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pre mais por trás. Que não te baste 

nunca uma aparência do real.”
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Badarosca: considerada, pelas presas, a categoria mais desprestigiada 
de sapatão, que se relaciona com as detentas de maior poder aquisitivo.

Barraco: sinônimo de cela.

Boi: banheiro.

Bóia: refeições oferecidas pelo Estado aos presos.

Bolha: coberturas feitas de lençóis para realizar o ato sexual.

Cadeia de coisa: cadeia sem a presença de facções criminosas, onde 
estão detentos que sofrem qualquer risco de vida, como ex-policiais, 
seguranças, estupradores e inimigos do PCC.

Chinelinho: detenta que namora outras mulheres e assume aparência 
masculina na cadeia, contudo, quando ganha liberdade, volta a ser 
feminina.

Chuca: lavagem anal.

Cunhadas: mulheres que têm um relacionamento com integrantes 
do PCC.

Envolvidos: namorados das monas, não necessariamente são homos-
sexuais.

Faxina: detentos do setor, responsáveis por fiscalizar a conduta dos presos.

Foló: sapatão que já se relacionou com homens e assume posição ativa 
e passiva no sexo.

Jegue: cama.

Jumbo: kit composto por mantimentos e produtos de higiene enviado 
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pela família do detento.

Manguá: gíria para pênis.

Mona: como a população LGBT é conhecidamente chamada nas prisões.

Pão com ovo: detenta que está em dúvida quanto à sexualidade.

Pederastia: prática sexual entre dois sapatões originais. 

Perereca: experimento químico e físico para esquentar a água do chu-
veiro. 

Piloto: chefe do setor.

Praia: centro da cela.

Putos: homens cisgênero, não necessariamente homossexuais, que se 
prostituem no cárcere.

Raio: sinônimo de pavilhão.  

Sacoleiras: detentas que se relacionam com outras detentas, para ter 
acesso ao jumbo da parceira.

Sapatão original: mulher cisgênero ou homem transexual que nunca 
se relacionou com outros homens na vida.

Setor: grupo responsável pela organização de cada pavilhão.

Sumário: é o julgamento do PCC.

Quebrar uma garrafa: urinar.
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PREFÁCIO
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T
ransviados no cárcere certamente nos exigiu muito fôlego. Incon-
táveis foram as vezes que precisávamos abrir mão de algo em prol 
deste projeto: amigos, famílias e trabalho. Sem falar nas noites 

mal dormidas. “Não vejo a hora de você terminar este livro”, diziam 
pessoas próximas. Ausentarmos-nos desses compromissos sociais fez 
com que mergulhássemos no que propusemos há um ano e meio, sen-
tados no chão da faculdade, eu e Felipe. 

A curiosidade é que, nesse mesmo dia, procuramos a mesma pro-
fessora, em aulas diferentes, para contar que queríamos fazer um livro-re-
portagem, cujo tema seria LGBT no cárcere. Nunca nós dois havíamos 
falado antes a respeito e não tínhamos ideia da responsabilidade que te-
ríamos a partir daquele momento. Destino? Certamente, ainda que meu 
lado cético rejeite tal afirmação. O fato é que teríamos uma longa cami-
nhada. De angústias e incertezas. Mas também de delícias e esperança. 
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Esperamos que este livro, sim, estimule a discussão sobre as 
configurações do cárcere, pródigo em criar narrativas violentas já co-
nhecidas. A novidade está, aliás, no recorte que fizemos. Há bichas 
criminosas? Existem pessoas LGBTs na prisão? Como elas vivem – e 
sobrevivem? Perguntas que fiz, quando a ideia surgiu, lendo Presos que 
menstruam, da jornalista Nana Queiroz. Essas mesmas questões nos 
acompanharam ao longo de todo o livro e, surpreendentemente, nos 
renderam capítulos inteiros, que compõem este trabalho. 

Não só estimular o debate, Transviados no cárcere tem o objetivo 
de qualificá-lo. Com informação, contexto e, não menos importante, 
contestação, funções encarnadas em nossas reportagens.

A princípio, o livro é um retrato de LGBTs que entraram no 
cárcere e tiveram a vida afetada por ele. Para além disso, trata-se tam-
bém de qual papel, afinal, nós, jornalistas, temos na sociedade. E, por 
que não, mostrar os desafios da nossa profissão, quando as pessoas 
confiam suas histórias a nós, e a dificuldade de retratar a magnitude de 
uma violência – ossos do ofício que não nos orgulham.

Falando em profissão, o nosso jornalismo é humano, em essên-
cia. As personagens são o nosso fio condutor. É o que move e dá vida 
ao Transviados no cárcere. A boa prática fica por conta do equilíbrio das 
narrativas, imprimido ao texto. Para compor o trabalho, também foi 
necessário ouvir o outro lado. Ou melhor: os outros lados. 

Talvez, por isso, este livro tenha sido tão enriquecedor. Como 
seres humanos, sem dúvidas, mas também como futuros profissionais 
da comunicação; ou já, por assim dizer. Escrever sobre as dialéticas do 
cárcere engrandece este livro, bem como nos provoca a sairmos de nos-
sas bolhas. De cisgêneros. De homens. De pessoas que tiveram acesso 

e oportunidades. Para isso, foi necessário “sujar os sapatos”. No abs-
trato, significa romper com a bolha; no literal, ir aos presídios. Local 
onde as histórias te convidam a olhar para o outro e a entender para 
além do estigma de pessoas “violentas e criminosas”.

Estigma que, como apontado pelos nossos entrevistados, extra-
pola os altos muros e os acompanha em grande parte da vida. Aquele 
que já cumpriu a pena vive o ônus por ter cometido algum erro no 
passado. Uma barreira para quem enxerga no alvará de soltura uma 
chance de construir uma vida nova, longe do mundo do crime. 

Ônus também que os nossos entrevistados sofrem – e sofreram 
– por serem LGBTs e egressos, algo que percebemos em nossa apura-
ção. O mais inquietante é que, por tais razões, o cárcere é não mais do 
que uma extensão do que vivemos aqui, fora dos muros. O mundo do 
crime e o convívio entre os presos na penitenciária não estão imunes 
ao machismo, ao racismo e à LGBTfobia, enraizados historicamente 
em nossa sociedade.

Transviados no cárcere mergulha nesse contexto e retrata a situ-
ação de LGBTs nos presídios. E também como as configurações desse 
lugar são semelhantes às existentes aqui fora. O que resta saber é: o 
“outro” também somos “nós”? Certamente. Sendo assim, sejam bem-
-vindos! Ou melhor: sejam bem-vi@dos! Boa leitura!



O nome das pessoas
privadas de liberdade,

dos egressos do sistema 
penitenciário 

e dos servidores públicos,
presentes neste livro,

foram alterados a fim de 
preservar suas identidades.
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POR DENTRO 
DO CÁRCERE

INTRODUÇÃO
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 “Lei 7210/84 nos garante e é de total responsabilidade do siste-
ma prisional:

Aproximação familiar — não tem
Dentista — não tem Médico — não tem

Psicólogo — não tem
Psiquiatra — não tem

Assistente social
Chamamento nominal

Nossa integridade física e moral — precária
Alimentação adequada — péssima qualidade

ETC

Às vezes, excelência, para não acabar bebendo a própria urina e 
comendo as próprias fezes e vir tirar a própria vida, é que acontece várias 

rebeliões com resultados trágicos. Mas isso não é porque somos monstros 
não, isso acontece por desespero e descaso para com os reeducandos.”
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Essa carta, enviada por um detento ao ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Ricardo Lewandowski, faz parte do Projeto 
Cartas do Cárcere, recebida pela Ouvidoria Nacional dos Serviços 
Penais (ONSP), em 2016. 

No artigo 18, do Código Penal, está previsto: “O preso conser-
va todos os direitos não atingidos pela perda da liberdade, impondo-se 
a todas as autoridades o respeito à sua integridade física e moral”. E a 
Lei de Execução Penal reforça que: “É dever do Estado dar assistência 
ao preso, com o objetivo de prevenir o crime e orientar o retorno 
à convivência em sociedade, dando-lhes o direito à saúde, educação, 
amparo jurídico, social e material”.

Os nossos diálogos com presos condenados ou à espera do jul-
gamento relatam uma outra realidade do sistema prisional brasileiro. 
“No calor, fica tão quente que dormimos no chão. No inverno, o frio 
é impossível”, afirma Daniel, em uma visita ao Centro de Detenção 
Provisória Masculina de Pinheiros (CDP), na zona oeste de São Paulo.

Além da superlotação, os presos se queixam de coisas como: higie-
ne das celas, que os tornam vulneráveis a contraírem doenças, como sarna 
e tuberculose; da presença de ratos, baratas e da falta de assistência médica 
nos presídios, entre outras situações que ferem a dignidade humana.

De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Peni-
tenciárias (Infopen), no dia 30 de junho de 2016, existiam cerca de 726 
mil pessoas encarceradas no Brasil. Em comparação a 2014, houve um 
crescimento de 104 mil pessoas. Mas existem 368 mil vagas nas prisões 
atualmente, cerca de dois presos, em média, para cada vaga no sistema 
prisional. Uma taxa de ocupação de 197,4% em todo território nacional.

O Brasil é o terceiro país com maior número de pessoas pre-
sas, atrás apenas de Estados Unidos e China. Em 1992, ano do mas-
sacre do Carandiru, existiam 114 mil pessoas privadas de liberdade 

no país. O que significa, em termos comparativos, um aumento de 
mais 600% em 25 anos.

O Mato Grosso do Sul, hoje, figura como o estado que mais 
encarcera em todo o país. Em termos proporcionais, o estado possui 
696,7 pessoas presas para cada grupo de 100 mil habitantes. Logo em 
seguida, estão Acre, Rondônia e São Paulo, respectivamente.

Das 1.418 unidades prisionais, 49% foram concebidas para pre-
sos provisórios. 24% são destinadas para o regime fechado, 8% para o 
semiaberto. 2% para o regime aberto e outros 2% para o cumprimento 
de medida de segurança. 13% para os diversos tipos de regime e 1% des-
tinados à realização de exames gerais, criminológicos e aos patronatos. 

Há ainda outro fator que chama a atenção: cerca de 40% dos 
presos não foram julgados. Quase a mesma porcentagem dos que já 
possuem uma pena, enquanto 15% estão no regime semiaberto e 
6% no regime aberto. 

Quanto aos crimes que cometeram, eles e elas se referem ao ar-
tigo do delito no Código Penal. 121, matar alguém. 155, furto. 213, 
estupro. 157, latrocínio. 12, tráfico de drogas. Este último corresponde 
a 28% das incidências penais pelas quais as pessoas presas foram con-
denadas ou aguardam julgamento em 2016. O narcotráfico está mais 
presente entre as pessoas do sexo feminino (62%), quando comparado 
ao masculino (26%), que se enquadra mais nos crimes de roubo, furto 
e homicídios. Segundo o coordenador do programa de Justiça da ONG 
Conectas Direitos Humanos, Rafael Custódio, as mulheres na maioria 
dos casos são levadas ao tráfico influenciadas pelos parceiros.

Durante as visitas aos centros de detenção e às penitenciárias, 
ouvimos histórias de pessoas que procuraram no crime uma saída para 
a pobreza. Como Maria, uma senhora negra, de 50 anos, cuja estatura 
é baixa e cumpria pena na Penitenciária Feminina de Santana. Sem 
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qualquer apoio familiar, teve que praticar furtos para sobreviver. E esse 
é um dos motivos que a levaram para dentro dos muros. 

Vale destacar, para entender o perfil das penitenciárias, que cer-
ca de 64% da população prisional é negra, segundo o Infopen. O 
levantamento utilizou as mesmas classificações de etnia/raça do Ins-
tituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). São elas: branca, 
preta, parda, amarela ou indígena. Esse percentual corresponde à soma 
de negros e pardos, como informou o relatório. 

Ao contrário do IBGE, que classifica de forma autodeclarada, a 
definição de raça/etnia, no relatório do Infopen, é atribuída pelos ges-
tores responsáveis. A declaração não parte dos próprios detentos(as). 
Devido à miscigenação, é importante ressaltar que há pessoas negras, 
mas não possuem a pele retinta. 

 A porcentagem dessa população pode ser ainda maior. É que 
31 unidades do país não responderam o questionário do Infopen, e a 
metodologia do levantamento é realizada a partir dos números com-
partilhados de cada prisão. 

Além de grande parte ser negra e de classes baixas, a maioria é do 
sexo masculino e tem entre 18 e 29 anos de idade. Para as 42 mil mu-
lheres encarceradas, número dezesseis vezes menor do que o de homens, 
a realidade é semelhante. A maioria são negras e muitas são mães. 

De acordo com o Infopen, existe um déficit de 15 mil vagas no 
sistema penitenciário feminino. Entre 2000 e 2016, a taxa de aprisio-
namento desse grupo aumentou 455%. Atualmente, o Brasil está na 
quarta posição dos países que mais encarceram mulheres no mundo, 
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, China e Rússia.

Em relação à escolaridade, 75% não teve acesso nem ao Ensino 
Médio, de acordo com dados do Infopen. Em um raio que visitamos 

no CDP de Pinheiros, o detento João disse: “Eu não sei escrever muito 
bem, porque eu não terminei o Ensino Fundamental I”. Então, soli-
citou que escrevêssemos um pedido para Deus, que era sair da prisão 
e visitar a família. As leituras pausadas e descompassadas das liturgias 
mostram que existem os ensinamentos dos livros e os que apenas a 
experiência pode ensinar.

As unidades de detenção, destinadas às mulheres, são diferentes. 
Existem serviços específicos para o gênero feminino, como os espaços 
de custódia para grávidas, onde elas conseguem, por exemplo, ama-
mentar os filhos. Segundo o Infopen Mulheres, somente 55 unidades 
declararam a presença de cela ou dormitório específico para gestantes. 
No Brasil, existem 107 unidades prisionais femininas e 244 mistas – 
onde homens e mulheres cumprem a pena na mesma penitenciária. 

O levantamento constata ainda que existe uma baixa disponibi-
lidade de dados sobre o número de filhos de detentas em todo territó-
rio nacional. Os estados do Rio de Janeiro, Sergipe e Distrito Federal 
não dispõem deste tipo de informação, e o Rio Grande do Sul e Ama-
pá, por sua vez, têm informações somente de 40% da população presa. 

Dos dados disponíveis, é possível concluir que 2.689 mulheres 
(7%) são mães. Os pesquisadores do levantamento informam que, por 
causa da baixa amostra coletada, não é possível extrair conclusões mais 
exatas em relação a essa temática. Somente 3% dos presídios contam 
com berçários capazes de abrigar crianças com mais de 2 anos.

Em fevereiro de 2018, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu 
que mães de crianças de até 12 anos e grávidas, que estejam em prisão pro-
visória, têm o direito de cumprir prisão domiciliar até o caso ser julgado. 
De acordo com o cadastro do Conselho Nacional de Justiça, em outubro 
de 2018, existiam 200 grávidas e 120 lactantes atrás das grades no Brasil.
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LGBT NA PRISÃO

Ser LGBT no cárcere é sofrer uma dupla penalização: por estar preso 
e por ser LGBT. As configurações existentes nos presídios, por vezes, 
são distintas, assim como os desafios que cada sigla – gays, lésbicas, 
bissexuais, transexuais e travestis – enfrenta. 

A invisibilidade dessa população atinge também a verificação 
bibliográfica – um desafio para aqueles que escrevem sobre a temá-
tica. A falta de dados já nos evidencia as primeiras pistas de como 
LGBTs são tratados dentro do sistema. Primeiro, falaremos sobre o 
cárcere de mulheres lésbicas. 

No livro Prisioneiras, que conta como é a vida de mulheres en-
carceradas, Drauzio Varella afirma que a manifestação da sexualidade 
masculina na prisão pode ser definida em poucas frases. Mas a femini-
na, não. O relacionamento entre elas, por exemplo, é mais complexo e 
se constitui de maneira mais normalizada, sem muitos conflitos quan-
to à expressão da sexualidade. 

Drauzio afirma que, no presídio feminino, o número de mu-
lheres que se relacionam entre elas é a maioria – incluindo as que eram 
heterossexuais, antes dos altos muros. 

A origem dessas relações ocorre por diversos motivos. Pode ser 
por sobrevivência, depressão ou isolamento. Segundo o Infopen, con-
clui-se que os homens recebem mais visitas do que as mulheres. Os 
dados revelam que, em média, um preso recebe sete pessoas diferentes, 
enquanto cada mulher recebe apenas cinco.

Na prática, isso significa um abandono da família. Em con-
trapartida, quando chegam às penitenciárias, muitas delas encontram 
uma companheira que não só a entende, mas também compartilha 

suas vivências e opiniões. “A pessoa nunca teve um tratamento amoro-
so na vida. E, por mais que seja o pior lugar, ela teve um tratamento à 
altura dela. Na forma de afeto, de carinho e de atenção”, conta Fred, 
egresso e homem transexual. 

Paradoxalmente, outro ponto que se acentua na manifestação 
da sexualidade feminina no cárcere é a liberdade sexual. Se por um 
lado, elas estão excluídas do convívio social, distantes do círculo fa-
miliar e do marido; por outro, é nesse ambiente que elas têm a pos-
sibilidade de manifestar condutas destoantes dos padrões de gênero e 
sexualidade. Drauzio afirma, em entrevista ao El País, que: “O único 
lugar em que a mulher tem liberdade sexual é na cadeia”.

Ocorre que, muitas vezes, há um despreparo com o trato dessas 
mulheres. O direito à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e 
amigos é regularizado pelo artigo 41 da Lei de Execução Penal (LEP). 
O detento, no texto da LEP, é um sujeito universal, que pode ser mas-
culino ou feminino, não especificando o gênero. 

Mas, somente em 1991, o Ministério da Justiça (MJ) decretou a 
resolução que recomenda aos departamentos penitenciários estaduais o 
direito à visita íntima para ambos os sexos. Cabia, na época, à unidade 
prisional determinar se elas teriam direito à visita sexual ou não. Na jus-
tificativa da resolução, o MJ argumentou que: “Não se pode desconhecer 
a grave problemática que os estabelecimentos penais enfrentam tocan-
temente à abstinência sexual dos presos. Esses problemas não só geram 
danos fisiológicos pessoais, como de desvios propiciantes da larga prática 
de homossexualismo”. É importante ressaltar que a homossexualidade 
deixou de ser uma doença do Código Internacional de Doenças da Or-
ganização Mundial da Saúde em 1990. A medida da pasta, na época, foi 
recomendada com o intuito de coibir as práticas sexuais entre as presas.
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A antropóloga Natália Padovani analisa que a visita íntima hete-
rossexual pode ser uma política de prevenção à homossexualidade. E, por 
outro lado, uma preservação do discurso que estabelece os comporta-
mentos sexuais aceitos. Ou seja: “Uma atualização da ideia de que o sexo, 
para elas, está vinculado à instituição familiar, enquanto que, para os 
homens, à necessidade fisiológica própria da ‘natureza masculina’”, como 
Natália afirma no artigo No olho do furação: conjugalidades homossexuais e 
o direito à visita íntima na Penitenciária Feminina da Capital.

Antes da medida do MJ, Natália destaca que o acesso à inti-
midade não era um direito, mas uma regalia. Cada unidade prisional 
poderia escolher se haveria ou não o acesso à visita íntima. Na Peniten-
ciária Feminina da Capital, isso só aconteceu a partir de 2001.

Outro ponto é a violência institucional. O Grupo de Interven-
ção Rápida (GIR), criado em 2004, durante o governo de Geraldo 
Alckmin, é alvo de inúmeras denúncias contra a violação de direitos 
humanos nos espaços prisionais. Durante as intervenções, as detentas 
relatam como foram tratadas. “Eles te xingam, te cutucam e colocam 
o cachorro, espumando, para latir no pé do seu ouvido”, relata Fred. 

O Mulheres em Prisão, do Instituto de Terra Trabalho e Cidada-
nia (ITTC), divulgado em 2017, é um relatório composto por infor-
mações de egressas. Em um dos relatos, a ex-detenta Diana conta que 
o GIR entrava atirando bala de borracha nas presas, agredindo com 
cassetetes e jogando gás de pimenta. 

Fred afirma ainda que, muitas vezes, a intervenção do GIR ti-
nha uma duração interminável e acontecia em qualquer dia e horário. 
“Imagine você ficar três, quatro horas parada. Algumas vezes, na chu-
va, e com uma poça de sangue em volta, porque está menstruada”. 
Alguns agentes ainda diziam: “Se pingar sangue, eu vou esfregar na tua 

cara [o sangue]”, completa Fred. A roupa, molhada, ficava transparen-
te, que constrangia ainda mais as detentas pela situação.

MONAS 

Se por um lado, a identidade de gênero e a sexualidade nos presídios 
de forma geral não seguem os rótulos socialmente conhecidos. Muitos 
presos LGBTs se identificam apenas como “bicha” ou “mona”, sem 
terem uma distinção clara das diferentes siglas que contemplam as 
narrativas LGBTs. Por outro, tais rótulos servem de base para as con-
figurações existentes nesses espaços. 

A convivência entre a população LGBT e os demais detentos é 
entendida a partir dos papéis sociais atribuídos aos gêneros. “Temos 
uma cultura da população prisional que é bastante binária. Dentro do 
sistema, o detento está do lado do homem ou da mulher, socialmente 
falando”, afirma o diretor do Centro de Políticas Específicas da Secre-
taria de Administração Penitenciária (SAP), Charles Bordin.

No presídio masculino, onde se constituiu a imagem do ho-
mem viril e heterossexual como o criminoso, as LGBTs cumprem o 
papel historicamente designado às mulheres. No artigo de Márcio  
Zamboni, O barraco das monas na cadeia dos coisas: notas etnográficas sobre 
a diversidade sexual e de gênero no sistema penitenciário, um dos detentos 
entrevistados explica que é preciso ser sujeito homem para ter voz ativa.

Essa relação entre masculino e feminino também se reflete no 
trabalho e na organização entre os presos. Ainda no artigo de Márcio, 
relata-se que determinadas tarefas são associadas aos papéis de gênero. 
“Existe, por exemplo, uma clara associação das monas [na cadeia] com 
os trabalhos de lavadeira e costura”. Nesse contexto, quem não se encai-
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xa no padrão, não é considerado do crime, porque: “As monas [gays, tra-
vestis, transexuais e bisssexuais] são do crime, mas não o crime, porque o 
crime não dá o cu”, conta um dos detentos no artigo Junto e Misturado: 
uma etnografia do PCC, da antropóloga Karina Biondi.

Um dos primeiros trabalhos que expôs as relações com pessoas não 
heterossexuais e cisgêneros dentro de uma prisão foi do sociólogo José Ri-
cardo Ramalho, em 1970. Em O mundo do crime: a ordem pelo avesso, reve-
lou-se que as travestis, os homossexuais e os homens heterossexuais, consi-
derados “mais bonitos”, eram vistos como mulheres pela massa carcerária.

Se houvesse qualquer relação sexual entre os presos, a moral de-
les para com os outros acabava. Pederastia – como chamada na época 
– era proibida. Dado que ainda não existia o direito à visita íntima, os 
mais masculinos se relacionavam com seus parceiros de maneira sigi-
losa, reproduzindo um relacionamento no qual existia a ideia de um 
homem e uma mulher. “O boy é aquele cara que se faz de mulher para 
um outro preso igual aos travestis”, explica um reeducando ao autor. 

A diferença entre os dois é que o boy é forçado a se relacionar 
com os outros presos, enquanto a travesti já entra no sistema da ma-
neira que é. O fanchona – que cumpria o papel do homem – tinha que 
defender sua “mulher” de agressões, impedir a aproximação de outros 
detentos e sustentar o companheiro. De acordo com o artigo, existem 
outros personagens: o homossexual passivo e ativo sexualmente. 

Embora condenada na prisão, a relação sexual nunca deixou 
de existir. No livro Carandiru, do médico Drauzio Varella, cujo nome 
do livro é o mesmo do presídio onde trabalhou entre 1989 e 1992, o 
autor explicita a relação dialética entre preconceito e desejo, ilustrada 
pela história da travesti Veronique. “‘É tempo de Natal. A Veronique 
está a fim de ganhar um mimo de certos ladrão, para não contar as 
sem-vergonhices que eles pedem para ela fazer neles. Tem 24 horas 

para acalmar ela, se não quiser sujar a reputação de muito malandro’. 
No dia seguinte, um bisbilhoteiro ficou boquiaberto com a quantida-
de de presentes caros espalhada em cima da cama dela”.

Desde meados dos anos 90, o Primeiro Comando da Capital 
(PCC) adotou em seu estatuto a proibição do estupro dentro dos pre-
sídios e a adoção da igualdade como um de seus valores. Isso acarretou 
em mudanças positivas para os que não seguem o padrão heterossexual 
e cisgênero. As práticas sexuais e o relacionamento afetivo também 
foram coibidas, além desses indivíduos serem proibidos de ocupar car-
gos de relevância dentro da facção.

 A população LGBT, como alternativa a isso, também pode ser 
encaminhada para penitenciárias em que não há o controle de facções 
– conhecidas como unidade de seguro. Cadeias neutras. Ou, como 
os presos costumam dizer: “cadeia de coisa”. Nelas, os reeducandos 
LGBTs possuem mais liberdade para expressar a sexualidade e a identi-
dade de gênero. Esses espaços são compostos também por inimigos do 
comando, como ex-agentes penitenciários, policiais, presos de outras 
facções, seguranças e indivíduos que violaram as leis do PCC.

No cárcere, outro trabalho bastante comum é a prostituição. 
Local onde as condições são escassas, é pelo programa que alguns de-
tentos conseguem cigarro, roupas e comidas, como afirma Xampy, 
egresso do sistema, homem cisgênero e gay. 

Essas práticas decorrem do próprio contexto desses lugares. O 
Estado não consegue providenciar as condições necessárias para uma 
vida digna dentro da penitenciária, como argumenta a CPI do siste-
ma carcerário em 2009, feita pela Câmara dos Deputados. As prisões, 
historicamente, sofrem com a falta de uma infraestrutura adequada e 
com condições mínimas de existência. 
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Há uma penalização por ser LGBT e estar preso. Grande parte 
desse perfil não recebe visitas das famílias, responsáveis pela entrega do 
jumbo – itens como cigarro, kits de higiene pessoal e mantimentos. Sem 
o amparo dos familiares, os detentos ficam mais suscetíveis às violências, 
provocando um abismo maior de vulnerabilidade.

Além disso, gays, travestis e mulheres transexuais são forçados a sa-
tisfazer os presos sexualmente, uma das justificativas para a criação da ala 
LGBT. Em entrevista para O Globo, a egressa transexual Fernanda Falcão 
revela que: “Durante um mês, fui estuprada todos os dias”. Os abusos ocor-
reram quando ela tinha 19 anos, durante passagem pelo sistema prisional.

Essa população, por causa das violências sexuais, fica mais ex-
posta a doenças sexualmente transmissíveis (DST). Em 2015, o médico 
Francisco Job Neto alertou para as altas taxas de contaminação de DSTs 
no cárcere, como sífilis e o vírus HIV. Isso aconteceu em uma reunião 
da ONU sobre pessoas soropositivas no sistema prisional. Francisco, na 
época, era funcionário da área técnica do Ministério da Saúde.

 A presença do vírus não é algo novo. Em 1997, estimava-se 
que 15% da população carcerária havia sido contaminada pelo HIV, 
segundo o Ministério da Saúde. Dados mais recentes, do Infopen de 
2014, revelam que 7.412 pessoas foram diagnosticadas com o vírus 
nas penitenciárias brasileiras. Isso significa dizer que a cada 100 pesso-
as presas, uma é soropositiva. Os números, contudo, são subnotifica-
dos, pois algumas penitenciárias não encaminharam o questionário ao 
Infopen; já outras, enviaram incompleto.

A ALA

Na cadeia, a organização dos detentos atende, ainda que minima-
mente, às necessidades daqueles que convivem ali. E isso acontece por 

motivações distintas, tais como a falta de infraestrutura, o ambiente 
extremamente hierarquizado – até mesmo entre os presos – e o ônus 
que LGBTs arcam. 

Nas prisões neutras de São Paulo, onde não há o domínio do 
PCC, as monas não dividem a mesma cela com os outros detentos. 
A organização dos presos determina que a cela 110 seja para LGBTs.

Como uma solução à violência física e psicológica, alguns esta-
dos criam alas destinadas a essa população. O primeiro pavilhão exclu-
sivo para LGBTs surgiu em 2009, no Presídio São Joaquim de Bicas II, 
em Minas Gerais. A medida é responsável por assegurar a integridade 
das monas encarceradas e por garantir uma convivência harmoniosa 
entre elas. “Aqui na ala, temos benefícios como acesso ao secador, à 
prancha, aos esmaltes e às calcinhas”, relata um dos detentos da ala 
LGBT do presídio de Vespasiano, em Minas Gerais, para a revista 
Estrela1. Atualmente, existem alas específicas no Ceará, Rio Grande do 
Sul, Bahia, Mato Grosso, Paraíba e Pernambuco.

A violência, que LGBTs sofrem diariamente nas prisões, é não 
mais do que uma extensão e um reflexo do comportamento fora dos 
muros. O Brasil é o país que mais mata mulheres transexuais e traves-
tis. Segundo a Associação Nacional de Travestis e Transexuais (Antra), 
estima-se que a cada 48 horas é morta uma mulher transgênero.

Ainda nessa lógica, o estudo divulgado em 2018 pelo Grupo Gay 
da Bahia, um dos poucos que se debruça sobre crimes de LGBTfobia, 
revela que a cada 19 horas um LGBT morre, vítima dessa violência. Em 
termos comparativos, isso significa um aumento de 30% em relação 
ao ano anterior. Embora alarmantes, os dados estão subnotificados por 
serem produzidos pelo monitoramento de casos na mídia.

1. A revista foi idealizada pelos jornalistas Natália Martino e Leo Drummond.
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Uma das diferenças da ala LGBT é a preservação da identidade 
de mulheres transexuais e travestis. Elas podem usar roupas de acordo 
com o gênero que se identifica e há a opção de manter os cabelos mais 
compridos. A legitimação desses signos identitários também acontece 
em contraposição às LGBTfobias institucionais, como retrata Liz Vitoi, 
no documentário A Ala, de Fred Bottrel. Liz disse que, se os agentes 
cortassem o cabelo dela, ela tiraria a própria vida. A revelação foi uma 
estratégia para sabotar esse procedimento – e deu certo. 

Mas nem todas tiveram o mesmo desfecho que Liz. Em 2015, 
o caso da Verônica Bolina, negra e travesti, foi bastante emblemático. 
Verônica foi detida após ser acusada de agredir uma idosa. Na dele-
gacia, teve o cabelo raspado e sofreu violências físicas e sexuais, como 
ela própria relatou. Na época, a detenta foi fotografada com os seios à 
mostra, com o rosto desfigurado e careca.

As fotos foram divulgadas nas redes sociais e provocaram como-
ção. A mãe dela, em entrevista ao G1, disse que a filha apanhou dos 
policiais algemada, enquanto estava no hospital. Após a repercussão, a 
corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso 
da Verônica. Mas ninguém foi responsabilizado até hoje.

Além disso, logo no primeiro contato com o sistema prisional, 
homens e mulheres transexuais percebem o despreparo dos funcio-
nários para com eles e elas. A população T é sistematicamente cha-
mada pelo nome de registro.

No Brasil, porém, há determinações que alertam sobre tais prá-
ticas. Segundo a Resolução 1, do Conselho Nacional de Combate à 
Discriminação, que trata do acolhimento de pessoas LGBTs no cárce-
re, é estabelecido que homens e mulheres transexuais sejam chamados 
pelo nome social. Além do mais, a resolução sugere o respeito ao uso 

de roupas conforme a identidade de gênero e demais características 
de sua autodeterminação. 

Mas essa resolução não tem o mesmo peso que uma lei. As uni-
dades prisionais não são obrigadas a cumprir o que foi estabelecido, 
tais previsões ficam à mercê de cada penitenciária.

De acordo com os últimos dados do Infopen, existem 101 
alas e celas destinadas à população destoante dos padrões de gênero 
e sexualidade. Isso corresponde, aproximadamente, a 15% do siste-
ma prisional brasileiro. 

Nas alas, contudo, nem todos os direitos se resumem ao aces-
so à prancha, ao esmalte e às calcinhas. E esses espaços, como a ma-
terialização de um discurso de políticas públicas, provocam ressalvas 
em algumas pessoas.

Enquanto é vista como um avanço na promoção dos direitos 
humanos; tais ações podem potencializar o estigma e segregar ainda 
mais essa população, como alerta o promotor de Justiça da cidade de 
São Paulo, Eduardo Valério. “Isso acaba isolando esses indivíduos e 
colocando como se fosse um espaço de pessoas diferentes”.

O isolamento, inclusive, acontece na relação com os outros 
presos. Quando a ala é institucionalizada no cárcere, os detentos(tas) 
LGBTs são realocados(as) para outros espaços. Cria-se, como lembra 
o promotor, a mesma lógica dos guetos, que, nesse caso, dificulta a 
naturalização da presença de LGBTs.
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UM DIA NA  
CELA 110
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“V     
isita religiosa no pavilhão! Também tem feminina”, dizem.
É um som alto e grave. Que não só significava o prenúncio 
da nossa chegada, mas também invadia todo raio. Feminina, 

porque há uma mulher em nosso grupo. Todos precisam colocar a 
camisa. Do contrário, ficam descamisados e mais à vontade com a 
nossa chegada.

Já adianto: não espere de mim descrições densas e construções 
poéticas. Para ser sincero, eu mal reparei se o sol aparecera naquele dia. 
Se o céu estivera azul e limpo. Se os pássaros cantaram naquela manhã. 
Pelo contrário: o barulho seco e estridente dos portões e dos cadeados 
me lembram daquela realidade: 

“Eu estou dentro da cadeia!”, o choque, pensei. 
Estava, contudo, na gaiola. É um cubículo, que fica entre a 

mureta dos agentes e o raio, lugar onde os presos convivem, cercado 
por grades. De um lado, centenas de olhares me atravessam enquanto 
entro no pavilhão. Todos eles a minha espera. Do outro, um vidro 
grande e escuro, impedindo-me de olhar para o vigia.
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Os números são do Levantamento Nacional de Informações Penitenciá-
rias (Infopen), referente a junho de 2016. Em níveis nacionais, para fins 
comparativos, esse contraste é ainda mais evidente: 64% contra 35%.

Amanda, receptiva, nos acompanha até a cela. Para isso, passa-
mos pela quadra de futsal. Uma das únicas atividades que resta àque-
les à espera do julgamento. O esporte dominante é também a paixão 
nacional, o futebol. Antes de entrar no pavilhão, não é possível vê-los, 
mas os escuto. Ruídos de vozes, apitos, burburinhos e o som do bate-
-bola extravasam os altos muros azuis e brancos do pavilhão, das celas 
e da quadra. Um cerca o outro, respectivamente.  

Raros são os momentos que não estão jogando a pelada. Mas os 
intervalos são necessários. Às vezes, precisam ceder o espaço para es-
tender os lençóis. Esticar as pernas. Dar uma corridinha. Há um dia e 
um horário específicos para isso. A frequência, o Piloto é quem decide. 

Já educação é luxo, para poucos. “Só uns dois, três do raio vão 
à escola”, diz um detento. Segundo a Secretaria de Administração Pe-
nitenciária (SAP), dos 43 CDPs do estado de São Paulo, 22 deles não 
possuem salas de aula. Isso representa mais da metade desses centros. 
A razão disso, segundo a SAP, é que: “Pela rotatividade e por não te-
rem situação processual definida, muitas vezes, não têm o interesse de 
estudar”. Argumenta-se também que, em alguns casos, não há salas 
de aula instaladas pela alta periculosidade. É o caso da Penitenciária 
Maurício H. G. Pereira, em Presidente Venceslau, no interior de São 
Paulo, onde abriga líderes de facções criminosas. 

No complexo de Pinheiros, não há uma infraestrutura adequa-
da para todos. No CDP I, há 55 presos estudando; a unidade abriga 
1.530 detentos. No II, a SAP informa um número ainda menor: 32 
estão matriculados; ao total, são 1.494 pessoas encarceradas. Os ór-
gãos deliberativos pouco ajudam a alterar essa situação. No final de 

A visita aconteceu no Centro de Detenção Provisória (CDP) 
de Pinheiros, um complexo prisional masculino, na zona oeste de São 
Paulo. São quatro CDPs, cada um deles com quatro raios. Todos eles 
completamente distintos um do outro. Em tese, as pessoas que ali estão 
aguardam julgamento em regime fechado. Na prática, também há aque-
les que já possuem sentença. Ao total, são 4.798 presos para 2.452 vagas. 

A recepção é feita por um detento do Setor. É a cúpula do pavi-
lhão. A cabeça é o Piloto, o principal mediador entre agentes e detentos. 
Consequentemente, é o que tem mais legitimidade: a autoridade máxi-
ma. A faxina e a contenção a complementam. A limpeza não é literal. 
A faxina ajuda a fiscalizar as regras instituídas pelo Piloto. Mas, para 
ter coesão dentro do raio, não basta. Por isso, a contenção: são homens 
musculosos e fortes. Estes são responsáveis por separar as brigas. Ou por 
começá-las: é a ordem pelo uso da força. Tudo depende do contexto. 

E eu era como um vírus que entra em um organismo complexo. 
A reação é instantânea. Um aglomerado de pessoas se formam entre 
nós, nos primeiros sessenta segundos. Muitos curiosos querendo saber 
quem somos e de onde viemos. Poucos interessados na resposta. Al-
guns iam embora antes mesmo de descobrir. É só o frenesi de ver gente 
nova. Uma voz doce e aguda se aproxima:

“Bom dia! Tudo bem?” Aproveito para responder o mesmo.
É Amanda. Vestia uma camiseta branca, encardida, e com a 

gola esgarçada. Nas partes inferiores, um short de tactel vermelho 
abaixo do joelho e um chinelo havaianas. Com exceção da cor da ber-
muda, era o uniforme da maioria dali. Ela tem aproximadamente 1,75 
de altura. O cabelo era curto e crespo: estilo black power. Não chegava 
aos ombros. A pele retinta – é a cor do cárcere. 

O sistema prisional é composto majoritariamente por negros e ne-
gras. Em São Paulo, eles correspondem a 56%. Os brancos somam 44%. 
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O caso da Amanda é um reflexo da lentidão judiciária. Não 
há previsão no Código Penal que estipule o tempo máximo de uma 
prisão preventiva, como lembra o levantamento Excesso de Prisão Pre-
ventiva no Brasil, concebido pelo projeto Pensando o Direito. Há hoje 
alguns entendimentos que definem um período razoável. Eles também 
não são unânimes e variam entre 81 e 180 dias. Amanda já estava qua-
se o dobro do tempo máximo. 

As razões para esse longo período são as mais diversas. De acor-
do com dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de 2018, são 
8 juízes brasileiros em média para 100 mil habitantes. Na Justiça Es-
tadual, responsável por julgar casos como da Amanda, são apenas 5, 
comparando com o mesmo percentual de habitantes. Alguns ainda 
trabalham apenas meio período. O resultado, como diz o coordenador 
do Núcleo Especializado de Situação Carcerária da Defensoria de São 
Paulo, Thiago Luna, é uma audiência que, muitas vezes, acontece só 
em seis meses, quando deveria ter acontecido entre trinta e sessen-
ta dias, dependendo do caso. Erros do cartório, demora na perícia e 
insistência em uma testemunha que não comparece nas audiências 
também são responsáveis por uma espera interminável. 

Na prática, a permanência da prisão provisória fica a critério 
dos juízes. “Eles frequentemente argumentam que há a necessidade 
desse tipo de punição, porque o réu apresenta uma ameaça à ordem 
pública”, completa Thiago. E centenas de pessoas ficam anos em regi-
me fechado, aguardando um parecer. O relatório do Infopen aponta 
que há mais pessoas nessa situação do que o Estado consegue suportar. 
No total, são 292 mil detentos sem condenação para 118 mil vagas 
oferecidas nos CDPs do Brasil. 

Amanda tem lábios grossos, nariz grande e dentes levemente 
amarelados. O maxilar é largo e bem definido. Os olhos são grandes, 

2017, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do 
Ministério de Justiça acabou com a obrigatoriedade dos presídios de 
criarem espaços para educação e trabalho. Pilares centrais na ressocia-
lização de pessoas privadas de liberdade. 

São dois andares de celas. O barraco escolhido para nossa reunião 
é o 110, destinado apenas para LGBTs e envolvidos nas prisões neutras de 
Pinheiros. Ladrão mesmo não dorme na cela delas. Não come no mesmo 
talher. Não bebe no mesmo copo. Não consome o mesmo cigarro. É tudo 
separado. Do contrário, ele é expulso e obrigado a morar com as monas. 

 Na entrada, a fachada de crochê rosa com as palavras “bem-
-vindo” contrasta com as grades sujas e enferrujadas. O cheiro é sal-
gado, de suor, e abafado com o uso de desinfetante. Amanda está do 
meu lado. A mistura forma um odor muito específico: é o da cadeia. 
O teto baixo concentra ainda mais aquele cheiro, ajudando na inten-
sidade em que entra em minhas narinas. Eu me reviro; já ela, nenhum 
esboço. Contenho-me, então. Não queria demonstrar que era minha 
primeira vez naquele lugar. 

Estávamos eu, Amanda e um agente da visita religiosa em uma 
roda, próximos às grades. Este comentou que eu queria saber mais so-
bre os LGBTs no cárcere: “O que você quer saber, pode perguntar. Eu 
respondo tudo”, diz Amanda. A fala é pausada, como se me analisasse, 
na tentativa de captar alguma reação. 

Travei pensando por onde eu deveria começar. É o tipo de 
resposta que desconcerta um jornalista. Destemida e sem papas na 
língua, ela havia me dado o aval para perguntar sobre tudo. Resolvi 
começar, então, pelo mais óbvio: 

“O que você fez? Por que está aqui?”
“Eu fui pega no furto. Estou há quase um ano esperando meu 

julgamento”.
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 A cela 110 é escura. De perto, é também a mais colorida do 
raio. As estampas são de flores e de animal print, as mais reprisadas. 
Um suspiro em meio ao reduto de concreto. 

“Ei, vem aqui”, grita de repente Amanda para um moço que 
passa em frente à cela. Assusto-me, mas não crio nenhum caso. Ela 
levanta para chamá-lo novamente, e ele volta. 

É um homem alto, magro, com rosto simétrico e olhos bem 
azuis. Nos cumprimentamos, e ele saiu. Um rapaz educado. O bronze 
é fruto das constantes partidas de futebol, disse-me Amanda. Ele é 
o mais recente relacionamento dela. Não é algo sério, como define. 
Amanda já namora há dois anos outro detento. Mas ele foi transferido 
para “as cadeias do fundão”, como são chamados os novos complexos 
prisionais, construídos no interior de São Paulo. 

Junto ao crescente número de detentos(as) dos quais o Brasil 
sofre, o governo estadual se mostra disposto a encarcerar ainda mais 
pessoas. Só entre 2017 e 2018, foram construídos 12 CDPs e uma 
Penitenciária Feminina, segundo a SAP. 

No fundo da cela, está o banheiro. O espaço é pequeno. Quase 
não abriga uma pessoa dentro. Há apenas um chuveiro e uma privada. 
A porta é feita de panos longos que vão até o chão. Os responsáveis 
por oferecer privacidade, enquanto as pessoas tomam banho e fazem 
as necessidades fisiológicas. 

A água é gelada até mesmo nos dias mais frios. Para ter banho 
quente, é necessária uma “perereca” – com perdão do trocadilho. É um 
experimento meio químico, meio físico, para esquentar a água. E exige 
seguir alguns passos: quebre o alicate de unha ao meio. Cada parte fica 
de um lado da madeira – é preciso amarrá-los aos tocos. Ligue o fio do 
chuveiro em cada peça. Coloque-os em uma vasilha d’água. Dica im-

escuros e expressivos. Transmitem-me, por vezes, o que a boca não 
consegue – ou não pode – exprimir. “Sua família te visita?”, questiono 
em uma tentativa de puxar assunto.  

A resposta foi prontamente um “não”, em um gesto rápido e com a 
boca quase fechada. Os olhos se arriam. Não insisto, então. Nem tudo, afi-
nal, poderia ser perguntado. A família, explica pouco tempo depois: “Não 
são daqui e nunca vieram nas visitas”. É ela por ela mesma, a Amanda.

Conversamos sentados em algo que, para o leitor, chamaremos 
de “cama”. São concretos aglutinados verticalmente nas paredes, for-
mando uma treliche. O jeito é colocar um colchão. Finos e desgasta-
dos, na maioria das vezes, pouco absorvem o impacto. Em cada lado 
da cela, há duas dessas treliches. Doze camas ao total, que precisam 
ser compartilhadas com uma média de 25 a 30 pessoas, a depender da 
época. A cela 110 geralmente é cheia. Nem elas e nem os namorados 
podem dormir em outro barraco. 

Quem possui mais tempo na cadeia tem direito à cama, que é 
sempre das monas. “Nunca vou admitir um envolvido mandar em cela 
de travesti”, diz uma reeducanda. Na hierarquia do barraco, quem man-
da são elas. As recém-chegadas dormem próximas ao boi – o banheiro. 
Nada de cama para elas, por ora. O que resta, então, é um ladrilho 
gelado e assimétrico. As antigas sairão um dia, e as novatas ficarão mais 
distantes do boi. Até finalmente chegarem à cama e à cúpula do barraco. 

As paredes, amarelas e opacas, sucumbem à decoração dos len-
çóis, que se esforçam para disfarçar o efeito visual do mofo. Mas não 
só isso. Usam também como capa, para cobrir as camas. Parecem cor-
tinas. É preciso criar alternativas para ter o mínimo de privacidade, 
em uma estrutura que pouco facilita isso. A sensação é a de assistir e 
ser assistido – ainda que não esteja acontecendo nada no momento. 
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portante: é necessário sal ou sabão em pó, para que conduzam energia. 
E, assim, esquente a água. 

Durante as refeições, nada de usar o banheiro. Sem urinar. 
Tampouco fazer qualquer outra excreção. A hora e o lugar exigem 
respeito. Se estiver apertado, segure. Pelo menos, até o instante passar: 
o momento não é para isso. Do contrário, sofrerá represálias. 

Ao lado do boi, há uma torneira e uma pia. Em cima, garrafas 
amontoadas e vazias, que são abastecidas com água. Só as reparo já no 
final da visita. Amanda não se despede. Não com um “tchau”. Mas 
com um convite: “Venha nos visitar mais vezes. Gostei de você. Todo 
arrumadinho…”, diz enquanto seus olhos descem sobre meu corpo. 
Despeço-me e saio. 
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D
esculpe-nos pela ausência de criatividade, leitor. Mas começaremos 
este capítulo parafraseando o jornalista e escritor Antônio Callado 
em O esqueleto na Lagoa Verde: “Fique sabendo que a falta de orto-

doxia é insuportável”. No livro, o autor conta o misterioso sumiço do 
coronel britânico Fawcett em uma expedição para o interior do Brasil. 
Em alguns momentos, a narrativa é construída a partir de um jogo de 
aparência e essência, do qual Antônio chama de “falta de ortodoxia”. 
Já na prisão, é impossível não considerar, dialeticamente, os opostos se 
quisermos entender essa realidade. É que a vida no presídio, com pouca 
ou nenhuma coesão, é uma metonímia do que viveram na rua. E é sobre 
essa ausência de ortodoxia que se trata este capítulo.

Mas, antes, vale uma ressalva: a engrenagem do sistema prisional, 
com todo seu funcionamento, opera em um ambiente hierarquizado. A 
ordem costuma vir de cima para baixo, com pouca margem para condu-
tas desviantes, ainda que denotem uma breve singularidade. 

A dominação é demarcada e exposta pela relação entre Estado e 
detento, evidenciada até mesmo pela linguagem. Nunca testemunhamos  
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Há, contudo, nuances. As relações de poder, embora bem defi-
nidas de quem manda e de quem obedece, sofrem rachaduras e, diante 
disso, a convivência adquire outro aspecto. As mais variadas táticas para 
sobreviver surgem como uma resposta a esse modelo ao mesmo tempo 
em que LGBTs ocupam papéis adjacentes. Rafaela, também ex-inte-
grante do Bonde das Bonecas, relata uma de suas estratégias para burlar 
essa estrutura. Ela ameaçava alguns detentos com quem se relacionava. 
Não eram poucos: homens de todos os tipos e crimes diferentes. A épo-
ca era sempre próxima ao pecúlio. Dia de compra. Mas também de sair 
da escassez – ainda que momentaneamente.

“— Como você fazia isso?” 
“— Você não quer levar lapada não, né papai?”, sussurrava para 

o detento. “Vou contar para os irmãos. Você estava brincando na mi-
nha pica ontem, não estava?! Então, para, hein pai?! Já sabe: quero 
minhas caixas de bombons”.

É que, na cadeia do PCC, qualquer relação entre os detentos está 
proibida. Nos dias de pecúlio, era Rafaela quem dava as cartas. E, por isso, 
caixas e caixas de bombons chegavam a sua cela no começo de cada mês.

A engrenagem da prisão permite que um dia seja da caça; o outro, 
do caçador. Assim como ela, as monas do barraco precisavam sobreviver. 
Rafaela era frequentemente chantageada pela própria companheira de 
cela. Toda semana, ela precisava disponibilizar uma paranga de taba, a 
maconha, para a colega. Revoltada com as ameaças, a solução foi agredir 
a parceira. “Eu quebrei ela no pau com o cabo de vassoura. Eu de-mo-li. 
Sabia que, no outro dia, eu ia sair de bonde [transferência para outra 
unidade]. Então, foi a noite toda”.

 Na manhã seguinte, depois de abrirem a tranca, Rafaela per-
guntou onde estava o marido para funcionária. “Ele foi para o bonde, 
para ser transferido”, responderam. E, para lá, ela foi também. O mo-

um diálogo entre um preso e um agente, quando aquele se refere a este, 
sem o uso da palavra “senhor” no final ou começo das frases. As relações 
entre os próprios detentos também são a imagem e a semelhança desse 
modelo e culminam na forma como presos LGBTs são tratados. 

“Somos muito excluídas. Somos as últimas que falam e as pri-
meiras que apanham”, conta a egressa Dandara, de voz baixa e com 
um tom desconfiado. Ela é ex-integrante do Bonde das Bonecas, uma 
gangue formada por travestis nos anos 2000, que fazia assaltos no cen-
tro de São Paulo. Dandara ainda revela como era tratada pelos presos. 
“Eles nos tratam como putos: um homem vestido de mulher. Essa é a 
realidade no mundo do crime”.

Na cadeia, as monas costuram e lavam as roupas – delas, dos 
agentes e de outros detentos. É como fazem para conseguir as coisas lá 
dentro: são funções que decorrem da sua identidade. “A leitura mais 
imediata é a de gênero”, diz Márcio Zamboni, antropólogo e autor do 
artigo O barraco das monas na cadeia dos coisas: notas etnográficas sobre 
a diversidade sexual e de gênero no sistema penitenciário.

Atribui-se diretamente ao feminino tudo aquilo que foge do 
ideal de masculino e heterossexual. LGBTs passam a desempenhar 
funções que, geralmente, denotam uma posição periférica. Dandara 
e suas companheiras de cela tinham que cumprir um papel. “Nós não 
podíamos pegar em faca, não podíamos nos envolver nas discussões”. 
No cárcere, LGBTs sequer podem levantar a voz. E há motivo: elas são 
bichas e, por isso, não podem bater boca com detentos. 

“Você não pode mandar ladrão tomar no cu. Tinha bicha que 
vacilava e apanhava todos os dias por causa disso”, diz Xampy, homem 
gay e cisgênero, de voz levemente rouca e dono de uma risada avassala-
dora. Preso duas vezes, ele diz que, para os detentos, “viado serve para 
ser depósito de porra e droga no rabo”.
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“Eles depositavam na minha conta 1.500, 2.000 reais toda vez que 
precisavam guardar alguma coisa no meu cu”. Era quase que ritua-
lístico: “Antes de toda revista, eu fazia a chuca, a lavagem anal, com 
garrafas de refrigerante. Colocava dentro da camisinha. E, por último, 
enfiava”. O máximo de celulares foram cinco de uma vez. 

Márcio relata que os LGBTs preferíveis para entrar na cadeia do 
PCC são: “Os mais masculinos e os adeptos à roupa de homens”. Mas 
não é regra. E isso acontece por alguns motivos.

Primeiro, para dificultar na revista e no confisco de drogas e 
celulares. O ideal é que todos correspondam a um certo padrão de 
masculinidade. Sem trejeitos, para não chamar muita atenção. 

Gays afeminados, travestis e mulheres transexuais são, geral-
mente, mais visadas. Funcionários experientes sabem o modus operan-
di. “Teve um dia que fomos caguetadas e todas tiveram que passar no 
detector. Na primeira vez, não deu em nada. Eu só ouvi o agente fa-
lando: “Passa de novo, que essa eu sei que é a mais profunda”. E assim 
foi novamente. Desta vez, dois celulares caíram. “Fomos todas para o 
castigo”, conta Rafaela.

Segundo, a exigência por certo padrão é para não provocar ciúmes 
nas mulheres dos presos – as cunhadas do PCC. E, assim, evitar brigas e 
desconfortos diante da figura feminina – da travesti e da mulher transe-
xual – que está dividindo a cela com vários homens. Pais de família. 

No cárcere, as táticas de sobrevivência acontecem de modo que 
se adequam ao confinamento. Rafaela e Dandara afirmam que escon-
diam objetos no ânus para se sustentarem. Diante da histórica omis-
são do Estado, essas pessoas criam alternativas para sobreviver nesses 
espaços que, diariamente, não oferecem condições mínimas. E violam 
a dignidade humana.

Paralelo a isso, o motivo também era para conquistar respeitabili-

tivo da chantagem só veio ao final, quando Rafaela prontamente nos 
respondeu: “Era porque eu fazia sexo com os detentos nos finais de 
semana, quando tinha visita dos familiares, e a bicha me exigia taba 
para não me caguetar”.

Rafaela é alta e magra. Sua postura é levemente curva e os ca-
belos são curtos e amarronzados. Ela e Dandara ficaram na cadeia do 
PCC, que possui rígidas normas de conduta. Leis. Criadas pela cúpula 
do comando, com objetivo de manter o controle e a ordem na prisão. 
Caso descumpram, o indivíduo é “sumariado”, como dizem. São tri-
bunais compostos pelos próprios integrantes da facção. Eles julgam 
caso a caso. Antes da sentença, você tem direito à defesa, que é feita 
pelo próprio acusado. As penas podem ser lapada, facada e a morte. 

Na época em que esteve presa, Rafaela conta que a maioria dos 
sumários aconteciam na cela das monas, onde o julgamento era feito. 
“Por causa disso, nós já vimos cada coisa no nosso barraco”, afirma. 

A facção, embora organizada e com estatuto definido, é uma ins-
tituição controversa. O PCC não aceita o pecado: a homossexualidade. 
Quando surgiu, a facção proibiu o estupro, mas também qualquer tipo 
de relação nas cadeias. Consensual ou não, o sexo estava proibido entre os 
detentos. Um dos motivos pelos quais fez Xampy optar pela cadeia neu-
tra: “Um monte de macho a minha volta, e eu não poderia dar o meu cu”. 

Porém, o PCC acolhe o pecador: o homossexual. Quando Xam-
py chegou à prisão, por tráfico de drogas, ele foi convidado a entrar na 
cadeia dos irmãos, mas imediatamente recusou quando soube da regra. 
A facção o admite, porque precisa manter a prisão viva e funcionando.

Na cadeia, os homossexuais são os únicos que podem guardar 
drogas e celulares no ânus: “Itens vitais para o sistema”, como afirma 
Márcio Zamboni. É lei. E ladrão, que é ladrão, obedece.

Rafaela afirma ter sido muito bem remunerada pela função. 
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ele quem deveria dar o exemplo, entenderam. “Eu estava na minha, 
só fazendo o meu papel de mona”. Por isso, o namorado foi penali-
zado e expulso da facção.

Com um pouco de sorte; outro de lábia, Rafaela nunca sofreu 
represálias por namorar os caras lá dentro. Ela barganhava: o celular 
no ânus pela possibilidade de ter um relacionamento. “Eu colocava o 
celular no cu para os irmãos, então, eles tinham que deixar eu namo-
rar. Éramos ligeiras. Assim, eu conseguia fazer todos os bofes da cela”. 

 A falta de ortodoxia, como percebe-se, é por vezes o lubrifi-
cante da engrenagem carcerária. Como efeito, o discurso no âmbito 
público contrasta com as atitudes no privado. Na segunda vez em que 
foi preso, Xampy se envolveu em uma briga e, por isso, foi à enferma-
ria. “Chegando, percebi que tinha vários ladrões da cadeia do PCC 
descendo para onde estávamos”. Dias depois, ele descobriu: “Era tudo 
para comer a bicha que também estava lá”.

CORPOS MERCANTILIZADOS

Como não é permitido dinheiro no regime fechado, as trocas são feitas 
por escambo. Em geral, a mercadoria mais utilizada é o cigarro. Mas 
nada impede de um detento trocar o chocolate dele – que veio no jum-
bo – por um par de chinelos, um short ou qualquer outro alimento.

O sexo também é mercantilizado; a carne, vendida. “Me pros-
titui igual uma louca”, disse Dandara. A oferta do corpo tinha suas 
razões: “Fazia isso para ter meus cremes e maços de cigarro”, completa. 
Mas era também para conseguir alimentos, kits básicos de higiene e 
drogas. “Lá, você precisa fazer de tudo para sobreviver”, diz Rafaela.

A prostituição como sobrevivência nos mostra a outra face de 

dade na cadeia, com a presença de outro estado, fora da esfera legal. Assu-
me-se – utilizando a perspectiva foucaultiana – a governamentalidade des-
ses corpos encarcerados. Isto é, um conjunto de normas e procedimentos 
constituídos que permitem exercer uma forma de poder. Para Foucault, 
isso não só acontece na relação entre Estado-indivíduo, mas também entre 
indivíduo-indivíduo. Essa dominação não atinge de forma simétrica os 
corpos. Dessa maneira, surge a necessidade dos LGBTs de, como afirma 
Márcio, “negociar uma posição melhor dentro da cadeia”.

A essa altura – e ao leitor mais atencioso –, percebe-se que, no cár-
cere, as coisas vão além do que aparentam. E, por isso, convém falar, como 
no começo deste capítulo, sobre a ausência de ortodoxia. 

— Que proibir o sexo que nada!
Embora banido das cadeias do PCC, o ato sexual acontece entre 

os detentos. “Transávamos horrores com os bofes. Eu era muito procu-
rada”, disse Rafaela. As relações eram as mais diversas. Às vezes, efême-
ras, apenas quando o desejo pulsava na carne; outras, mais estáveis.

De quando em quando, ela e Dandara namoravam lá dentro. 
“Nessas relações, tinha muito sentimento, eu casei várias vezes. Al-
guns, cheguei a ter contato aqui fora”, conta Rafaela. Isso era também 
uma estratégia para sobreviver, para mantê-las vivas.

O relacionamento nesses espaços não pode ser escancarado. A 
regra que predomina é a da aparência. Tudo feito na “surdina”, para não 
chamar a atenção dos irmãos. É a lei deles. “Eu era bonita, novinha. 
Tinha acabado de colocar silicone. Os homens adoravam, mas eu fazia 
tudo por baixo dos panos. Na escondida, podíamos”, afirma Dandara.  

Em um desses relacionamentos, ela foi pega. Na época, namo-
rava um irmão. Como consequência, Dandara fora convocada para 
o sumário, mas a cúpula a absolveu. Era ele quem estava errado. Era 
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possam utilizar o mesmo espaço. Montará e desmontará a bolha toda 
vez que for necessária. São coberturas feitas de lençóis, para manter o 
mínimo de privacidade durante o ato. As responsáveis por levá-los e 
fazer a bolha são as monas. Cada uma tem os próprios panos.

Ao mesmo tempo, a cadeia é um lugar de respeito, que preza 
pelos valores tradicionais da família. 

Os que pagam pelo programa são os mesmos que honram 
tais valores e impõem regras para isso acontecer. No dia de visita, é 
proibida a relação com as monas do barraco. O sexo, pelo sexo, não 
pode. Tampouco aquele que se vende. Diz para mim um dos detentos:  
“Família é algo sagrado”. Se a visita não é sua, você para. Baixa a ca-
beça e vira para o lado: é assim que precisa funcionar. Do contrário, é 
motivo para brigas. Quiçá, confrontos físicos. Nessa situação, ladrão 
já vem com sangue nos olhos. 

Em um raio neutro que visitamos, no CDP de Pinheiros, qual-
quer tipo de relação sexual não é permitida dois dias antes e depois do 
dia da visita dos familiares. É quase como uma limpeza para aquele 
sexo sujo, profano e homossexual.

 Mas não só isso: é principalmente para proteção. “Já pensou se 
os caras começam a não comparecer com suas mulheres, e elas passam 
a desconfiar de que eles estão comendo as monas aqui dentro?!”, diz o 
mesmo reeducando.

Os que pagam pelo programa são os mesmos que proíbem de-
tentas travestis e transexuais de saírem do barraco em dia de visita. 
“Ficávamos todas mocozadas, no mesmo espaço”, afirma Rafaela. Os 
“sem terra”, como chamam aqueles que não recebem parentes, preci-
sam ficar o dia inteiro na cela. “Dia de visita é uó”, diz Dandara, que 
nunca recebeu a família enquanto esteve presa. 

A razão é o ciúmes. A desconfiança da travesti ou da transexual 

ser LGBT na cadeia. E como essa população pode ser duplamente 
penalizada: por ser LGBT e por estar presa. Desde muito cedo, mu-
lheres transexuais e travestis saem de casa, rompendo com a estrutura 
familiar. A transfobia frequentemente as expulsa dos lares. 

Já na cadeia, os familiares ficam encarregados por levarem o 
jumbo. Mas, quem não tem amparo, padece pela falta desse recurso. 
Foi o caso de Dandara, que desde muito cedo saiu de casa. “Nunca re-
cebi visita dos meus familiares. Eles são de Minas Gerais. Eu precisava 
fazer todos os meus corres para ter alguma coisa lá dentro”.

Em geral, a cela das monas é a cela do cabaré, onde acontece 
o programa. Elas nunca saem oferecendo o serviço. São eles que as 
procuram. E por incessantes vezes. “Muitos homens te solicitam o dia 
inteiro e pagam pelo seu programa”, afirma Xampy.

As que conseguem melhor fabricar um corpo feminino, com pei-
tos e bundas volumosos, são as mais procuradas. Mas isso nunca impe-
diu Xampy de cobrar um preço alto pelo programa. “Eles reclamavam: 
‘Pow! Você nem tem peito ou bunda para cobrar esse preço’. Mas o pro-
blema era deles. Eu estava na minha. Foram eles quem me procuraram”.

Em alguns momentos, não havia sequer um diálogo antes, duran-
te ou depois dos programas. Em outros, rolavam beijos acalorados. Mas, 
discretamente. É que, nas cadeias neutras, os únicos que podem beijar 
travestis, mulheres transexuais ou gays em público são os envolvidos.

Bastavam, então, alguns olhares atravessados e meia dúzia de 
palavras para combinar o preço. O ato era proporcionalmente seco e 
sem significado: “Eles só queriam comer um cu”, diz Xampy. Às vezes, 
nem isso. Alguns se contentavam com um oral. E não necessariamente 
eram apenas os envolvidos que pediam. 

Para o programa acontecer, as monas precisavam ser organiza-
das e limpas. Regras do barraco: sujou, limpou. Isso para que as outras 
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estarem tomando o espaço das mulheres casadas. “Elas morriam de 
ciúmes da gente”, conta Dandara. E, por isso, era proibida de transitar 
no pavilhão, exceto quando a visita chamava: “Às vezes, elas traziam 
calcinha e nos davam”, completa.

Nesse dia, a roupa não pode ser curta, de modo que chame a 
atenção. O contexto exige respeito. Shorts, por isso, só abaixo do joe-
lho; camiseta sempre as mais largas, para não marcar o busto. 

Se transitasse pelo pátio, se entrasse nas outras celas, se usasse 
trajes inadequados, é curra. Toda segunda-feira. A visita já se despedira. 
“Sempre tinha uma que dava uma vaciladinha, né?”, afirma Rafaela.

Já Xampy, pela postura mais masculina, nunca foi proibido de 
sair do barraco. As características dele permitiam, como afirma, “dar 
um peão lá fora”, nos finais de semana.

Ele diz que, às vezes, se não fosse a sua mãe para levar o jumbo, 
ele e as monas não tinham o que comer. É que, no raio do Xampy, 
a alimentação era distribuída somente quando a visita ia embora. A 
bóia, a refeição, era paga de tardezinha. Algumas dependiam da solida-
riedade de um colega, ou a primeira refeição aconteceria só no final da 
tarde. Enquanto os detentos desfrutam do jumbo de suas respectivas 
famílias, as monas apenas os assistem.

Quando questionada a respeito, entretanto, a SAP afirma que: 
“Em dias de visita, a alimentação é servida normalmente. O desje-
jum é servido pela manhã, antes da entrada dos visitantes. O almoço 
durante a visita. E o jantar após o término, nos mesmos horários da 
semana”. Outros egressos entrevistados confirmam a versão da Secre-
taria e dizem que as refeições eram distribuídas normalmente durante 
a visita dos familiares. 
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D
oze.
Xampy foi violentado por doze detentos no raio onde estava. To-
dos eram do setor – a cúpula do pavilhão. Ele lembra que só deu 

tempo de dizer: “Me come de camisinha, porque eu tenho AIDS”. 
Mas Xampy não tem. Ele nunca desenvolveu a doença, tampouco 
contraiu o vírus. Xampy disse isso para se proteger. 

No dia, formaram uma espécie de fila. No décimo segundo – o 
último –, Xampy se recusou veementemente. O detento era o bofe de 
uma parceira de cela. Xampy temeu que a amiga não o compreendes-
se. “Amanhã, você vai ver, então”, disse o detento. No dia seguinte, o 
resultado foi socos e pontapés, logo depois da tranca abrir. Só foi o 
tempo de ele tirar o óculos e entregar para a mona que estava ao lado. 
“Foi a única vez que apanhei na cadeia”, diz Xampy. 

Ele demorou para perceber que havia sofrido uma violência se-
xual. “Pela minha situação, eu era obrigado a transar com os caras”, 
conta Xampy. A consciência só veio quando já estava fora dos muros. 
Ele foi castigado por um erro do Piloto, líder do setor – o Du, detento 
com quem se relacionava. 
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Xampy ousou ao querer ser a “bicha do Du”. No raio onde estava, 
se a mona é do Piloto, ela é do setor inteiro. E só descobriram porque o 
Du, na visita, chamou a mãe do Xampy de “sogra”, no meio do raio. A 
brincadeira teve consequências, e os detentos concluíram: “Já que ele é 
a bicha do Du, ele vai ser a bicha do setor inteiro”. Foi selado, então, a 
sentença de Xampy. Du, contudo, não foi violentado. Como castigo, eles 
o espancaram e o destituíram do cargo. Piloto precisa dar o exemplo. Ele 
não pode se relacionar com outro preso. Ao menos, não às claras.

Já nas prisões dominadas pelo PCC, o estupro é proibido. 
“Aqui, eles andam pelo certo”, afirma Rafaela, que ficou na cadeia 
da facção. Mas a prática era recorrente antes do surgimento do PCC 
e, muitas vezes, utilizada como instrumento de dominação dos mais 
fracos e afeminados, como afirma o antropólogo e autor do artigo O 
barraco das monas na cadeia dos coisas: notas etnográficas sobre a diversi-
dade sexual e de gênero no sistema penitenciário, Márcio Zamboni.

Rafaela conta que, uma vez, um detento tentou violentar a amiga 
de cela. Ele foi pego e sumariado – o julgamento do PCC. A faxina o 
espancou. “Foi tanta lapada e porrada, que o cara ficou todo marcado”.

No dia, falaram para elas: “Pode dar um tapa”. Mas Rafaela e 
a amiga recusaram. LGBTs não podem levantar a mão para detento, 
independente do motivo. Na cadeia, ladrão é quem tem moral. A cú-
pula, por isso, pediu para que elas escolhessem outra pessoa. “Escolho 
o Belo, porque o Belo quebra os bofes babado”, relata Rafaela.

Os agressores de Xampy não foram penalizados. E ele não rece-
beu nenhuma assistência médica pelo ocorrido enquanto esteve preso. 
O Estado nunca soube. Quando esses casos são reportados – isso se 
são –, a primeira coisa é descobrir quem foi o agressor. E encaminhá-lo 
para polícia, como afirma Carlos, agente penitenciário há mais de uma 

década. A vítima, segundo ele, é conduzida ao Instituto Médico Legal 
(IML), para realizar todos os trâmites. Incluindo, as precauções neces-
sárias, como os medicamentos da Profilaxia Pós-Exposição (PEP), cujo 
objetivo é evitar o contágio do HIV em até 72 horas após o ocorrido, 
de acordo com o Ministério da Saúde. 

No cárcere, aliás, as medidas preventivas são uma das poucas que 
funcionam a respeito da saúde. No CDP III de Pinheiros, uma caixa de 
camisinha é distribuída semanalmente nos raios. “Para as monas que 
fazem programa, nós fornecemos uma caixa para cada uma”, diz Carlos. 

Xampy sempre usou preservativos. Quer dizer, sempre que foi 
possível. “Se você pega o Piloto, ou alguém do setor, e pede para colo-
carem camisinha, eles se recusam e te batem ali mesmo, enquanto te 
comem”, relata. O que resta, então, como ele afirma: “É rezar para não 
pegar nada”. O exame rápido de DST e o fornecimento do coquetel 
para soropositivos também são de fácil acesso. 

Um dos problemas está na demora para ver o médico. A consulta 
pode ter uma espera interminável: “Se o preso está doente e for grave, a 
pessoa morre. Não tem atendimento, não há nada”, diz Xampy. O re-
gistro de doenças contagiosas, como tuberculose, e a presença de sarnas 
indicam as condições insalubres que atravessam o sistema carcerário. 

Detentas transexuais e travestis também não possuem na prisão 
acesso à terapia hormonal. Esses medicamentos são responsáveis pelas 
adequações corporais, para que as pessoas se sintam mais confortáveis 
com a identidade delas, como afirma Fernando Calderan, psiquiatra 
do Núcleo Trans da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP).

Ele ressalta que tais medicamentos deveriam ser disponibiliza-
dos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e, portanto, acessíveis à popu-
lação transexual e travesti encarcerada. Há uma previsão no Ministério 
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da Saúde (MS) que corrobora com essa lógica. A portaria nº 2.803, 
de 2013, estabelece a garantia do acesso à terapia hormonal pelo SUS. 

Nas unidades prisionais, porém, é difícil a entrada de hormô-
nios. Sobretudo, quando vem da visita. “Eles são barrados na por-
ta pelo próprio agente”, conta Carlos. Ele diz que não há nenhuma 
orientação do diretor sobre isso. Os próprios funcionários decidem 
descartar esses medicamentos. 

O acesso à terapia hormonal é uma questão de saúde pública. 
Fernando alerta que, caso uma mulher tenha passado pela cirurgia 
de transgenitalização e retirado os produtores de hormônios sexuais, 
como os testículos, é obrigatório realizar a reposição. “Isso ocorre, por-
que eles também são responsáveis por regular os índices de glicemia e 
colesterol”, afirma. A ausência da hormonioterapia, nesses casos, tam-
bém pode desenvolver doenças como a osteoporose. 

O diretor do Centro de Políticas Específicas da Secretaria de 
Administração Penitenciária (SAP), Charles Bordin, diz que o acesso à 
hormonoterapia é muito tímido nas unidades penitenciárias e aponta 
alguns obstáculos para implementá-la. 

Primeiro, falta uma regulamentação mais sólida. Inclusive, em 
instâncias menores, como nos estados e municípios, já que, como 
afirma, “a pessoa presa acessa a rede de saúde do município”. A por-
taria do Ministério da Saúde não traz especificações de como isso 
deve ser feito. Em níveis estaduais, não há uma legislação para que 
isso aconteça dentro do SUS.

Segundo, a ausência de uma estrutura. A rede de saúde pública, 
hoje, não consegue atender toda a população transgênero. “Dentro do 
Estado, não há profissionais suficientes. Quando levamos a demanda 
da SAP à Secretaria de Saúde, temos uma resposta negativa. Eles não 
conseguem atender toda a demanda de fora”, afirma Charles. 

Uma das soluções encontradas é a capacitação dos médicos das 
penitenciárias, para atender a saúde da população T e oferecer esse tipo 
de medicamento. Segundo Charles, não existem atualmente profissionais 
preparados para lidar com a questão nas unidades. “A primeira turma está 
marcada para o final de novembro deste ano. Pretendemos capacitar 180 
profissionais entre médicos e enfermeiros”, diz Charles. A SAP, contudo, 
afirma que o CDP III de Pinheiros possibilita a realização da hormonote-
rapia, mas nenhuma reeducanda solicitou o tratamento. Quando questio-
nada se as detentas sabem dessa possibilidade, a SAP não nos respondeu.

Stella, mulher transexual e egressa do sistema carcerário, tem 
uma definição interessante sobre a necessidade de hormônios para pes-
soas transgêneros. “É como se fosse a essência da mulher que o homem 
não tem. A aura começa a ficar feminina. Com o tempo, as pessoas 
não conseguem mais ver um homem”, afirma. Stella é alta e esguia. 
Ela tem cabelos compridos e avermelhados. De sorriso fácil. Os 51 
anos foram responsáveis por fornecer todo o conhecimento adquirido. 

Stella conta que a ausência de hormônios no cárcere é horrível, 
porque, segundo ela, há algumas mudanças no organismo. “As coisas 
começam a voltar. Percebi um aumento dos pêlos”. Incluindo, em al-
guns casos, no rosto. O efeito é como se parte da identidade dessas 
mulheres se desmantelasse aos poucos.

Para Ricardo Barbosa, contudo, essas mudanças demoram. Ele 
é psicólogo e coordenador do Ambulatório de Saúde Integral para 
Transexuais e Travestis desde 2009, quando o projeto nasceu. Ele con-
ta que a pausa forçada pode ser muito violenta para essa população: 
“Elas começam a se olhar no espelho e a achar que estão ficando mais 
masculinas. E a pessoa fica muito aflita com essa condição”.

Além dos efeitos corporais, mais fáceis de serem detectados, a 
interrupção dos hormônios pode ter consequências psíquicas pela per-
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da das características conquistadas. Irritabilidade, insônia, distorção da 
autoimagem e problemas com a autoestima são alguns dos sintomas. 
“Ela pode ter problemas inclusive nas suas relações”, afirma Fernando.

Na prática, o acesso à terapia hormonal já não é fácil para quem 
está fora do cárcere. Tampouco para quem atravessa os portões. Stella 
se automedica desde os 16 anos. Ela nunca fez sequer um encaminha-
mento com médicos, embora Fernando e Ricardo ressaltem a impor-
tância e a necessidade dessa assistência. “Já fiz uso de Perlutan e Depo 
Provera. Uma vez por mês, eu tomo uma vitamina B12, que é para 
não sobrecarregar o fígado”, diz Stella. 

O acesso mais comum à hormonização é pelo uso de anticon-
cepcionais, de forma clandestina. É o caso de Dandara: “Eu tomava 
anticoncepcional, o Ciclo 21. A visita que trazia escondido”, diz. Foi a 
única maneira de consegui-lo enquanto esteve presa.

 Só que o uso prolongado pode trazer riscos à saúde, e a popu-
lação transexual precisa da hormonoterapia ao longo da vida. “Com o 
uso contínuo do anticoncepcional e sem assistência médica, a paciente 
pode desenvolver doenças como a trombose”, afirma Fernando.

Além disso, ver o médico na prisão pode ser uma experiência 
traumática. A população transexual e travesti tem a identidade diaria-
mente desrespeitada. Não utilizam o nome social. O que sobressai é o 
de registro. É “Paulo”, “Marcelo”; não “Amanda”, Leticia” ou “Vitó-
ria”, quando são convocadas pelos agentes penitenciários. “Não se cha-
ma nenhuma presa pelo nome social. O próprio sistema é transfóbico 
e machista”, afirma Carlos. 

Dandara nunca foi agredida fisicamente pelos presos. Mas pelos 
funcionários, sim. E a violência foi motivada pelo desrespeito a sua iden-
tidade. “Os agentes perguntavam meu nome. E eu respondia: ‘Danda-
ra’. Toda vez que falava isso, eles me batiam. Eles não me aceitavam”.

A resolução nº 11, de 2014, da Secretaria de Administração Pe-
nitenciária, estabelece algumas orientações para o tratamento de LGBTs 
encarcerados. No artigo 4º, há a seguinte previsão: “No momento de 
inclusão nos estabelecimentos prisionais, deverá ser informado à travesti 
ou transexual sobre o direito ao tratamento nominal nos atos e procedi-
mentos da pasta”. Atualmente, Charles diz que há o espaço no cadastro 
e no prontuário de saúde para colocarem o nome social das detentas(os). 

Em 2016, a própria SAP promoveu uma formação sobre o 
tema para os agentes penitenciários. “O curso teve uma boa adesão 
por parte dos profissionais”, afirma Carlos. Isso aconteceu, porque es-
ses cursos geralmente são usados como critério para promoção. É o 
fator de desempate entre aqueles que almejam o mesmo cargo.

 Carlos diz que, hoje, os agentes respeitam a população T encar-
cerada, porque temem punições, como as administrativas ou até mesmo 
processos penais, no caso de violência física. “As pessoas têm medo e 
respeitam por isso”, afirma. Entre os guardas, longe do convívio com 
detentos LGBTs, ele ainda ouve as mesmas piadas transfóbicas. 

 As ofensas, porém, não se restringem apenas a esses funcioná-
rios. O Grupo de Intervenção Rápida (GIR) utiliza tal método para 
constranger e humilhar detentas(os) LGBTs. “Eles me xingavam de 
‘demônio’, ‘aidético’. Falavam: ‘Veio passar doença para os ladrões”, 
conta Stella. Ela lembra que, em uma dessas intervenções, o GIR deu 
tanta borrachada nas pernas, que o nervo travou, e, por isso, ela pre-
cisou ser hospitalizada. Chegando à enfermaria, disse a profissional 
responsável: “Você ainda tem sorte que está na cadeira de rodas. Você 
não está com dor nenhuma. Aqui, não tem medicamento para você”.

Quando questionada a respeito, a SAP, entretanto, nega as de-
núncias e diz que: “Na ocasião, o GIR entrou na unidade exclusiva-
mente para restaurar a ordem e a disciplina”. Além disso, a secretaria 
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afirma que esses agentes são capacitados para atuarem em situações 
nas quais fogem da normalidade e as agressões não condizem com os 
parâmetros estabelecidos. 

A transfobia, enraizada no sistema, atinge até mesmo as vi-
sitas. Quando uma mulher transexual ou travesti se dirige ao CDP 
de Pinheiros, ela não é identificada pelo nome social. “O cadastro 
até me permite colocar o nome dela. Mas, na hora de imprimir a 
carteirinha, sai com o nome de registro. O sistema de impressão foi 
programado assim”, diz Carlos. 

Ele afirma que, embora haja ainda alguns entraves, hoje a po-
pulação LGBT no geral é mais respeitada. Grande parte da conquis-
ta, inclusive, ele atribui aos movimentos sociais, que historicamente 
pressionam as instituições e pautam a importância do tratamento 
digno e acessível a todos.

Tratamento esse que, já no primeiro contato com o cárcere, é 
negado a mulheres transexuais e travestis. Dandara, Rafaela e Stella 
tiveram a cabeça raspada. “Quando entrei, rasparam meu cabelo. Foi 
horrível! Ele estava comprido. Fiquei uns 15, 20 dias sem comer. Minha 
autoestima foi para o ralo junto com o meu cabelo”, afirma Dandara. 

Ainda sobre a resolução nº 11, da SAP, orienta-se que: “Às tra-
vestis e transexuais femininas, é facultada a manutenção do cabelo na 
altura dos ombros.” As entrevistadas, entretanto, nunca souberam da 
possibilidade de manter os cabelos mais compridos. Já Carlos afirma 
que essa previsão é respeitada na unidade onde trabalha atualmente: 
“No caso delas, nós cortamos o cabelo na altura dos ombros”.

Outro ponto que diz respeito ao tratamento de mulheres tran-
sexuais e travestis é o acesso a roupas íntimas de acordo com a iden-
tidade de gênero. Pela Lei de Acesso à Informação, a SAP informa 
que apenas o CDP II de Pinheiros e a Penitenciária I de Guarulhos 

fornecem calcinhas e sutiãs para as detentas. Na unidade de Pinheiros, 
foram solicitadas 850 calcinhas e 550 sutiãs. Em Guarulhos, são res-
pectivamente 450 e 400. Nas outras unidades prisionais de São Paulo, 
a SAP não informou se existem registros de compra de roupas íntimas.

O acesso à maquiagem e a adereços femininos também é, mui-
tas vezes, negado. “Onde eu trabalho, não entra nada disso”, diz Car-
los. Em algumas unidades, esses itens são proibidos; em outras, os 
agentes deixam passar um batom. Às vezes, as detentas têm acesso ao 
lápis de olho. A justificativa frequentemente é o “risco à segurança”, no 
convívio entre os detentos. 

 O jeito, então, é improvisar. Os clipes coloridos se transfor-
mam em lindos brincos. Os uniformes vão diminuindo e ficam cada 
vez mais personalizados, formando shorts curtos e tops. Algumas de-
tentas quebram a pilha do controle da televisão e se arriscam a passar o 
líquido azul nas pálpebras. A pinça é luxo e objeto de desejo.

“É CUIDAR SEM NENHUM INTERESSE”.

 “Ê, Potência”, diz Stella, enquanto passa um rapaz no corredor. A 
brincadeira é para um moreno. Alto e forte. No rosto, traços indíge-
nas. É Jonas. O futuro namorado de Stella. Os dois se conheceram no 
semiaberto de Presidente Venceslau. Ela cumpria pena por tráfico de 
drogas; ele também.

No cárcere, é assim: da brincadeira surge a amizade. Da amizade, 
longas conversas. E, então, vem a intimidade. E o relacionamento. “Eu 
sempre demoro antes de assumir um namoro com alguém”, afirma Stella. 

Parênteses. Jonas nunca tinha se envolvido com uma mulher 
transexual antes. Com exceção dos crimes cometidos, teve uma vida 
comum. Morou na periferia de São Paulo, na Zona Leste. Casou-se 
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cedo. Teve uma menina. Formou uma família. Na época em que foi 
preso, a filha tinha apenas 4 anos. A mãe a entregou para avó paterna 
e está em situação de rua. É usuária de drogas. A família nunca teve 
boas condições financeiras. 

Já Stella se formou em técnica de enfermagem e foi cabeleireira. 
Mas nenhuma empresa a aceitou como ela é: a Stella. Resolveu, então, 
sair. Foi à Europa para ganhar a vida – se prostituindo – que não teve 
no Brasil. Voltou e abriu o próprio negócio. A noite, no entanto, não 
largou. Tinha uma vida estabilizada. Morava em um apartamento na 
Consolação, região de classe média alta na capital paulista. O pai ado-
eceu. Teve câncer. Stella cuidou dele até a morte: o começo de tudo. 
A doença a destruiu emocionalmente e financeiramente. Foi quando 
Stella se envolveu com o tráfico. Foi pega como mula no Aeroporto 
Internacional do Rio de Janeiro, tentando embarcar para Amsterdã, 
na Holanda, com cocaína no estômago. Os mandantes se safaram. O 
B.O, ela assumiu. Fecha Parênteses.

  – É aí que a vida de Jonas e Stella se cruzam. 
De modo geral, o namoro no cárcere nasce pela solidão e isola-

mento que acometem diariamente essas pessoas. “Jonas se sentia mui-
to rejeitado pela família. Ele era muito sozinho. Sem amor. Sem cari-
nho. Sem nada”, diz Stella. A mulher dele o largou quando foi preso, 
e o pai o abandonou quando tinha apenas 10 anos. 

 De certa forma, Stella também sentia a mesma coisa que Jonas. 
Solteira. Poucos familiares a visitavam, o que acontecia raramente. 
“Apenas uma irmã ia me ver”, conta Stella. Ao total, eles eram em 
doze. Já de idade, os pais também não a procuraram enquanto esteve 
presa. O jumbo era enviado pela irmã.

 Stella teve um apoio que Jonas teve menos ainda. E isso foi 
responsável por aproximá-los, formando o primeiro laço: a amizade. 

“Jonas comia apenas o que a cadeia oferecia. Muitas vezes, ele ficava 
só observando os outros comendo bombom e chocolate. Dava para 
perceber que aquela tristeza não era dele. Foi quando eu comecei a 
conversar mais com o Jonas”, afirma Stella.

Trabalhando duro durante o dia, as noites eram reservadas para 
o moreno de traços indígenas. Os diálogos eram longos. “Conversáva-
mos sobre tudo: família, amigos, drogas e envolvimento com o crime. 
As conversas duravam horas. Todos os dias”, diz Stella. A companhia 
era como uma fresta em meio a um local grande, escuro e vazio. A 
intimidade foi inevitável e, com ela, o desejo de ficar juntos.

O primeiro obstáculo, contudo, veio antes mesmo de formali-
zar o namoro. Havia o receio do que os amigos dele iriam pensar sobre 
o relacionamento. Jonas a princípio, e por isso, resistiu. “Na cadeia, 
quando o cara é malandro, ele tem amizade com todo mundo. Depois 
que ele se envolve com a mona, afastam-se dele”, afirma Stella. 

O antropólogo Márcio Zamboni analisa a figura dos envolvi-
dos – os que se apaixonam e namoram LGBTs – a partir de uma pers-
pectiva ambígua. “Para o resto da população, eles são viados como as 
monas”. Alguns têm menos moral do que os putos. Jonas temeu. Não 
queria ganhar essa fama. “Já para as monas, eles são homens. Mas não 
tão homens assim”, completa o antropólogo. De maneira geral, eles 
são valorizados, porque serão o namorado e a companhia delas.

E foi isso o que aconteceu com Jonas. Certa noite, ele não se 
aguentou e disse: “Vou lá na cela onde moro e vou pegar minhas coi-
sas. Vou vir para cá, para morar com você”. Na hora, Stella ouvia atô-
nita. “Eu não acreditei”, afirma.

Juntos, o momento era de alegria. Jonas havia aceitado Stella. As 
coisas estavam se ajeitando, quando tiveram que enfrentar o segundo 
obstáculo: a família do rapaz. A mãe, de princípios evangélicos, enviou 
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uma carta excomungando-o por causa da novidade. Disse que não acei-
tava: “Deus havia criado apenas o homem e a mulher”, escreveu. Por 
isso, cortou qualquer resquício de contato que restava com o filho. 

As lágrimas foram iminentes, e o consolo veio de quem ha-
via acabado de conhecer: “Você vai ficar chorando por causa de uma 
carta? Eu sei que sua mãe disse coisas horríveis. Mas, e aí? Este é só 
começo da sua luta”, disse Stella.

A primeira relação do casal veio no quarto mês de namoro. Stella 
conta ainda que, durante o sexo, ela não ejaculava. “Não gozava, porque 
isso estimula a produção de testosterona – o hormônio masculino”, diz. 
O que interferia no comportamento dela durante as relações sexuais.

O psiquiatra da UNIFESP, Fernando, quando perguntado a 
respeito, afirma que não há nenhuma relação entre as duas coisas. A 
produção de testosterona não depende da ejaculação da pessoa. 

Já no convívio, fora da intimidade a dois, o relacionamento tem 
algumas regras. E elas são mais inflexíveis no cárcere. Travesti compro-
metida não pode conversar com outro detento na ausência do namo-
rado. Não pode usar roupas curtas. Tampouco dar trela para os outros 
rapazes. “Eles são muito ciumentos”, afirma Rafaela, que também teve 
alguns romances na prisão. O namoro, segundo ela, era para não ficar 
“louca” lá dentro. Uma distração para as horas passarem.

Em um raio que visitamos, no CDP de Pinheiros, disse uma 
detenta: “Semana passada, eu coloquei uma tanguinha e fui tomar 
meu banho de sol.” Dois minutos, só ouviram os berros. O pavilhão 
inteiro parou. Era o marido dela, que também estava preso. “Fomos 
nos estapeando do meio da quadra até a cela”, conta. 

As monas também não estão isentas de sentirem ciúmes. Quan-
do Stella desconfiou que Jonas a traía, logo tratou de esclarecer a inquie-
tação: “Eu estava desconfiada. De repente, me deu um estalo. Nessa 

hora, eu grudei no pescoço dele e exigi explicações”, relata Stella. Na 
época, Jonas confessou que estava se ajeitando com outra. O resultado, 
diz: “Dei na cara dele. Errado, ele não levantou um dedo para mim”.

A situação, porém, não foi motivo para pontos finais. O casal 
permaneceu junto, e o que resta hoje é saudade. “Sinto falta de tudo: 
do cheiro. Da roupa que ele usava. Da música do Luan Santana que 
ele cantava para mim às 4 da manhã, quando ia trabalhar: ‘Vamos 
acordar esse prédio’, lembra Stella. 

Jonas teve regressão de pena e, atualmente, está no regime fe-
chado. Ele se envolveu em uma briga com agentes após chegar alcoo-
lizado à unidade e ficará um ano de castigo.

Quando perguntada sobre o que é afeto no cárcere, Stella sin-
tetiza melhor do que tento mostrar – até aqui – ao leitor. “É não ver 
a hora de sorrir com a pessoa, de brincar com a pessoa. É cuidar dela 
sem nenhum interesse”.
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D
ois portões separam duas realidades no presídio de Vespasiano, na 
cidade homônima, em Minas Gerais. Um é o ambiente do conví-
vio masculino, descrito nos capítulos anteriores e popularmente 

retratado pelos livros e filmes. Outro é uma ala específica para que 
a população LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis) 
não fique exposta às violências físicas e psicológicas. 

Dentro do pavilhão, existe uma sala de aula à direita, com car-
teiras e alguns livros nas estantes. Ao lado, a sala do agente penitenci-
ário que fica de plantão, como se fosse um guichê de pedágio. Cheio 
de papéis, uma televisão pequena e um lanche para passar o tempo, 
enquanto ele observa os detentos e detentas da ala popularmente co-
nhecida como Rosa. Há uma grade, mais outra e a passagem para 
celas, onde também se encontra um pátio de concreto, isolado por 
uma parede gradeada. Ao passar pelo corredor, os presos e presas se di-
recionam a grade para ver quem é o visitante, alguns braços encostam 
em meu corpo e pedem pela minha escuta e ajuda. Neste momento, 
mesmo acostumado com o sistema carcerário, fico desnorteado. São 
muitas vozes e mãos ao mesmo tempo.
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Loira e de voz calma, em todas as vezes que conversamos, ela 
dizia bonjour (“bom dia”, em francês) ou bonsoir (boa noite), depen-
dendo do momento da entrevista. Foi em 1999, quando coordenava 
o Centro de Referência da Diversidade Sexual da prefeitura de Belo 
Horizonte, durante o mandato do prefeito Célio Moreira, que a ques-
tão do cárcere apareceu em seu cotidiano de trabalho. 

A primeira barreira que enfrentou foi a falta de estudos aca-
dêmicos sobre a situação da população LGBT privada de liberdade. 
“Passei a visitar todas unidades prisionais do Estado de Minas Gerais”, 
conta. Fiscalizou desde os Centros de Remanejamento do Sistema Pri-
sional (Ceresp), onde os presos ficam até serem destinados a outra 
unidade, às penitenciárias e centros de detenção provisória.

“Eu me deparei com uma situação monstruosa. Os gays esta-
vam em situação de corpos cadavéricos e cabeças raspadas”. Junto com 
sua equipe do centro de referência, perguntou à população de homos-
sexuais, transexuais e travestis como era viver em um ambiente como 
da cadeia, tendo uma orientação sexual e uma identidade de gênero 
que não são aceitas pelo mundo do crime.

O resultado do levantamento constatou que aqueles detentos 
que não seguiam o padrão de gênero e sexualidade estavam doentes, 
eram fisicamente agredidos e violentados. “Principalmente as traves-
tis, que são mais afeminadas. Dentro de um cubículo com 28 a 36 
homens, elas sofriam em média 17 a 28 estupros diuturnos”, conta 
Walkíria. Quando ela ouviu tais declarações pela primeira vez, ficou 
em “depressão” por quatro dias em casa.

Ao se tornar servidora do governo do estado e membro do Conse-
lho de Direitos Humanos, em 2006, a militante-artista começou a discutir 
com outras pastas o impacto da pesquisa e a importância do seu projeto: 
criar um espaço exclusivo para sua comunidade nas unidades prisionais.

Há nove celas de tamanhos diferentes na ala LGBT. Quando a 
visita foi realizada, no dia 11 de julho, Inglaterra e a Suíça se enfren-
tavam por um lugar nas semifinais da Copa do Mundo na Rússia, 
algumas televisões dentro das celas transmitiam o jogo, que acabou 
com a vitória da seleção inglesa. Outras detentas também tinham um 
motivo para comemorar: a formatura do colégio que aconteceu na 
manhã daquele dia. Larissa estava feliz com sua conquista. Transexual 
de 35 anos, que perdeu o movimento de uma perna reagindo a violên-
cia do Grupo de Intervenções Táticas (GIT) dentro da cadeia, largou 
os estudos antes do Ensino Médio. E não estava comemorando aquele 
momento sozinha. O detento Odair, que se considera homossexual, 
também se emocionou com a conquista da amiga que tanto admira.

Criada em 2009, a primeira ala do Brasil exclusiva para o público 
carcerário LGBT foi implementada no Presídio São Joaquim de Bicas 
II, no município de mesmo nome. Depois, foi transferida para a Peni-
tenciária Professor Jason Soares Albergaria, com capacidade para 34 de-
tentos, mas, onde, atualmente, vivem 91 pessoas privadas de liberdade, 
segundo dados requeridos pela Lei de Acesso à Informação. A ideia não 
surgiu do dia para noite. Foram dez anos de pesquisa para encontrar a 
solução, que veio da mente e das mãos da então coordenadora de Políti-
cas de Diversidade Sexual de Minas Gerais, Walkíria La Roche.

De certa maneira, a trajetória dessa servidora pública se cruza com 
a de muitas mulheres presas no pavilhão de Vespasiano. Ela foi expulsa 
de casa aos 16 anos para viver quem realmente é: uma mulher transexual. 
Descobriu no palco sua paixão, onde há mais de 25 anos se apresenta na 
noite mineira. Para além da arte, dedicou-se à militância. Em 2006, foi 
a primeira transexual no governo mineiro a ocupar um cargo executivo, 
durante o mandato do governador Aécio Neves (PSDB), como coordena-
dora do Centro de Referência Homossexual (CRH-MG).
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enrolado quase até o ombro, conta que não é do tipo “gay de rua” – 
que vivem nas quebradas e se prostituem –, é mais “de boate”. Há 20 
dias, quando chegou novamente à ala, ficou chocado com a situação. 

Ele relata que, em 2014, a assistente social passava pelo menos 
uma vez por mês, consultava o médico periodicamente, fazia ativi-
dades físicas e tinham palestras sobre HIV e Aids. “Na minha época, 
a enfermeira ia entregar os remédios nas celas e sabia o que estava 
precisando. Outro dia, eu vi a enfermeira lá, pedi o exame de HIV, e 
ela falou que é necessária a xerox da identidade e do CPF. Eu tô preso, 
como é que eu vou ter?!”, afirma. Ao ser questionada, a Secretaria Es-
tadual de Administração Prisional (SEAP) não se posicionou. 

Alessandro, um homem branco, alto e careca, próximos dos 
seus 50 anos, está preso há seis meses. Militante LGBT e amigo de 
Walkíria, disse que até o final de 2014, último ano em que a coor-
denadora ficou no governo, ouviu só elogios ao projeto e afirma que 
participou das conferências sobre a população LGBT dentro dos pre-
sídios. Hoje, ele diz que as propostas não estão sendo cumpridas. “Os 
agentes nos tratam mal, um já me chamou de filho de desgraça”. Até as 
gerações mais novas conhecem o nome da criadora do projeto. Odair, 
de 27 anos, preso desde 2016, conta que ouviu das mais veteranas que: 
“As bichas faziam curso de leitura e de fotografia”.

Com as unhas pintadas de rosa nas mãos, cabelo alisado e ras-
pado dos lados, pele negra e bem vaidoso, o jovem acordou na manhã 
da entrevista e seguiu a mesma rotina de sempre. Levantou lá pelas 8 
horas da manhã, fez xixi no boi (gíria para banheiro), limpou a cela e 
assistiu à televisão. Antes de ser encaminhado para ala de Vespasiano, 
Odair ficou seis meses no Ceresp da Gameleira. Quando chegou, não 
foi para a cela das monas, porque não sabia da existência. Não era 
muito “pintosa” (afeminado), tinha o cabelo raspado e foi para uma 

Se defender os direitos de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais 
e travestis em liberdade já não é uma tarefa fácil, imagina para os que 
estão encarcerados. “Pensa bem: uma mulher transexual em um cargo 
de governo começa a se meter em pastas que são muito machistas”, 
lembra Walkíria, ressaltando que muitas secretarias tiveram resistência 
em apoiar a ideia. Segunda ela, o Judiciário a questionou sobre os 
presos ficarem longe das famílias se fossem para uma unidade espe-
cífica. Ela refutou, respondendo que a distância dos familiares não é 
uma novidade para os detentos. Implicaram que a mudança afetaria 
os fóruns, já que os processos seriam transferidos para outra comarca, 
concentrando maior demanda. “Eu simplesmente pedi uma unidade 
prisional com prédio novo, com espaço livre e coloquei aquelas pesso-
as lá”. Eis que surgiu a primeira ala LGBT do país.

Teoricamente, o pavilhão foi criado para diminuir os casos de 
violência física, psicológica e também propiciar um ambiente onde as 
travestis e transexuais possam expressar sua identidade de gênero, como 
deixar o cabelo crescer, usar maquiagens e customizar o uniforme ver-
melho do presídio. Para que também eles e elas possam ter, assim, acesso 
à educação, trabalho e cursos. De acordo com uma matéria publicada 
no site do Governo do Estado, em 19 de outubro de 2013, na Peniten-
ciária Professor Jason Soares Albergaria, as monas também participavam 
de atividades internas como jardinagem, reciclagem, lavanderia e da 
organização da biblioteca. Walkíria afirma que, em sua gestão, o pavi-
lhão do Presídio de Vespasiano, instaurado em 2013, também possuía as 
mesmas atividades, mesmo sendo para presos provisórios. 

Mateus, de 42 anos, está na segunda passagem pelo presídio 
por falsificação de documentos. A primeira vez foi em 2014, quando 
passou um ano em Vespasiano, na mesma época em que Walkíria ain-
da coordenava o projeto. Alto, branco, magro e com um cabelo preto 
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“A gente saiu na mão, aí ela pegou e me deu um couro de pau 
de baseball. Ela tava com uma garrafa de cerveja na mão, foi dar uma 
garrafada na minha cara, aí eu levantei a mão. A garrafa entrou na 
minha mão. Aí ela falou assim ‘eu vou te matar’. Aí no alto da briga, 
eu disse ‘então me mata’. Peguei e matei a comparsa dela, em junho, 
no dia dos namorados de 2016”. Como retaliação, em outro dia, levou 
dez tiros e, quando voltou para a casa depois de recuperado, foi preso.

Quando chegou à ala, Gordete, apelido que Odair ganhou na 
cadeia, obteve a fama de perigosa entre os detentos, porque a pessoa 
que ele assassinou já tinha sido presa no mesmo presídio e era muito 
respeitada. Somente depois, conseguiu mostrar que aquele episódio 
não resumia sua personalidade. 

Hoje, divide cela com o namorado, que conheceu no Ceresp da 
Gameleira. Estão há mais de um ano e seis meses juntos e vivem com 
outro casal e um amigo. Segundo ele, o convívio é tranquilo, mas o 
complicado é lidar com opiniões diferentes. “Estar em um lugar com 
várias pessoas, nem tudo é do seu jeito, eu tive que observar que nem 
toda minha opinião é válida”. A cela de Odair é colorida e bem arru-
mada, as paredes são organizadas com papel colorido azul, rosa e verde 
claro, assemelhando-se a um tabuleiro de damas. 

Assim como os grupos de gays, trans e bissexuais que partici-
pavam dos ballrooms nos anos 1980, em Nova York, e defendiam as 
suas houses (casas) nas competições de voguing, os moradores da cela 
de Odair se auto intitulam como da Família Brazatchelly. Dentro da-
quele cubículo, há uma beliche e um colchão no chão. O namorado de 
Odair desenhou o Homem Aranha na parede da cama do casal, além 
do Piu Piu – passarinho amarelo da série Looney Tunes – com uma 
frase de motivação estampada na parede. Bem organizado, como se 

cela com 35 presos. No primeiro dia, já escutou algumas ofensas quan-
to a sua sexualidade, como: “Essa coca é fanta”. “Eles te obrigam a ficar 
com eles, a guardar telefone, drogas, essas coisas”, relata.

No dia em que o advogado o visitou, pediu para que o tirasse da-
quele lugar, caso contrário, não voltaria para a cela. Logo depois, conse-
guiu a transferência para uma cela de homossexuais e, a partir daí, con-
seguiu manter sua integridade física e psicológica. “Aqui [na ala Rosa], o 
tratamento é totalmente diferente. As pessoas te respeitam mais, a gente 
pode fazer a unha, tem mais regalia, claro que cadeia nenhuma tem 
regalia, mas aqui a gente é mais tratado como ser humano; lá, não”, diz.

Quando pergunto sobre o significado de sua tatuagem no bra-
ço – “Só os fortes sobrevivem” –, ele suspira fundo, olha e toca nas 
palavras com os dedos. E diz, pausadamente – ritmo que não parece 
comum durante a entrevista –  que sua trajetória foi complicada. As-
sim como Walkíria, assumiu-se homossexual para os pais evangélicos 
quando tinha 15 anos. Cada escolha, uma renúncia. Saiu de casa e 
conheceu a prostituição. Foi para São Paulo, onde se prostituiu na área 
do Jockey e na Praça da República, pontos famosos da cidade. Morou 
na casa de uma cafetina, no clube chamado Malhação, mas queriam 
que ele se “bombasse” – injetasse silicone nos peitos e em outras partes 
do corpo. Com medo, fugiu para Belo Horizonte, aos 18 anos. 

Já em terras mineiras, firmou-se na Avenida Afonso Pena, outro 
ponto de prostituição conhecido da cidade. Deu início ao uso de drogas. 
Odair explica que começou a se drogar porque não se aceitava por com-
pleto e que precisava do respeito da família para se encontrar. Entre idas e 
vindas no mundo do crime, onde já foi baleado por clientes e quase preso 
pela primeira vez, arrumou uma briga com uma cafetina, porque não es-
tava pagando a lua (autorização para se prostituir em determinada área).
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seguro na ala, a experiência na cadeia masculina não foi das melhores. 
Em 2002, quando foi condenado pela primeira vez, não era respeitado 
pelos outros detentos, que o xingavam de “viadinho”, “viado safado” 
e pediam para que ele se “tornasse homem”. As violências o afetaram 
tanto que ele cortava o próprio antebraço para sair daquela situação. 
O projeto de Walkíria ainda não existia. A solução que encontrou foi 
manter uma relação com o preso mais forte para conseguir proteção, 
mesmo sem querer o envolvimento afetivo e sexual do companheiro.

Ele divide a cela com mais nove pessoas no total. Eles têm hora 
para acordar, dormir, abaixar a televisão e o rádio, além de organizar a 
ordem do banho. “Cada um faz sua faxina, cada um respeita o espaço 
e o companheiro do outro. Nessa parte, a gente sabe se entender”, 
diz. Condenado pelo artigo 157, roubo mediante grave ameaça ou 
violência a pessoa, está no regime semiaberto e trabalha na limpeza 
da unidade. Enquanto retira o lixo e algumas sacolas, a dez metros, 
alguns detentos do outro lado do muro limpam o carro da unidade. 
Não conversam e nem trocam olhares.

Poucos trabalham no presídio. Em geral, existem vinte vagas para 
trabalhos internos e outras vinte para trabalhos externos, de acordo com o 
relatório de inspeção do Conselho Nacional de Justiça, realizado em maio 
de 2018. Contudo, existem 302 presos sem condenação, 104 no regime 
fechado, 17 no semiaberto e 1 no aberto. Dentro desse total, 81 estão na 
ala Rosa, que tem capacidade para 32 pessoas. A superlotação e a falta de 
trabalho não são exclusividades dos detentos do convívio comum.

“Eu não sei se penso errado ou certo, mas cabeça vazia é ofi-
cina do diabo”, afirma Odair, que sente saudades da época em que 
trabalhava na lavanderia. Acordava cedo, tomava café, trabalhava até 
às 17 ou 18 horas e dormia para recuperar as energias. “Eu nem estava 
pensando que estava preso”, comenta. A satisfação dele com o antigo 

define, os produtos de beleza ficam na prateleira e o banheiro é dividi-
do por panos, como se fosse uma cabana improvisada. 

Na cela ao lado, da Família Salatine, onde moram três casais 
de homens, a decoração é a mesma. Gil, que é todo tatuado e forte, 
mostra os artesanatos que criou com palitos de sorvete e outras peças 
coloridas dos mais diversos materiais. Ele só tece elogios ao projeto, 
pois, quando estava em presídios comuns, teve que esconder celulares 
e drogas no ânus, além de ser humilhado pelos outros reeducandos. 
Sobre a falta de atividades, ele explica: “É normal as coisas piorarem 
em ano eleitoral”. Mas não são todas as celas que são enfeitadas, algu-
mas não escondem o concreto e são mal iluminadas. Normalmente, 
as coletivas, em que cabem 15 pessoas, exploram menos as cores do 
arco-íris. A gaiola 9, destinada ao regime de observação dos presos re-
cém-chegados, está escura, quando nos aproximamos para olhar quem 
estava ali, não conseguimos ver nada, somente um pedido: “Ô senhor, 
a luz queimou, tira a gente desse breu”.

Apesar do convívio ser mais tranquilo do que no masculino, nas 
alas existem regras. “Até certas palavras que você fala, pode ser escravo 
delas amanhã”, diz Odair. Por exemplo, na cadeia, se alguém te xingar 
de “filho da puta”, mesmo brincando, é motivo para a pessoa querer 
te agredir no dia seguinte. Nos presídios masculinos de Minas Gerais, 
para ir ao banheiro, era preciso pedir aos parceiros de cela: “Licença 
aí barraco, eu vou quebrar uma garrafa (urinar)”. Raspar a garganta 
quando os presos estiverem comendo também é justificativa para jo-
garem a comida na cara da pessoa. “No barraco de homem, que eu 
paguei, até pra você ir ao banheiro fazer o número 2 tem que pedir”, 
conta Odair. 

Edy, de 33 anos, é tímido, tatuado, tem um topete para cima 
mantido por gel e fala baixo e de maneira calma. Ele se sente mais 
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Como assim? Tem vaga para quem quer, mas as pessoas não querem”. 
Edy, que também possui nível médio, discorda e argumenta que mui-
tos entram com ofício, mas não conseguem a vaga. Ao ser procurada, 
para comentar sobre o assunto, a SEAP não se pronunciou.

MÉDICO, REMÉDIO E BANHO DE SOL

O direito à assistência médica é garantido pela Constituição a toda 
população carcerária. Mas várias são as denúncias de negligência por 
parte do Estado tanto nos hospitais quanto dentro das grades. Em São 
Paulo, ouvimos relatos de presos que tentaram se matar, porque não 
conseguiam suportar a sarna, outra mulher com um câncer na boca e, 
em Vespasiano, um caso de um preso soropositivo que ficou três meses 
esperando para conseguir ter acesso aos coquetéis de seu tratamento. 
“Se eu estou com dor de garganta, eles não tem uma amoxilina da 
vida”, confessa Tamires, que ainda aponta a distribuição de preservati-
vos danificados e vencidos. 

“Horrível, horrível, horrível”, exclama Odair. Segundo o jovem, a 
enfermeira apenas oferece camisinha, dipirona e paracetamol. Edy conta 
que, no dia da visita, pediu atendimento médico para sua doença, a qual 
não quis revelar, que o ataca em alguns momentos. Ele terá que esperar 
sua mãe trazer a identidade dele para conseguir marcar a consulta.

Em Vespasiano, trabalham uma enfermeira e quatro técnicos de 
enfermagem, eles atendem tanto o convívio masculino quanto a ala Rosa. 
O representante da unidade prisional explica que quando o setor é infor-
mado sobre algum problema de saúde, encaminham diretamente para a 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) mais próxima. “Se a gente tem 
que apresentar um detento ao judiciário e um à saúde, vamos dar prio-
ridade à saúde. Dentro da nossa realidade, as demandas são atendidas”. 

trabalho foi até reconhecida pelos agentes. Ele conta que ficar sem 
fazer nada afeta a cabeça dos apenados, que comentam muito sobre os 
crimes e que irão roubar ou matar. 

Odair quer mais atividades, eventos e oportunidades. Como a re-
vista Estrela, projeto em que os detentos e detentas LGBTs de Vespasiano 
criaram um espaço para narrar suas histórias, tirar fotografias e se expressa-
rem, com a supervisão de dois jornalistas; ou a formatura da escola. Há dois 
anos que ele não vê um evento como esse, a Parada LGBT e o Miss Gay 
não vão acontecer mais na unidade este ano, segundo relatos das presas. 
“Você vê a mãe de um preso vindo ver o filho formar. O preso falando uma 
mensagem, agradecendo, entendeu? A gente quer mais isso”, desabafa.  

Segundo o diretor adjunto do presídio de Vespasiano, Paulo 
Rogério Alves, as atividades com o público e servidores não acontecem 
mais devido à periculosidade mais elevada dos detentos: “Hoje já não 
mais, pela incidência de ilícitos. Eu tenho na sala uma caixa com facas 
artesanais provenientes dessa ala”. Ele conta que os compromissos pe-
dagógicos e com a psicóloga são realizados dentro das possibilidades. 
Sobre as parcerias para trabalho, o diretor explica que a gestão está 
disposta a realizar, mas que a situação econômica do país não colabora.

Quanto à educação, Paulo Rogério conta que são quinze vagas 
de quinto ao nono ano no período da manhã e quinze para o Ensino 
Médio de tarde, que não são preenchidas pelos presos. É o Ensino de 
Jovens e Adultos (EJA) adotado dentro do presídio, na escola Herbeth 
de Souza. Mateus, que conclui o último ciclo da Educação Básica, 
conta que existe uma escola, mas que os gays e travestis não vão por-
que os maridos não deixam ou por falta de vontade. “São quatro anos 
de análise, então, a minha cabeça é meio diferenciada, eu fico meio 
chocado. Como assim você vai deixar de ter educação, de se alfabeti-
zar? Chorei no dia que eu disse: ‘lê aqui pra mim’, ‘Ai, eu não sei ler’. 
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das 8 e voltam para as celas às 17 horas por causa do dia da beleza, data 
em que eles e elas se preparam para receber os familiares no final de 
semana. De segunda, não ocorre, porque o dia é voltado para colocar 
os presos que não têm um bom relacionamento em uma cela separada.

O dia da beleza é dedicado às detentas e aos detentos se embe-
lezarem para os parentes e amigos. “É o dia em que pode fazer escova, 
usar secador, pintar as unhas”, detalha Mateus. A unidade não fornece 
os produtos, somente deixa que elas coloquem o secador na tomada, 
que cabe a família trazê-los. O secador não fica mais na cela da presa 
que o trouxe, permanece na gaiola – cabine do agente penitenciário. 
Para usá-lo, não é cobrado nada, a pessoa empresta de bom grado. 
Algumas cobram para fazer as unhas das companheiras. Cobrar para 
fazer algum serviço não é comum na cela, já que não existem tanta 
oferta e demanda. O máximo que é realizado são as trocas de alimen-
tos e produtos. Por exemplo, as pessoas trocam meio sabonete por dez 
pães. Mateus troca o cigarro que a tia dele coloca no kit por pão, leite, 
ou alguma coisa para comer à noite. “A minha alimentação é muito 
regrada. Eu tenho costume de comer de três em três horas”, afirma.

Gordete doa seu kit para quem precisa: “Aqui, dão mais valor 
para um cigarro do que para um sabonete para tomar banho. Me cha-
mam muito de boba: ‘você fica ajudando muito os outros, depois te 
apunhalam pelas costas’. 

Elas se arrumam para receber a visita, mas poucas recebem seus 
familiares ou o kit de alimentos e higiene enviado por eles. Odair é um 
dos que recebe a presença da mãe e irmã a cada quinze dias. “A maioria 
das pessoas não têm visitas, tem muita gente forasteiro que é de outra 
cidade”. Mateus pediu para que a família dele não o visitasse, pois 
considera o procedimento de revista muito sério. Ele conta que não 
divide o kit, porque são quatorze pessoas na cela dela, e apenas duas 

Mateus, que está na ala há vinte dias, ainda não conhece a en-
fermeira. Ele sente falta da qualidade do serviço da antiga gestão que 
o encaminhava periodicamente para a unidade de saúde para ver a 
carga viral, CD4 e testes de HIV e aids. “Tem quatro meses que estou 
aqui e não fiz um exame de HIV e 90% dos homens lá tem HIV”, 
estima. Tamires não gosta de trocar sempre de parceiro. Revela que 
as mulheres chegam à cela e falam “matei mais um”, indicando que 
transmitiram o vírus do HIV para outro detento. 

Antigamente, os presos se cortavam para chamar atenção das 
assistentes sociais ou das enfermeiras. Hoje, os casos não são tão re-
correntes. Paulo Rogério lidou com a situação da seguinte maneira: 
começou a transmitir para os colegas de trabalho que o tratamento 
aos presos LGBTs é diferente dos presídios comuns. A enfermeira Jes-
sica, que não quis se identificar, explica que o tratamento é diferente 
porque as detentas e detentos LGBT querem tudo de imediato, já 
que sofreram muito com falta de atenção e apoio familiar e chegam 
ao pavilhão com essa demanda. “Você tem que atender até a unha 
quebrada, porque, se não, elas acham que estão abandonadas”, diz. Ela 
avalia que são poucos profissionais para atender todos os 426 detentos.

O que resta para quem não trabalha é permanecer na cela, sair 
para estudar e, por duas vezes na semana, tomar o banho de sol, que 
acontece de terça-feira das 8h às 10 horas e de quinta-feira das 8h às 
17 horas. De acordo com a Lei de Execução Penal, o preso que comete 
falta grave de disciplina tem direito ao banho de sol diário apenas por 
duas horas. Somando as horas que permanecem no pátio, com exceção 
do horário de visita, que acontece aos finais de semana, são inferiores a 
de um detento que é punido por um acontecimento grave.  

O diretor adjunto discorda e argumenta que de terça e quarta-
-feira, o banho acontece das 8 horas às 12 horas, e quinta e sexta-feira 
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Depois de 10 anos, no dia 19 de fevereiro de 2018, resolveu 
parar de trabalhar, porque tinha feito um bom dinheiro como garota 
de programa e de lá viajaria para Prados, onde comemoraria o carnaval 
com os amigos, mas um cliente apareceu e Tamires decidiu atendê-lo. 
Foi para um motel com o homem que ficou “muito louco”, como des-
creve, e chegou à hora de pagar a conta, ele pediu o dinheiro do consu-
mo do motel de volta. “Eu não bebo. Saí na briga com ele. Ele queria 
tudo de volta, aí as mulheres do motel chamaram a viatura”. Quando 
os policiais chegaram, descobriram que ela estava com um mandato 
do episódio que aconteceu em 2008. Assim, veio parar em Vespasiano. 

“Aqui, não há respeito”, afirma Tamires que, no início, preferiu 
ficar no convívio comum pelo melhor atendimento e acesso aos servi-
ços de assistente social e de saúde. O decreto 47.148 de 2017, do Go-
verno do Estado de Minas Gerais, assegura o direito de uso do nome 
social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas travestis 
e transexuais no âmbito da administração pública estadual. A pessoa 
trans deve informar a unidade sobre sua identidade de gênero para 
incluí-la no sistema, e todos os documentos públicos devem constar o 
campo de “nome social” e “nome civil”. No documento de ingresso da 
ala LGBT, possuem esses dois campos.

Tamires se exalta ao falar da falta de respeito do agente que a 
levou para a entrevista, mas revela que somente ele a trata de maneira 
desrespeitosa. Odair conta que esse mesmo servidor fala algumas coi-
sas preconceituosas, mas que melhorou bastante, antes tinham mais 
agentes que não os respeitavam. Como no mundo fora dos muros, a 
sociedade é dividida entre aqueles que procuram ter empatia e outros 
que não respeitam a identidade de gênero e a sexualidade alheia. 

“Vivemos em um país muito preconceituoso, todo mundo 
transa com travesti, todo mundo goza, mas na hora cospe na cara dela. 

recebem o jumbo. A família de Tamires não sabe que ela está presa em 
Vespasiano, recebe a ajuda do marido. Ela está ansiosa, porque o par-
ceiro quer apresentá-la para a avó dele, mas somente aceitará o convite 
quando a amiga dela for visitá-la no pátio. 

ME CHAME PELO MEU NOME

As entrevistas com alguns dos detentos são realizadas na sala do di-
retor da unidade, com a porta um pouco aberta para o agente peni-
tenciário observar o preso enquanto conversamos. Quando Tamires, 
de 38 anos, entra na sala, está com o rosto fechado e não olha para 
o agente. Prefere olhar para o teto. “Você viu a cara que eu fiz para 
ele?! Eu odeio esse homem, é piadinha esdrúxula a todo tempo, en-
tendeu? Isso aqui é uma merda com o perdão da palavra, pior lugar 
que um ser humano pode ficar”. 

Ela revela que, antes de entrar na sala, o guarda fez uma piada: 
“Que bom que queima mais um pouco e fica mais bonitinha”. “Eu 
não entendi muito bem queimar o quê, mas foi uma piadinha”. Quan-
do questionada sobre o respeito ao nome social, ela diz que a chamam 
pelo nome de batismo. Pronome masculino. 

É a primeira vez que é presa. Alta, magra, cabelo chanel liso até 
os ombros e olhos grandes, nasceu no interior de Minas Gerais, em 
São João del-Rei, onde se prostituía. Em 2008, saiu com o primo de 
terceiro grau e uma mulher. Os dois ficaram no local e depois ela se 
retirou. Só que a outra mulher agrediu o parente dela, que estava bê-
bado. Depois de uma semana, ela recebeu uma intimação e foi ouvida 
na delegacia, onde indicaram que ela deveria assinar um documento 
no Fórum, o que não fez. “Meu erro foi este: não fui assinar no Fórum 
e me mudei para Contagem”, onde foi morar com o ex-marido. 
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homem nos cumprimenta e chama para ver os desenhos que decoram 
a cela. É normal, em quase toda cela, alguém apresentar o marido. Ter 
um relacionamento na ala é lei. 

“Aqui é uma patifaria, casamento todo dia. A gente chega no 
anexo, aí os casamenteiros já fazem a linha da mona com o bofe, da gay 
com a gay e por aí vai. Ficam dois dias, já separa e pula pra jegue [cela] 
de outro”, fala Tamires que, ao ser presa, prometeu a si mesma que não 
se envolveria com ninguém, mas acabou conhecendo um homem.

Estão há seis meses juntos e planejam levar o relacionamento para 
fora dos muros e bem longe do crime e da prostituição. Quando Tamires 
estava no Ceresp de Contagem, conheceu um outro detento. Os dois 
conversavam bastante, ele mandava salmos da Bíblia para ela, os senti-
mentos foram florescendo. “Foi criado esse vínculo de amizade, mas ele 
começou confundir as coisas, eu estava na jegue [cama] dele, ele enfiou 
a língua na minha boca. Eu me assustei e parei de conversar com ele”. 

Ela pegou o bonde e assinou o termo de ingresso, mas não que-
ria vir para o Vespasiano, porque o antigo caso tinha sido transferido 
para a unidade. Quando chegou, queriam colocá-la na cela de obser-
vação, mas no meio do caminho, a detenta respondeu que já estava 
presa e decidiram colocá-la na cela 4. “Chego à cela 4 e quem tá lá… o 
manguá [gíria para pênis]. Eu já fiz aquela cara chata de não gostar do 
fato dele estar lá junto comigo, que queria mudar de cela. Só que tinha 
uma gay fazendo uma força. Ela gostou de mim e estava querendo me 
casar com todo mundo, e eu não queria me casar com ninguém. Eu 
falava: ‘Não, Arlequino, eu não quero me casar com ninguém’.

Só que a coincidência foi apenas momentânea, Tamires acabou 
se apaixonando por outro detento que estava sentado no canto do boi 
[banheiro], chamado Jackson. Uma roda de baralho no meio da praia 
[cela] separava os dois. “Ele saiu do canto do boi e foi pra capa [porta da 

A mesma sociedade que me alimenta é a que me mata. As pessoas são 
muito falso moralistas”, conta a representante da Associação Nacional 
de Travestis e Transexuais (Antra), em Minas Gerais, e vice-presidente 
da ONG CELLOS-MG, Aniky Lima. 

Seu Cezário, um homem negro e alto, nos recebe na cela com 
um sorriso no rosto e cheio de disponibilidade, querendo mostrar 
todo o pavilhão. A maioria dos detentos o elogiam como pessoa. 
“Todo mundo do anexo gosta dele. É um senhor que só falta colocar 
água na peneira para gente. É um senhor que trata os homossexuais 
tão bem mesmo, que as famílias da gente gostam. Ele respeita o 
nome social e você não vê ninguém gritando com ele”, conta Odair. 
Se alguém faltar com educação com Seu Cezário, todo mundo já 
repreende a atitude. “Seu Cezário e Seu Martins são maravilhosos, 
não parecem ser agentes”, conta Tamires.

O diretor adjunto, que também foi elogiado pela educação com 
os detentos, conta que os agentes da ala tiveram uma formação com 
Walkíria La Roche. O tratamento para os detentos da ala é diferente:  
eles podem customizar o uniforme, ter alicate, esmalte, peruca, cílios, 
secador de cabelo e espelho, enquanto os do convívio comum são proi-
bidos. No dia seguinte à entrevista, os servidores da unidade receberam 
um curso da Coordenadoria Especial de Políticas de Diversidade Sexual 
(CODS) sobre o tratamento correto para a população LGBT.

CASAMENTOS

Um casal abraçado em um colchão no chão assistindo ao jogo da Copa 
do Mundo. Edy veio junto com o companheiro Ronny para a prisão 
e guarda o nome do amado no braço. Odair nos chama para ver o na-
morado dele, com quem está há mais de um ano. Um pouco tímido, o 
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corretos para a identidade de gênero ou sexualidade, como o que é 
ser cisgênero, binário e não-binário. “Como que eles conseguiram se 
reconhecer LGBT e estar aqui?!”, indaga. 

De acordo com a Resolução Conjunta nº 1 de 2013 do Secre-
taria de Defesa Social, que institucionaliza o funcionamento das alas 
LGBTs em Minas Gerais – ou formalmente chamado de Programa de 
Reabilitação, Reintegração Social e Profissionalização (PRRSP) –, o 
detento homossexual masculino ou travesti deve preencher o Termo 
de Solicitação de Participação e  Ingresso e o Termo de Autodeclaração 
de Homossexualidade para pleitearem uma vaga na ala Rosa.

Para permanecer no programa, o preso ou presa precisa cumprir 
as normas disciplinares e aproveitar as atividades e cursos de profis-
sionalização e estudo. “Declaro estar DE ACORDO com os critérios 
OBRIGATÓRIOS estabelecidos pela Superintendência de Atendi-
mento ao Preso – SAPE/SEDS em conjunto com a Coordenadoria 
Especial de Políticas de Diversidade Sexual/MG, sendo: ESTUDAR, 
TRABALHAR e MANTER BOA DISCIPLINA, conforme aprecia-
ção e indicação da Comissão Técnica de Classificação – CTC”, como 
consta no termo de solicitação de ingresso.

Caso o detento descumpra as condições de participação, será des-
ligado da iniciativa e transferido ao convívio masculino, mediante assi-
natura do Termo de Ciência de Desligamento. Dessa forma, segundo 
a resolução, estará sujeito aos Procedimentos Operacionais Padrões da 
SUAPI, ou seja, terá que se submeter ao corte de cabelo, uso de unifor-
me padrão e “tratamento igualitário a todos os demais presos do Sistema 
Prisional Mineiro”. Se a travesti ou homossexual quiser voltar ao conví-
vio comum, terá que assinar o Termo de Solicitação de Desligamento.

Walkíria conta que, em sua gestão, já houve denúncias sobre 
homens heterossexuais que se autodeclararam homossexuais para en-

cela]. Eu comecei a procurar ele, tinha umas dezesseis pessoas”, relata. 
Enquanto procurava o homem no meio de tantos outros presos, voltou 
para o banheiro e cruzou com ele, que a olhou no fundo dos olhos. “Eu 
fiquei doida na hora”, e depois pediu um favor para o seu cupido: “Arle-
quino, eu quero falar com ele, quero conversar com aquele bofe ali”. O 
amigo conseguiu arranjar o casal, que está junto até hoje. 

No fim de nossa conversa, pergunto se ela gostaria de acrescentar 
mais alguma informação. “Eu quero elogiar o Jackson. Ele me mudou 
bastante. Ele me fez enxergar o que é amar, nunca senti isso na minha 
vida. Antes, minha vida só era dinheiro, dinheiro, dinheiro. Aqui, amo 
e sou feliz em uma cela quatro por quatro. Eu, ele e mais oito pessoas”, 
acrescenta Tamires, que mesmo criticando o sistema vorazmente, termi-
na a entrevista com os olhos lacrimejando e um sorriso no rosto.

“FECHEM ESSE PORTÃO E NÃO DEIXEM NINGUÉM ENTRAR MAIS”

Gritou três vezes a voz potente. Um homem negro, alto e com um 
olhar cansado segura a minha mão enquanto visito cada cela do pavi-
lhão. Junior, de 40 anos, confessa que desde a mudança de mandato 
no governo de Estado de Minas Gerais, o anexo de Vespasiano sentiu 
mudanças negativas. Ele grita para todos ouvir que não consegue as-
sistir à televisão comprada, porque não tem sinal em sua cela, sem 
medo do agente penitenciário, que acompanha a visita. Faz um dis-
curso digno de palanque político sobre a conjuntura política e a falta 
de dinheiro do estado. 

Quando questionamos sobre o porquê de fechar o portão e não 
deixar nenhum preso entrar, ele explica que existem homens cisgênero 
heterossexuais fingindo que são gays e bissexuais na ala e também re-
clama que a maioria dos detentos e detentas não conhecem os termos 
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Em meio aos academicismos, perguntamos se existiam ho-
mens heterossexuais cisgênero que se relacionavam com mulheres 
transexuais ou travestis, a resposta não era direta. Muitas não en-
tenderam a pergunta. A pesquisadora do Projeto Justiça Sem Muros 
do Instituto, Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC), Roberta Canheo, 
também passou pela mesma dificuldade quando realizou uma pes-
quisa com a população LGBT. “Quando eu fiz a pesquisa, tinha uma 
questão ‘travesti ou trans, que se relacionam com homens, dentro 
do presídio, seriam heterossexuais?’. E para elas, muitas vezes, essa 
classificação não fazia muito sentido. Isso porque elas se entendiam 
como travestis e, ao mesmo tempo, como homossexuais. Então, mui-
tas vezes, usamos categorias que a gente traz de fora, mas, em deter-
minados espaços, isso não faz sentido”, pontua.

Outra pessoa que critica essa fragilidade do projeto é Edy. Com 
uma voz calma, ele explica que eles vêm à ala para fugir de conflitos 
em outras penitenciárias e que, normalmente, estavam no seguro, pa-
vilhão específico para os detentos que romperam com as facções ou 
cometeram crimes inaceitáveis no mundo do crime e também pelas 
regalias de estar em uma cela mais vazia. “Quero ver manter uma rela-
ção com o seu companheiro, uma coisa que muitos homens não tem. 
Se falar qualquer tipo de coisa, eles quebram a sua cara”, conta.

Desde 2015, Aniky Lima, conhecida pelas detentas como tia Niky, 
visita as duas alas LGBT existentes em Minas Gerais. Há mais de um ano 
não entra nos presídios por motivos de saúde, ela conta que a principal 
reclamação das detentas e presos eram que os héteros masculinos estavam 
entrando na ala e agredindo as meninas. “Os próprios advogados indica-
vam [aos detentos heterossexuais] para não sofrer violência, já que era um 
lugar dito mais calmo, mas existe muita violência lá dentro”, conta.

trarem na ala e que estavam tentando “botar moral” dentro da ala, mas 
não tem como a gestão pública provar o contrário sobre a sexualidade 
de uma pessoa. Todas as pessoas privadas de liberdade entrevistadas 
indicam essa questão como um dos principais problemas da ala. Odair 
relata que os presos mais velhos dizem  que antigamente o espaço era 
mais homossexual. “Pelo fato da cadeia ser de homossexual, por ter 
mais regalia, não tem essas coisas e regras, muitos homens descobri-
ram a facilidade de entrar em uma ala de homossexual. É só pegar um 
papel, assinar um termo e falar que é gay”, diz. 

Há quinze dias, chegou ao pavilhão Rosa um vizinho de bair-
ro de Odair, que o zoava por ser gay, quando eram mais jovens. Ao 
reencontrá-lo na cela, falou: “Olha como o mundo dá volta, caraca, 
tanto que você me chamava de gay, você parou bem na ala gay, e aí?”. 
O homem respondeu “no bairro, você não fala que nem me viu, hein”. 

Para Mateus, o problema é que esses homens heterossexuais es-
tão tirando o lugar de quem deveria ocupar uma cama no pavilhão. 
Ele conta que ficou quatro meses no Ceresp da Gameleira, esperando 
abrir vaga em uma das alas para a população LGBT. “Eu não assinei o 
termo [de ingresso no espaço] para achar um namorado e tem muita 
gente que assina para achar um. A gente tá na cadeia, é um castigo. 
Tem muita gente que vem do convívio de homens héteros para o de 
gay, porque tem mais regalia, e isso está estragando o nosso projeto, 
que é para nós homossexuais que somos homossexuais. Não por op-
ção, por condição”, reclama. Questionamos se ele ouviu alguma con-
fissão de um detento heteressexual quanto à verdadeira sexualidade, 
ele responde que: “Eu sou militante, sei quem não é. Dá para ver se a 
pessoa é bissexual, gay ou quando é hétero. É bem claro para diferen-
ciar quem é LGBT e quem não é”.
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pena que são assegurados pelo Estado”. A questão de separar os presos 
homossexuais e travestis em alas específicas é aplaudida e criticada por 
pesquisadores e pelas organizações da sociedade civil.

Segundo a ex-coordenadora de Direitos Humanos, todos os de-
tentos foram beneficiados pela ala LGBT, já que em troca das presas 
terem o direito ao salão de beleza, elas deveriam cuidar da biblioteca 
e distribuir livros aos apenados do outro pavilhão e cortavam o cabelo 
deles. As festas que eram realizadas na época, como a campanha de 
“melhor leitor” da ala Rosa, também contava com a participação de 
alguns presos heterossexuais. 

“A ala que tem nunca foi boa, primeiro porque é uma ala mas-
culina e a Walkíria fez com uma boa intenção, mas cadeia nunca 
foi maravilhosa, cadeia maravilhosa não existe. Maravilhoso é fazer 
projeto para que outras pessoas não entrem na cadeia”, opina Aniky 
Lima. A militante conta que durante o governo do PSDB, entre 2010 
a 2014, os movimento sociais não conseguiam entrar na ala e ouvir as 
demandas e que, hoje, o acesso está mais fácil.

Para o antropólogo Márcio Zamboni, a ala é uma medida pa-
liativa e um pouco ilusória. Ele enxerga dois quadros possíveis para 
essa política pública: quando os pavilhões específicos são piores que 
o convívio comum, assim se mantém só para quem é LGBT, já que 
ninguém quer ir para lá, somente vão aqueles que realmente pedem 
transferência, para não morrer em outra unidade; ou se são melhores 
que qualquer outro presídio, desandam rapidamente, porque as pes-
soas começam a dizer que fazem parte da comunidade, para serem 
transferidas para lá. “Se elas tiverem dando certo, vão atrair ódio e 
todo tipo de gente para conseguir algo melhor. Se elas forem piores, 
elas também estariam erradas, porque é uma forma de discriminação. 
Na prática, elas são uma ilusão”, conta. 

O diretor adjunto do presídio de Vespasiano, Paulo Rogério Al-
ves, afirma que não há como proibir a entrada de quem não é homos-
sexual, bissexual ou travesti, já que o processo é autodeclaratório. “Por 
exemplo, está vindo um preso para nós que está no sistema carcerário 
há quase vinte anos, e essa semana ele está dizendo que é homossexual e 
está vindo para nós. Não tem como a gente coibir, dizer que é ou não é”. 

O marido de Tamires não era LGBT, como ela define, mas se 
tornou do meio. “Não era para ele ter vindo para cá, ele veio achando 
que vinha para o pavilhão masculino, aí o amigo dele mandou ele vir 
pra cá. Ele não era LGBT”, revela. Apesar disso, ela não acha aceitável 
ter homens cisgênero e heterossexuais na ala, porque: “Estão se escon-
dendo dentro da sociedade gay”.

Apesar das reclamações, as detentas e detentos contam que no 
momento está tudo mais tranquilo, mas, às vezes, surgem discussões. 
Há um tempo, eles estavam causando transtornos, qualquer erro co-
metido por alguém já queriam o “pau no gato” – partir para a agressão. 
“Era tipo líder do pavilhão, alguém fala e junta dois ou quatro, pega e 
bate. Tem que sentar e dialogar, os caras grandões malham. Eu nunca vi 
homossexuais assim, entendeu?”, narra Edy, com perplexidade. Gordete 
não deixa que eles dominem e tragam o ritmo das outras cadeias para 
dentro da ala LGBT. Voz ativa e bagunça não são permitidas por ele. 

SEGREGA?

Walkíria La Roche conta que quando a primeira ala foi criada, a mi-
litância local criticou seu projeto. “Olha, está segregando as travestis 
e os gays”. Como réplica, ela respondeu “segregados estão todos que 
estão cerceados de sua liberdade. E muito pelo contrário, nós demos 
dignidade a essas pessoas, que foram aviltadas pelo seus direitos de 
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a revelar a orientação sexual ou identidade de gênero, sendo contra aos 
princípios do Protocolo de Yogyakarta; e distanciar as famílias dos pre-
sos que moram longe da unidade prisional. No Reino Unido, as pessoas 
que fogem da norma de sexualidade e cisgeneridade podem entrar em 
contato com grupos de apoio para oficializar as denúncias.

Márcio defende uma agenda pelo desencarceramento como uma 
possível saída e o respeito ao nome social, da manutenção dos cabelos, 
de peças femininas e de outros cuidados, além da criação de cotas para 
trabalho e educação dentro das unidades prisionais.

Aniky acredita que uma maneira de diminuir a reincidência 
de presas é criar uma casa de acolhimento para egressos, dando-lhes a 
oportunidade de ter uma casa por alguns meses, suporte de psicólogos, 
para que consigam ingressar novamente na sociedade. “Ela sai de lá e a 
única opção delas é ir para rua, porque a maioria não mora na cidade, 
vão para rua mal arrumadas. Às vezes, sem cabelo, aí tem que se man-
ter, porque no outro dia tem que comer e pagar um lugar pra dormir. 
Então, ela prefere ir para esquina. Não ganha, fica revoltada, rouba o 
primeiro cliente e volta para cadeia de novo. Isso não é ressocializar a 
pessoa”, exemplifica a militante, que defende a transferência de traves-
tis e transexuais para os presídios femininos. “Elas deveriam estar no 
presídio feminino, mas elas não querem”, afirma Raíssa. Segundo a 
pesquisadora, as detentas falam que essa mudança de unidade criaria 
um ambiente mais hostil no feminino do que no masculino, onde é 
possível ter um relacionamento e realizar trocas. 

Apesar das críticas quanto à separação dessa população do res-
tante da massa carcerária, a maioria dos presos entrevistados gostam 
da ala Rosa, mas defendem que precisam de mais oportunidades e 
dignidade na prisão. Segundo levantamento feito pela pesquisadora 
Natália Sanzovo, em sua dissertação de mestrado O lugar das trans na  

Em 2009, o então secretário de Estado de Defesa Social, Mau-
rício Campos Júnior, disse em entrevista ao UOL que tudo que é feito 
no sistema prisional de Minas Gerais tem como objetivo a humani-
zação, e a criação da ala possibilitou uma solução para os problemas 
enfrentados pelas travestis em presídio masculinos.  “[...] Então, pare-
ceu-nos inadequado mantê-los nessas condições. Mas, desde já afirmo, 
ninguém foi obrigado a ir à ala especial, em Bicas”, declarou.

O promotor de Justiça do Estado de São Paulo, Eduardo Valé-
rio, avalia que, ao mesmo tempo que a ala preserva a integridade física e 
psicológica do detento, também cria guetos, assim reforçando estigmas. 
Contudo, para ele, talvez seja necessário acentuar essas diferenças para 
superá-las. “Talvez, as alas, hoje, sejam importantes, necessárias, mas pre-
cisamos fazer juntos a naturalização da presença LGBT”, comenta.

Raíssa Belintani é pesquisadora do Projeto Justiça Sem Muros do 
Instituto Terra, Trabalho e Cidadania (ITTC) e conta que a ala, quando 
institucionalizada, pode romper com os relacionamentos afetivos entre 
os detentos, já que travestis, transexuais e gays se relacionam com ho-
mens heterossexuais na cadeia. Como o horário de banho de sol é separa-
do, essa população não quer se separar de seus companheiros ou conviver 
com alguém que brigou dentro do pavilhão específico e não deseja per-
manecer no mesmo espaço. “Você está protegendo, mas, na verdade, está 
estigmatizando ainda mais essa população”, diz. No caso do presídio de 
Vespasiano, foi observado que as detentas e detentos se relacionam entre 
si. Gays com gays. Travestis com homens heterossexuais.

A solução de separar a população LGBT encarcerada também 
foi adotada na Turquia, que criou uma prisão para esse grupo, após a 
vulnerabilidade que sofriam no convívio normal. Apelidado de “Prisão 
Rosa”, o projeto é fortemente criticado pelas ONGs locais por fortalecer 
a estigmatização que as pessoas LGBT enfrentam, forçar um indivíduo 
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prisão, 23 internas transexuais e travestis de unidades de Minas Gerais 
e São Paulo responderam onde prefeririam cumprir a pena. 11 respon-
deram que em um presídio somente para travestis e mulheres trans; 
oito escolheram uma ala para homens gays e bissexuais em presídio 
masculino; duas decidiram continuar no convívio com outros presos 
do gênero masculino; uma preferiu a unidade feminina com as mu-
lheres cisgênero e outra escolheu uma ala somente para a população T.

Eles e elas querem mais trabalhos, acesso à saúde, educação e 
perspectiva. Não só os 81 detentos da ala LGBT do presídio de Ves-
pasiano, mas os 726 mil presos, homens e mulheres do país. Como 
disse o escritor russo Leon Tolstói: “Quem nunca esteve na prisão, 
não sabe como é o Estado.”
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E
m 2000, Fred, um homem branco transexual de estatura baixa e 
de corpo largo, foi preso pela primeira vez por tráfico de drogas. 
Não conhecia muito do sistema prisional feminino, só o que egressas 

haviam lhe contado: nunca abaixar a cabeça para não ser pisado por nin-
guém. Logo em sua primeira noite, presenciou um crime. Observou, no 
escuro, a detenta mais veterana da cela enfiar uma caneta no ouvido de 
outra mulher enquanto dormia. Matando-a. Na manhã seguinte, quan-
do a guarda realizava a contagem de presas, perceberam a morte.

Ninguém quis assumir a culpa. A culpada disse, então, que as 
mais novas deveriam assumir o B.O. Fred se opôs. O seu jeito afoito 
não permitia falsas acusações. O Setor, cúpula de presas do Centro de 
Detenção Provisória de Santos, investigou o caso. Em uma das dis-
cussões, ele confessou quem realizou o crime. A mulher negou, mas a 
caneta verde fluorescente, guardada na jega [cama] dela, foi descober-
ta. Como consequência, a autora e sua família foram mortos, pois a 
vítima era filha do patrão de um morro. O motivo do assassinato: um 
amor não correspondido. 
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patão, tem um respeito maior por simbolizar a figura masculina”, diz. 
Para ele, o que impõe respeito é o que você é, não uma roupa qualquer. 

Fred descobriu que gosta de mulher aos 14 anos. Ele conta que 
na época não conhecia outros gêneros e sexualidades para além de ser 
gay ou lésbica. Saiu de casa aos 15 anos e se casou com uma jovem. As 
brigas com o padrasto foram o motivo para a emancipação. 

Durante a entrevista, ele se refere a si ora pelo pronome mas-
culino, ora pelo feminino – repete ainda seu nome de registro. Ele é 
um homem trans, mas já brigou tanto por respeito, que não se im-
porta mais em como a sociedade o enxerga. “Olha, dentro do meu 
eu, sei que estou dentro de um corpo errado. Mas não adianta falar 
isso para ninguém, que não vai mudar”. Definir uma sexualidade ou 
identidade de gênero para essas pessoas a partir de estudos acadêmicos 
não é possível. Muitas presas possuem nomes e aparências masculinas 
dentro das cadeias, mas não significa que sejam homens transexuais 
ou lésbicas. Muitas dessas transformações acontecem e morrem dentro 
das penitenciárias.

No caso de Fred, que entrou na prisão já se relacionando com 
mulheres, o interesse afetivo não foi uma descoberta. Segundo ele, 
o flerte acontece como na rua. Troca de olhares no pátio. Conversa, 
“ficadas” e, por fim, a mudança para mesma cela. Ele dava presentes, 
escrevia cartas. “A pessoa nunca teve aquele tratamento na vida. E, por 
mais que seja o pior lugar, ela teve um tratamento à altura dela. Na 
forma de afeto, de carinho, de atenção”, conta. 

Fred pode ser considerado dentro da categoria de “sapatão ori-
ginal”. De acordo com a explicação de Prisioneiras, de Drauzio Varella, 
essa pessoa nunca se relacionou com homens. Usam cueca, não depi-
lam as pernas, as axilas e os pêlos do rosto. O original é responsável por 
sustentar a mulher e cobrar respeito e fidelidade. “Johnny [detento] 

Não são todos os relacionamentos dentro da prisão feminina 
que chegam a esse resultado. Fred conta que namorou bastante duran-
te seu período preso. “Foi a fase que fui mais safado na minha vida. É 
tanta mulher que você não sabe qual você quer”. Os relacionamentos 
entre o mesmo sexo são normais na prisão feminina – com exceção 
do caso de homens trans, como Fred, que tem relações heterossexuais 
com mulheres. No livro Prisioneiras, de Drauzio Varella, ao perguntar 
a estimava de mulheres que se relacionam com outras mulheres dentro 
do cárcere, uma detenta respondeu: entre 80 a 85% do total.

“Dizem que muitas mulheres viram lésbicas na cadeia. Claro, o 
marido é o primeiro a abandonar. Na cadeia masculina, você vê 300 
pessoas na porta. Na feminina, você vê dois ou três caras. O pai, o 
irmão e, quem sabe, o marido. Homem não ajuda a mulher”, explica 
Fred. De acordo o Infopen Mulheres, em 2016, nos estabelecimentos 
masculinos, foram realizadas, em média, 7,8 visitas por pessoa ao lon-
go do semestre, enquanto nos estabelecimentos femininos e mistos, 
essa média cai para 5,9 por pessoa privada de liberdade.

Ao contrário do que acontece na sociedade, os relacionamentos 
entre mulheres dentro das penitenciárias não são um problema entre 
as presas e, comparados com as unidades masculinas, muito menos 
estigmatizados. As razões para esses namoros e casos espontâneos são 
diversas. Amor, sobrevivência, interesse ou carência. 

No artigo Homossexualidade feminina no cárcere: estratégias e 
(re)configurações de gênero como forma de sobrevivência, a socióloga Re-
nata de Souza Francisco observa que performar masculinidade agrega 
status entre a população carcerária feminina. O egresso de 35 anos, 
protagonista deste capítulo, conta que as presas entram de “calcinha 
fio dental e cabelão grande” e, no outro dia, estão usando cueca boxer 
e cabelo curto. “É para se impor. Elas acham que, quando você é sa-
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“foló”. “Quem é sapatão mesmo nunca vai permitir ser chamado de 
foló. É aquele que diz que é sapatão, mas, quando fica com mulher 
gosta de levar dedada. Sai com homem, mas gosta de ser sapatão, en-
tendeu?”, define Fred. O “chinelinho” é semelhante. É aquela que as-
sume uma masculinidade, contudo, quando livre, calça o chinelinho 
de cristal e procura um homem. Já o “pão com ovo”, é considerado 
indeciso, não sabe se gosta de homem ou de mulher, de acordo com 
a definição de Fred: “Pior que pão com ovo todo mundo gosta, né?”.

A única proibição é o relacionamento entre sapatões masculinos. 
“Casar dois bofinhos? Cara, é pederastia”, exclama Fred. Ele conta que 
já viu isso acontecer na prisão. O casal se torna vítima de piadas pre-
conceituosas ou de brincadeiras. A reprodução da heteronormatividade 
é nítida nesses casos. Fred explica que dois sapatões representam a figura 
masculina. “E cueca com cueca não dá. Se for para dormir com sapatão, 
então, vai dormir com homem”. Como se fosse necessário existir a repre-
sentação de um homem e de uma mulher para que um relacionamento 
seja possível. Semelhante ainda é a constituição dos casais heterossexuais, 
nos quais a mulher é encarregada de cuidar da limpeza da cela, enquanto 
o sapatão trabalha durante o dia – a partir do conceito do senso comum. 

Fred acredita que as mulheres aceitam melhor a lesbianidade do 
que os homens: “Mulher pode ser cobra, mas é mais humana”. O dire-
tor do Centro de Políticas Específicas da Secretaria de Administração 
Penitenciária (SAP) do Estado de São Paulo, Charles Bordin, em quase 
dois anos à frente do cargo, nunca recebeu uma ligação para falar sobre 
problemas das lésbicas e homens transexuais. Ele acredita que essa falta 
de demanda em relação à sexualidade e à identidade de gênero ocorre 
porque existe um apagamento desses grupos e também pela questão 
LGBT nas unidades femininas ser mais tranquila. “Por exemplo, não 
precisamos ficar separando a lésbica dentro das unidades. A mulher lida 

diz que [...] não se masturba nem admite que a namorada acaricie o 
corpo dele. [A namorada] Precisa ficar passiva”, detalha a obra. Fred 
afirma que, durante o sexo, não permite ser tocado. “Não curto, não é 
minha praia. Quer pegar? Deixa que eu pego”. 

A psicóloga e professora da Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro, Mariana Barcinski, no artigo Expressões da homossexuali-
dade feminina no encarceramento: o significado de se “transformar em ho-
mem” na prisão, explica que os relacionamentos entre detentas reproduz 
relações heterossexuais, em que existe um modelo hierárquico entre o 
agente ativo e passivo. A figura do homem e da mulher, respectivamente. 

Existem diversos tipos de “sapatões” na cadeia feminina. As 
“sacoleiras” são as que se interessam pelo jumbo oferecido pela com-
panheira – ou como, na definição de Fred: “As que se envolviam com 
outra pessoa pelo o que ela tinha, não porque gostavam”. Normalmen-
te, segundo ele, essa categoria se relaciona com as mulheres mais feias 
ou velhas do pavilhão. Em A homossexualidade, de Jacques Corraze, o 
psiquiatra cria o conceito de homossexualidade situacional para quan-
do uma pessoa heterossexual performa o desejo por alguém do mesmo 
sexo para adquirir um bem material ou poder. 

Além das sacoleiras, existem os “badaroscas”, considerada a ca-
tegoria mais desprestigiada de sapatão, por atuar exclusivamente por 
proveito. “Tudo que vem da pessoa é por interesse, nunca é algo que 
vem por querer”, afirma o homem transexual. No livro de Drauzio, 
as detentas definem algumas atitudes dessa categoria: “O badarosca é 
um viado preguiçoso”; “Passa o dia inteiro esparramado na cama es-
cutando música e vendo novela”; “É fuxiqueiro, galinha, interesseiro, 
passa a mulher pra trás e larga dela assim que arranja outra com mais 
dinheiro. Não tem atitude e nem respeito”. 

Outras que saem com homem ou mulher são chamadas de 
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(STF) reconheceu as uniões homoafetivas, que os casais homossexuais 
puderam realizar pedidos de reconhecimento da relação para adquirir 
o direito às visitas íntimas. A resolução nº 4 do Conselho Nacional de 
Política Criminal e Penitenciária (CNPCP), do MJ, publicada no dia 
29 de junho de 2011, recomenda que os departamentos estaduais pe-
nitenciários garantam o direito à visita íntima aos casais heterossexuais 
e homossexuais e também para detentos casados entre si, em união 
estável ou em relação homoafetiva.

Cerca de seis meses depois da criação da resolução, o G1 fez um 
levantamento e constatou que 196 presos homossexuais em 14 estados 
solicitaram o direito à intimidade, com base no reconhecimento dessas 
relações pelo Estado. Fred nunca solicitou o direito à visita íntima. Em 
sua primeira passagem, nos anos 2000, tinha uma esposa o aguardando 
na rua, mas, segundo ele, a unidade não permitia nem a visita íntima 
para as mulheres heterossexuais. A solução encontrada era se relacionar 
dentro das celas, enquanto as agentes não observavam. Somente no fim 
do cumprimento da segunda passagem, presenciou a permissão sendo 
praticada pelas detentas. 

A pesquisadora do projeto Justiça Sem Muros do Instituto Terra, 
Trabalho e Cidadania (ITTC), Raíssa Belintani, conta que faltam leis 
específicas para o respeito de mulheres lésbicas no sistema carcerário, 
já que o cumprimento do direito à visita, por exemplo, acaba sendo ar-
bitrário. “Dependendo da administração da penitenciária, eles podem 
falar: ‘não, você não vai ficar na cela sozinha com essa mulher. Você 
vai ficar no pátio, porque está com uma mulher’”, diz. Roberta Ca-
nheo, também pesquisadora do Instituto, conta que dependendo do 
estabelecimento prisional, apesar de não ser explícito o preconceito, 
pode-se colocar entraves burocráticos para que a visita não aconteça, 
como afirmar que a roupa não está de acordo ou prolongar o prazo de 

com sexualidade de forma diferente do homem”, diz. 
Mesmo existindo uma boa aceitação das relações homossexuais 

pelas detentas, nem sempre os agentes penitenciários apresentam con-
duta semelhante. Por volta de 2012, quando Fred cumpria pena pela 
segunda passagem, os guardas da Penitenciária Feminina de Tremem-
bé e do Butantã impediam os relacionamentos. Se dormissem duas 
presas juntas, eram encaminhadas para o castigo, onde permaneciam 
por 10 a 30 dias em uma cela, sem direito ao banho de sol. “E ainda 
ficava escrito lá na frente: ‘Detenta não receberá visita, porque estava 
de ato de lesbianismo’. Imagine a vergonha. Sua família vai te visitar 
e, chegando lá, dá de cara com a porta e ainda escuta isso. Como se 
‘lesbianismo’ fosse uma doença”, comenta. 

 Uma vez, uma agente do Butantã flagrou Fred com a parceira 
na mesma cama. A mulher disse “Da próxima vez, eu vou deixar o 
quarto inteiro de castigo”. Ele retrucou: “Quarto inteiro não! A se-
nhora está querendo por presa contra presa aqui?”. Foram até o chefe 
de plantão para resolver o conflito. No final, Fred não foi castigado e 
a guarda mudou de pavilhão. Enquanto isso, algumas agentes fingiam 
que não viam nada e permitiam que ele circulasse entre os andares – o 
que era proibido – para visitar a cela da amada.

 Márcio Zamboni pontua que questões de conjugalidades, 
como o reconhecimento das uniões e o direito às visitas íntimas, são as 
principais demandas da população L e T nas prisões femininas. Para as 
lésbicas e bissexuais que têm uma companheira fora dos muros, a re-
solução do Ministério da Justiça (MJ), de 1991, que regulariza a visita 
íntima nos presídios femininos, não permitiu o acesso ao motelzinho 
– apelido do local da visita íntima. Devido à falta de comprovação da 
união estável, ainda não reconhecida pelo Estado brasileiro. 

Somente em 2011, data em que o Supremo Tribunal Federal 
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livre manifestação da identidade de gênero.
O caso chegou ao STF por meio de um habeas corpus requerido 

pela defesa de Laís, que foi negado pelo ministro sob a justificativa que, 
pela gravidade do crime cometido – crime de extorsão mediante restrição 
da liberdade da vítima –, a detenta deveria permanecer presa. Além disso, 
a defesa argumentou que ela se encontrava em uma penitenciária mascu-
lina com 31 homens “sofrendo todo o tipo de influências psicológicas e 
corporais”.

A decisão abriu pretexto para discussão sobre o lugar correto para 
mulheres trans e travestis privadas de liberdade, que sofrem violências 
e desrespeitos quanto à identidade de gênero. Em junho, a Associação 
Brasileiro de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais e Inter-
sexos (ABGLBT) protocolou uma ação para que o STF determine que 
presas transexuais e travestis optem em cumprir pena em unidades fe-
mininas ou masculinas. Novamente, Barroso decidiu que fosse coletadas 
mais informações sobre a população T encarcerada e os impactos de sua 
transferência sobre o sistema antes da apreciação da liminar.

No final de agosto, a Advocacia-Geral da União (AGU) en-
caminhou ao Supremo Tribunal Federal um parecer sendo contra a 
transferência dessa população às unidades femininas. Argumenta-se 
que a permanência de travestis em estabelecimentos prisionais mascu-
linos não fragiliza a proteção à dignidade e à saúde dos presos e nem 
desrespeita o tratamento dessa população, visto que o artigo 3° da Re-
solução Conjunta n° 1/2014 regulamenta que serão oferecidos espaços 
específicos às travestis e transexuais, se assim desejarem. 

Além disso, a AGU pontua que a posição tomada visa o bem-
estar e a segurança dessa população com os interesses de outros grupos 
vulneráveis do sistema carcerário. “Constata-se que as disposições 
atacadas preservam, adequadamente, os direitos das pessoas transexuais 

recebimento do documento de entrada na unidade.
O cárcere feminino não é como a ilha de Lesbos da Grécia An-

tiga, onde a poetisa Safo declarava, em seus poemas, seu amor e dese-
jos eróticos por mulheres. Não há estatísticas oficiais sobre o total de 
mulheres lésbicas ou de homens transexuais no sistema penitenciário. 
Contudo, existem dados que mostram a vulnerabilidade dessas mu-
lheres, as quais, em grande parte, são negras e pobres.

São dentro dos muros que elas sentem ainda mais a falta de 
acesso à saúde e educação, vivenciam a violência do Grupo de Inter-
venção Rápida (GIR), que as humilham e agridem por estarem presas. 
Ser mulher privada de liberdade é cumprir uma pena que se multipli-
ca, em muitos casos, por ser abandonada pelo parceiro e familiares, 
por estar grávida ou lactante, por sentir saudade dos filhos, ou por 
simplesmente ser mulher. 

G Ê N E R O  F E M I N I N O ,  P R I S Ã O  F E M I N I N A

No dia 14 de fevereiro de 2018, o ministro do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), Luís Roberto Barroso, determinou que duas travestis enqua-
dradas no mesmo processo, Laís Fernanda e Maria Eduarda Linhares, 
fossem transferidas para uma unidade prisional feminina. A decisão teve 
como base as recomendações da Resolução Conjunta nº 1 de 2014, 
do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, que determina 
condutas para o acolhimento da população LGBT nas prisões do país. 
Recomendando que as pessoas transexuais masculinas e femininas pos-
sam escolher se desejam ser encaminhadas para as unidades femininas e 
a criação de espaços específicos para gays e travestis no convívio mascu-
lino. Além do respeito ao nome social da pessoa privada de liberdade e a 
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tis, e indeferiu a transferência para estabelecimento prisional feminino. 
Na conclusão, a magistrada destaca que a decisão de Barroso não faz 
menção à transferência para presídio feminino. O ministro, na realidade, 
dispôs que as duas mulheres fossem transferidas para um “estabelecimen-
to prisional compatível com as respectivas orientações sexuais”. Confun-
dindo orientação sexual com identidade de gênero. 

Além disso, Leila Cury ressalta que as pessoas trans são alocadas 
em celas separadas e têm direito ao banho de sol em horários separa-
dos dos homens. As diferenças biológicas entre as mulheres cisgênero e 
transgêneros também foram apontadas como um problema para a juíza, 
que argumenta: “para preservação do direito de uns, não pode haver 
desrespeito aos direitos de outros”. “A musculatura esquelética de quem 
nasceu homem tem fator hormonal que lhe assegura vantagem de força 
sobre a mulher. Não é preciso muito esforço intelectual para facilmente 
concluir que a probabilidade de ocorrerem brigas ou desentendimentos 
é grande, assim como a probabilidade de haver superioridade física das 
mulheres trans em relação às mulheres cis é maior ainda, de forma que 
estas se tornariam alvos frágeis”, salienta.

Quando procurada, a ABGLBT não se pronunciou. Atual-
mente, Laís Fernanda e Maria Eduarda encontram-se na penitenci-
ária masculina Wellington Rodrigo Segura, em Presidente Prudente, 
a pedido delas mesmas. Laís Fernanda solicitou para que não fosse 
transferida, pois já estava em período para progressão de regime semia-
berto. Já Maria Eduarda chegou a ser transferida para outra unidade, 
mas pediu para retornar, de acordo com a Secretaria de Administração 
Penitenciária do Estado de São Paulo.

e travestis submetidas ao sistema penitenciário, não havendo que se falar 
em afronta a qualquer dos preceitos fundamentais tidos por violados”.

O antropólogo Márcio Zamboni ainda afirma: “Transferência 
para o presídio feminino também é bem complicado. Não necessaria-
mente as mulheres [transexuais ou travestis] querem. Elas podem até 
apanhar mais”. Ele acredita que se for para realizar a mudança, as tra-
vestis e transexuais devem ter uma ala especial ou uma unidade inteira 
para que elas não se misturem com as mulheres cisgênero. Contudo, 
pontua que é contra a construção de novas unidades penitenciárias e 
que o desencarceramento é a solução mais efetiva. 

A pesquisadora do ITTC, Raíssa Belintani, concorda com o fato 
de que essas mulheres podem ser hostilizadas, além da quebra de rela-
cionamentos e de trocas, já que a prostituição é um dos meios para se 
conseguir os materiais necessários para a sobrevivência. 

“Elas são mal assistidas pela família, não tem nenhuma ajuda 
material. As pessoas trans geralmente são as que menos têm ajuda ma-
terial. A gente sabe que elas acabam trabalhando sexualmente dentro 
das penitenciárias. O cigarro e a comida vem, muitas vezes, a partir 
dessa atividade”, ressalta o diretor do Centro de Políticas Específicas 
da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), Charles Bordin. 
Ele conta que a SAP perguntou aos homens homossexuais, bissexuais 
e às mulheres transexuais e travestis para onde gostariam de ir, e disse 
que a maioria respondeu que prefere ficar no convívio masculino. As 
poucas que gostariam de ser transferidas para o feminino, na opinião 
dele, acreditam que terão uma vida melhor nessas unidades, o que não 
é garantido. 

No dia 16 de maio de 2018, a juíza da Vara de Execuções Penais 
do Distrito Federal, Leila Cury, negou habeas corpus formulado coletiva-
mente por 11 presas provisórias, que se declararam transexuais ou traves-
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E DEPOIS?
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F
red nasceu pela terceira vez no dia 14 de fevereiro de 2013 por 
volta das 14 horas. A sensação de estar livre depois de anos obede-
cendo regras e sobrevivendo à precariedade das cadeias brasileiras 

é como ser um pássaro que, depois de anos aprisionado, pode final-
mente bater as asas, como define o egresso. Ele nasceu pela segunda 
vez, quando cumpriu a pena de sua primeira passagem. Mas voltou 
para detrás das grades depois de pouco tempo vivendo no mundo. 
Para a maioria dos presos, reviver não é incomum.

Estar livre é como um parto, assim ele descreve. Um nascimen-
to, mesmo não se recordando do momento em que veio ao mundo. 
Ele compreende que, a partir de então, precisa entender as mudanças 
da sociedade da qual esteve ausente. Naquele dia, Fred estava almoçan-
do na Penitenciária Feminina do Butantã. Quando ouviu seu nome 
sendo chamado repetidamente pelo agente, não assimilou que era ele, 
porque estava sendo chamado pelo nome de nascença, enquanto todos 
o conheciam pelo apelido. Somente atendeu a convocação quando o 
chamaram pelo sobrenome. 
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novas para ele. “Você vive em um mundo tão fechado com tantas regras, 
que, quando você sai, e vê tudo tão livre, você se sente um peixe fora 
d’água”, disse. Quando sentia raiva ou estresse, chegava a pensar que pre-
feria estar preso. Se o chamassem de folgado, era o fim. “Eu queria até 
agredir, porque, na cadeia, folgada era quem já deu para vários”. Coisas 
tão simples, que para ele se tornavam bichos de sete cabeças.

Com 35 anos de idade, Fred conta que a liberdade deixou sua 
mente perturbada. Se não fosse pelos seus amigos e familiares, conti-
nuaria na mesmice. Quando ele recebeu o alvará de soltura, ganhou 
uma festa surpresa de seus amigos. Todos estavam casados e com fi-
lhos. “De todos, eu era o único perdido. É muito complicado ver que 
todo mundo teve um destino, e você ficou parada naquilo ali. E não 
sabe se ainda dá tempo de correr atrás e ter algo também, ou se você 
vai continuar parado ali”, desabafa.

A sensação de desencaixe é comum a outros egressos. Xampy 
também sentiu a impotência para mudar sua trajetória, mas teve o 
apoio da mãe, que sempre o visitou na cadeia. Ao entrar  no assunto 
da vida pós-prisão, a feição dele – que sempre se mantém sorridente 
mesmo contando os maiores percalços que viveu na cadeia – se fecha 
timidamente. Sente-se o nó em sua garganta. Quando encontrou os 
amigos depois de solto, eles falaram de suas viagens internacionais e 
outras conquistas. E para onde foi Xampy? Para o Centro de Detenção 
Provisória de Pinheiros. Apesar de não falarem por mal, aquilo o ma-
chucava no início. “O mais foda de estar preso é voltar para rua, essa 
é a pior parte”, lembra . Saber das conquistas dos conhecidos afetou a 
autoestima de Xampy. Ele não queria ver mais ninguém. Sentiu-se um 
lixo por ter ficado para trás, descreve. 

Somente conseguiu emprego informal e por indicações de ami-
gos. Ser egresso é um fator determinante para não conseguir um em-

“A cadeia parou na hora que eu ganhei a minha liberdade, imagi-
na todo mundo gritando ao mesmo tempo”, conta. Ele teve que esperar 
os guardas voltarem do plantão para atravessar os portões da penitenciá-
ria. E ainda teve a sorte de conseguir a liberdade bem no dia do pecúlio, 
quando poderia fazer compras com o salário que recebia pelo trabalho 
dentro da unidade e, dessa forma, saiu de lá com dinheiro no bolso. 

Resolveu fazer uma surpresa para a família. Pegou um ônibus 
até a rodoviária do Jabaquara e, depois, uma van, que desceu em San-
tos. Chegou em frente ao seu lar e bateu no portão. Quando a tia, que 
sempre o ajudou enquanto esteve preso, abriu a porta com a sobrinha 
no colo, quase derrubou de tanto nervosismo o bebê de nove meses. 
Fred pegou a filha de sua irmã e todas se abraçaram. “O que você está 
fazendo aqui? Não me fala que você fugiu”.

A avó estava jantando no momento da chegada, mas não re-
conheceu o neto de cabelos curtos – acostumou-se com a imagem do 
filho de criação, com o corte mais longo. “Eita, que não está me reco-
nhecendo mesmo!”, disse ele. “Meu Deus”, respondeu a senhora que 
chorou e até teve que ir ao hospital por causa da pressão alta. Mas era 
o de menos, já que “a menina dos meus olhos”, como carinhosamente 
se referia a ele, voltou para casa. 

“Ali, você passa por coisas que Deus duvida e o diabo dá risa-
da. É indescritível a sensação de sair e saber que você não vai precisar 
voltar mais”. O dinheiro que conseguiu trabalhando no presídio ao 
longo dos anos serviu para sustentá-lo por três meses. Ele teve dificul-
dade em encontrar um emprego, mas graças ao irmão conseguiu um 
trabalho em uma rede de restaurante, sem o dono ter conhecimento 
do passado dele.

A felicidade de estar livre não é contínua. Fred sentia que tinha 
parado no tempo. As interações sociais e a tecnologia eram totalmente 



124 125

Tranviados no cárcere

tenciária (APP), do Centro de Detenção Provisória Chácara Belém, 
não esperava a liberdade – é comum o preso desconhecer a data exata 
de saída. Despediu-se do marido, dividiu todos os seus pertences com 
o restante dos presos, obedecendo a regra de não levar nada de dentro 
para fora. Tomou um banho, arrumou o cabelo e se maquiou para sair 
bonita. Abraçou os detentos e saiu sorrindo. Vida nova, tudo novo.

No dia seguinte, retirou o dinheiro pelo trabalho na unidade 
e viajou à cidade de Juquiá, no interior de São Paulo, para passar uns 
dias com a mãe. Voltou antes, a recepção de sua progenitora não foi 
a esperada. “Ela não demonstra carinho nenhum, amor e afeto, mi-
nha mãe não demonstra nada disso. E eu precisava de alguém que me 
acolhesse naquela hora”, conta. A mãe respondeu que não a poderia 
ajudar financeiramente. Apesar de saber do amor que a mãe sente, a 
frieza não era o que ela precisava no momento.

Voltou para São Paulo e morou em uma pensão, que não con-
seguiu pagar por muitos meses. Alguns dias, ela não tinha o que comer, 
comprava três pãezinhos e um café preto de dois reais, repetia a mesma re-
feição no período da tarde para não dormir com fome. “Pra quê? Para não 
voltar para o mundo das drogas e da prostituição, não me envolver com as 
pessoas que não prestam”, conta. Outro motivo que a impediu de retornar 
aos hábitos do passado foi a ordem judicial que a proíbe de estar nas ruas 
das 22 horas às 6 horas da manhã. “Eu não posso estar em lugares de índo-
le duvidosa, bares, boates, bocada [biqueira]. Por isso, dificultou demais, 
senão eu teria voltado pras ruas à noite pelo fato de ter passado fome”.

Atualmente, Stella está na casa de uma amiga que conhece há 20 
anos, mas, mesmo assim, se sente sozinha. Ela não desistia da busca por 
um emprego. Pegava a bolsa, os documentos e recorria a quem pudesse 
ajudá-la nessa empreitada. Stella conta que nunca foi de reclamar, então, 
não pedia dinheiro para os outros e fingia que tudo estava sob controle.

prego. Xampy já sofreu com essa situação diversas vezes. “Você passa 
em tudo. De repente, você recebe uma ligação: ‘Olha, aconteceu um 
problema e não poderemos ficar com você’. Mas você sabe qual foi o 
problema: você tirou cadeia”, desabafa. E o fato de existir a possibili-
dade de algum chefe descobrir já desmotiva a procura de um empre-
go com carteira assinada. Para um contratante saber se o candidato é 
egresso do sistema carcerário, basta procurar pelo nome nos tribunais 
regionais e também pelos antecedentes criminais da Polícia Federal ou 
do órgão de segurança pública estadual. “Cedo ou tarde, as pessoas do 
seu trabalho vão descobrir e você vai para a rua”.

Além de egresso, ser LGBT dificulta ainda mais a entrada no 
mercado de trabalho. Em 2015, a empresa de recrutamento e seleção 
Elancers promoveu uma pesquisa com dez mil empresas no Brasil so-
bre o mercado de trabalho para essa população, 20% responderam que 
não contratariam uma pessoa homossexual; 7% não contratariam um 
LGBT de modo algum, enquanto 11% só pensam na possibilidade de 
contratação se não fosse para um cargo de chefia. 

De acordo com a Associação Nacional de Travestis e Transexu-
ais (ANTRA), estima-se que 90% da população transexual e travesti 
está na prostituição por falta de oportunidade. Stella já fez parte dessa 
realidade, sendo prostituta e mula do tráfico internacional de drogas. 
Durante o evento de apresentação do programa “Diversidade à mesa”, 
da Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), para empresários, 
que a ouviram discursar sobre como o programa de culinária para de-
tentos foi bom para ela. Com uma pasta na mão, cheia de papéis, ela 
apresentou a carta de indicação feita pelo vereador Eduardo Suplicy. 
Mas, até aquele momento, não havia conseguido um emprego.

A mulher de 51 anos não teve o mesmo apoio que Xampy e 
Fred. Quando recebeu o alvará de soltura da Ala de Progressão Peni-



126 127

Tranviados no cárcere

Atualmente, as ex-participantes da Gangue das Bonecas, Rafa-
ela e Dandara, vivem no centro de acolhida para mulheres transexuais 
da cidade de São Paulo, chamado Casa Florescer. Xampy se formou 
em História e organiza festas famosas da cena underground da cidade. 
Fred é cozinheiro em um restaurante em Santos e divide o apartamen-
to com um colega de trabalho. Vive há poucas quadras da praia. Bas-
tante falante, conta sobre os mais diversos assuntos: relacionamento, 
saideira, trabalho e a família, que significa muito para ele. 

Era o último dia de vida da mulher que o criou como um filho. 
Em um leito de hospital, durante a madrugada, a avó de Fred, cha-
mando-o pelo apelido de infância, disse: “Olha Nani, eu não vou te 
pedir nada, não vou te cobrar nada, eu só quero que você me prometa 
que nunca mais vai voltar para essa vida”. Às 7 horas da manhã, ela fa-
leceu. Era terça-feira, dia 2 de julho de 2013. Desde então, a promessa 
está sendo cumprida. “Eu falei que não ia voltar e não volto”.

“Eu ia todos os dias no departamento de Reintegração da SAP 
falar com as pessoas, para saber se elas podiam me ajudar a arrumar um 
emprego. Muitas vezes, eu ia também, porque eu tinha vontade de to-
mar um café com leite e não tinha dinheiro, e lá tinham as máquinas em 
quase todos os andares”, revela. Dessa forma, conseguiu uma inscrição 
para fazer um curso para cuidar de idosos que a dava o direito ao vale 
transporte, aliviando, assim, as andanças pelo mercado de trabalho.

Na última vez que a encontramos, Stella tinha uma boa notícia. 
Finalmente, conseguiu um emprego no Centro de Referência de Assis-
tência Social (CRAS) por meio do Programa Operação Trabalho (POT) 
da prefeitura de São Paulo. “Quando ela perguntou minha disponibi-
lidade, disse que era para ontem. A moça foi muito simpática, conver-
samos um pouco na entrevista. Não se importaram se eu era ou não 
egressa. Vou trabalhar de segundo a sexta, seis horas por dia. Eu adorei!”.

Depois da conversa, fomos para um evento sobre as lutas anti-
-prisão no Brasil e nos Estados Unidos. Diversos militantes pelo de-
sencarceramento estavam presentes na mesa, narrando o conhecimen-
to acadêmico e o que presenciam nas visitas aos presídios. Quando a 
fala é aberta ao público, um homem negro, que fora detido na época 
do Carandiru, faz uma analogia sobre a realidade dos egressos com a 
população negra escravizada: “Como na escravidão, fomos libertos, 
mas sem ter para onde ir”. Stella, um pouco nervosa, se levanta da 
cadeira, com o corpo sempre ereto, e fala sobre sua resistência e exis-
tência enquanto esteve presa e, com orgulho, compartilha a conquista 
do novo trabalho. Todos aplaudem. Ela sorri, coloca as mãos no meu 
ombro e pergunta: “Eu fui bem?”. 

* * *
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A primeira vez que entramos dentro do pavilhão, sentimos medo. 
Diversos homens jogando futebol, outros sentados ao redor da 
quadra, pessoas transitando pelas escadas e corredores. Nunca 

havíamos estado tão próximo do cárcere.
As celas eram abafadas e com cheiro forte de desinfetante, mas 

organizadas da melhor maneira possível. Junto aos integrantes da Pas-
toral Carcerária, fizemos uma roda com mais de dez presos e nos apre-
sentamos. Alguns falavam o nome e o crime que cometeram. Outros, 
tentavam omitir os detalhes. 

Ouvir de homens que foram presos por matarem a esposa ou 
por estupro é uma tarefa difícil de se colocar no lugar do outro. Mas, 
não estávamos ali para julgar. Não é nosso papel, ainda mais sobre 
uma pessoa que está cumprindo sua pena. Na roda, aparentemente, 
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sábados e domingos de manhã, a caminho das unidades, cruzamos com 
diversas pessoas em situação de rua. Percebemos diversas mulheres car-
regando uma mala transparente com tupperwares cheias de comida, às 
vezes, acompanhadas de crianças – provavelmente seus filhos ou netos.

Olhamos ambulantes vendendo as mesmas mochilas que nada 
escondem e comidas na porta das estações. Ao sair do metrô, encon-
tramos, novamente, as mesmas pessoas. As mulheres livres cozinham 
para suas irmãs, mães ou parceiras que estão aprisionadas. Como o 
sistema é rígido na segurança, precisam deixar tudo à vista, por isso as 
malas são transparentes.

Os informais que montam as barraquinhas na frente das esta-
ções ou na porta dos presídios vendem cigarros – que são moeda de 
troca dentro da penitenciária – e lanches para os familiares se alimen-
tarem enquanto aguardam o processo de visita. O negócio é rentável. 
Muitas pessoas se movimentam pela cidade com destino às unidades 
prisionais do país. Existem grupos de mulheres que se organizam para 
alugar uma van e visitar o marido em outras cidades. 

Ao sair da penitenciária, a cadeia não saiu do nosso entorno. 
Antes, no alto dos meus privilégios, achava que o sistema prisional 
estava distante da minha realidade. Hoje, cruzo com moradores de rua 
e penso: “Por que ignorar? Se ele estivesse nas penitenciárias as quais 
visito, certamente conversaríamos tranquilamente”. 

Não adianta fugir de egressos e das prisões. A temática carcerá-
ria está entrelaçada ao cotidiano. Na política de encarceramento em 
massa. Na precariedade dos presídios brasileiros que não ressocializam 
e que aumentam o número de moradores de ruas e de desempregados. 
Sabe o mendigo que encontramos na rua? Provavelmente, já foi ou 
será preso em algum momento. Os impactos dos presídios estão mais 

não havia nenhuma pessoa LGBT – raramente elas participam das 
visitas religiosas. Tivemos que lidar com nossos preconceitos e alteri-
dade para entender a trajetória daquelas pessoas privadas de liberdade.

Transviados no cárcere surge a partir de quem somos e de nossa 
curiosidade. Abordamos como as pessoas que não seguem o padrão de 
sexualidade e de gênero sobrevivem dentro dos presídios em São Paulo 
e Minas Gerais. Não explicitamos os motivos do encarceramento dessa 
população. Como não somos pesquisadores e, sim, repórteres, expli-
caremos a seguir as razões daquilo que observamos e do que é possível 
entender a partir das entrevistas concedidas.

O caminho à prisão para quem é LGBT começa quando a famí-
lia não aceita quem a prole ama ou é. Expulsas ou refugiadas do próprio 
lar para a viver da maneira que desejam, sofrem com as vulnerabilidades 
da sociedade. As mulheres transexuais e travestis recorrem à prostituição 
para não passar fome – atualmente, envolvem-se com o tráfico de drogas 
pela demanda dos clientes. 90% dessas mulheres se prostituem no país 
por falta de oportunidades no mercado de trabalho.

Para não esquecer de outros indicadores, ser negra ou negro, 
pobre ou do gênero feminino potencializam as chances de não superar 
esses obstáculos. E quando são presas, sofrem com a subjugação dos 
outros detentos masculinos e heterossexuais. Raramente, recebem a 
visita de entes queridos. Sem a ajuda da família, prostituem-se para 
conseguir um sabão, cigarro e outros objetos.

Quando ganham a liberdade, em muitos casos, não contam com 
o apoio de ninguém mais uma vez. Precisam voltar às ruas para sobre-
viver. O ciclo se renova. E com mais uma característica: ser ex-detenta.

Como dissemos no primeiro parágrafo, o cárcere parecia longe 
da nossa realidade. Ao menos para nós, homens de classe média. Aos 
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próximos das classes mais baixas, mas tangenciam toda a população. 
Os muros não são tão altos quanto parecem. O primeiro passo para 
ressocializar é entender que existe humanidade em quem errou. 

Lá pelas últimas visitas que fizemos, mais de vinte presos resol-
veram, em coro, cantar a música Jesus Chorou do Racionais MC’s. To-
dos sabiam a letra. Cantavam colocando sentimento em cada palavra. 
Os olhares se encontravam com um olhar de respeito mútuo. Talvez, 
esse momento representa o que é entender o outro. Finalizamos Trans-
viados no cárcere com um trecho da música:

“Do que adianta eu ser durão e o coração ser vulnerável?
O vento não, ele é suave, mas é frio e implacável

(É quente) Borrou a letra triste do poeta
(Só) Correu no rosto pardo do profeta

Verme, sai da reta
A lágrima de um homem vai cair
Esse é o seu B. O. pra eternidade

Diz que homem não chora
Tá bom, falou

Não vai pra grupo irmão, aí
Jesus chorou!

[...]
Humanidade é má e até Jesus Chorou”




