminalização. Apesar da especificidade dos crimes cometidos
pelas mulheres, que refletem diretamente a marginalização social a que são
submetidas, essas cometiam crimes, como cita Smart (1976, p.24), relacionados às
áreas mais arriscadas, e de pequenas ofensas. Porém, apesar de entenderem que a
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gravidade, e assim a importância de suas ações criminosas é medida pela gravidade
do delito cometido, constata-se que essas são punidas exemplarmente quando
cometem crimes mais graves, tendo em vista serem “mulheres desviantes que são
desviantes como mulheres” (HEIDENSOHN, 1987, p.20).
As diversas formas de violências relacionadas com as histórias de vida das
mulheres, estão relacionadas com essas definições do que é ser mulher, e por
consequência, com as responsabilidades a serem exercidas através do exercício do
poder simbólico, e do enquadramento com características femininas. Entre a tensão
da submissão e a busca pela emancipação, observa-se esse ser mulher, suas ações
e suas expressões como criação social. A emergência de estudos do crime que
conceptualizam a variável gênero é indissociavel dos movimentos feministas, tendo
em vista que a partir da compreensão do tratamento generalizado dado a mulher
como sendo o outro (BEAUVOIR, 1952), passou-se a questionar as epistemologias
e as políticas que resguardam a hegemonia masculina.
Os discursos e práticas feministas passaram a englobar uma multiplicidade
de demandas e lutas, e, portanto, “aquilo que começou por ser um movimento
igualitário de ‘libertação da mulher’ expandiu para a inclusão do reconhecimento do
gênero como elemento básico das estruturas sociais por todo o mundo” (Rafter e
Heidensohn, 1995, p. 4). As mulheres, face aos estudos do crime, permaneceram
por muito tempo invisíveis, tanto como agressoras como quanto vítimas, sendo suas
experiências frente ao sistema de justiça criminal distorcida sem prol da manutenção
do estereótipo dominante.
A criminologia feminista iluminou os estudos acerca das circunstâncias
sociais e históricas que afetam as mulheres, inclusive as que delinqüem, bem como
outros grupos marginalizados da sociedade. O surgimento do paradigma feminista
nos estudos da criminologia subverte a forma de produzir conhecimento, até então
ocorrida sob parâmetros patriarcais e epistemologicamente distanciados das
experiências dessas mulheres. Diferentemente dos estudos produzidos sob o
paradigma da reação social, onde a questão de gênero figura como um elemento a
mais, sob a ótica feminista parte-se da realidade vivida pelas mulheres envolvidas
com o sistema de justiça criminal. Baratta(1999) afirma que com a criminologia
feminista a análise da posição desigual da mulher, “seja na condição de vítima ou de
autora do delito - passou a ser objeto de crescente atenção por parte da
criminologia” (BARATTA, 1999, p.19).
Durante muito tempo os estudos do crime se ativeram em analisar as
experiências dos homens, passando posteriormente a comparar as experiências de
homens e mulheres de uma forma homogeneizada, não assumindo as diferenças
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existentes entre os dois, assim como as especifidades de gênero que geram
desigualdades e proporcionam diferentes experiências de subordinação (Crenshaw,
2002). Assim, não somente os estudos no campo do crime, mas toda a tecnologia
do poder de punir constituem-se como continuum de experiências de discriminação
(Albuquerque, 2005). Resgatando o protagonismo das mulheres no campo dos
estudos do crime, e olhando sob a ótica do feminismo, possibilita-se romper com o
solipsismo branco, essencialista e reducionista, e evidenciar as diferentes categorias
identitárias das mulheres, assim como pensar políticas públicas que respeitem as
diferenças de gênero.
Cabe

destacar

que

sobre

generalizações

e

androcentrismos

perpassam grande parte das análises criminológicas, e que o discurso sexista que
omite a mulher como sujeito não é exclusividade a esta ou àquela corrente, mas sim
como parte dos discursos proferidos no âmbito da criminologia que tendem, como
defende Scott (1990, p.448), através dos discursos proferidos, fundar e legitimar
diferenças sexuais inscritas nas práticas e nos fatos sociais. De acordo com Alda
Facio (1995), quando os (as) criminólogos (as) decidem tratar o crime sob o ponto
de vista dos marginalizados, esses tratam sobre o ponto de vista dos homens
marginalizados.
Mesmo as teorias sobre o controle social que são inscritas a partir
dos “marginalizados”, não fazem referência às mais marginalizadas
dos marginalizados por classe, etnia, idade, preferência sexual,
deficiência visível, etc., e mulheres dessa mesma classe, setor ou
grupo discriminado, contribuindo assim à marginalização e
silenciamento às mulheres desses grupos, mas, pior ainda,
contradizendo seus próprios princípios de partir do ponto de vista
do marginalizado e, por fim, caindo no erro de não ver a totalidade
da realidade. (FACIO, 1995, p.63)

A perspectiva clínica e médica consolidaram no corpo social as marcas da
assimetria moral, social e política entre mulheres e homens, criando esferas distintas
que apreendem e atuam no mundo. Observa-se que quando falamos a respeito das
modalidades de crimes violentos, o envolvimento de homens é proporcionalmente
maior, e, a despeito desse fato, pouquíssimos estudos tem se dedicado a analisar
os crimes violentos praticados por mulheres. Conferindo as análises do crime um
status nuclear a categoria de gênero, juntamente com outras categorias como raça,
classe, ou etnia, necessário se faz dar voz as histórias das mulheres que
transgridem.
Quando as mulheres buscam dar significado as suas práticas, emergem
fatos associados ao constrangimento associado ao gênero, como dificuldades no
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âmbito laboral e familiar, ou diversas formas de vitimização provenientes de relações
desiguais de poder. Importante é extrair dos discursos produzidos pelas mulheres ao
tratar dos crimes cometidos, seus estados intencionais, tendo em vista que
situações especificas, insurgem em significados específicos.
Rosemary de Almeida retrata muito bem essas questões em seu livro
Mulheres que Matam (2001), ao trazer mulheres que mataram por terem sido
vítimas de um perpetrador de abusos, ou até mesmo por acreditar estar fazendo
justiça. Frente a algumas críticas acerca da perigosa visibilidade incidente na mulher
que delinque, frente um sistema criminal altamente punitivo, o pensamento feminista
se preocupou em trazer a tona a racionalidade da mulher que delinque,
contrastando com perspectivas tradicionais sobre a transgressão feminina, que
situam seus discursos mais na irracionalidade da mulher, como afirma Pat Carlen
(2002), do que propriamente nas circunstâncias sociais, e na criminalidade como um
elemento socialmente construído.
O ato violento, principalmente no que diz respeito ao homicídio, é percebido
pelas pessoas como um ato imprevisível e de difícil compreensão, consistindo o
mesmo como uma “fatalidade”, não como um fenômeno social estável e
psicologicamente determinado, cognoscível e controlável. Apesar de o crime ser um
ato plurissignificativo que se altera em diferentes períodos de forma independente
das leis e dos laços sociais de solidariedade, podemos considerar que os diversos
significantes dos crimes foram e ainda são grande parte das vezes desconsiderados
pelo sistema de justiça, existindo somente enquanto uma verdade geral e normativa.
Dessa maneira, o crime aqui foi compreendido como criação, ato cheio de
significados e sentidos.
Ademais a busca por encontrar “essas histórias”, imperam-se dificuldades no
que diz respeito à pesquisa qualitativa, dentre aquelas inerentes às pesquisas no
âmbito criminal, como à obtenção de dados sobre crimes e violência, assim como a
inserção no âmbito prisional na oportunidade das entrevistas. Levando em
consideração que a criminologia se mostrou ao longo dos anos como uma ciência
feita por homens, para escutar crimes cometidos por homens, importante ponto a
ser tratado são as potencialidades da escrita e dos trabalhos científicos na
reconstrução da realidade de mulheres que cometeram crime, de suas experiências
e de suas trajetórias de vida.
Tendo em vista esse déficit, faz-se necessário um redimensionamento das
pesquisas criminológicas para o sentido das experiências dos indivíduos, já que “(...)
a criminologia não pode calar as “vozes emudecidas” (Benjamin) quando pretende
escutá-las, ou seja, quando faz dessa escuta sua profissão de fé e o argumento de
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sua legitimidade”(LAITANO, 2010, p. 24). Observamos que no campo do direito,
principalmente no que diz respeito às práticas penais, muita das vezes as vozes das
partes envolvidas nos processos são ocultadas por formalismos que recaem em
perspectivas enrijecidas e pouco humanas. Em contrapartida, as diversas
metodologias de pesquisa das Ciências Sociais possibilitam como afirma Vivien
Marie Palmer (1928), entrevistar os próprios atores envolvidos na pesquisa
enquanto recurso “vivo” para a compreensão das realidades sociais.
Através da finalidade precípua de utilizar o recurso da escuta, necessário se
faz escutar as mulheres no cárcere não como objetos de intervenção, mas sim como
sujeitos (as) de diálogos, com uma racionalidade instrumental que modela suas
práticas sociais e punitivas, e com uma narrativa capaz de fornecer elementos
acerca do contexto econômico, histórico, social e cultural. Através da busca por
essas histórias, como afirma Raquel Soihet:

Acentuamos a relevância da oportunidade de apresentar uma face
da mulher, via de regra oculta, em termos de reação a uma
violência que lhe é imposta, além de muitas vezes esta tomar a
iniciativa de agir violentamente. Não esqueçamos que,
tradicionalmente as mulheres são apresentadas como passivas
dóceis, frágeis, submissas... Importa, pois, recuperar a história das
mulheres dessas camadas, desmistificando estereótipos, e
revelando novas dimensões no comportamento das mesmas.
(SOIHET, 1989, p. 84).

A escrita enquanto mecanismo a viabilizar uma aproximação e interpretação
dos elementos expostos pelas agentes funciona enquanto uma via para exercer uma
atitude e uma postura frente a essas mulheres de compreensão para com suas
histórias, possibilitando assim a intersubjetividade entre o sujeito (a) pesquisador (a)
e o sujeito (a) pesquisado (a), num processo mútuo de compreensão e
autocompreensão.
O pensamento social enquanto elemento intersubjetivo e multifacetado como
afirma Clifford Geertz(1983), engloba tanto emoções como sensações e sentidos, o
que com a exposição das trajetórias de vida de mulheres que cometeram crime,
torna possível a tentativa de retratar através da escrita não somente o aspecto
emotivo e sensível que foi construído culturalmente ao longo dos séculos, mas
também o aspecto de mulheres fortes, valentes, e reais. A categoria de gênero
possibilita a ampliação da noção de experiência, já que essa categoria, como muito
bem observa a historiadora e feminista Joan Scott(1995), possibilita uma análise da
organização social da relação entre os sexos, para fins de buscar respostas de
como o gênero opera nas relações sociais e históricas.
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Scott, em sua discussão acerca do exercício da história na construção das
relações de gênero, ressalta um importante ponto a ser tratado e tensionado que é
sobre a “politização” e o “engajamento” nas pesquisas cientificas. Como
pesquisadora, o meu olhar é de alguém que busca a valoração e o sentido das
experiências das mulheres que entrevistei, e a entrevista como método de pesquisa,
se mostrou essencial para o processo de compreensão de suas experiências e
estratégias, deslocando da posição de protagonista da verdade científica, para um
olhar que aborda a perspectiva relacional entre esses (a) sujeitos.
Ruth Corrêa Leite Cardoso (1986) produz uma interessante discussão em
seu artigo intitulado “Aventuras de Antropólogos em campo ou como escapar das
armadilhas do método”, ao ressaltar a interessante discussão em torno do papel do
(a) investigador (a), do seu envolvimento e as possíveis consequências disso para
sua pesquisa. Salienta que um pragmatismo, muitas vezes confundido com
politização, domina o campo das ciências sociais contemporâneas, desqualificando
a discussão acerca dos compromissos teóricos que cada método traz consigo. O
critério para avaliar uma boa pesquisa parte da capacidade de retratar a realidade
vivida, tornando visíveis situações muita das vezes escondidas nas pesquisas
científicas (elemento esse realmente importante para as pesquisas das ciências
sociais). Porém, se faz fundamental ressaltar a importância e os compromissos do
método de trabalho para potenciais análises.
Métodos quantitativos e qualitativos correspondem a modos diversos de
resgatar o social, não formas opostas ou indissociáveis nessa tarefa. A autora
ressalta que grande parte dos objetos que despertam interesse nos últimos anos
(enfatizando aqueles vinculados aos movimentos sociais) são tratados por
pesquisadores (as) através de métodos de entrevistas ou/e de ampla convivência
com os informantes, em uma espécie de volta ao significado em seu estado puro, ao
discurso “real”, que deve permitir descobrir novos sentidos não previstos pelas
análises macroestruturais. Porém, ressalta Ruth Cardoso que o interesse pelos
atores sociais em sua integralidade não foi acompanhada por uma critica teóricometodológica consistente, resultando um desconforto no que diz respeito às
explicações abstratas e generalizantes. Um mal-estar acerca das relações entre
pesquisador (a) e grupo/pessoa pesquisada preexistiu, concluindo assim que a
concepção cientifica tradicional da neutralidade e da objetividade nas pesquisas não
parecia mais útil no sentido de elaborar intelectualmente essas relações

A defesa do engajamento político e a demonstração de que o
conhecimento não pode se libertar de uma certa dose de ideologia
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colocaram quase como uma exigência a definição do pesquisador
como um aliado dos grupos e minorias discriminadas, que também
foram priorizados como objetos de estudo.(CARDOSO, 1986, p.99)

Os estudos feministas, ao denunciarem a necessidade de uma nova ciência
emancipada de conceitos patriarcais e sexistas, exigiram, na mesma medida, novos
métodos de investigação e de interpretação das realidades circundantes. Sob o
argumento da busca por uma mudança social, muito se tem questionado acerca dos
pressupostos da imparcialidade e da neutralidade na produção do conhecimento. Ao
se produzir um artigo, quais as implicações em se situar o lugar (as fronteiras) de
onde falamos? Pensar em uma pesquisa que se propõe olhar seu objeto sob a lente
do feminismo requer a desconstrução dos pressupostos científicos da neutralidade,
objetividade e imparcialidade, cabendo ressaltar que
(...) é nas correntes criticas e feministas que mais se encontra
afirmada a ideia de que o pesquisador deve mostrar mais do que
empatia e verdadeiramente se envolver em relação às pessoas
pesquisadas; em suma, abandonar a posição de falsa neutralidade
exigida pela ciência positiva. (POUPART, 2008, p. 216)

A ciência feminista, assim como qualquer outra ciência politizada, requer a
construção de um pensamento crítico que questione a perspectiva relacional do
individuo pesquisado, não devendo entregá-lo enquanto um elemento estático, um
corpo no cosmos.
Sérgio Adorno em seu artigo “À prisão sob a ótica de seus protagonistas”,
afirma que não é raro o (a) pesquisador (a) estabelecer ao longo de sua relação
intersubjetiva com o (a) pesquisado (a), principalmente aquele (a) que se encontra
em condição de encarceramento, uma relação de solidariedade para com o (a)
mesmo (a), tendo em vista que por trás do crime cometido, na maioria das vezes
encontra-se um universo de injustiças, de pobreza e de desigualdade, o que dificulta
a possibilidade de nos mantermos “indiferentes quando nos colocamos na situação
de escuta e nos defrontamos com vidas dilaceradas, submetidas às mais torpes
atrocidades e cuja existência é permanentemente negociada” (ADORNO,1991,p.13)
Por muito tempo questionou-se como se deveria estabelecer a relação entre
sujeito/objeto, ou seja, se deveriam os (as) pesquisadores (as) se manterem
distanciados (as) dos seus objetos de investigação (sustentando uma objetividade
científica), e quais seriam as consequências para a alteridade do (a) pesquisador (a)
caso esse optasse por se identificar com seu objeto, e por consequência com suas
lutas. Caso isso ocorresse, estaria o pesquisador (a) abdicando da “autoridade na
razão”, e assim perdendo o reconhecimento cientifico?
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Smith (1987,1992), por exemplo, considera que o fato de ela
mesma ser uma mulher e ter vivido experiências próprias às
mulheres pode ser um trunfo, mais do que um inconveniente,
quando se trata de compreender o que podem viver outras
mulheres, com a condição de manter, todavia, uma atitude reflexiva
sobre os limites de sua própria visão. (POUPART, 2008, p. 245)

Dessa forma, o engajamento político trouxe um forte questionamento acerca
da neutralidade cientifica, demonstrando a possibilidade e a valoração cientifica de
uma produção em que o observador e o observado figurem como aliados na
produção do conhecimento, e a necessidade de conferir voz àqueles que vivenciam
concretamente as experiências. Assim,
Recolocou sob novas bases o lugar de onde falam os
investigadores, sua posição como mediadores entre o real e a
explicação cientifica, as relações intersubjetivas que vão se
estabelecendo, no curso da investigação, entre aquele que vê e
aquilo que é visível (ADORNO, p. 12)

Felizmente, a possibilidade de romper com muito desses impasses no que
diz respeito à metodologia e a relação entre pesquisado (a) /pesquisador (a) tem
sido evidenciada pelas teorias feministas do conhecimento, através dos próprios
avanços no pensamento feminista com as construções teórico-metodológicas em
torno da categoria e das relações de gênero, assim como com o pensamento
interseccional, que permitem à abertura de novas fronteiras para reflexões e
análises, criticando à forma de se fazer ciência, e fornecendo elementos para uma
nova epistemologia histórica capaz de contribuir para a desmistificação da Ciência
Moderna.
Entrevistando as formas presas de forma livre de hipóteses ou de pretensas
ideias do que encontrar, acreditando que “(...) o importante é ser flexível e criativo
para explorar todos os possíveis caminhos” (GOLDENBERG, 2001, p. 62),objetivase que a pesquisa exerça um papel efetivo no processo de exercício de cidadania ,
conferindo a essas mulheres protagonismo sobre suas próprias vidas e
possibilitando que revelem as representações e os sentidos que alimentam seus
esquemas de vida.O processo metodológico também constitui pesquisa, e a
metodologia da história de vida se revela como uma “via privilegiada para a
humanização das percepções nas ciências sociais, apesar dos contextos inibidores
quer de natureza política, quer de natureza acadêmica” (SENRA, 2013, p.10).
No entanto, cabe ter em mente a diferença da história de vida no campo
jurídico e no campo das ciências sociais. No que diz respeito à primeira, essa se
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refere ao conjunto de depoimentos cujo objetivo principal é estabelecer a verdade
dos fatos, por mais que esse não reflita de fato a realidade social daquele individuo.
Já no campo das ciências sociais, história de vida se define como
(...) narrativa linear e individual dos acontecimentos que nele
considera significativos, através dela se delineiam as relações com
os membros de seu grupo, de sua profissão, de sua camada social,
de sua sociedade global, que cabe ao pesquisador desvendar.
Desta forma, o interesse deste último está em captar algo que
ultrapassa o caráter individual do que é transmitido e que se insere
nas coletividades a que o narrador pertence. [...] Avanços e recuos
marcam as histórias de vida; e o bom pesquisador não interfere
para restabelecer a cronologia. (QUEIROZ, 1988, p. 20).

Atribuindo vozes às entrevistadas, possibilita-se reconstituir a trajetória de
vida através da própria visão dessas mulheres que apesar de terem cometidos
crimes, vivenciaram e vivenciam processos de vulnerabilização, abrindo assim “(...)
a possibilidade de compreender e conhecer internamente os dilemas e questões
enfrentados pelos atores sociais.” (POUPART, 2008, p. 216) Dessa forma, para
além de um mero instrumento estático e descritivo, a pesquisa adquire um caráter
ético e político, denunciando os preconceitos, práticas discriminatórias e iniquidades
que permeiam a sociedade.

Como a entrevista permite uma exploração em profundidade das
condições de vida dos atores, ela é vista como um instrumento
privilegiado para denunciar, de dentro, os preconceitos sociais, as
práticas discriminatórias ou de exclusão, e as iniquidades, de que
podem se tornar objeto certos grupos considerados como
“diferentes”, “desviantes”, ou “marginais (...).” (ibidem, p. 216)

Dessa forma, através da entrevista em profundidade, evidencia-se não
somente o que as mulheres entrevistadas vivenciam no cotidiano, mas também darlhes voz e compensar, como sugeriu Becker em 1967, sua ausência ou sua falta de
poder na sociedade. O crime nesse processo,exerce a função de plano de fundo
para as histórias de vida e para os percalços que na qualidade de mulheres, elas
enfrentaram tanto no âmbito público quanto no âmbito doméstico – ou seja, na
esfera social e na esfera da sociabilidade.

O uso dos métodos qualitativos e da entrevista, em particular, foi e
ainda hoje é tido como um meio de dar conta do ponto de vista dos
atores sociais e de considerá-lo para compreender e interpretar as
suas realidades. As condutas sociais não poderiam ser
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compreendidas, nem explicadas, fora da perspectiva dos atores
sociais. A entrevista seria, assim, indispensável, não somente
como método para apreender a experiência dos outros, mas,
igualmente, como instrumento que permite elucidar suas condutas,
na medida em que estas só podem ser interpretadas,
considerando-se a própria perspectiva dos atores, ou seja, o
sentido que eles mesmos conferem às suas ações. (POUPART,
2008, p. 216-217)

Ao estudar o crime, principalmente dentro de uma perspectiva tão pouco
explorada como trajetórias de vida de mulheres que cometeram assassinato,
necessário se faz extrair os estados intencionais dessas mulheres, as motivações e
razões desses atores e de seu mundo simbólico, fornecido pelo contexto cultural ao
quão nos é retratado. A interpretação, portanto, se constituiu como uma espécie de
tradução ou “interpretação de segunda mão” como sugere Geertz (2008). Recuperar
a voz e a versão histórica dessas mulheres torna-se essencial para os estudos
sobre a criminalidade feminina, tendo em vista a necessidade de recorrer à
experiência enquanto categoria de análise múltipla, ampla e ramificava como afirma
Scott(1999), já que os sujeitos não têm experiências, mas sim são constituídos
através dessas experiências. Adentrando na esfera da história de vida dessas
mulheres,possibilita-se interpretar o sentido dessas experiências “não como questão
lógica, formal, filosófica, mas histórica, social e política.”(SCOTT, 1999, p.42).
Há por parte de todo (a) pesquisador (a) uma expectativa do que seria uma
boa entrevista. Essa engloba a criação de oportunidade para que o (a) entrevistado
(a) se reporte de forma satisfatória ao (a) pesquisador (a), transmitindo uma história
verdadeira, uma reconstrução da realidade ou até mesmo uma mera encenação da
mesma. Poupart (2008) ressalta o fato de que alguns princípios e estratégias foram
organizados por manuais de metodologia, assim como extraídos da própria prática
de pesquisa, a fim de facilitar a persecução da entrevista, facilitando para que o (a)
entrevistado (a) dê conta de suas experiências, para assim obter uma boa
entrevista.
O primeiro principio ressaltado pelo autor diz respeito à arte de obter
colaboração por parte do (a) entrevistado (a), tendo em vista somente ser possível
estabelecer um diálogo e obter um discurso minimamente verdadeiro por parte do
mesmo, se este estiver de pleno acordo e disposto a participar. Esse princípio
parece inicialmente explicitar um fator óbvio da entrevista, porém, necessário se faz
ressaltar que nem sempre é fácil obter a cooperação do (a) entrevistado (a),
manifestado esse (a) muita das vezes obstáculos a obtenção ou ao prosseguimento
das entrevistas. Principalmente no que diz respeito ao cárcere, onde devido a
relações hierárquicas preexistentes e a relação “punitiva e adestrada”, insurge no
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temor por parte das entrevistadas em sofrer qualquer tipo de repreenda por
exemplo.
As motivações para que as presas aceitem dar entrevistas funciona como um
primeiro elemento a compor seus discursos. Uma estratégia a se utilizar durante as
entrevistas é recorrer à empatia e a escuta, deixando evidente o interesse real que
há em escutar que aquelas mulheres dizem.Importante principio também, diz
respeitoa necessidade de deixar o (a) entrevistado (a) à vontade na oportunidade da
entrevista, a fim de que essa flua em consonância com os objetivos da pesquisa, e
que dessa forma o (a) entrevistado (a) consiga falar com mais facilidade e abordar
questões que porventura possam soar delicadas. Normalmente depara-se com
problema para alcançar o segundo princípio, tendo em vista tratar-se de uma
instituição total, onde as mulheres permanecem sendo vigiadas e controladas
praticamente na sua totalidade do tempo. Dessa forma, uma grande dificuldade
enfrentada é em criar um ambiente propício para as entrevistas, e em como
proceder diante de tal controle e como lidar com a imperativa utilização das
algemas, ou dos agentes próximos.
Para além da necessidade de convencer uma pessoa a fornecer entrevista,
encontra-se a necessidade de fazer essa estar verdadeiramente à vontade para
falar. Outros dois princípios que estão intimamente vinculados ao sucesso da
entrevista dizem respeito à capacidade de levar o (a) entrevistado (a) a tomar a
iniciativa do relato, tendo em, vista que quanto mais espontânea e “verdadeira” for à
fala, menos maculada pelo (a) pesquisador (a) ela estará; e o segundo se refere ao
nível de envolvimento do (a) entrevistado (a), tendo em vista que quanto mais
envolvido mais significativo será o relato produzido pelo mesmo.
A fim de facilitar a espontaneidade do (a) entrevistado (a), varias regras são
suscitadas para a não – diretividade da entrevista, como: 1) Evitar interromper a
entrevistada no momento da fala, respeitando caso surja os momentos de silêncio,
de modo a não interromper o encadeamento das ideias por elas mesmas, e utilizar
caso seja necessário técnicas de reformulação a fim de explicitar ou esclarecer qual
o tema abordado, para assim corresponder aos objetivos da pesquisa; 2) Ser capaz
de estabelecer relações, e de lançar mão, caso seja necessário, de seus “recursos
sociais e culturais”, a fim de suscitar uma maior colaboração por parte das
entrevistadas e de transpor eventuais intercorrências naturais ao caráter instável da
situação de entrevista.
Os relatos das mulheres no cárcere e suas histórias de vida, para além de
tratar o vivido por elas enquanto indivíduos, expressa a história de vida de mulheres
em sociedade. Cabe ressaltar a dificuldade de determinar a priori quantas mulheres
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serão entrevistadas em uma pesquisa, primeiramente por não saber ao certo
quantas mulheres cumprem pena pelo crime pesquisado (no meu caso, o
homicídio), e, posteriormente, por considerar que esse número irá se revelar dada a
qualidade dos dados obtidos, assim como a profundidade das informações
fornecidas em suas narrativas. As dificuldades inerentes ao estabelecimento da
relação de confiança com as entrevistadas, em associado com a inexistência de um
espaço adequado e as interrupções, trouxeram dificuldade em alcançar um “ponto
de saturação” nas entrevistas, e assim dar por finalizado o trabalho de campo.
Outra duas dificuldade em obter mais entrevistas, diz respeito a resistência e
o medo que por parte das presas em acessar recordações muita das vezes
dolorosa.As histórias de vida possibilitam conectar o sujeito a estrutura e mesmo os
próprios sujeitos, uma vez que permite-se encontrar os pontos comungados em
suas trajetórias. Possibilita também entender os acontecimentos na vida de uma
determinada pessoa e relacioná-los a sua própria construção, isto é, não tratar o
evento encarceramento como causa ou marco inicial da história, mas que se dá
numa relação com as trajetórias desses indivíduos. Dessa forma, o sujeito retorna
para o epicentro da pesquisa, onde ele está de fato presente, falando tanto de si
mesmo como da sociedade e da instituição no interior da qual vivem. As histórias de
vida possibilitam testar a sociologia, permitindo colocar a prova hipóteses através
dos diálogos dos próprios atores. Dessa forma, o sujeito retorna para o epicentro da
pesquisa, onde ele está de fato presente, falando tanto de si mesmo como da
sociedade e da instituição no interior da qual vivem. Dessa forma,

Se há síntese, esta síntese não é aquela das relações sociais, mas
sim a vida ou dessa dimensão da vida que constitui o objeto da
pesquisa e das historias coletadas; as “relações sociais”
concernem ao trabalho teórico, e não ao senso comum, e instruem
claramente a teoria que possibilitará virtualmente a explicação.
(POUPART, 2008, p. 327).

Outra dificuldade encontrada diz respeito ao fato dos dados criminais serem
altamente dinâmicos, o que torna um dado obtido um dado estático, ou seja, um
retrato de um fluxo de dados que mudam constantemente. Dessa forma, um número
de presas em um dia pode vir a ser alterado no dia seguinte, tendo em vista a
velocidade com que a “maquina de aprisionar” funciona, mas também devido às
próprias dinâmicas da organização carcerária, que muita das vezes implica em
transferir presas para outras penitenciárias. Outra questão diz respeito ao fato de
inexistirem dados organizados por modalidade criminosa. Os arquivos das presas e
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dos presos são organizados de acordo com métodos tradicionais de arquivamento,
consistindo em um amontoado de arquivos precários sucumbindo ao excesso de
pastas, nomes, pessoas, deixando patente que
Por paradoxal que possa parecer, nas agencias de contenção da
criminalidade a racionalização burocrática – administrativa, cujos
méritos não se pode desconhecer, custa a chegar. São agencias
pouco permeáveis à introdução de inovações. (ADORNO, 1991,
pag. 20)

Outro ponto a ser extraído dessa inexistência de organização dos dados diz
respeito à ausência de uma individualização da execução penal, ou seja, a infração
flagrante de postulados da Lei de Execução Penal. Dessa forma, além das celas
extrapolarem o limite máximo, não existe um sistema de organização das presas de
acordo com a espécie de crime cometido ou de acordo com os antecedentes. Cabe
ressaltar que entrada no cárcere não constituiu uma experiência agradável,
constituindo em um verdadeiro “ritual” onde para além da minha própria curiosidade,
estive cercada por pessoas que lançam olhares de curiosidade e de suspeita.
Howard Becker, em sua obra Outsiders, trata daqueles que se desviam das
regras do grupo, ou seja, que não agem de acordo com comportamentos ditos
apropriados, ou certos. Porém, ressalta que aos olhos daqueles que infringem as
regras, seus juízes (empreendedores morais) são os outsiders. Quanto à
penitenciária, um questionamento interessante que se faz é: afinal, quem são os
outsiders? Como pesquisadora, me senti como outsider em meio àquele âmbito
institucional, tendo em vista que os sujeitos (presos, agentes, serventuários) ali
presentes vivenciam o cotidiano daquele espaço, e por isso estão absolutamente
integrado na malha das relações. Em contrapartida, eu me senti como um corpo
estranho, observando, mas muita das vezes sendo mais observada.
Um importante conceito para compreender as dificuldades metodológicas
encontradas na pesquisa no âmbito penitenciário, e os desafios em acessar aquelas
realidades , é o conceito de fechamento institucional criado por ErvingGoffman, em
sua obra Manicômios, Prisões e Conventos (2013). Em sua obra, Goffman analisa
instituições totais, que são instituições que possuem como característica a ocupação
de uma parte do tempo dos seus internos, dentre elas o estabelecimento
penitenciário. De acordo com o autor, as penitenciárias foram organizadas a fim de
promover o “bem-estar social”, protegendo a comunidade de pessoas que
constituem um perigo imediato. Através do processo de regulação do cotidiano dos
indivíduos que estão inseridos em seu interior, nas prisões os internos se submetem
a uma mesma autoridade, e as regras criadas a fim de regular as relações são
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estabelecidas hierarquicamente e estão submetidas a todos os internos. Dessa
forma, a instituição tende a um “fechamento” das relações entre o grupo controlado,
denominado grupo dos internados, e a equipe de supervisão, onde os internos
possuem um contato restrito com o mundo existente para além das paredes da
penitenciária.
Seu “fechamento” ou seu caráter total é simbolizado pela barreira à
relação social com o mundo externo e por proibições à saída que
muitas vezes estão incluídas no esquemas físico – por exemplo,
portas fechadas, paredes altas, arame farpado, fossos, água,
florestas ou pântanos. A tais estabelecimentos dou o nome de
instituições totais (...) (GOFFMAN, 2013, p.16)

Por diversas vezes tive que aguardar ter uma sala para que as entrevistas
ocorressem, tendo ocorrido algumas vezes na ala médica, algumas vezes no prédio
onde funciona a parte administrativa e jurídica, e nas ultimas vezes acontecendo na
sala onde as pessoas são revistadas. O clima sempre foi de improviso, cercado por
agentes portando fuzis. As entrevistas consistiram em momentos privilegiados de
percepção e atenção, onde a conquista da confiança das presas se mostrou como
um elemento essencial, tendo em vista sua tamanha importância em pesquisas
qualitativas, e o fato dessa condição se tornar ainda mais imprescindível tendo em
vista o clima permanente de desconfiança no âmbito da instituição prisional.
O diálogo com as presas se iniciaram com uma breve apresentação eu que
eu dizia meu nome, o que eu fazia qual o propósito da pesquisa e das entrevistas e
o que eu pretendia fazer com as informações ali obtidas. Desde o início fiz o
possível não só para conquistar a confiança delas, mas também para transmitir
segurança deixando claro que além do sigilo quanto à identidade delas, manteria em
sigilo toda e qualquer informação que porventura pudesse acarretar qualquer tipo de
problema.
Dessa forma, neste cenário em que a interação se estabelece respaldada
pela confiança e pela segurança, as presas assumiram comportamentos e
revelaram conhecimentos que refletem suas representações associadas a fatores
como família, religião, educação, trabalho e a própria prisão, refletida por aqueles
que sofrem a operação das forças sociais repressivo - punitivas.
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RESUMO

A população carcerária feminina cresce exponencialmente todos os anos no Brasil, mas a
realidade das prisões está pouco adaptada a ela. Apenas recentemente, em comparação à
prática que já reinava no país em relação ao cenário masculino, lhe foi concedido um direito que
há muito já era garantido aos homens: o direito à visita íntima. Mas ainda que no papel este
direito exista, poucas mulheres o utilizam, pois são abandonadas por seus companheiros na
grande parte das vezes em que são detidas. Um direito então que é marcado não só por
problemas sociais, mas também de moralidade e de repressão corporal de mulheres e de seus
anseios íntimos e sexuais. O trabalho, através de entrevistas realizadas com as apenadas da
Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires, procurou dar voz aos anseios e dificuldades
enfrentadas por algumas dessas mulheres que utilizam ou já utilizaram as suítes destinadas à
efetivação do instituto no local.
Palavras-chave: Visita íntima. Sexualidade. Subjetividade. Mulheres. Abandono.

ABSTRACT
The female prison population grows exponentially every year in Brazil, but the reality of prisons it
is not adapted to it. Only recently, compared to the practice that already ruled the country for male
scenario, it was granted a right that had long been guaranteed to men: the right to conjugal visits.
However, although on paper this right exists, few women use it because their companions
abandon them in most of the time they are held. A right then that is marked not only by social
problems, but also of morality and personal repression of women and their intimate and sexual
urges. The work, through interviews with female prisoners at Penitenciária Professor Ariosvaldo
de Campos Pires sought to give voice to the concerns and difficulties faced by some of these
women who use or have used the suites designed to effect the institute on site.
Keywords: Conjugal visit. Sexuality. Subjectivity. Women. Abandonment.

INTRODUÇÃO

Nos muros e celas da Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires, localizada
na cidade de Juiz de Fora, em Minas Gerais, 155 mulheres vivem a realidade da vida de
apenadas no Sistema Penal brasileiro: superlotação, privação de direitos, exclusão social. Neste
presídio misto, que conta também com 779 homens1, elas lutam para não serem esquecidas por
seus familiares e companheiros, assim como pelo Estado, que ignora direitos e posterga
cuidados.

1

Dados obtidos durante pesquisa de campo realizada em novembro de 2015
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Enquanto prisões são historicamente construídas para receber pessoas do sexo
masculino, as mulheres que chegam nestes locais acabam tendo que encarar uma realidade que
está pouco (ou nada) adaptada às suas necessidades, e passam a ser marcadas por estigmas
criados por uma sociedade moralista, que vê a mulher desviante como ainda mais inadequada
para o convívio social, pois deixou de cumprir seu papel de cuidar, ser obediente e “feminina”.
Sob os olhos do direito à visitação íntima, que é tutelado pela Constituição Federal no
que concerne aos direitos fundamentais à intimidade, à privacidade, à ressocialização e à
reinserção social do preso, vai se analisar o contexto em que estas mulheres estão inseridas.
Pode-se perceber que a reclusa passa a enxergar-se como um mero número dentro de um
aparato institucional que por vezes tenta incluí-las, mas falha outras tantas. O que se revela, nos
casos entrevistados, são mulheres abandonadas pela sociedade, vítimas de uma realidade que
lhes impõe penas ainda mais duras: a dificuldade de ressocialização e marginalização social.
Nesse cenário de privações e regramentos, o trabalho se desenvolverá através de uma
metodologia de pesquisa baseada em entrevistas realizadas com estas mulheres, atentando-se
aos olhares daquelas que vivenciam cotidianamente o contexto das prisões e que são as
beneficiárias diretas do instituto em análise: a visita íntima. Far-se-á, ainda, breve análise da
matéria legislativa atinente ao tema, buscando-se conhecer a aplicação dessas normativas
concretamente.
1. A mulher no cárcere – a estigmatização social: uma construção histórica

A mulher que sai do convívio social para passar a viver atrás das grades de um presídio,
enfrenta solidão e angústias, mesmo que, ao olhar para o lado se depare com uma cela
superlotada e com outras tantas histórias iguais à sua; também reconhece a estigmatização e o
machismo, construídos historicamente por uma sociedade que não está acostumada com a
figura feminina como a responsável por condutas desviantes.
Toda essa conjuntura social que marginaliza mulheres que não se encaixam nos
padrões estabelecidos socialmente, é ainda mais fácil de ser percebida em um ambiente como
o cárcere, que potencializa a falta de cuidados familiares e de proteção estatal-institucional.
A repressão feminina vem de longa data, assim como a privação sexual de condenados,
de ambos os sexos. Com o surgimento do capitalismo e a necessidade de mão-de-obra
excedente e barata para a produção industrial, um grupo de teóricos, chamados de reformadores,
passou a repensar os suplícios – principal forma de punição de um crime no século XVIII – que
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tinha como objetivo central a demarcação e flagelação do corpo do apenado, em outros meios
de se alcançar a repressão penal.
Os suplícios físicos passam a ser considerados extremamente cruéis, ou na visão de
Foucault, foi isso que procuravam justificar, e criou-se como alternativa um novo sistema punitivo
menos custoso à administração da justiça, uma nova “economia política do poder de punir”
(FOUCAULT, 2009)
Ainda que não visassem, essencialmente, o corpo do condenado, as novas penas não
deixaram de atingi-lo, como afirmou este teórico:
(...) Sem dúvida, a pena não mais se centralizava no suplício como técnica de
sofrimento; tomou como objeto a perda de um bem ou de um direito. Porém,
castigos como trabalhos forçados ou prisão – privação pura e simples da
liberdade – nunca funcionaram sem certos complementos punitivos referentes
ao corpo: redução alimentar, privação sexual, expiação física, masmorra.
(FOUCAULT, 2009, p. 20) (grifos nossos)
Assim, a privação sexual sempre fora colocada como mais uma medida de
sofrimento físico, indissociada à prisão, bem como a administração da
sexualidade, que sempre fora uma questão imposta em diferentes âmbitos
sociais há muitos anos em nossa sociedade, como forma de disciplinar a conduta
e a produtividade dos indivíduos, a começar pela imposição do celibato aos
padres católicos, instituída pela Igreja no século XI (BEATTIE, 2009). (RIBEIRO
e RIBEIRO, 2015)

Neste contexto, novos crimes também foram introduzidos, e toda uma nova tipificação
legal. Os reformadores iluministas passaram a buscar a proteção do patrimônio e da moral
através da lei penal, na forma que se adequasse aos seus valores burgueses. Assim, os códigos
europeus começam a criminalizar condutas como a vagabundagem, a homossexualidade e a
prostituição, com discursos que revelavam as classes menos privilegiadas como detentoras
destes vícios e perigos (ZAFFARONI, 2005 apud MARTINS, 2009).
Mais significativo ainda foi que as mulheres então passaram a ter uma categoria própria
de delito: a prostituição. Conduta esta que passa a ser criminalizada por ser atentatória aos bons
costumes e à família, bem como à ordem cristã. A mulher torna-se, neste contexto, além de
criminosa, uma pecadora e a responsável pela destruição do seio familiar.
É a figura da prostituta como degenerada moral e criminosa que pode ser
considerada, nesta análise, a primeira figura feminina de destaque nos discursos
criminológicos. Especificamente sobre a mulher, em 1840, o chefe de polícia
Frégier afirmou que as mulheres, ainda que em menor número, ocupariam um
rol importante como causa de todos os tipos de atentados que afligem a

36

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

sociedade. Dentre as consideradas depravações exercidas pelas mulheres
estariam: a prostituição, a sedução, a cumplicidade no estelionato e os roubos.
Dessa forma, a importância da família como instituição repressora foi salientada
pela indicação de que os pais deveriam cuidar das filhas que trabalhavam em
oficinas e no comércio, pois estes seriam locais onde nem sempre imperaria a
decência e, principalmente no caso das operárias, a desestrutura familiar e as
desilusões amorosas e matrimoniais impulsionariam a mulher à prostituição
(ZAFFARONI, 2005 apud MARTINS, 2009).

O encarceramento feminino então, historicamente estava associado à necessidade de
vigilância da sexualidade. No Brasil, não menos, já na década de 1940, com a construção dos
primeiros presídios femininos2, o fez a partir de discursos morais que visavam a “purificação” de
mulheres desviantes. Não menos, estas primeiras penitenciárias ficaram a cargo da
administração de freiras católicas, com o objetivo de recuperar o papel social de obediência e
cuidado que sempre fora imposto à figura feminina.
Veiculava-se a idéia (sic) de separação das mulheres chamadas “criminosas”
para um ambiente isolado de “purificação”, numa visão de discriminação de
gênero assumida pela construção do papel da mulher como sexo frágil, dócil e
delicado. A intenção era que a prisão feminina fosse voltada à domesticação das
mulheres criminosas e à vigilância da sua sexualidade. Tal condição delimita na
história da prisão os tratamentos diferenciados para homens e mulheres. (LIMA,
1983 apud BASTOS, 2010).

Outro fator que acaba por censurar ainda mais a mulher encarcerada, são os discursos
médico, psicanalítico e muitas vezes jurídico, com relação às disparidades entre homens e
mulheres quanto aos desejos sexuais, que acabam impondo estereótipos entre os papéis
sexuais, transmitidos entre gerações.
José Gabriel Lemos Britto, famoso especialista brasileiro em Direito Penal do século XX,
afirmou em um de seus livros, escrito em 1934, que muitas vezes os presos perdem suas
características de homens, por não poderem usufruir de sua heterossexualidade:

Como coloca LIMA, 1983 apud BASTOS, 2010: “Visto isto, a prisão feminina foi criada no Brasil no início
dos anos 1940, no mesmo momento em que acontecia a reforma penal. Em 1941, surgiu em São Paulo o
Presídio de Mulheres, junto ao Complexo do Carandiru, e que alguns anos depois tornou-se a Penitenciária
Feminina da Capital. Em 1942, no Rio de Janeiro, é criada a Penitenciária das Mulheres, depois chamada
Presídio Feminino Talavera Bruce. É neste período que ocorre pela primeira vez no país a separação de
celas por sexo”.
2
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São ex-homens. Sem comunicação com o mundo exterior, eles acabam, nas
largas penas, esquecidos de si mesmos […]. [E]m cada célula se processa uma
tragédia sexual. ” Neste ponto, como na maior parte do texto, Lemos Britto
assume que a questão do encarceramento penal é masculina. (BEATTIE, p. 127)

Assim, o senso comum e o sistema carcerário, justificam a utilização do instituto pelos
homens pelo “incansável desejo sexual masculino” (BEATTIE, p. 127), bem como por serem
entendidos como mais agressivos, necessitariam de um meio de dar vazão às suas atitudes
enérgicas, e por meio das relações sexuais, seriam “acalmados”, evitando rebeliões e
insubordinações: mais uma vez, o preconceito de gênero justificando a utilização do instituto
apenas pelos homens.
Um dos motivos que justifica também o porquê de as prisões, pensadas segundo um
imaginário masculino, acaba por desconsiderar as necessidades femininas quando de seu
encarceramento. Assim se percebe que até mesmo as estruturas físicas da prisão vão de
encontro às características básicas da mulher, restringindo, a todo momento, a sua sexualidade.
Em seu estudo sobre “A mulher enquanto metáfora do direito penal”, BUGLIONE
(2000), considera que as normas penais, a sua execução e as formas de controle
foram estruturadas a partir de uma perspectiva masculina que desconsidera as
especificidades do feminino. Nesse sentido, esta igualdade estrutural reflete
diferenças sobre alguns aspectos relacionados à vida prisional de homens e de
mulheres, onde a opressão de gênero se evidencia, principalmente, em relação
à sexualidade. (BUGLIONE, 2000 apud LIMA, 2006, p. 14)

O tema do encarceramento feminino, que na atualidade passou a ganhar certa
visibilidade, chama a atenção para diversos assuntos e problemas vivenciados pelas mulheres
no cárcere, qual seja, a falta de adaptação das instalações penitenciárias e de suprimentos para
suas necessidades biológicas, como escassez ou mesmo a inexistência de papel higiênico e
absorventes íntimos; a falta de adequação dos agentes carcerários para lidar com essa
população; a insuficiência de políticas que pensem a realidade da mulher apenada grávida, como
a utilização de algemas no parto; carência de berçários para ficarem com seus filhos; etc. (ITTC,
2015)
Como relatado em documentário realizado pela Pastoral Carcerária em 2015, sobre a
tortura e encarceramento em massa no Brasil, “o sistema carcerário foi feito por homens e para
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homens. As mulheres são simplesmente tratadas como homens que menstruam. Ou seja, o
sistema as trata como se a única diferença em relação aos presos fosse a menstruação”.3
Esse imaginário que desconhece a realidade vivida por estas mulheres já é reconhecido
há muito tempo, ainda que poucas medidas tenham sido efetivamente tomadas para modificala, como mostra a reportagem veiculada no Jornal O Globo, com o título: “Abandono, a pena
mais sofrida de mulheres nas prisões do Rio”:
O abandono das mulheres nos presídios femininos é um problema antigo. Em
1983, a ex-diretora do Desipe, socióloga e coordenadora do Centro de Estudos
de Segurança e Cidadania, Julita Lemgruber, abordou o tema no livro "Cemitério
dos vivos". Segundo ela, a mulher presa representa tudo o que a sociedade
rejeita: - A mulher transgressora não é considerada digna de respeito e atenção.
Isso é cultural. É um problema nos cárceres do mundo inteiro. A expectativa de
uma sociedade machista e patriarcal é que a mulher seja dócil e respeite as
normas da família. Ao cometer um crime, ela rompe com a sociedade duas vezes
e é abandonada. É castigada duplamente.

2. Das Normativas

A visitação íntima aos presos foi permitida pela primeira vez em 1924, no Rio de Janeiro,
aos homens civilmente casados e que apresentassem bom comportamento. Hoje, todos os
presídios masculinos permitem-na (BITTENCOURT, 2004, p. 216). No entanto, a realidade
apresenta-se de forma bastante distinta no que concerne às presas do sexo feminino.
Ressalte-se que foi apenas no último ano ditatorial no Brasil, em 1984, que se criou a
Lei de Execução Penal, a qual positivou pela primeira vez o tema em questão, significando um
enorme avanço legislativo. Entretanto, as disposições nada traziam acerca do universo das
reclusas.
Art. 41 – Constituem direitos do preso:
(...) X – visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias
determinados.
Parágrafo único – Os direitos previstos nos incisos V, X e XV poderão ser
suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento.

3

Vídeo
disponível
em:
<
https://www.youtube.com/watch?v=cTSgBhSUdI&index=1&list=PLJ_R0d4C6tW8Iv84m_iEvaufZJxG8g-cg > Acesso em 16.10.2016
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Peter M. Beattie, pesquisador norteamericano especialista em história lationamericana,
traça um retrato das prisões brasileiras antes da LEP, no universo masculino:
Antes disso, no entanto, algumas prisões brasileiras experimentaram visitas
conjugais ou outros programas designados para manter o contato dos internos
com seus cônjuges.
Muitos advogados e médicos argumentavam que visitas conjugais seriam parte
de um programa de reabilitação humano, voltado para manter os prisioneiros do
sexo masculino saudáveis e em contato com suas famílias. Eles ainda
sustentavam que isto poderia reduzir a masturbação e as relações sexuais que
comumente ocorriam entre os presos. Autoridades carcerárias (...)
frequentemente entendiam as visitas conjugais basicamente como um
instrumento para a manutenção da disciplina do presídio. (BEATTIE, p. 123)

Ainda que a Constituição Federal de 1988 tenha trazido logo em seu capítulo atinente
aos direitos e garantias fundamentais a ISONOMIA entre homens e mulheres, foram necessários
mais de 10 anos para a regulamentação do tema no que concerne à população carcerária
feminina. O Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) expediu, em
30.01.1999, a Resolução nº 01 que foi publicada no Diário Oficial da União de 05.04.1999, a qual
“recomendou aos Departamentos penitenciários Estaduais ou órgãos congêneres fosse
assegurado o direito à visita íntima aos presos de ambos os sexos, recolhidos aos
estabelecimentos prisionais”.
Art. 1º - A visita íntima é entendida como a recepção pelo preso, nacional ou
estrangeiro, homem ou mulher, de cônjuge e outro parceiro, no estabelecimento
prisional em que estiver recolhido, em ambiente reservado, cuja privacidade e
inviolabilidade sejam asseguradas.

Sabe-se que a lei da Execução Penal ainda prevê, em seu art. 3º, a preservação de
todos os direitos aos reclusos, não atingidos diretamente pela pena:
Art. 3º - Ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não
atingidos pela sentença ou pela lei.
Parágrafo único – Não haverá qualquer distinção de natureza racial, social,
religiosa ou política.

Dessa forma, como manifestação da garantia basilar do ordenamento jurídico brasileiro,
o princípio da Dignidade da Pessoa Humana, necessário se faz o resguardo a tais direitos, visto
que apenas o direito à liberdade do apenado deve ser cerceado.
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Ainda, ressalte-se que a maior dificuldade enfrentada pelas reclusas passa pelos
valores solidificados pela sociedade do papel da mulher, mãe e cuidadora do lar. A mulher
desvirtuante encontra-se marginalizada, pois descumpriu seu papel pré-estabelecido
culturalmente. Logo, a necessidade sexual, de caráter instintivo e natural da mulher (discurso
muitas vezes usado para justificar o direito concernente aos homens) é visto como uma quebra
ao padrão moral da sociedade, inconcebível em um contexto sexista e patriarcal que detém o
controle do direito ao corpo da mulher, clarividente no controle anticonceptivo obrigatório durante
as visitas íntimas, ainda que a Constituição Federal tenha vedado a intervenção estatal no
planejamento familiar.
Tal se torna claro no caso da penitenciária Ariosvaldo, visto que as visitas são realizadas
na ala masculina, sem qualquer planejamento específico pensado para elas, conforme se tratará
mais à frente.

2.1 Direito ou regalia?

O filósofo Michel Foucault (2009, p. 20) propôs indagação, que ora cabe analisar e trazer
à atualidade:
(...) A crítica ao sistema penitenciário, na primeira metade do século XIX (a prisão
não é bastante punitiva: em suma, os detentos têm menos fome, menos frio e
privações que muitos pobres ou operários), indica um postulado que jamais foi
efetivamente levantado: é justo que o condenado sofra mais que os outros
homens? (grifos acrescentados)

Tal questionamento, ainda que antigo, nos remete à estigmatização imposta aos
apenados pela sociedade, numa cultura de que aos condenados devem ser preservados apenas
os direitos mínimos à sua sobrevivência, através do caráter punitivo da pena, distanciando-se do
cunho ressocializador. Nesse contexto, cabe à discussão se a visita íntima trata-se de um direito
ou uma regalia dada aos presos.
Para o ilustre doutrinador Júlio Fabbrini Mirabete (2004, p. 121)

(...) a tendência moderna é considerá-la [a visita íntima] como um direito, ainda
que limitado do preso. É um direito limitado por não ser expresso na lei como
direito absoluto e sofrer uma série de restrições tanto com relação às pessoas,
como às condições que devem ser impostas por motivos morais, de segurança
e de boa ordem do estabelecimento.
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No entanto, a legislação pátria ainda apresenta alguns traços remanescentes de que se
trata de uma regalia concedia aos reclusos. Ainda que a Resolução nº 1, de 30 de março de
1999, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPCP) considere ser um
direito constitucionalmente garantido, sendo que em seu art. 4º esteja previsto que a visita íntima
não possa ser “proibida ou suspensa a título de sanção disciplinar, excetuados os casos em que
a infração disciplinar estiver relacionada com o seu exercício”, o art. 41 da LEP prevê, na
contramão, a possibilidade de suspensão de qualquer tipo de visita por decisão do diretor do
estabelecimento em que se encontrem. Por trata-se de norma hierarquicamente superior à
Resolução, a LEP é muitas vezes utilizada como justificativa para o abuso desse poder pelos
diretores dos estabelecimentos prisionais, ainda que a normativa legal (LEP) vá de encontro à
previsão constitucional atinente à matéria, ainda que esteja apenas prevista implicitamente,
através da dignidade da pessoa humana.
A visão da visita íntima como um direito dos reclusos, ainda que não visualizado em
termos práticos, representa enorme avanço cultural e sociológico, conforme lição de Cezar
Roberto Bitencourt:

A imposição da abstinência sexual contraria a finalidade ressocializadora da
pena privativa de liberdade, já que é impossível pretender a readaptação social
da pessoa e, ao mesmo tempo, reprimir uma de suas expressões mais valiosas.
Por outro lado, viola-se um princípio fundamental do direito penal: a
personalidade da pena, visto que, quando se priva o recluso de suas relações
sexuais normais, castiga-se também o cônjuge inocente (2004, p. 220).

3. A mulher na penitenciária Ariosvaldo

A Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos Pires, ou simplesmente PPACP, como
é conhecida por seus funcionários, localiza-se no alto de uma das montanhas do mar de morros
que compõe o relevo da cidade mineira de Juiz de Fora.
No bairro Linhares, a cerca de 8 km do centro da cidade, atrás de inúmeros portões se
esconde a penitenciária de segurança máxima, com capacidade para 396 presos, destes, 36
detentas femininas. Atualmente, porém, como ocorre nas demais unidades prisionais brasileiras,
este número já foi em muito superado, contando com 934 presos, dos quais 155 são mulheres.
Apesar das condições não serem ideais, devido à superlotação e muitas vezes à falta
de efetivo de agentes prisionais, há muitos anos o instituto da visita íntima é aplicado no local,
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como determina as normas do Estado de Minas Gerais, e pela importância dada ao instituto pelos
próprios funcionários da Penitenciária.
Para a visitação conjugal, cerca de 300 (trezentos) presos masculinos fazem uso do
4

instituto , sendo que destes, apenas 4 (quatro) ou 5 (cinco) mulheres recebem, efetivamente,
seus parceiros. Assim, denota-se que o sistema prisional, entendido como um reflexo da
desigualdade social, também aponta e, mais do que isso, denuncia as condições machistas
vivenciadas cotidianamente.
Segundo a assistente social da penitenciária, pode-se afirmar que os homens acabam
abandonando suas companheiras quando estas são presas, enquanto o oposto não pode ser
afirmado. No Ariosvaldo, assim como percebido em outros presídios que foram estudados em
pesquisas de outros autores, as mulheres, na grande maioria dos casos, são esquecidas por
seus parceiros e companheiros. As justificativas são muitas: por não quererem enfrentar as
rotinas e humilhações impostas nas revistas quando entram no estabelecimento prisional; se
sentirem constrangidos de terem uma parceira no “mundo do crime”; pela facilidade de
substituição por outra mulher “do lado de fora”5. Estes casos particulares serão melhor
desenvolvidos ao longo da narrativa das entrevistas com as detentas.
No trabalho de Marcia Lima (2006), as presas entrevistadas também relataram esta
questão: “Na cadeia de homens você vê fila de mulheres indo visitar os homens, a maioria está
lá para fazer visita e inclusive a íntima, já na cadeia feminina são poucos os maridos que vêm, o
que você mais vê são as mães”. (p. 84)

3.1 A suíte: “quando se ama, em qualquer lugar serve” (sic)

Mais uma dificuldade enfrentada pelas mulheres reclusas no Ariosvaldo, é a falta de
preparo institucional para garantir a utilização do espaço da suíte adequada às necessidades
das presas femininas. Embora o local conte com uma suíte no pavilhão das mulheres, esta não
pode ser utilizada com este intuito, visto que não há efetivo suficiente no pavilhão feminino para
fazer a guarda e a proteção das agentes e das demais presas, caso ocorresse a entrada de
homens no local. Logo, quando há a visitação para as detentas femininas, esta é feita no pavilhão
masculino, com a devida obediência às normas de segurança.
4 É importante ressaltar que as visitas podem se dar também entre detentos, visto que a Penitenciária é
mista, e muitas vezes ocorrem casos de homens e mulheres que estavam em um relacionamento anterior
à prisão, serem retidos na PPACP.
5 Categoria nativa
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Perguntada à administração prisional se consideram esta uma situação de desigualdade
de tratamento entre os presos de sexo distinto, foi respondido não acreditar ser este o caso, pois
as celas estariam adaptadas a receber ambos os gêneros, visto que presos masculinos
receberiam companheiras mulheres vindas da “rua”.6
Desta forma, das 9 (nove) suítes existentes, apenas 7 (sete) são utilizadas efetivamente
pelos detentos, homens ou mulheres, já que duas são reservadas para situações emergenciais,
como no caso de brigas entre presos, precisando serem separados e postos em celas individuais.
Como no local há superlotação, estas celas são utilizadas para esta função. Outra situação que
se caracterizaria como emergencial, citada pelos agentes, seria a de problemas de vazamentos
nos encanamentos ou algum outro problema estrutural, que necessitasse a troca do local da
visita.
Ao adentrar na suíte localizada no pavilhão feminino, a única que pode ser
disponibilizada no momento para a observação das pesquisadoras, pode-se verificar as
instalações físicas e as características do ambiente. Há que se colocar que todas as nove suítes
possuem o mesmo padrão, e ao final da tarde de nossa visita, 5 (cinco) estavam em preparação
para uso (período de 18h as 6h).
A suíte possui aproximadamente 10m2, possuindo uma cama de casal de alvenaria, um
colchão de espuma fino, em algumas há também televisão e rádio. Ainda dispõe de um chuveiro
de água quente (enquanto nas celas a água é fria), uma pia e um vaso sanitário (que parece
terem sido moldados dentro do próprio ambiente, nada que pudesse se soltar sob o emprego de
certa força), separados do espaço em que se localiza a cama por uma parede de
aproximadamente 1,70m, (enquanto a altura do quarto deve ser de 3m), que dava uma ligeira
impressão de estarem divididos em dois ambientes, ainda que não haja qualquer privacidade
entre um e outro. Há no quarto pequenas (medindo um palmo), porém largas ventanas, com
grades, para a entrada de ar no local. Uma das presas comentou sentir muito calor dentro da
suíte, devido à baixa circulação do ar, fato que foi reafirmado por outra detenta.
Perguntado ao agente penitenciário do porquê de as suítes possuírem chuveiro com
água quente, respondeu:
O preso, quando comete o crime e vem para cá, deve ‘pagar’ sua dívida, já o
parente não. A esposa (ou o esposo) não tem que passar pelas mesmas
condições da vida no cárcere. Tem que receber o mínimo de conforto possível,
pois o visitante ajuda a trazer o preso para a ressocialização; além do sexo, há
conversa, e o poder da palavra é muito grande.
6

Categoria nativa
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Outra característica importante que denota a preocupação com a dignidade e segurança
do familiar foi percebida quando perguntado acerca dos procedimentos de entrada do parceiro
até a suíte. Quando o visitante chega à Unidade Prisional, ele informa em uma guarita o número
do INFOPEN (Sistema de Informações Penitenciárias) da presa, que será verificado pelo agente
penitenciário que lá se encontra, se há visita agendada para aquele dia (tarde ou noite),
lembrando que há horários a serem cumpridos para a chegada do familiar. Se o nome constar
na lista7, o visitante passa para uma sala na qual aguardará para ser chamado à revista. A revista
acontece em um dos dois pequenos quartinhos contíguos à sala, um masculino e o outro
feminino. A revista é minuciosa, e é realizada por agente de mesmo sexo.
Enquanto isto, a detenta é chamada e avisada que seu parceiro chegou para o horário
de visitação. Ela é então encaminhada à suíte para esperar pela visita, e fazer a arrumação do
local, bem como limpá-lo, pois, fica a cargo do próximo usuário fazer a higienização para seu
uso, antes da chegada de seu (sua) parceiro (a). A presa também passa por revista, que se dá
previamente à entrada nas suítes, e antes de retornarem a seus pavilhões, ou seja, sempre que
houver contato externo.
Após a revista do familiar, ele é levado à suíte, onde a detenta já se encontra. Desde a
chegada do visitante, até sua entrada neste espaço, transcorre em média 1h30min. Questionouse se a chegada da presa antes era por necessidade de limpeza do local. O agente respondeu
que era uma medida para manter a dignidade e integridade do familiar: ele não deve permanecer
trancado em uma cela, com a sensação de também estar preso, enquanto espera seu
companheiro que está sob guarda, causando angústia e desconforto desnecessários. Além
disso, estar em uma suíte significa estar dentro de um pavilhão, o que, por si só, já corresponderia
a um risco para a visitante.
Na entrevista com as detentas, perguntadas se se sentem confortáveis com o local
disponibilizado para a visitação, as respostas foram variadas. Porém, todas citaram que
acabaram se acostumando, “quando se ama, qualquer lugar serve”, “como presa, me acomodei
com a situação, o lugar não importa muito, porque é muita emoção, poder conversar, ficar
7

Sobre a marcação da visita: A visitação íntima é agendada de 15 em 15 dias através de um link eletrônico:
https://sites.google.com/site/ppacpvisitaintima/ que consta um formulário da Superintendência de Atendimento, o qual
trava se houver tentativa de agendar com menos tempo. Essa inovação evita o constrangimento do usuário pelo contato
telefônico, embora ainda exista essa possibilidade através do telefone do serviço social de saúde. Caso o encontro
íntimo se dê entre dois detentos, estes ocorrerão aos sábados, no período noturno, e as marcações serão realizadas a
pedido deles ao setor de Serviço Social. Perguntado ainda à direção se é possível haver negociações entre os presos,
como uma espécie de troca de favores entre eles, fora respondido que todos os procedimentos são feitos com a
mediação da Segurança, inclusive as marcações das visitas, suas alterações e cancelamentos. Logo, as desmarcações
são feitas pela Unidade, pois os detentos não têm acesso ao Sistema, podendo, apenas, requisitar ao setor as alterações.
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próxima”. Outra afirmou que se sentia constrangida. Na hora de entrar pela primeira vez, disse
ser difícil explicar, “só quem passa, sensação de enclausuramento, não desejo isso pra ninguém,
tem que amar muito” (sic).
Houveram relatos também acerca da falta de conforto do ambiente, “colchão ruim, tudo
fedido e sujo. Acaba uma, entra outra. Hoje têm muitos presos”.

3.2 Dos olhares: “troca de ajuda”

Vale ressaltar que grande parte das reclusas encontram-se presas em consequência
dos atos criminais de seus parceiros. Segundo a assistente social entrevistada, elas se utilizam
do próprio corpo para levarem celulares ou drogas a seus companheiros, evidenciando, mais
uma vez, a característica de permanência ao lado deles, mesmo após a reclusão.
Através desses dados, curioso se faz ressaltar que muitas são as situações em que
ambos se encontram presos. Nestes casos, o maior empecilho para que a visita íntima ocorra é
a burocracia: “Demora uns 6 meses pra conseguir, pois precisa de autorização judicial. Quando
eu tava na rua e ele no CERESP, fiz umas 5 visitas. Mas não temos união estável. Se tivesse
era mais fácil”, diz uma das entrevistadas que não revelou se fora presa por meio de auxílio
prestado ao namorado, mas afirmou que quando sair, pretende visita-lo, e que continua fazendo
parte da visita social, com a assistente social, e realiza constantemente ligações telefônicas para
o namorado, que se encontra na PJEC (semiaberto).
Outra entrevistada, que afirmou ter sido presa por causa do namorado, que estava em
um relacionamento há 4 anos, contou que chegou a visitar o parceiro de 15 em 15 dias quando
ela estava “na rua” e ele no CERESP. Hoje, por conta de uma rebelião, ele fora transferido para
Ribeirão Preto, tendo que acabar o namoro. Emocionada, afirmou que acha muito importante a
visitação intima, porque “é muito sofrido aqui dentro, e todos precisam, sendo uma troca de
ajuda”.
Outro ponto de destaque, diz respeito ao abandono pela família. Na fala de uma das
entrevistadas, ela afirmou a importância do instituto, pois sua família não a visita com frequência,
nem responde suas cartas, vendo no companheiro alguém para conversar, desabafar, “como um
psicólogo”. Assim, muitas vezes o parceiro é visto como um ponto de apoio para as reclusas.
“Amasiada”, há 8 anos e 9 meses, ela ainda se depara com a dificuldade burocrática.
Fez uso do instituto por um ano quando o companheiro se encontrava no CERESP. No entanto,
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por encontrar-se agora no semiaberto, necessita de nova autorização judicial, que demora, em
média, 6 meses.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho buscou levar à discussão esse tema muitas vezes negligenciado
pelas autoridades do sistema carcerário, principalmente no que concerne às mulheres reclusas,
seja por uma visão machista e patriarcal, ainda incutida em nossa sociedade ou, ainda, pelo
entendimento de que tal instituto estaria mais aliado à ideia de regalia do que de
propriamente um direito, conforme utilizado pelos detentores do poder nos presídios, os
diretores, proibindo ou suspendendo-o a título de sanção de disciplinar, ainda que o CNPCP
traga previsão expressa acerca dessa impossibilidade.
O trabalho busca transcrever, logo consolidar através da escrita, a manifestação dos
desejos

e

sentimentos das

principais

interessadas

no

assunto: as próprias

reclusas,

dando abertura e voz livre a quem já se encontra confinada e infligida de diversas maneiras.
Busca-se atentar para a ideia de uma pena mais humanizadora, em que a única restrição de
direito seja a de privação de liberdade.
Com um olhar atento à instituição em que fora realizada a pesquisa, pode-se perceber,
na palavra das próprias entrevistadas, que a Penitenciária Professor Ariosvaldo de Campos
Pires, ainda que respeitadora das normativas legais, o que na realidade do país representa
enorme avanço, pouco olha para as particularidades das mulheres encarceradas, seja por uma
falta de recursos materiais e imateriais do Estado, ou mesmo por uma omissão generalizada no
que concerne aos direitos das mulheres.
Além disso, é importante destacar o abandono a que é submetida a população
carcerária feminina. Ainda que vivenciemos uma realidade na qual as famílias têm pouca
capacidade socioeconômica para a realização das visitas, visto que os presídios brasileiros
normalmente encontram-se em regiões periféricas das cidades, dificultando seu acesso, isso
não pode ser verificado no caso do gênero oposto, pois que as mulheres “cumprem a pena”
juntamente com seus parceiros, não os abandonando. Em vários casos, nos quais muitas delas
foram presas graças aos atos criminosos de seus companheiros, muitas foram “facilmente
substituídas”, dando lugar a outras “parceiras do crime”, o que se pode visualizar nos relatos
amargurados do abandono pelo país.8
8

ABANDONO, a pena mais sofrida por mulheres nas prisões do Rio. O Globo, 31.05.2015. Disponível em
< http://oglobo.globo.com/rio/abandono-pena-mais-sofrida-de-mulheres-nas-prisoes-do-rio-16313782 >
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A presente discussão demonstra sua importância por trazer à baila temas referentes a
Direitos

Humanos

e

mulheres

no

cárcere,

perpassando

sobre

tópicos

referentes à ressocialização, saúde pública, sexualidade e disciplina institucional, visando abrir
portas (ou grades) para um diálogo mais efetivo entre instituição, Poder Público e os principais
atores nessa realidade: as próprias apenadas.
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RESUMO
Considerando a problemática de políticas públicas voltadas à população LGBT no
contexto do Sistema Penitenciário no Estado do Rio de Janeiro e a rede de diversos
atores envolvidos em sua formulação e execução, este trabalho objetiva analisar a
atuação do programa Rio sem Homofobia, criado através da Superintendência de
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (SUPERDIR) da Secretaria de Estado de
Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), e a articulação deste programa
com os demais atores institucionais, bem como com a sociedade civil. Para tanto,
privilegiou-se como metodologia a realização de entrevistas e a análise documental da
legislação vigente no Rio de Janeiro. Consistirá ponto importante de análise,
outrossim, a diferença entre políticas de Estado e políticas de governo, considerada a
partir das narrativas nativas dos atores entrevistados.
Palavras-chave: Rio sem Homofobia; Sistema Penitenciário; LGBT
ABSTRACT
Considering the issue of public policies for the LGBT population in the context of the
prison system in the State of Rio de Janeiro and the network of various actors involved
in its formulation and implementation, this work aims to analyze the performance of the
program “Rio sem Homofobia”, created by the Superintendence of Individual,
Collective and Diffuse rights (SUPERDIR) of the Secretary of State for Social
assistance and Human rights (SEASDH), and the articulation of this program with other
institutional actors as well as with civil society. Therefore, it favored as methodology the
interviews and documentary analysis of the current legislation in Rio de Janeiro.
Consist important point of analysis, moreover, the difference between state and
government policies, considered from the native narratives of respondents actors.
Keywords: Rio sem Homofobia; Prison System; LGBT

Introdução
Pensando acerca da complexidade das relações sociais que se constroem na
prisão quando do ingresso da população LGBT, e em especial da população
transexual e travesti, considerando os aspectos que as tornam vulneráveis e
selecionáveis pelo sistema penal, visando enfatizar, outrossim, suas construções de
gênero e autodeterminação, alguns questionamentos são levantados: como é feita
internamente a organização das travestis e transexuais privadas de liberdade no Rio
de Janeiro? Como suas demandas sociais e requisições por acesso a direitos são
recebidas? Como os sujeitos da Segurança Pública e agentes institucionais percebem
a identidade de gênero no contexto das prisões, masculina e feminina? Existem
normativas que reconheçam a possibilidade de autodeterminação e uso do nome
social no momento do ingresso das travestis e transexuais no sistema penitenciário?
A partir de tais questionamentos, buscou-se identificar quais seriam os
principais atores envolvidos nos processos de formulação de políticas públicas
2
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destinadas à população LGBT em situação de cárcere, optando-se para este artigo
analisar com maior profundidade o papel de um desses atores, no caso um macro
ator, o programa Rio sem Homofobia. Feita esta escolha, o primeiro tópico do trabalho
terá por finalidade apresentar a trajetória do programa, desde sua formulação até o
momento presente.
Em seguida, serão apresentadas as interações do Rio Homofobia com alguns
dos outros atores institucionais, interações estas levantadas a partir de entrevistas
semiestruturadas, transcritas, realizadas pelo método qualitativo. Cumpre aqui
enfatizar que todos os atores entrevistados consentiram com a exposição de seus
nomes e cargos por eles ocupados. Foram realizadas quatro entrevistas: (1) com a
então Assessora Técnica da Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e
Difusos (SUPERDIR) da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos
Humanos (SEASDH) e presidenta da Astra-Rio, a Associação de Travestis e
Transexuais do Estado do Rio de Janeiro, Majorie Marchi; (2) com a Defensora Pública
responsável pelo NUDIVERSIS - Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e
Diversidade Sexual, Lívia Casseres; (3) com o coordenador do programa Rio sem
Homofobia, Claudio nascimento; e (4) com assessora da Secretaria de Estado de
Administração Penitenciária (SEAP), Adriana Martins.
O movimento de fixação e recepção de novas identidades pelo Estado, e pelas
instituições, em especial pelo cárcere, será também objeto de análise, levando-se em
consideração a necessidade da classificação de determinados sujeitos identitários a
fim de que se avance com algumas agendas, como as de promoção de direitos para a
população LGBT.
O último ponto a ser abordado neste artigo, extraído a partir das narrativas dos
entrevistados, é a diferença entre políticas de Estado e políticas de governo, e como
para estes atores as últimas podem ser mais precárias e passíveis de revogação, o
que atestaria para eles a vulnerabilidade a que estão expostas determinadas pautas,
dentre elas as políticas públicas voltadas à população LGBT.

Constituição do Programa Rio sem Homofobia: a trajetória de um ator
institucional
Tendo em vista que este trabalho concentra-se na atuação do Programa Rio
sem Homofobia no que diz respeito às políticas públicas voltadas à população LGBT,
em especial a população travesti e transexual em situação de cárcere, imprescindível
que se faça uma explanação acerca da constituição deste ator institucional. A trajetória
aqui apresentada foi feita com base na entrevista concedida pelo coordenador do
referido programa, Claudio Nascimento, presente desde sua fundação.
3
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Em 2007, quando o programa Rio sem Homofobia começa a ser estruturado, a
partir de um levantamento, chega-se a um diagnóstico de qual era a situação da
população LGBT no tocante a políticas públicas, quais eram as principais dificuldades
e discriminações em diversas áreas. Assim, é criada uma câmera técnica para sua
elaboração, com a participação de representantes de diversas secretarias, inclusive da
Secretaria de Administração Penitenciária, e representantes do movimento social
LGBT. O diagnóstico aponta então muitas questões ligadas à saúde, à educação, à
assistência social e também ao Sistema Penitenciário.
Nesta última seara, as questões que despontaram foram as relativas ao
tratamento dispensado pelos agentes penitenciários à pessoa presa e ao direito do
preso em relação a sua identidade de gênero e nome social. Assim, o Rio sem
Homofobia nasce como um programa do governo do estado do Rio de Janeiro,
gerenciado pela superintendência de direitos individuais, difusos e coletivos
(SUPERDIR) da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos
(SEASDH)
Uma preocupação presente já desde o início era que as políticas
desenvolvidas, para que fossem verdadeiramente efetivas, tivessem um caráter intersetorial, não ficando adstritas somente a uma secretaria, no caso a de Assistência
Social e Direitos Humanos,
porque muitas coisas envolvem não só uma secretaria, envolvem a
necessidade de um trabalho conjunto. E outras mesmo que não
tenham uma vinculação direta, uma pode atuar mais num papel de
assessoramento também a partir da missão própria da secretaria,
como a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, que é
um lugar também pra acolher e sistematizar também um pouco de
forma substantiva quais são as demandas LGBT em diversas áreas.
(Entrevista concedida por Claudio)

Em 2008 ocorre a primeira conferência estadual LGBT do Rio de Janeiro, onde
já são levantados as necessidades e questionamentos quanto ao atendimento da
população LGBT no Sistema Penitenciário. Em 2009 cria-se o Conselho estadual
LGBT respondendo a uma reivindicação desta conferência estadual de 2008, de que
precisava haver um órgão oficial do estado onde se pudesse elaborar, fiscalizar,
monitorar e acompanhar as políticas públicas de diversas áreas e também de receber
denúncias de violações de direitos, de homofobia, lesbofobia, transfobia, nos diversos
campos da sociedade e do próprio Estado.
Em 2010, são implantamos o disk cidadania LGBT e o primeiro centro de
atendimento LGBT na capital, com apoio jurídico, psicológico e social. A partir desses
centros, o programa Rio sem Homofobia passa a receber sinalizações de usuários de
preconceitos, de dificuldades de encaminhar determinada questão, sinalizações
4
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também de familiares, como por exemplo, alguma demanda de um preso LGBT.
Nesse sentido, o que chega da sociedade civil através do movimento organizado é
também sistematizado a partir das conferências LGBTs organizadas.
Em relação às conferências, cumpre esclarecer que são convocadas pelo
poder público, pelo governo estadual, e não pelo próprio movimento LGBT. Elas têm
por objetivo promover um debate entre a sociedade civil, o poder público estadual e
municipais e apontar qual é o diagnóstico da situação de cada área e quais as
propostas de superação de determinados problemas e violações de direitos. A
discussão das políticas para pessoas LGBTs no Sistema Penitenciário tem sido
trabalhada a partir também do que essas conferências concluem como sendo as
necessidades para o avanço da inclusão do preso LGBT. A primeira foi realizada em
2008, a segunda em 2011 e a terceira e última realizada em março de 2016.
No final de 2015, o programa sofre um forte ataque. O então governador Luiz
Fernando Pezão demite a então secretária de Assistência Social e Direitos Humanos,
Teresa Cosentino, nomeando em seu lugar o pastor evangélico Ezequiel Teixeira, do
recém-criado Partido da Mulher Brasileira (PMB). Em dois meses à frente da pasta,
Ezequiel deixou suas convicções religiosas prevalecerem. Esvaziou o programa Rio
Homofobia, através da demissão em massa de funcionários e não repasse de verbas
para sua manutenção, além de fechar quatro centros de assistência à população
LGBT.
Apenas após declaração pública de Ezequiel dizendo acreditar na "cura gay",
Luiz Fernando Pezão decide exonerá-lo, em fevereiro de 2016, e o programa Rio sem
Homofobia começa a se reorganizar, readmitindo funcionários, admitindo novos e
retomando suas atividades de atendimentos e promoção da cidadania LGBT no Rio de
Janeiro.
A interação do Rio sem homofobia com outros atores institucionais
Com o fim de conhecer melhor a realidade da população LGBT, e em especial
das transexuais e travestis usuárias do sistema penitenciário e dos agentes
institucionais envolvidos neste processo, a pesquisa foi iniciada com uma busca nos
sites das secretarias do Estado por normativas, programas e diretrizes relacionados ao
tema. Foram encontradas então duas resoluções assinadas em 29 de maio de 2015: a
Resolução n° 558, que estabelece diretrizes e normativas para o tratamento da
população LGBT no Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro, assinadas
pelo secretário de Estado de Administração Penitenciária, Erir Ribeiro da Costa Filho;
e a Resolução conjunta SEAP /SEASDH nº 34, que cria o Grupo de Trabalho
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Permanente de Políticas LGBT no Sistema Penitenciário do Estado do Rio de Janeiro.
Além disso, foi assinado um Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos.
Entre os direitos garantidos com essas novas normas, estão a inclusão do
nome social na Guia de Recolhimento do Preso, o direito ao uso de uniforme e roupas
íntimas de acordo com o gênero com o qual a pessoa se identifica, inclusive durante
os banhos de sol, a garantia de acesso aos serviços públicos de saúde, incluindo a
hormonoterapia, e a manutenção dos cabelos compridos para as travestis e mulheres
transexuais que assim desejarem. A resolução também estabelece que a SEAP e a
SEASDH deverão garantir a formação inicial e continuada aos profissionais das
unidades prisionais considerando a perspectiva dos direitos humanos e os princípios
de igualdade e não-discriminação, inclusive em relação à orientação sexual e
identidade de gênero. Tais resoluções foram encaminhadas através do programa Rio
sem Homofobia.
O GT previsto e formado através da resolução nº 34 iniciou seus trabalhos em
outubro de 2015, com a seguinte composição: – 08 (oito) representantes da SEAP,
sendo: a) 01 (um) representante do Gabinete do Secretário de Administração
Penitenciária; b) 04 (quatro) representantes da Subsecretaria de Tratamento
Penitenciário, sendo: 1. 01 (um) Coordenador de Saúde; 2. 01 (um) Coordenador de
Serviço Social; 3. 01 (um) Coordenador de Psicologia; 4. 01 (um) Coordenador de
Inserção Social. c) 03 (três) representantes da Subsecretaria Operacional, sendo: 1.
01 (um) Agente Penitenciário; 2. 01 (um) Diretor Prisional; 3. 01 (um) representante do
Gabinete

da

Subsecretaria

Operacional.

II

–

03

(três)

representantes

da

SEASDH/SUPERDir, quais sejam: a) 01 (um) representante do Núcleo de
Monitoramento das Políticas LGBT; b) 01 (um) representante dos Centros de
Cidadania LGBT; c) 01 (um) representante do Gabinete da SUPERDir.
Dando início à fase de entrevistas, a primeira se concretizou na Secretaria de
Estado de Assistência Social e Direitos Humanos, localizado no prédio da Central do
Brasil, onde havia sido marcado uma reunião com a então Assessora Técnica da
SUPERDir/SEASDH-RJ e presidenta da Astra-Rio, a Associação de Travestis e
Transexuais do Estado do Rio de Janeiro, Majorie Marchi. Segundo ela, até aquele
momento a única diretriz constante das resoluções que já vinha sendo respeitada era
a não obrigatoriedade do corte de cabelo das travestis e mulheres trans.
A segunda entrevista realizada foi com a Defensora Pública responsável pelo
Núcleo de Defesa da Diversidade sexual e Direitos Homoafetivos- Nudiversis, Lívia
Miranda Casseres, em seu gabinete. Lívia explicou que as resoluções de 2015 foram
aprovadas após um relatório realizado pela Defensoria em abril de 2015, no qual
foram relatadas inúmeras violações aos direitos humanos da população LGBT nas
6
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penitenciárias do Rio de Janeiro. Asseverou também que a Defensoria é integrante do
Conselho LGBT do Estado, o que a permitiu propor tais resoluções. Esclareceu, por
fim, que a Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Política Criminal e
Penitenciária

e

do

Conselho

Nacional

de

Combate

à

Discriminação

CNPCP/CNCD/LGBT nº 1, de 15 de abril de 2014, que estabelece os parâmetros de
acolhimento de LGBT em privação de liberdade no Brasil serviu de base para a
criação das resoluções estaduais, dentre elas, as do Rio de Janeiro.
Esta resolução define o que são as identidades lgbts, identifica esse
público dentro do cárcere, prevê o respeito ao nome social, prevê a
possibilidade de um espaço de vivência específico, ou seja, um
alojamento específico para lgbts, prevê também o direito da mulher
transexual e da mulher travesti serem encaminhadas para lugares
prisionais femininos, prevê o uso de roupas femininas ou masculinas,
conforme o gênero, o direito à visita íntima, e o acesso integral à
saúde. E proíbe em seguida as discriminações fundadas na
identidade de gênero ou orientação sexual da pessoa. (Entrevista
concedida por Lívia).

Contudo, foi advertido que tal resolução possuía apenas caráter de
recomendação, não obrigando os estados a implementá-la. Segundo Lívia, uma das
pretensões maiores das resoluções é a possibilidade de formação continuada dos
agentes carcerários e demais atores do sistema penitenciário, a fim de que lhes seja
conferida uma maior familiaridade com as temáticas de gênero e sexualidade.
A terceira entrevista, que servirá de principal base para este artigo foi realizada
com

Claudio

Nascimento,

coordenador

do

Programa

Rio

sem

Homofobia.

Primeiramente, relatando a história do programa, contou que à época de sua criação,
era preciso também pensá-lo não como a política de uma secretaria, mas uma política
que tivesse um caráter inter-setorial. Como já relatado no tópico antecedente, em
2007, cria-se a câmera técnica para elaboração do programa, sendo que já há nesse
momento a participação da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária na
discussão dos problemas e demandas da população LGBT no Sistema Penitenciário.
Sobre a interação com esta Secretaria, Claudio pontua que é um trabalho de
articulação de política, de incidência sobre a secretaria para que execute, elabore ou
normatize políticas que o conselho estadual LGBT aponte. “A SEAP já é convidada
desde seu nascedouro da política no Estado para junto com a gente discutir os
problemas e demandas da população LGBT no sistema carcerário”. (Entrevista
concedida por Claudio).
Em 2009 então, com o conselho constituído, a SEAP passou a ter assento no
conselho LGBT, com uma representante trazendo as questões ligadas, informes,
orientações, considerando que a SEAP trabalha com a questão e também ouvindo
críticas, sugestões da própria comunidade LGBT representada pelas entidades ali
7
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assentadas no Conselho Estadual. A informação é confirmada na quarta entrevista,
realizada com a assessora da SEAP, Adriana Martins: “(...)recebi o convite do Claudio
pra fazer parte do Conselho, entrei no Conselho, começaram as reuniões” (Entrevista
concedida por Adriana).
Sobre o processo das resoluções, era entendido que precisavam acatar a
resolução nacional, e buscar normatizar no âmbito do Estado. Então as resoluções
estaduais foram motivas pela resolução nacional, pelas determinações do conselho e
também pelas denúncias e solicitações advindas dos centros de cidadania LGBT, com
as demandas das famílias dos presos LGBTs.
Outro fato relevante é que desde 2010 o programa Rio sem Homofobia vinha
realizando visitas aos presídios, junto com o pessoal da SEAP. No início de 2015, uma
série de visitas aos presídios foi realizada, em que se ouviram as demandas das
próprias pessoas travestis e transexuais encarceradas. Então, segundo Claudio, o que
fizeram foi transcrever numa linguagem normativa as demandas dessa população
LGBT. Ressaltou que o programa possui caráter transversal e multidisciplinar, logo
havia a necessidade de que suas ações pudessem interagir e fazer incidência sobre
outras secretarias. Foi apontada ainda como positiva a mudança de secretário da
Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, que deu possibilidade para o
avanço da agenda LGBT. Percebeu-se, outrossim, que era preciso definir que tipos de
ações poderiam ser realizadas em parceria da Assistência Social e Direitos Humanos,
da superintendência com a SEAP, para efeito de produção de materiais educativos,
formação de agentes penitenciários, de gestores, produção de instrumentos técnicos,
normas, etc. Para ele, produziu-se uma política pública com um tripé interessante: as
resoluções e diretrizes; um grupo para acompanhar sua implementação e uma parte
concreta e executiva de realização de atividades.
Como principal desafio, apontou a implementação do que está previsto nas
normatizações, tarefa difícil por envolver “mudança de cultura, cultura institucional e de
cultura individual” (Entrevista concedia por Claudio). Citou como exemplo a situação
de uma mulher transexual que foi visitar seu companheiro e que não foi, mesmo após
a resolução n° 558 ser assinada, respeitada em sua identidade de gênero, inclusive
durante a revista íntima. O caso foi usado como partida para uma discussão maior
sobre o fluxo de entrada nas penitenciárias. Após conversarem (Cláudio e a mulher
transexual que havia sofrido a violação relatada) com o secretário de Administração
Penitenciária, alguns encontros ocorreram nos meses posteriores ao fato com agentes
penitenciários do Evaristo de Morais e de Bangu, medida que se pretendia contínua
para as outras unidades prisionais.
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Comentou, quase ao fim da entrevista, que tendo em vista o fato de a
população LGBT não ser tão grande dentro do sistema, a ideia é tentar, principalmente
com os gays e as travestis e transexuais, concentrar essa população em algumas
unidades penitenciárias, diminuindo a dificuldade de lhe prestar atendimento
adequado em todas as unidades espalhadas. No Rio de Janeiro, a principal unidade
onde se concentra esta população é a Penitenciária Evaristo de Moraes, localizada em
São Cristóvão. Claudio citou o trabalho que vem sendo realizado por Adriana Martins,
da SEAP, de cadastro de pessoas LGBTs presas, para que se levante um perfil. Até
então, acreditava que cerca de 140 presos haviam sido entrevistados.
Em sua entrevista, Adriana coloca que um levantamento superficial indicou a
existência de cerca de 320 travestis e transexuais em privação de liberdade na cidade
do Rio de Janeiro, mas não tinha ideia do número quando pensado em âmbito
estadual. A respeito do direcionamento da população LGBT esclareceu que a princípio
a política é sim de concentrá-la na Penitenciária Evaristo de Moraes, todavia
(...) os regimes são diferentes. No Evaristo é quem está sumariando e
fechado. Quando vem para o semiaberto, ele vai pra Bangu, para ir
pro Plácido de Sá carvalho. A porta de entrada agora está
direcionando também pra Gericinó, está direcionando pra Volta
Redonda, porque o sistema está sobrecarregado. O sistema foi
construído para 27 mil e 600 presos, e nós estamos com 51 mil. (...) e
por mais que eu me desespere, “pô, puxa pro Evaristo”, não tem
vaga, vai lá pra cima. E eu fico monitorando aquilo durante três
meses, que é o tempo da transferência, aí eu puxo novamente. No
Evaristo eu to com 78. (Entrevista concedida por Adriana).

Voltando à entrevista de Claudio, o coordenador apontou como plano de um
futuro próximo, a produção de “um conjunto de materiais de informação e educação,
para os agentes e para os próprios presos, para saberem quais os direitos” (Entrevista
concedia por Claudio). Estaria já em fase de elaboração, com previsão de lançamento
ainda para o ano corrente de 2016 e seria dirigido à população presa e seus
familiares, abrangendo como temas o direito ao nome social, à visita íntima, o
impedimento ao corte de cabelo, a garantia do direito à saúde, inclusive do tratamento
hormonal, a ser distribuído para todas as unidades prisionais.

Estado e cárcere como receptores e produtores de novas identidades
Primeiramente, é importante destacar neste tópico que atualmente é
perceptível uma maior receptividade estatal de diversas “novas” identidades e das
políticas sexuais trazidas por elas, sendo que a possibilidade de novas vidas e outras
normatividades, e de novos regimes discursivos adentram também na esfera do

9
58

Anais 2º Seminário Internacional de Pesquisa em Prisão

ISSN:2317-0255

Estado. Assim, pode-se colocar o Estado na posição de um também capturador e
produtor de
(...) modos de subjetivação, controlados em suas singularidades a
partir dos poderes legitimados. O que antes era visualizado como
guerra entre sentidos de vida, assume, na titularização da violência
por parte do poder estatal, um viés conformador, onde o desviante é
reconfigurado e reduzido ao “normal” pela potência estatal.
(FERNANDES, 2015, p. 21-22)

O cárcere, por sua vez, enquanto uma instituição disciplinar, deve também ser
entendido como um produtor de indivíduos, e de identidades. À medida que controla
os corpos, impõe também um controle da sexualidade das pessoas aprisionadas.
Dessa forma, ao analisarmos a situação de pessoas LGBTs, e em especial de
travestis e transexuais dentro do Sistema Penitenciário, devemos ter atenção para as
especificidades desses sujeitos, dentro ainda de um contexto de encarceramento.
Em “Vigiar e punir”, Foucault (2004), demonstra como, historicamente, o corpo
foi e ainda é alvo de poder e saber. O suplício, além de técnica de extração e
produção da verdade por meio do juramento e tortura, constituiu um conjunto de
técnicas que a todo momento reativava o poder soberano, tudo através da lei. A
tecnologia de poder da soberania articulava lei, poder, soberano. Foucault inicia a obra
com a citação do suplício de Damiens, acusado e condenado de parricídio, por
tentativa de assassinato ao Rei.
[Damiens fora condenado, a 2 de março de 1757], a pedir perdão
publicamente diante da porta principal da Igreja de Paris [aonde devia
ser] levado e acompanhado numa carroça, nu, de camisola,
carregando uma tocha de cera de duas libras; [em seguida], na dita
carroça, na praça de Greve, e sobre um patíbulo que aí será erguido,
atenazado, nos mamilos, braços, coxas e barrigas das pernas, sua
mão direita segurando a faca com que cometeu o dito parricídio,
queimada com fogo de enxofre, e às partes em que será atenazado
se aplicarão chumbo derretido, óleo fervente, piche em fogo, cera e
enxofre derretidos conjuntamente, e a seguir seu corpo será puxado e
desmembrado por quatro cavalos e seus membros e corpo
consumidos ao fogo, reduzidos a cinzas, e suas cinzas lançadas ao
vento. (Pièces originales et procédures du procès fait à RobertFrançois Damiens, 1757, t. III p. 372-374 apud FOUCAULT, 2004, p.
09).

Prosseguindo, Foucault apresenta o deslocamento das práticas soberanas, em
que a técnica de suplício dos corpos é deslocada para outras técnicas disciplinares.
Nesse segundo momento, o corpo passa a não ser mais tangenciado por forças
físicas, senão controlado por elas. “O desaparecimento dos suplícios é pois, o
espetáculo que se elimina; mas é também o domínio sobre o corpo que se extingue”
(FOUCAULT, 2004, p. 15). A regra é que não se toque mais o corpo, ou então o
mínimo possível, e apesar de as condenações à prisão, aos trabalhos forçados, serem
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penas físicas, e se referirem diretamente ao corpo, a relação castigo-corpo não é a
mesma que aquela vislumbrada nos suplícios.
A diminuição da severidade penal ao longo dos séculos subsequentes é
fenômeno conhecido dos historiadores do direito. Tal fenômeno, porém, alerta
Foucault, foi compreendido durante muito tempo como quantitativo fosse, ou seja, uma
vez que o sofrimento havia diminuído e a suavidade aumentado, o respeito e a
humanidade teriam, por conseguinte, aumentado. O que de fato ocorre é um
deslocamento do objeto da ação punitiva simultaneamente a essas modificações.
Talvez tenha havido realmente uma redução da intensidade, mas o que sem dúvidas
houve foi a mudança de objetivo. Mas se o alvo primordial da punição passa a não ser
mais o corpo, então ao que se dirige ela? A resposta fornecida pelos teóricos, quase
evidente, estaria inscrita no próprio questionamento. A punição se exerceria não mais
sobre o corpo, mas sim sobre a alma. “À expiação que tripudia sobre o corpo deve
suceder um castigo que atue, profundamente, sobre o coração, o intelecto, a vontade,
as disposições”. (FOUCAULT, 2004, p. 21)
Nesse sentido, assevera Foucault que, no decorrer do século XVIII, as
estratégias de punição tiveram por objetivo primordial tornarem-se um esquema
regular, compondo o cotidiano do sistema judiciário, coexistindo dentro e fora dele.
Buscava-se punir melhor, com maior universalidade. Assim, o corpo passa a servir
como um dispositivo de poder disciplinar, o qual ditará que ele precisa ser saudável,
higienizado, comportado, seguidor das leis médicas, psicológicas, etc. Torna-se,
assim, a identificação dos ideais de uma classe dominante na subjetividade social, a
representação da aliança entre o dispositivo da sexualidade e as instâncias científicas,
religiosas e econômicas. (FOUCAULT, 2004, p. 79)
Ao afirmar que “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de
poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações”
(FOUCAULT, 2004, p. 132), Foucault mostra que micropoderes perpassam toda a
sociedade, gerando transformações e modificações de condutas nos indivíduos. A
sociedade e os indivíduos, ao longo dos séculos, portanto, consolidam-se como algo
fabricado, através de uma coação calculada, esquadrinhado em cada função corpórea,
com fins de automatização. O indivíduo é objeto primordial do poder, que visa a
incorporação nos corpos de características de docilidade. “Um corpo que pode ser
submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e aperfeiçoado”
(FOUCAULT, 2004, p. 132) é um corpo dócil.
A disciplina
‘dóceis’. A
econômicos
políticos de

fabrica assim corpos submissos e exercitados, corpos
disciplina aumenta as forças do corpo (em termos
de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos
obediência). Em uma palavra: ela dissocia o poder do
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corpo; faz dele por um lado uma “aptidão”, uma “capacidade” que ela
procura aumentar; e inverte por outro lado a energia, a potência que
poderia resultar disso, e faz dela uma relação de sujeição estrita. Se
a exploração econômica separa a força e o produto do trabalho,
digamos que a coerção disciplinar estabelece no corpo o elo
coercitivo entre uma aptidão aumentada e a dominação acentuada
(FOUCAULT, 2004, p. 133-134).

Destarte, uma das funções das Instituições de sequestro seria o controle dos
corpos. Elas implicam a organização geral da existência, impondo portanto também o
controle da sexualidade. Tais instituições seriam então polifuncionais, visando,
outrossim, corrigir os corpos, torná-los capazes para o trabalho, torná-los sadios. A
disciplina constrói um tecido de normas, de hábitos, e produz individualidades dentro
das instituições. O indivíduo é, então, produto da instituição disciplinar, que o liga e o
fixa; trata-se de uma exclusão por inclusão, inclusão via normalização do indivíduo. É
sabido que a norma disciplinar, por sua vez, tem o poder generalizante para várias
instituições, é isomórfica, mas é na prisão que atinge seu ponto culminante.
Trazendo agora esta questão para o campo das narrativas dos atores
institucionais entrevistados, nota-se a necessidade de que o reconhecimento e a
fixação

de

determinadas

identidades

ocorram

para

que

se

possa

travar

estrategicamente a luta por direitos para a população LGBT. Claudio Nascimento
destrincha muito bem este ponto ao colocar que
(...)pra pensar no sentido da política pública, a gente precisava de
sujeitos de direitos, precisava então reconhecer esses sujeitos
identitários, pra poder existir na representação da política pública. Na
política pública, você precisa existir, pra existir tem que ser sujeito,
pra ser sujeito tem que ser sujeito identitário, senão você não tem
existência alguma. Se eu disser assim: não, nós vamos discutir
normativas para os direitos comportamentais do preso. Tá, hm, de
que preso você tá falando? É do preso LGBT. Claro que no caminho
a gente precisa construir uma sensibilidade pra quando tiver
situações que mostrem pra gente questões que ficam nessa hibridez,
nessa fluidez identitária, a gente entender também que é uma
população que a gente precisa dar atenção. E ai no campo
acadêmico e comportamental, a gente tem que trabalhar numa lógica
de reconhecer que as pessoas são muito mais além que as caixinhas
identitárias. Mas na lógica da relação representativa com o Estado e
com a política pública a gente precisa disso, mas como uma
estratégia do que uma questão de fixidez.

Pensamento semelhante pode ser identificado na entrevista concedida pela
Defensora Pública Lívia, transcrito abaixo:
Já se avançou o suficiente nas ciências sociais, na filosofia, na
própria ciência médica pra saber que a sexualidade e a identidade de
gênero são questões plásticas, fluidas, que não necessariamente vão
se manter instáveis e não necessariamente são rotuláveis em
modelos pré definidos e limitados. Então essa distinção de
identidades LGBTs que é muito mais uma construção politica de
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identidade destinada à busca por direitos, grupos que sofrem uma
discriminação histórica, se reúnem, se mobilizam politicamente, para
buscar um maior acesso a direitos em caráter igualitário, do que uma
categorização dos seres humanos, isso é importante lembrar.

Não obstante, o fato é que ainda que haja um maior reconhecimento da
população LGBT por parte do Estado, inclusive no contexto do Sistema Penitenciário,
quando se pensa no “fenômeno” da transexualidade, percebe-se que esse segmento
continua sendo o mais afetado pelas violências perpetradas contra pessoas LGBTs.
No entanto, diante do paradigma liberal de Estado constrói-se a ideia de que as
situações de violência e discriminação devem ser combatidas genericamente, não
cabendo ao Estado distinguir entre seus diversos tipos, dando a elas tratamentos
diferenciados.
O resultado dessa compreensão é a desconsideração de uma certa
seletividade estatal quando da proteção de situações de vulnerabilidade, já que por
vezes, os próprios agentes estatais agem e atuam em nome do Estado a partir de
suas vivências e visão de mundo, que é comumente uma visão heteronormativa. E é
preciso pontuar que essa vulnerabilidade é tanto visível em relação às práticas
cotidianas, por meio de práticas de violências interpessoais, veladas ou expressas,
como em relação a essas práticas institucionais, perpetradas por um aparato estatal
que também reproduz os modos de sexualidade dominantes, o que é historicamente
comprovado pelas “tipificações penais, patologizações e discriminações decorrentes
da caracterização dos desvios sexuais”.
Desse

modo,

cristaliza-se

uma

violência

institucionalizada,

ou

uma

discriminação neutralizada, sob o argumento de uma imparcialidade estatal. Com isso,
em se tratando especialmente da população trans e travesti, que constituem
subjetividades que escapam “à compreensão de uma normalidade heteronormativa, é
possível afirmar que a perspectiva de uma atuação estatal é de tratamento ineficiente
em relação as ações de discriminação perpetradas contra essa população”.
(FERNANDES, 2015, p. 23-30).
Considerando, assim, o processo de legitimação dessa violência, que advém
de uma heterossexualidade compulsória, podemos pensar em três âmbitos de
atuação: o de uma cultura da transfobia, que é difundida a partir de discursos de
inferiorização desta sexualidade não dominante; o da institucionalização da violência
na própria estrutura estatal, através de mecanismos de criminalização e patologização
ou ainda da presença de agentes estatais que agem de acordo com os pressupostos
de uma heterossexualidade naturalizada; e o âmbito da violência individualizada,
exteriorizada a partir de ações interpessoais dirigidas a essa população (CARVALHO,
2012c, p. 154 apud FERNANDES, 2015, p. 27-28).
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O desafio torna-se pensar quais as formas de tutela jurídica ou respaldo
institucional, tendo em vista a técnica política atual, dariam conta da grande dívida
histórica com a população LGBT, e principalmente, com a população travesti e
transexual.
Do exposto, conclui-se que o compromisso necessário ao desenvolvimento de
tais políticas deve considerar a eliminação das diferenças, tendo em vista a já
avançada compreensão política das garantias dos direitos humanos. O compromisso
deve ser, de um lado, negativo, dada a urgência em se descriminalizar e
despatologizar a transexualidade. Deve, por outro lado, ser um compromisso positivo,
uma vez que “os espaços de produção de autonomia desses sujeitos vulneráveis”
deve ser fortalecido, através do “oferecimento de mecanismos de empoderamento
individual e fortalecimento da cidadania e participação nos canais políticos”
(FERNANDES, 2015, p. 29).
A distinção entre Políticas de Estado e Políticas de governo como parte de
narrativas nativas
O derradeiro tópico deste artigo destina-se a demonstrar uma distinção que se
mostra presente nas falas dos atores entrevistados, qual seja entre políticas de Estado
e políticas de governo, e como nas narrativas desses atores a últimas podem ser mais
precárias e passíveis de revogação, o que sinalizaria a vulnerabilidade de
determinadas pautas, dentre elas as políticas voltadas à população LGBT. Assim, o
que importa neste trabalho é a percepção dos atores sobre o que seriam políticas de
estado e políticas de governo, o significado que atribuem às duas categorias. Não nos
interessa, portanto, buscar se analiticamente, essa distinção se sustenta.
No texto “De perto e de dentro: notas para uma etnografia urbana”, Magnoni
(2002) discute o trânsito de determinados atores sociais pela cidade, a partir das
categorias desses próprios atores, único meio pelo autor encontrado de se entender
os deslocamentos, quando os atores narram os lugares, e se valem de categorias
nativas, como “pedaço”, “mancha”, etc. Pensaremos, então, recorrendo a Magnoni,
através das categorias dos “nativos”, e de como o próprio campo se explica e se
significa por meio dessas categorias. Que sentido teria para os atores institucionais
entrevistados estabelecer uma distinção entre os dois tipos de políticas (de Estado e
de governo) em sua prática cotidiana?
Iniciando pela entrevista com Majorie, foi afirmado que, em que pese as
merecidas críticas devidas à atuação do ex governador Sérgio Cabral, no que tange às
pautas LGBTS, vislumbrou-se um grande avanço durante sua gestão. Foi durante esta
que se criou o projeto Rio sem Homofobia, com a designação de um órgão para
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articular, desenvolver e acompanhar as políticas públicas para LGBT. Nas palavras de
Majorie, "Cabral foi um governador que abraçou a causa LGBT". Ressaltou ainda que
o governador então cumprindo mandato, Luiz Fernando Pezão "não é tão amigo, mas
também não atrapalha, possibilitando a continuidade dos projetos idealizados no
governo anterior" (Entrevista concedida por Majorie). Ainda nesta temática, a
superintendente relatou a insegurança e o medo de que uma futura gestão ou até
mesmo que "jogos políticos" na então gestão fizessem com que os avanços no campo
dos direitos LGBTS retrocedessem. O fato é que poucos meses após a entrevista
acontece a nomeação de Pastor Ezequiel como secretário da Secretaria de
Assistência Social e Direitos Humanos, o que culmina no desmonte do Programa Rio
sem Homofobia, já relatado em tópico anterior.
A defensora Lívia, por sua vez, destacou a superficialidade do programa Rio
sem Homofobia, ainda que sejam visto como referência para os demais estados
brasileiros:
Os funcionários, por exemplo, têm vínculos precários, não são
concursados, não ocupam cargos de provimento efetivo, o próprio Rio
sem Homofobia é um decreto, não é uma lei, então ele pode ser
facilmente revogado, a qualquer momento, por um gestor novo, que
entre, e a vinda do Ezequiel deixou isso muito claro, pra quem
trabalha com questões lgbts, que a política é muito volátil, e a
defensoria também produziu uma recomendação com algumas
providências, que a gente orienta que o secretário de Direitos
Humanos observe, dentre elas a reestruturação de serviço, um
serviço permanente, efetivo e não precário, como ele é hoje.
(Entrevista concedida por Lívia)

Já Claudio, deu importante destaque à discussão de política de Estado e
política de governo. Para ele, é sabido que mesmo política de Estado pode ser
revogada. Citou como exemplo o esvaziamento de políticas públicas importantes
durante o governo do presidente interino Temer. Ainda assim, enfatizou que no caso
de uma política de governo, a situação seria mais problemática, porque não se
tem sequer uma lei que assegure a perenidade e continuidade
daquilo. Então por exemplo, o programa Rio sem Homofobia ainda
não é uma lei, é um programa constituído por decreto. Assim como
também todas essas normativas no âmbito das secretarias também
são atos administrativos que não passaram ainda pelo sufrágio de
uma Assembleia Legislativa.

O desafio a ser superado seria assim justamente, para Claudio, demandar dos
parlamentares na Assembleia legislativa a transformação das conquistas acumuladas
nos últimos anos em leis, porque mesmo não sendo a lei em suas palavras
uma garantia que aquilo vai acontecer, mas pelo menos temos mais
instrumentos, inclusive para o Ministério Público, para a Defensoria,
para a sociedade civil também cobrar a perenidade e continuidade
das políticas. Porque realmente um decreto, uma resolução são mais
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frágeis, podem ser revogados a qualquer momento. (Entrevista
concedida por Claudio)

Classificou também como positiva a mudança de secretário da Secretaria de
Administração Penitenciária:
Houve também uma mudança de secretário, o secretário que tomou
posse acho que em maio do ano passado deu possibilidade pra gente
também avançar nessa agenda. Isso também é importante dizer:
dependendo do gestor, a agenda fica mais silenciada ou não, e com
isso a gente conseguiu estabelecer um nível de diálogo e ele
compreendeu a necessidade de a gente gerar algumas
normatizações.(Entrevista concedida por Claudio)

Assim, pretende-se neste tópico pensar essa distinção entre políticas de
Estado e de Governo, mas como parte de uma narrativa nativa, como conceitos
nativos e não analíticos, pois é assim que esses atores constroem a diferença entre
uma política que supostamente está mais garantida e outra que não, porque flutua ao
vento das oscilações. Isso não implica dizer que não haja diferença, mas devemos
pensar até onde vai a inscrição das lutas políticas. E de certa maneira, os próprios
atores reforçam essa ideia, ao colocarem que as disputas se fazem presentes tanto
quando consideramos “políticas de Estado” como “políticas de governo”:
Agora, tudo isso, decreto, lei, depende de como a sociedade está
acumulando do ponto de vista político, o debate naquele momento
histórico. Então, acho também que talvez agora por mais que a gente
esteja vivendo uma situação muito complexa, de um lado tendo
reacionários, conservadores, de uma visão extremamente
fundamentalista, do ponto de vista religioso, e até ideológico, e de
outro você tem também uma outra frente de luta de direitos, fazendo
avançar os direitos humanos e tal. Então, não digo que está uma

situação dada, é uma situação em disputa, os dois setores estão em
disputa. (Entrevista concedida por Claudio)
E a questão enfrentada aqui, portanto, foi: Como pensar sobre os enunciados
nativos? E mais, não poderíamos pensar que teríamos diferentes formas de se travar
estrategicamente a luta? É o que se infere também a partir das narrativas dos atores
institucionais, como nos trechos das entrevistas transcritos abaixo:
Então também por ter essa disputa cultural e política na sociedade,
também se calcula em que momento é adequado ou não entrar ou
não em uma determinada oposição. Nesse caso, a gente viu que foi
aprovado sem grandes discussões. Então também, mas por que?
Porque a sociedade civil também acumulou bastante, criou uma
frente pra defender o programa, isso foi muito importante, porque eu
como gestor tenho um certo limite, até institucional, e a comunidade
LGBT compreendeu esse meu papel, e compreendeu o papel nosso
aqui e buscou, criou estratégias de incidência política na imprensa, no
governo, no parlamento, pra poder garantir que a política pudesse
continuar. (Entrevista concedida por Claudio)
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Então a atividade do defensor público tem que ter esse olhar
estratégico, de cautela, sobre quando judicializar, de que maneira
levar para o judiciário, sob pena de a gente até produzir precedentes
contrários, consolidar um entendimento negativo, e às vezes esbarrar
numa cultura ali do senso comum que vai bloquear nossa atuação.
Então tem outras frentes, por exemplo, este momento tem sido um
momento de fortalecimento das redes do movimento social. O
movimento social tem se unido, havia uma grande divisão entre o
programa rio sem homofobia e alguns setores do movimento LGBT, e
essa crise de uma certa maneira proporcionou uma certa união, o
reencontro de alguns discursos, e a gente tem que, como defensor
público, ir sentindo o termômetro de todos esses fatores, dessa
conjuntura, pra tentar viabilizar as demandas da maneira mais efetiva
possível. (Entrevista concedida por Lívia)

Considerações Finais
Pensar a questão da população LGBT encarcerada, e em especial da
população travesti e transexual encarcerada, exige pensar a rede de atores
institucionais envolvidos na formulação de políticas públicas que incidirão nas
vivências experimentadas por essas subjetividades muitas vezes identificadas como
subalternas. Privilegiou-se neste trabalho dar destaque à atuação de um ator em
específico, o programa Rio sem Homofobia, que constitui referência nacional em
programa estadual voltado à promoção da cidadania LGBT.
Através

da

realização

de

entrevistas

semiestruturadas,

gravadas

e

posteriormente transcritas e editadas com os principais atores localizados, objetivouse desenhar, ainda que precariamente, essa rede, apontando em que momentos os
discursos se tocam, e em que momentos uma categoria nativa pôde ser identificada.
No caso deste artigo, esta categoria mostrou-se evidente na distinção feita pelos
atores entre “políticas de estado” e “políticas de governo”.
Entretanto, os pontos de encontros das narrativas aqui apresentadas não se
limitam a esta questão, expandindo-se para os modos como os atores travam
estrategicamente as lutas políticas, ou ainda para a necessidade de se fixar as
identidades no momento de se agir politicamente e de se avançar com a agenda
LGBT, ainda que essas identidades sejam na realidade muito mais fluidas e não
categorizáveis no plano real. E neste sentido, o Estado, e também a instituição
carcerária cumpre muito bem a função de recepcionar novas identidades, para então
fixá-las e ligá-las a sua máquina, o que de certa forma facilita o controle sobre essas
subjetividades.
Ademais, buscou-se analisar as resoluções nacional e estaduais referentes às
políticas públicas destinadas à população LGBT em situação de cárcere. A análise
documental mostrou-se um meio importante para se averiguar até que ponto as
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de

fato

às

normatizações

estabelecidas.
Assim, combinando-se a metodologia de entrevistas qualitativas à análise
documental de textos normativos, pôde-se traçar minimamente um panorama de como
a questão LGBT, com destaque para a questão transexual e das travestis vem sendo
entendida pelo Sistema Penitenciário no Rio de Janeiro, e quais são as perspectivas
futuras no enfrentamento desta problemática.
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