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Prisões masculinas,  corpos femininos:  visita  íntima e revista vexatória no sistema

penitenciário paulista.  1
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Resumo:  Neste artigo, abordo injunções e constrangimentos que possibilitam e regulam

encontros  íntimos  heterossexuais  no  interior  de  unidades  prisionais  masculinas  de  São

Paulo, Brasil. A partir de considerações sobre a revista corporal de familiares e a visita íntima

no  interior  dessas  prisões,  procuro  discernir  um  traço  característico  do  funcionamento

cotidiano do sistema carcerário de São Paulo: a confluência inextrincável de práticas de

guerra e de gestão compartilhada que marca a dinâmica de relações entre população presa,

seus familiares e a administração penitenciária.
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1 – Introdução 

Neste artigo,  pretendo apresentar  algumas dimensões estruturantes do funcionamento

cotidiano  do  sistema  carcerário  do  estado  de  São  Paulo,  Brasil,  a  partir  de  uma

abordagem do  processo  de visitação  de familiares  de  presos  em unidades  prisionais

masculinas,  atentando  especialmente  para  as  injunções  e  os  constrangimentos  que

possibilitam,  bem como  regulam encontros  íntimos  heterossexuais  no  interior  desses

espaços de reclusão.  A hipótese geral  que fundamenta este exercício  é a de que os

controles e condicionantes (formais e informais, legais e ilegais) que viabilizam práticas

heterossexuais  no  interior  das  prisões  masculinas  de  São  Paulo  constituem  vias

privilegiadas para uma problematização do modo de operação desse sistema carcerário

em particular.
Embora  o  processo  de  visitação  em prisões  masculinas  de  São  Paulo  seja  bastante

complexo,  neste artigo  procurarei  analisá-lo  ressaltando duas situações ou momentos

específicos,  especialmente  iluminadores  dos  modos  pelos  quais  a  intimidade  e  a

sexualidade de presos e familiares são interpeladas e reconfiguradas por relações de

poder próprias às instituições prisionais paulistas.  Os dois  momentos que serão mais

detidamente  explorados são a  revista  corporal  e  a  visita  íntima,  a  partir  dos  quais  é

possível  discernir  um  traço  característico  do  funcionamento  cotidiano  do  sistema

carcerário de São Paulo: a confluência inextrincável de práticas de guerra e de gestão

compartilhada que marca a dinâmica de relações entre população presa, seus amigos e

familiares, e a administração penitenciária.
Neste  artigo,  sintetizo  e  reelaboro  alguns  achados  de  minha  pesquisa  de  doutorado,

desenvolvida entre 2011 e 2014 (Godoi, 2015). Os dados aqui apresentados decorrem de

pesquisa documental; de entrevistas qualitativas com funcionários de prisão, egressos e

familiares  de  presos;  da  observação  etnográfica  participante  no  interior  de  algumas

penitenciárias da Região Metropolitana de São Paulo – nas quais entrava na qualidade de

voluntário da Igreja católica e desenvolvia atividades de assistência religiosa, material e

jurídica  –  e  nos diversos espaços  pelos  quais  transitam os familiares  de presos  que

realizam visitas numa penitenciária interiorana, a centenas de quilômetros de distância da

capital.  

2 – O sistema penitenciário de São Paulo

A pertinência do sistema carcerário de São Paulo como foco estratégico de reflexão se

impõe por  suas  dimensões  superlativas  e  sua conflitividade exacerbada.  Em 1986,  o



estado  de  São  Paulo  abrigava  uma  população  carcerária  de  24.091  presos  –

correspondente a uma taxa de encarceramento de 85,1/100 mil habitantes (Salla, 2007,

74). Segundo o Departamento Penitenciário Nacional (DEPEN, 2014), no final de 2012,

São  Paulo  já  contabilizava  uma  população  de  195.695  presos  e  uma  taxa  de

encarceramento de 474,4/100 mil habitantes. Em 1983, o sistema penitenciário estadual

dispunha de  apenas 14  unidades  (Salla,  2007,  77),  enquanto,  em 2012,  o  estado  já

contava com um total de 152 prisões (SAP, 2014). O sistema penitenciário do estado de

São Paulo é, com efeito, o maior do Brasil e um dos maiores do mundo. Em 2012, as

prisões  brasileiras  abrigavam uma  população  de  548.003  pessoas,  sendo  a  taxa  de

encarceramento nacional de 287,3/100 mil habitantes (DEPEN, 2014). O estado de São

Paulo, portanto, concentrava cerca 35% dos presos do Brasil e apresentava uma taxa de

encarceramento 65,1% maior que a nacional. Se fosse um país, São Paulo estaria entre

os  dez  que  mais  encarceram  no  mundo,  em  população  absoluta  e  taxa  de

encarceramento. A população carcerária de São Paulo é maior que a de qualquer país da

Europa ocidental. Em termos relativos, o estado de São Paulo apresenta uma taxa de

encarceramento mais que duas vezes superior à taxa do Reino Unido e à da Espanha, e

mais de quatro vezes superior à taxa da França (cf. ICPS, 2014). 
Para além das dimensões superlativas, o sistema carcerário paulista chama a atenção por

apresentar  uma  trajetória  de  expansão  das  mais  turbulentas,  marcada  por  inúmeras

rebeliões e mortes.  Em 1992,  pelo menos 111 presos foram assassinados por  forças

policiais  na Casa de Detenção de São Paulo,  no episódio que ficou conhecido como

Massacre do Carandiru (Caldeira, 2000, 175). Em 1995, uma rebelião numa penitenciária

do município de Tremembé durou cerca de 130 horas (Salla, 2007, 80), constituindo-se

como uma das mais longas da história;  apenas entre  janeiro  e maio  de 1997,  foram

registradas 57 rebeliões prisionais em todo o estado (Dias, 2011, 136). Em fevereiro de

2001, 29 unidades prisionais se rebelaram simultaneamente, num levante que envolveu

mais  de  28.000  presos  (Salla,  2006,  276).  Em  maio  de  2006,  foram  74  unidades

simultaneamente rebeladas enquanto, do lado de fora dos muros, 43 agentes públicos

foram assassinados – principalmente policiais e agentes de segurança penitenciária – e

centenas de ataques foram realizados contra bancos, lojas, prédios públicos e ônibus.

Entre os dias 12 e 20 desse mês, foram registrados 493 homicídios em São Paulo, sendo

que em pelo menos 122 casos existem indícios de execução sumária perpetrada por

policiais (IHRC, Justiça Global, 2011). Ao passo que o sistema penitenciário paulista se

expandia,  as  rebeliões  prisionais  se  tornaram mais  frequentes,  mais  longas,  maiores,

mais espetaculares e mais generalizadas. Esses episódios são alguns dos que marcam o



processo de emergência e consolidação do Primeiro Comando da Capital (PCC) como o

coletivo de presos hegemônico em mais de 90% das prisões do estado (Dias, 2011, 42), e

que  conferem a  São  Paulo  a  qualidade  de  abrigar  um dos  sistemas  prisionais  mais

conflagrados do mundo. 
No que se refere ao tema específico deste trabalho, deve-se observar que, no interior das

prisões  de  São  Paulo,  a  interdição  do  estupro,  a  condenação  moral  a  práticas

homossexuais e a sacralização da família do preso constituíram princípios estruturantes

do PCC desde seus primeiros desenvolvimentos (Biondi, 2010; Dias, 2011). Também é

importante observar que, em 2013, havia 402.697 familiares cadastrados para visitação

no sistema prisional em todo o estado, dos quais 269.070 eram mulheres e 53.284 eram

crianças menores de doze anos, de ambos os sexos (DEPESP, 2014).

3 – Sexualidade, intimidade, poder e prisão

Os dados empíricos que serão apresentados foram selecionados e elaborados a partir de

alguns pressupostos analíticos e contextuais que precisam ser explicitados de antemão.

No  plano  analítico,  a  abordagem  dos  agenciamentos  que  viabilizam  práticas

heterossexuais  em  prisões  masculinas  pressupõe  um  certo  entendimento  sobre  as

relações  de  poder  que  fundamentam  dinâmicas  de  produção  de  intimidades  e  de

exercício  da  sexualidade.  Foucault  (1988)  adverte  que  a  sexualidade  não  pode  ser

interpelada  como aquilo  que  o  poder  reprime,  sendo,  antes,  o  efeito  geral  e  o  meio

específico  de  certas  relações  de  poder  e  saber.  Para  esse  autor,  o  dispositivo  da

sexualidade  se  implanta  e  se  desenvolve  no tecido  social  porque articula  uma dupla

dimensão estratégica: de um lado, permite que o poder incida sobre os corpos individuais,

disciplinando e normalizando o uso dos prazeres; de outro, permite que o poder incida no

nível  da  coletividade,  na  vida  da  população  como  um  todo  e  nos  seus  variados

segmentos, regulando tendências de natalidade, mortalidade, morbidade etc., bem como

gerindo fluxos de pessoas, bens e informações. A sexualidade se produz, portanto, no

cruzamento de técnicas disciplinares e biopolíticas: de controle dos corpos e de gestão de

populações.  Na  prisão  contemporânea,  em  tempos  de  encarceramento  em  massa

(Garland, 2001), quando o desafio que as autoridades penais assumem para si é, além do

disciplinamento dos corpos, também a gestão de grandes agregados populacionais, as

relações de poder que produzem e regulam a sexualidade dos presos e de seus próximos

ganham maior relevo e pertinência.
Como ressalta Stoler (2001), a partir de reflexões sobre a experiência colonial, não há

descontinuidade entre  a  análise  de questões próprias  às  dinâmicas de produção das

intimidades e de efetuação do poder do Estado. Na intimidade dos corpos não se tem



uma  arena  suplementar  de  manifestação  de  poderes  e  injustiças,  mas  um  espaço

estratégico de atualização de técnicas de governo. O exercício da sexualidade sempre

pressupõe  uma  política  da  intimidade,  pela  qual  se  definem  categorias  de  exclusão,

formas de subjetivação e frentes de conflito. Trata-se, portanto, de um espaço carregado

de tensões políticas da maior importância, como fica evidente na constante inquietação

sobre o tema que manifestam tanto as autoridades coloniais, quanto os funcionários e

dirigentes das prisões contemporâneas (Ricordeau, 2012). Se, como sustenta Stoler, as

injunções e constrangimentos que se impunham sobre os arranjos conjugais e domésticos

dos governados compunham as estratégias mais amplas de controle da força de trabalho

e de afirmação da soberania política, que eram próprias do regime colonial, prospectar

injunções  e  constrangimentos  da  mesma ordem,  na  prisão  contemporânea,  pode  dar

pistas sobre as atuais estratégias de controle e dominação que marcam o funcionamento

atual do Estado penal (Wacquant, 2001). 
Ainda sobre essa necessária imbricação entre formas de vida, de família, de afeto e de

política, Das (2007) chama a atenção para o lugar estratégico que o corpo feminino tende

a ocupar nesse jogo de relações. A partir de considerações sobre os trágicos eventos que

marcaram a partição indiana – desde as práticas de estupro coletivo e rapto de mulheres

até as negociações, programas e políticas que visavam reestabelecer a ordem – Das

lança luz sobre uma dimensão, de gênero, estruturante das formações estatais. Segundo

a autora, nesse processo particular, o corpo feminino figura como território em disputa por

homens em guerra, cuja posse ou aniquilação – mas também proteção e recuperação –

constituem modalidades  de instanciação  de  uma nova  e  soberana nação.  É possível

entrever no funcionamento cotidiano das prisões contemporâneas – especialmente nas

masculinas,  mas não só  – algo  dessa figuração.  Nelas,  também, o corpo feminino  –

tomado quase  exclusivamente  em suas  dimensões  reprodutivas  e  sexuais  –  aparece

como um elemento central das relações belicosas entre homens.

Finalmente,  resta  pontuar  uma questão  contextual.  Trata-se,  na  verdade,  de  um dos

principais  achados  de  minha  pesquisa  de  doutorado  (Godoi,  2015),  mas  que,  neste

trabalho, deverá constar como pressuposto e advertência. Como ressalta Birkbeck (2011),

a pena de prisão não se efetua do mesmo modo nos países do norte e do sul. Portanto,

esquemas analíticos referenciados em realidades prisionais de lugares como os Estados

Unidos ou França podem não ser os mais adequados para outros contextos. Em minha

pesquisa sobre o sistema carcerário de São Paulo, pude constatar que a família – e,

particularmente, a mulher – desempenha um papel ativo e fundamental na manutenção

do sistema prisional e na operação do sistema de justiça. Mães ou esposas de presos



são, em grande medida, responsáveis por abastecer a população carcerária de insumos

básicos  de  sobrevivência,  principalmente  em  itens  de  higiene  pessoal,  vestuário  e

limpeza,  que  não  costumam  ser  fornecidos  pelo  Estado  (Godoi,  2014).  Ademais,  a

contínua atuação dessas mulheres frente às diversas agências que compõem o sistema

de  justiça  é  fundamental  para  o  desenrolar  dos  processos  de  execução  penal,

especialmente para que direitos como progressão de pena e liberdade condicional sejam

alcançados. Essa centralidade do vínculo afetivo no funcionamento cotidiano do sistema

prisional  não  é  contemplada  quando  se  problematiza  a  experiência  das  mulheres  e

familiares  de  presos  nos  termos  de  “collateral  consequences  of  mass  imprisonment”

(Mauer; Chesney-Lind, 2002) ou de “secondary prisonization” (Comfort, 2008). “Colateral”,

“secundário”  são  noções  que  situam essa modalidade  de experiência  com o sistema

prisional  num  plano  menor,  derivado,  sugerindo  que  o  funcionamento  da  prisão

massificada seguiria uma mecânica própria,  que só inadvertidamente arrastaria  mães,

mulheres e filhos dos presos para uma condição pior. No estado de São Paulo, para quem

está preso, a proximidade da família condiciona a experiência da pena, não só pelos

vínculos  afetivos  que  permite  sustentar,  mas  porque  incide  positivamente  em  seus

aspectos legais e materiais. Desde esta perspectiva, o quadro que se esboça não é o da

imposição de uma pena sobre uns que, por faltas ou excessos, acabaria por contaminar

tantos outros, mas de uma administração ampliada das penas que implica, de diversas

maneiras,  uns  e  outros,  presos  e  familiares,  agentes  civis  e  estatais.  Ao  abordar  os

procedimentos que caracterizam a visita íntima e a revista corporal nas prisões de São

Paulo, pretendo lançar luz sobre alguns aspectos fundamentais desse particular modo de

administração ampliada das penas, especialmente aqueles que remetem à confluência

entre práticas de guerra e de gestão compartilhada. 

4 – Visita íntima

Em países como a França (Ricordeau, Milhaud, 2012) e os Estados Unidos (Comfort,

2008),  a administração prisional reconhece e concede o direito ao encontro íntimo do

preso com sua companheira a uma minoria da população carcerária, geralmente, àqueles

que atendem certos  requisitos:  estão formalmente  casados,  não cometeram infrações

disciplinares,  são considerados de baixa periculosidade,  cumpriram uma boa parte da

pena etc. Nesses contextos, o encontro íntimo se realiza no interior da prisão, mas em

espaços específicos, segregados das celas e de outros lugares de visitação, em módulos

que  replicam  um  ambiente  doméstico.  Nesses  espaços,  em  intervalos  prescritos  de

semanas ou meses, visitantes e presos são autorizados a se instalarem por períodos



prolongados, que podem chegar a três dias. No Brasil, a visita íntima, por muito tempo,

permaneceu uma prática informal, dependente do arbítrio de diretores de unidade e, em

grande  medida,  restrita  a  prisões  masculinas.  Em  1999,  o  direto  à  visita  íntima  foi

formalmente reconhecido,  regulamentado e estendido às mulheres presas,  através da

Resolução n. 1 do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária (CNPC), do

Ministério da Justiça (Bassani, 2013, 16). Essa regulamentação provocou, em algumas

unidades femininas, a criação de espaços específicos para esse tipo de visita (Padovani,

2010),  mas,  nas  prisões  masculinas,  pouco  alterou  as  práticas  que  já  estavam

informalmente estabelecidas. 
Em São Paulo,  a  dinâmica da visitação prisional  é  bastante  singular.  Ao abordá-la  é

possível entrever formas específicas de exercício e distribuição de poderes no interior da

prisão. Embora todas as unidades disponham de parlatórios – cubículos onde visitante e

visitado  podem  conversar  separados  por  grades  e/ou  vidraças  –  eles  tendem  a  ser

utilizados exclusivamente em visitas de advogados. Quando a administração da unidade

aloca visitas de familiares nesses espaços é quase sempre como uma forma de punição

adicional  ao  preso.  Mesmo nas mais novas penitenciárias  masculinas,  não existe  um

lugar específico para a visitação familiar, como os “parloirs” franceses (Ricordeau, 2012) e

os  “visiting  rooms”  norte-americanos  (Comfort,  2008).  As  visitas,  familiares  e  íntimas,

ocorrem invariavelmente no interior mesmo do espaço de reclusão. As agências estatais

só incidem na realização da visita estabelecendo seus dias e horários e selecionando os

familiares que poderão entrar na instituição; uma vez no interior do pavilhão, cabe aos

presos, através de estratégias diversas, gerir  a distribuição dos corpos e dos espaços

para a produção da intimidade necessária à realização de práticas sexuais.
O  modo  como  a  visita  efetivamente  se  realiza  tende  a  variar  conforme  o  tipo  e  a

localização  das  unidades.  Os  Centros  de  Detenção  Provisória  (CDPs),  destinados  a

presos que ainda aguardam julgamento, são as unidades mais superlotadas do sistema –

em 2013, abrigavam uma população 146,7% maior que a sua capacidade (Godoi, 2015,

141). São também unidades que se concentram nas regiões metropolitanas do estado

(Godoi, 2013), onde 47,6% da população carcerária estadual é recrutada (DEPEN, 2014).

A maior proximidade com o território de origem dos presos faz com que essas unidades

sejam significativamente mais visitadas; a escandalosa superlotação faz com que essas

visitas  se  realizem num espaço  mais  exíguo.  Sob  tais  circunstâncias,  a  dinâmica  de

visitação que vigora nessas unidades evoca aquela que prevalecia na multitudinária e já

extinta Casa de Detenção de São Paulo, nos anos 1980 (Varella, 2012). Visitas familiares,

de mães,  pais,  irmãos e filhos,  ocorrem no pátio do pavilhão,  enquanto as celas são

reservadas à visita íntima (Godoi, 2014). Quem não recebe visita não pode ficar na cela e



deve  evitar  contato  com visitantes  de  outros  presos  no  pátio  –  tarefa  árdua,  que  se

manifesta mais por uma postura corporal de estrito respeito do que propriamente por um

distanciamento espacial.  No mais das vezes, as celas são compartilhadas por dois ou

mais casais.  Os presos podem estabelecer  um sistema de rodízio,  no qual  os casais

dispõem  de  algum  tempo  para  uso  exclusivo  do  espaço;  entretanto,  conforme  a

necessidade, dois ou mais casais podem ser alocados, ao mesmo tempo, na mesma cela.

Nessas situações, a cela é dividida com lençóis e cobertores pendurados nas grades ou

leitos; recurso conhecido como “quieto”. 
As unidades de cumprimento de pena são relativamente menos superlotadas: em 2013,

abrigavam uma  população  81,5% maior  que  sua  capacidade  (Godoi,  2015,  141).  Ao

contrário dos CDPs, as penitenciárias (masculinas) foram preferencialmente instaladas no

interior do estado, em áreas rurais distantes dos maiores centros urbanos (Godoi, 2013).

Enquanto nos CDPs e em outras unidades metropolitanas, as visitas se realizam uma vez

por semana, aos sábados ou domingos, por períodos de cerca de oito horas; nas mais

distantes penitenciárias, os familiares podem visitar aos sábados e domingos, também por

cerca de oito horas por dia. Como não podem dormir na unidade e estão, muitas vezes, a

centenas de  quilômetros  de casa,  os  visitantes  se  instalam em hotéis  e  pensões  da

região.  Pela  distância  a  ser  percorrida  e  pelos  altos  custos  implicados  na  viagem,  o

número de visitantes dessas penitenciárias interioranas é relativamente reduzido. Uma

penitenciária do oeste do estado que, em meados de 2013, abrigava por volta de 1.600

presos, recebia, aos finais de semana, cerca de uma centena de visitantes, às vezes

mais,  às  vezes  menos  –  mas  nunca,  sequer  a  metade  dos  internos  chegava  a  ser

simultaneamente  visitada.  A  distância  diminui  o  volume  e  a  frequência  das  visitas,

funcionando  como  forma  efetiva  de  intensificação  da  segregação  e  da  pena  que  se

impõem nessas unidades. Como se trata de um número reduzido de visitantes frente a

muito  mais  que  um  milhar  de  presos,  as  visitas  nessas  penitenciárias  diferem

significativamente  da  dinâmica  que  vigora  nos  CDPs;  nessas  unidades,  a  visita  é,

sobretudo, um ritual privado. Quando entram no pavilhão, os familiares são recebidos por

seus visitados e os acompanham até as celas, onde passarão praticamente todo o dia. A

cela pode ser ou não a que o visitado reside, também pode abrigar uma ou mais visitas,

dependendo da confluência de visitados numa mesma cela, e da disponibilidade de celas,

considerando-se os deslocamentos necessários e desejáveis (pelos presos). Quem não

está recebendo visita e tem sua cela utilizada para tanto, deve permanecer o tempo todo

no pátio. Mesmo as visitas familiares, de pais, mães e irmãos, ocorrem no espaço privado

da  cela  e  são  mais  frequentemente  combinadas,  para  evitar  o  deslocamento  de  um



número excessivo de presos. Excepcionalmente, conforme a necessidade e as avaliações

dos presos,  duas visitas  íntimas também podem ocorrer  numa mesma cela,  sendo a

privacidade construída por meio do “quieto”. 
Nas penitenciárias interioranas, a cela é, portanto, o lugar por excelência da visita – íntima

e familiar.  Apesar  da privacidade concedida ou construída, a visita  não transcorre em

absoluto isolamento. Contatos entre presos visitados e não-visitados são relativamente

frequentes – por exemplo, para que uns distribuam para os outros porções da comida que

acabaram de receber de seus familiares. O contato entre visitantes também pode ocorrer

quando mães, pais e filhos compartilham uma mesma cela ou quando, para ter momentos

de privacidade, uma esposa deixa a filha ou o filho com uma amiga mais próxima, que

está visitando em outra cela.  Contatos  entre visitantes e não-visitados são bem mais

rarefeitos, só são permitidos com a mediação expressa dos visitados. 
A partir dessas considerações, é possível afirmar que, em linhas gerais, no interior das

prisões  (masculinas)  de  São  Paulo,  a  dinâmica  da  visitação  e,  em  particular,  a

organização da visita íntima são de responsabilidade dos presos. São eles que distribuem

os corpos e espaços de forma a gerar situações de privacidade que propiciem o exercício

da  sexualidade;  também  são  eles  os  responsáveis  por  manter  no  ambiente  uma

atmosfera familiar, gerenciando a diferenciação entre o íntimo e o público, e regulando a

adequação dos encontros entre visitantes e presos – visitados e não-visitados. Enquanto

os  presos  zelam  pela  normalidade  do  dia  de  visita,  os  funcionários  da  prisão  não

interferem no  que  se  passa  nos  pátios  e  celas;  eles  exercem suas  prerrogativas  de

controle e soberania sobre o espaço prisional antes que os visitantes entrem no pavilhão.

5 – Revista corporal

Como  já  apontei,  nas  prisões  da  França  (Ricordeau,  2012)  e  dos  Estados  Unidos

(Comfort, 2008), visita familiar e visita íntima jamais se confundem. Na visita familiar se

prescreve a disposição adequada dos corpos, os movimentos aceitáveis de uns e outros,

até o número de abraços e beijos permitidos – esses e outros aspectos da visitação são

continuamente  vigiados por  funcionários  dispostos  em pontos  estratégicos da sala de

visita. Na visita íntima, a vigilância é menos contínua e, por isso mesmo, os critérios de

seleção dos casais aptos a exercerem esse direito são mais rigorosos. De todo modo,

tanto num caso,  como no outro,  uma série de procedimentos antecede a visitação:  o

visitante  deve  estar  formalmente  autorizado  a  visitar  o  parente  preso;  deve  estar

adequadamente vestido, segundo padrões estabelecidos pela instituição; deve passar por

detectores de metais e submeter seus pertences pessoais à revista de um funcionário etc.



Como  ressalta  Comfort  (2008),  esses  procedimentos  são  vividos  com  angústia  e

sofrimento pelas mulheres que visitam seus companheiros presos, seja pela frequente

variação dos critérios institucionais, seja pela usual rispidez dos funcionários. 
Nas  prisões  masculinas  de  São  Paulo,  a  distinção  entre  visita  familiar  e  íntima  é

operacionalizada  pelos  próprios  presos,  de  modo  que  toda  visita  de  mulher  é,

potencialmente, uma visita íntima. O espaço de visitação é o próprio espaço de reclusão,

onde a vigilância dos funcionários se exerce de modo frouxo e distante. Entretanto, tal

arranjo  não  significa  que  presos  e  visitantes  estão  livres  para  fazerem  o  que  bem

entenderem, nem que o staff prisional se furta de qualquer responsabilidade. De um lado,

é preciso considerar que a gestão dos corpos e espaços operada pelos presos pode ser

mais atenta e rigorosa que a de um vigilante: o desrespeito aos códigos de conduta e

acordos coletivos que vigoram no pavilhão pode acarretar consequências muito graves,

no limite, a morte. Essa responsabilização dos presos pela normalidade e moralidade do

dia  de  visita  manifesta,  de  modo  privilegiado,  o  que  se  pode  designar  por  gestão

compartilhada da rotina e do espaço da prisão. De outro lado, qualquer impressão de

liberalidade  da  administração  prisional,  no  que  se  refere  à  dinâmica  de  visitação,  é

dissipada quando se considera o teor dos procedimentos que antecedem a entrada de

visitantes nos pavilhões. Como nos citados países do norte – e com efeitos análogos de

angústia e sofrimento –, antes de entrar numa prisão de São Paulo, visitantes devem

cumprir  requisitos  burocráticos,  adequar  sua  apresentação  e  se  submeter  a  revistas.

Entretanto,  não  só  no  estado  de  São  Paulo  como  em  boa  parte  do  Brasil,  um

procedimento específico eleva ao paroxismo a humilhação e a violência impostas aos

familiares de presos: a revista corporal.
O procedimento da revista corporal antecede toda e qualquer visita de familiar à prisão.

Homens  e  mulheres  são  revistados  separadamente  por  agentes  de  segurança

penitenciária do sexo correspondente. As crianças não só testemunham a revista de suas

mães, como também passam por procedimentos análogos. Conforme relatos de diversas

mulheres que visitam seus filhos ou companheiros na prisão, num cubículo, sozinhas ou

em pequenos grupos,  diante  do olhar  minucioso de pelo menos duas vigilantes,  elas

devem se despir completamente, entregando peça por peça de roupa para ser revistada.

Nuas, precisam se posicionar de costas, voltadas para a parede. Então, devem soltar,

sacudir e erguer o cabelo, mostrar as solas dos pés e agachar uma, duas, três vezes. O

movimento provoca a abertura da vagina e do ânus, enquanto as agentes observam se há

indícios  de  objetos  introduzidos.  Quando  há  suspeita,  mandam  a  visitante  repetir  o

movimento, abaixar mais, fazer força, limpar algum corrimento, abrir mais com as mãos.

Se permanece a dúvida, podem chamar outras agentes para verificar. A visitante suspeita



tem  que  ficar  ali  agachada,  enquanto  as  agentes  fazem  perguntas  e  insinuações,

discutem aspectos de seu corpo, não se contentam com o que veem. No limite, quando

desistem de verificar por elas mesmas, mandam a visitante se vestir, barram sua entrada

e o comunicam aos seus superiores. Se a visitante suspeita insiste em querer entrar,

estes providenciam uma escolta, que a conduzirá a um hospital, no qual será submetida a

um raio-X – o que, pelo tempo necessário, praticamente inviabiliza a visita. 
Do  ponto  de  vista  dos  gestores  e  operadores  do  sistema  prisional,  essa  prática  é

conhecida como “revista íntima” e é justificada como uma necessidade, um procedimento

de segurança, principalmente, para evitar a entrada de drogas e telefones celulares, tidos

como  grandes  perturbares  da  boa  ordem  prisional.  Essa  modalidade  de  revista  é

considerada como um elemento  técnico,  um meio  infeliz,  mas disponível,  de vedar  a

entrada  desses  objetos,  num  contexto  marcado  pela  falta  de  pessoal,  de  espaços

adequados à visitação, de orçamento e de tecnologias mais avançadas. Para presos e

familiares, esse tipo de revista é, sobretudo, uma humilhação excessiva e arbitrária. Para

determinados setores da sociedade civil organizada, o nome mais apropriado para essa

prática  corrente é “revista  vexatória”,  injustificável  pela violência  e ilegalidade.  De um

ponto  de  vista  mais  analítico,  a  revista  corporal  pode  ser  considerada  um  ritual  de

degradação que marca a passagem do mundo livre ao prisional, assinalando o necessário

e  absoluto  assujeitamento  dos  corpos  dos  visitantes  aos  desígnios  da  administração

penitenciária.  O cubículo no qual  se realiza esta revista se constitui,  então, como um

território liminar por definição, entre o dentro e o fora da prisão, no qual os visitantes ainda

não estão inteiramente dentro – porque ainda não acabaram de entrar, ainda não viram

quem querem ver – e já não se encontram do lado de fora – porque já não estão livres

das exigências da administração penitenciária. É, portanto, um lugar de transição e uma

passagem obrigatória, onde o status do familiar de preso perante o Estado é posto em

suspensão, fica indeterminado. De um lado, trata-se ainda de pessoas livres, que estão

ali,  em  princípio,  por  espontânea  vontade  e  que  podem  dar  as  costas  a  qualquer

momento;  de  outro,  se  quiserem  seguir  adiante,  já  se  trata  de  pessoas  totalmente

submetidas  às  regras,  comandos  e  procedimentos  dos  agentes  estatais,  por  mais

vexatórios que sejam. Meio livres, meio presos: naquele cubículo por vontade própria,

mas nus e agachados diante do escrutínio dos agentes de segurança penitenciária. Para

entrar  livremente  na  prisão,  os  familiares  são  obrigados  a  passar  por  esse  ritual  de

degradação; muitos não suportam tamanha prova e a revista corporal acaba por funcionar

como um filtro, um elemento dissuasivo para a visitação, que reforça a segregação de

quem está do lado de dentro.
Nos países do norte, essa modalidade de revista é comum e exclusivamente imposta aos



presos; os seus corpos – não os de seus familiares – são minuciosamente revistados

antes  e  depois  da  visita,  de  modo  a  impedi-los  de  levar  ou  trazer  algo  considerado

inapropriado da sala de visita ou do módulo de visita íntima (Ricordeau, 2012). Em São

Paulo,  a  imposição  desse  tipo  de  revista  corporal  a  todo  familiar  de  preso  não  só

aproxima suas experiências, mas as torna, ainda que momentaneamente, indiferenciadas

– da mesma maneira que o faz  a alocação de visitantes  no interior  dos espaços de

reclusão. Em 2014, instituições e movimentos sociais de defesa dos direitos humanos

conseguiram pressionar a aprovação de leis – em diversos estados e mesmo no âmbito

federal – que proíbem deliberadamente essa prática de revista corporal de familiares na

prisão.  Entretanto,  ela  segue  sendo  realizada,  a  despeito  da  lei,  sob  a  justificativa

administrativa  de  que  faltam  recursos  técnicos  e  orçamentários  para  promover

procedimentos alternativos – embora, todas as unidades de São Paulo já disponham de

detectores de metais de variados modelos. A justificativa institucional da segurança se

mostra ainda mais frágil  quando se aprecia alguns dados de apreensões de drogas e

telefones celulares nas prisões do estado. Segundo a própria Secretaria de Administração

Penitenciária (SAP), das 17.664 apreensões de drogas e telefones celulares feitas em

unidades prisionais do estado, no ano de 2012, apenas 793 – ou 4,5% – decorreram de

revistas em corpos e pertences de visitantes, enquanto 13.813 – 78,2% – decorreram de

revistas em presos, celas e outras dependências, no interior da prisão (DEPESP, 2014). A

partir desses dados não se deve supor que a revista íntima é um procedimento ineficaz,

mas sim que a sua eficácia não é aquela propalada pelas autoridades estatais. 
Pelo menos dois sentidos gerais da revista corporal devem ser aqui enfatizados. De um

lado, trata-se de um procedimento que objetiva privilegiadamente o corpo dos visitantes

em suas dimensões sexuais. Tirar a roupa, dar as costas, abaixar e exibir ostensivamente

a vagina e o ânus são práticas que sexualizam os corpos, que os tornam disponíveis à

penetração do olhar. Essa forma sistemática, obrigatória e repetitiva de sexualização é

também, em linhas gerais,  uma forma de feminização,  na medida em que os corpos,

sejam eles  do  sexo  masculino  ou  feminino,  são  reduzidos  a  seus  órgãos  de  fruição

sexual, são forçados à exibição passiva diante de um escrutínio viril e são fragilizados por

uma força que figura como incomensurável, tanto quanto incontornável. A revista corporal

pode  ser  então  vista  como  uma  performance  de  gênero  (Butler,  1990)  promovida

sistematicamente pelo Estado através da prisão. A partir dessa perspectiva, é possível

apreender  como  a  prisão  não  se  define  como  masculina  ou  feminina  simplesmente

porque  encarcera,  de  modo  exclusivo,  homens  ou  mulheres.  Ela  é,  com  efeito,  um

importante vetor de generificação: não se adapta a um ou outro sexo, mas se constitui



como espaço generificado enquanto generifica corpos, isto é, enquanto produz, reforça e

se apoia, repetitivamente, em determinados marcadores de gênero. Se, em termos gerais,

ela  pode  ser  considerada  como  uma  instituição  eminentemente  masculina,  não  o  é

apenas porque encarcera mais homens que mulheres, nem porque se faz o espaço por

excelência  de  uma  cultura  viril  e  machista,  mas  porque  feminiza,  ampla  e

sistematicamente, os corpos que por ela passam – de homens, mulheres e crianças, de

presos e familiares.
Por outro lado, não se pode olvidar que a maioria dos visitantes são mulheres e que,

portanto, a revista corporal objetiva preferencialmente o corpo feminino. Aqui, a analogia

com o estupro de guerra, tal como discutido por Das (2007), pode ser iluminadora. Não

porque as angústias e sofrimentos subjetivos experimentados pelas mulheres nos dias de

visita  das prisões em São Paulo  e  na partição indiana possam ser,  de  algum modo,

equivalentes; mas porque, tanto num caso como no outro, o corpo da mulher figura como

um  território  em  disputa,  locus privilegiado  para  manifestação  de  um  poder  e,  mais

precisamente, de uma conquista,  de uma vitória.  O espaço-tempo da revista corporal,

com seu caráter necessariamente excessivo, aparece então como ocasião de afirmação e

exercício de um poder de Estado. Embora as revistas corporais em mães, esposas e

filhas de presos sejam feitas por outras mulheres, o procedimento é realizado, de modo

coercitivo, por agentes que reivindicam uma autoridade de tipo estatal e que efetivamente

a exercem no ato mesmo de violar a lei e de suspender direitos constituídos – portanto,

um poder de exceção próprio da soberania estatal, nos termos de Agamben (2003). 
Ao tomar a revista corporal como uma modalidade de estupro de guerra, procuro enfatizar

que nessa sistemática investida do poder sobre os corpos dos visitantes opera tanto uma

afirmação da soberania  estatal  sobre  a  prisão,  quanto,  de  modo  correspondente,  um

ataque  indireto  à  população  carcerária.  A revista  íntima  assinala  e  atualiza  a  vitória

continuada  de  uns  sobre  outros;  marca,  prática  e  simbolicamente,  as  inelutáveis

prerrogativas do Estado sobre um território que, em princípio, lhe era alheio: o corpo da

mulher  do inimigo.  Se,  nos dias de visita,  os presos de São Paulo podem gerir  com

relativa autonomia a distribuição dos corpos e espaços no interior do pavilhão, com vistas

a produzir a intimidade necessária ao estabelecimento de relações sexuais, é porque nos

procedimentos de entrada na prisão, o poder do Estado já se afirmou, suas prerrogativas

sobre esse mesmo sexo já estão garantidas, pela sexualização, feminização, seleção,

escrutínio e assujeitamento dos corpos dos visitantes.

6 – Guerra e gestão compartilhada 

Neste trabalho, procurei discutir alguns aspectos centrais do funcionamento cotidiano do



sistema carcerário do estado de São Paulo, tomando como ponto de partida as práticas e

procedimentos implicados na viabilização de encontros íntimos heterossexuais no interior

de  prisões  masculinas.  Se  as  informações  aqui  dispostas  revelam  alguns  aspectos

idiossincráticos das prisões de São Paulo, elas, sobretudo, mostram como indagações

sobre o exercício da sexualidade, em especial nas instituições punitivas, invariavelmente

remetem às mais fundamentais relações de poder que as constituem.
Na literatura internacional sobre o sistema carcerário brasileiro, e em particular sobre São

Paulo (Holston, 2008; Darke, 2013; King, Valensia, 2014), o que aqui designei por gestão

compartilhada aparece como tema central. Comumente, a ampla autonomia dos presos

na organização do cotidiano prisional figura como um efeito direto da superlotação e do

déficit  de  funcionários.  As  relações  simbióticas  entre  staff  e  população  presa  (King,

Valensia, 2014), a delegação de responsabilidades de uns para outros, essa espécie de

“self-governance”  dos presos (Darke,  2013,  275)  são questões que emergem como a

necessária contrapartida de um sistema estruturado sobre bases institucionais por demais

precárias. Sob tais circunstâncias, a vigilância contínua dos funcionários sobre os presos,

marca  distintiva  das  prisões  modernas  (Foucault,  1975),  seria  inviável  –  o  que  daria

margem a esse estranho estado de coisas. A ideia de que a pronunciada influência dos

presos e de suas formas de organização, no estabelecimento e manutenção das rotinas

prisionais, deriva da incapacidade, da insuficiência e, no limite, da ausência do Estado, no

interior da prisão, não é estranha a especialistas brasileiros (Adorno, Salla, 2007; Dias,

2011).  Tais  considerações  não  são  descabidas:  de  fato,  a  influência  das  estruturas

informais de organização dos presos de São Paulo é muito forte se comparada a outros

contextos – especialmente às prisões do norte; a desproporção entre número de presos e

de funcionários é alarmante – em 2012, havia 8,3 presos para cada agente penitenciário

(DEPEN, 2014); e a superlotação é escandalosa – em 2013, a população presa excedia

em 91,3% a capacidade do sistema carcerário estadual como um todo (Godoi, 2015, 142).

Todos esses fatores, bem como as dinâmicas de visitação nos CDPs e penitenciárias aqui

descritas,  corroboram essa  leitura  já  consolidada  sobre  a  realidade  prisional  de  São

Paulo. Entretanto, como venho procurando mostrar neste trabalho, tal leitura não pode

deixar  de ser parcial,  porque negligencia o modo como o Estado se faz efetivamente

presente e operante nessa particular dinâmica carcerária. 
A parcialidade dessa leitura decorre, sobretudo, de um problema de construção de objeto.

Tomar a prisão como um universo social à parte é um hábito consolidado no campo dos

estudos prisionais (Cunha, 2004) e é porque se privilegia a observação e a análise das

dinâmicas  exclusivamente  internas  à  prisão  que,  em  São  Paulo,  os  agenciamentos

práticos de gestão compartilhada se sobressaem. Quando se concede a mesma atenção



para o que acontece em outros lugares e com outros agentes, não de todo alheios à

prisão, tampouco restritos ao pavilhão, o quadro se mostra bem mais complexo – como

procurei mostrar tratando do que se passa com os familiares de presos nos interstícios da

prisão, nos dias de visita. Através desse procedimento, pude fazer cintilar, ao lado dos

expedientes  de  gestão  compartilhada,  aqueles  que  são  sua  necessária  contrapartida,

senão  condição  de  possibilidade:  os  expedientes  de  guerra.  A dimensão  bélica  das

relações sociais que se efetuam, entre outros meios, através da prisão, não emerge de

abstrações analíticas, mas do próprio léxico amplamente empregado, em São Paulo, por

presos, egressos, seus familiares e amigos, também por funcionários da prisão e outros

agentes  estatais,  para  descreverem situações  empíricas  e  condições  de  vida  (Hirata.

2009).  Não é por acaso que mulheres que acompanham seus maridos no decorrer de

longas  penas,  visitando-os  semanalmente,  apesar  de  todas  as  humilhações  e

dificuldades, são reconhecidas como “guerreiras”. 
A inextrincável confluência entre expedientes de guerra e de gestão compartilhada, que,

em  São  Paulo,  articulam  e  ao  mesmo  tempo  opõem  agentes  estatais  e  clientela

preferencial  das instituições de justiça criminal,  é bem mais nítida para pesquisadores

atentos a dinâmicas exteriores à prisão, mas não totalmente alheias a ela (Peralva, Telles,

2014). É sabido que o PCC, no decorrer dos anos 2000, ampliou seu campo de atuação

para muito além da prisão, especialmente para bairros pobres e periféricos dos maiores

centros urbanos. Esse processo de expansão acarretou uma drástica redução dos índices

de homicídio, pelo desenvolvimento – promovido e protagonizado pelo PCC – de novas

formas de mediação de conflitos no campo dos ilegalismos e das sociabilidades populares

(Feltran, 2009; Telles, 2014). Mas não se pode olvidar que essa redução no índice geral

dos homicídios foi acompanhada por um aumento vertiginoso da letalidade policial e por

uma  significativa  expansão  da  atuação  de  grupos  de  extermínio,  quase  sempre

compostos por  policiais  e  ex-policiais  (Feltran,  2015).   Mortes de policiais,  execuções

sumárias de suspeitos,  chacinas indiscriminadas,  incêndios de ônibus fazem parte  do

cotidiano  das  periferias  de  São  Paulo.  Esses  eventos  podem  causar  ou  suceder  a

desestabilização do jogo de relações entre “agentes do Estado” e “mundo do crime”, mas,

em linhas gerais, não significam o rompimento das “ligações perigosas” (Misse, 2006),

que  unem uns  e  outros  em redes  de  proteção  e  extorsão  –  redes  que  garantem a

circulação ampliada de drogas e outras mercadorias ilícitas (Hirata, 2010). Em São Paulo,

guerra e gestão compartilhada são expedientes inextrincáveis no mundo dos ilegalismos

urbanos; idem na prisão.
No  universo  prisional,  a  revista  corporal  se  constitui  como  um expediente  de  guerra

particularmente revelador por dois motivos principais. Em primeiro lugar, porque se trata



de um procedimento publicamente reconhecido pelas autoridades estatais, não obstante

sua flagrante  ilegalidade –  ao contrário  de  outras  investidas mais  discretas  do poder

estatal, como a tortura, que é tão sistematicamente aplicada no interior da prisão, quanto

negada  pelas  autoridades  (Pastoral  Carcerária,  2010).  Em segundo  lugar,  porque  ao

objetivar  os  corpos  de  familiares  dos  presos,  a  revista  corporal  revela  esse  caráter

necessariamente  ampliado  da  guerra,  isto  é,  a  incontornável  implicação  de  outros

agentes, para muito além dos vigilantes e vigiados dispostos numa dada unidade. São as

sucessivas  e  circunstanciais  alterações  nas  correlações  de  forças,  no  interior  dessa

guerra ampliada e contínua, que se desdobra dentro e fora das muralhas, que definem,

entre  outras  coisas,  os  modos  pelos  quais  as  tarefas  e  responsabilidades  cotidianas

podem ser distribuídas no interior da prisão, em arranjos de gestão compartilhada. Nas

prisões de São Paulo, talvez mais do que em qualquer outra parte, “ il faut entendre le

grondement de la bataille” (Foucault, 1975, 315).
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