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RESUMO: O presente artigo tem como proposta apresentar e investigar um 

segmento do turismo ainda não muito explorado, o turismo carcerário. 

Apresenta, como objetivo principal, uma análise sobre a importância do 

reconhecimento da existência deste fluxo turístico. Buscou-se, através de 

entrevistas com empresários dos ramos de hospedagem, alimentação, serviços 

e transporte, além de pesquisas qualitativas com a demanda, nos municípios 

de Tremembé, Hortolândia, Sorocaba, Itapecerica da Serra e São Paulo, 

esboçar um diagnóstico da infraestrutura e das necessidades existentes, e a 

soma dessas informações possibilitaram a análise das dificuldades 

encontradas no desenvolver diário desta atividade turística peculiar pelos 

empresários, além da discriminação sofrida pelo turista. 

Palavras-chave: Turismo Carcerário; Turismo Sociofamiliar; Discriminação; 

Desenvolvimento Turístico. 

 

ABSTRACT: This article aims to present and search into a segment of tourism 

that is not much explored yet, the prison tourism. It presents as it's main goal an 

analysis of the significance of the acknowledgment of this touristic flow. It it 

sought to build up a diagnosis of the structure and needs that exist today, by 

interviewing businessmen of hosting, feeding, services and transportation and 

qualitative researching with the demand in the cities of Tremembé, Hortolândia, 

Sorocaba, Itapecerica da Serra and São Paulo. The amount of this information 

had made possible the analysis of the difficulties the tourism businessmen find 

out to acomplish this particular touristic activitie every day. Besides it studied 

the prejudice with the tourist as well. 

Keywords: Tourism prison; family socio tourism; discrimination; tourist 

development 
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1. Introdução 

Não se sabe ao certo há quanto tempo o homem começou a se deslocar, mas, 

segundo Diamond (2009) o primeiro fóssil de um ancestral humano (Homo 

erectus) a ser descoberto fora do continente africano data de aproximadamente 

um milhão de anos atrás, encontrado na ilha de Java, na Ásia. 

Desde o início dos tempos o homem sente necessidade de se deslocar, 

motivado pelas mais diversas urgências ou mesmo pela vontade de buscar 

novos horizontes. 

Como qualquer fato ou evento de interesse científico, que pode ser descrito e 

explicado cientificamente é tratado por fenômeno, podemos dizer que o homem 

executa o ato de viajar desde o surgimento de nossa espécie. 

Trazendo para a realidade atual, o fenômeno social denominado de turismo é 

definido por Panosso (2005), analisando os dados coletados em sua pesquisa 

sobre fenomenologia: 

Conforme os dados analisados, o turismo não se mostra de 

uma vez para nós. Primeiramente observamos seus aspectos 

mais visíveis, como a geração de renda, o impacto ambiental e 

o fluxo de pessoas. Apesar de não observarmos diretamente 

aspectos como as motivações para viagens e o atendimento de 

um recepcionista de hotel, nossa mente “intenciona” – 

fenomenologicamente – que tais aspectos estão ali, que 

existem. Em uma primeira observação, apenas o fato turístico é 

manifestado. Para a investigação fenomenológica interessa ver 

o turismo em si, como ele se manifesta, qual o sentido que o 

ser humano dá a ele. Interessa ver retratos em vez de papel, 

meios de transportes que realizam desejos em vez de veículos, 

turistas em vez de viajantes, vontades e anseios em vez de 

exigências. 

 Assim, a fenomenologia busca ver o que está além das 

manifestações das coisas e seres, busca, além do fato, o 

fenômeno. 
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No presente artigo, buscamos enxergar o viajante como aquele que faz com 

que ocorra o fenômeno do turismo e todos os recursos usados por ele, como 

equipamentos turísticos, proporcionando geração de renda aos envolvidos 

neste processo, tais como transporte, alimentação e hospedagem, entre outros. 

Contudo, devemos também citar o que temos de mais tradicional na definição 

sobre o turismo, destacando a afirmação de Margarita Barretto (2003): 

 O conceito turismo surge no século XVII na Inglaterra, referido 

a um tipo especial de viagem.” e ”Para uma melhor 

compreensão da história do turismo, é essencial retornar à 

diferença entre o conceito de viagem, que implica apenas 

deslocamento, e o conceito de turismo, que implica a existência 

também de recursos, infra-estrutura e superestrutura jurídico-

administrativa. 

Mediante conceitos estabelecidos que englobam um universo vasto de 

vertentes a serem exploradas acerca do turismo, podemos ressaltar o 

segmento turístico de visita a amigos e parentes como um dos mais praticados 

no Brasil, 55,4% do mercado de turismo doméstico, segundo a FIPE – 

Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (2006). Esta vocação turística 

envolve o simples ato de visitar um ente querido que reside fora dos limites 

urbanos da cidade de origem do viajante.  

Em sua obra Análise Estrutural do Turismo, Beni (1997), ao tratar da vocação 

turística do núcleo receptor, cita o segmento Turismo Sociofamiliar, e assim o 

define: 

 Denominação dada ao deslocamento de turistas que têm, na visita a 

parentes e amigos, a sua principal motivação de viagem, utilizando-

se de meios de transporte eminentemente rodoviários e hospedando-

se na residência de seus familiares e de pessoas de seu 

relacionamento. Este fluxo (...)  correspondeu a 73,2% de um 

universo de 38 milhões de turistas domésticos no Brasil. O conceito 

amplia-se para abranger duas novas vertentes que mobilizaram 

fretamento de ônibus, equipamentos de alimentação e, 

eventualmente, alojamento, com a recente descentralização do 

sistema carcerário, originando o denominado “turismo familiar 

prisional”, ou seja, visita de parentes ao ente familiar cumprindo pena 
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sob a custódia do Estado. A outra é representada por familiares e 

amigos que se deslocam aos grandes centros hospitalares e 

instituições de recuperação de drogados para visita a pacientes 

internados em tratamento. 

Partindo desta citação de Mário Carlos Beni, podemos observar o fenômeno do 

turismo oriundo da visitação a parentes cumprindo pena em regime fechado no 

estado de São Paulo. Esta demanda, na sua totalidade de parentes de 

detentos e acompanhantes destes no trajeto de suas residências aos centros 

prisionais espalhados pelo estado, utiliza de transporte terrestre rodoviário e 

urbano, alimentação e hospedagem. Além de outros serviços criados a partir 

das necessidades deste segmento específico de turismo, como veremos 

adiante. Serviços estes de caráter informal, sem nenhuma regulamentação ou 

fiscalização. 

Esta pesquisa visa mostrar como acontece a visitação ao parente preso, desde 

o momento que se inicia o deslocamento da cidade de origem do visitante até o 

momento em que retorna para casa. 

Atento aos fenômenos sociais que acontecem nos meios urbanos, é comum 

nos depararmos com este segmento turístico especificamente. Desde à tarde 

das sextas-feiras até o começo da noite dos domingos podemos observar a 

movimentação de turistas inseridos neste contexto no meio urbano. 

Começando pelas concentrações nos pontos de saída de ônibus fretados, a 

formação do comércio informal e a instalação de meios de hospedagem 

improvisados defronte as unidades prisionais, a formação de filas para a 

entrada dos visitantes, a desmontagem da estrutura armada e a retirada dos 

resíduos sólidos e higienização do local após o processo de visita. 

Através de pesquisas qualitativas aplicadas defronte aos presídios visitados, 

visamos entender o funcionamento da visitação ao preso. Ainda, analisamos a 

infra-estrutura encontrada in loco, as necessidades dos turistas, os 

equipamentos de transporte utilizados, a discriminação sofrida por estes 

turistas e o perfil sócio-econômico dos mesmos. 

Também demonstramos, através de entrevistas e pesquisas em fontes 

secundárias, a maneira como as cidades receptoras enxergam esse segmento 

de turismo. 
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2. Entendendo o processo da visita ao preso  

Para o desenvolvimento desta pesquisa foram visitados os arredores das 

unidades penais de Sorocaba, Hortolândia e Tremembé e dos centros de 

detenção provisória do Belém, em São Paulo e de Itapecerica da Serra, e 

também ao ponto de saída de ônibus com destino aos presídios na Avenida 

Cruzeiro do Sul, defronte o Terminal Rodoviário do Tietê e ao Parque da 

Juventude, em São Paulo. E, a partir de visitas a estes lugares, obtivemos 

dados para embasar a discussão verificando a infra-estrutura existente, os 

equipamentos turísticos e os meios de transporte utilizados, a freqüência com a 

qual o deslocamento acontece e o valor investido na atividade e outras 

questões práticas referentes a essas viagens. 

Foram pesquisados também os dramas e as reivindicações das pessoas que 

conversamos in loco, a fim de propor melhorias da infra-estrutura no receptivo 

desses pontos, levando dignidade a esses cidadãos que atravessam muitas 

dificuldades para visitar seus entes familiares que, ao serem detidos, perderam 

a cidadania. 

Tendo por principal motivação o desejo de estar em contato com parentes que 

perderam o direito ao convívio diário com suas famílias, pessoas deixam suas 

casas e viajam aos finais de semana rumo aos presídios do estado de São 

Paulo. Sabendo que terão apenas poucas horas de convívio com o parente, 

esses visitantes fazem sacrifícios para conseguir entrar no presídio o mais 

cedo possível visando desfrutar de maior tempo na companhia do preso.  

As visitas acontecem aos sábados e domingos nos presídios do estado de São 

Paulo. Sendo que, os presos são divididos em “raias”, nome dado aos 

pavilhões onde os mesmos habitam, e as raias recebem visitas em dias 

alternados. Se em um determinado mês as visitas aos presos das raias de 

número par acontecem aos sábados e as de número ímpar recebem visitas aos 

domingos, no mês seguinte esta ordem é invertida, sucessivamente. 

Não só para visitar o preso o familiar vai ao presídio. Também há a 

necessidade de entregar mantimentos e produtos para higiene pessoal e 

produtos de limpeza, além de cigarros, a principal moeda de troca na 

carceragem. 
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3. A infra-estrutura disponível nos arredores dos p resídios 

Quando um parente de detento é questionado, em frente de um dos centros de 

detenção visitados, sobre qual seria a infraestrutura existente no local para 

receber os visitantes, a primeira reação é dizer que não existe nenhuma. 

Insistindo no assunto, a resposta que vem na seqüência é que há banheiros. 

Os entrevistados que complementam a frase normalmente o fazem com a 

expressão “é nojento” ou “não dá pra usar”. Banheiro é a única contribuição do 

poder público para a infraestrutura do turismo de visita a parentes presos, 

apesar deste ser o responsável pela descentralização dos centros prisionais e 

pela migração dos mesmos para o interior do estado. 

Os presídios construídos pelo governo do Estado de São Paulo, a partir de 

1998, com o intuito de disseminar pelo interior a população sob custódia na 

Casa de Detenção e na Penitenciária do Estado, que formavam o complexo 

prisional do Carandiru, foram edificados em áreas dos municípios escolhidos, 

longe da zona urbana, onde não havia sequer ruas de acesso. E, após sua 

construção, continua não havendo comércio formal e, em alguns casos, não há 

transporte público.  

Como em todo lugar onde existe uma demanda é gerado um serviço, na porta 

do presídio não é diferente. Esses turistas que ali estão precisam, no mínimo, 

se alimentar, além de outras necessidades básicas para um visitante e outras 

peculiares deste segmento de turismo. 

Para colmatar a lacuna deixada pelo poder público, encontramos um comércio 

informal especializado em turismo de visita a parentes presos. Este serviço é 

constituído por barracas de madeira dispostas próximo a entrada dos presídios 

que comercializam alimentação para os visitantes, além de locação de roupas 

e chinelos - utilizado por pessoas que vão vestidas fora das normas de visita, 

visto que, para visitar o parente preso, a vestimenta adequada é calça, 

camiseta e chinelo, desde que nenhuma das peças contenham zíperes. O 

sistema de chapelaria também é um serviço comum em porta de presídio, onde 

ali as pessoas deixam guardados seus pertences pessoais que não podem 

levar ao adentrar ao recinto. 



6 

 

Outro comércio comum nas portas do presídio é o de artigos para entregar-se 

aos presos. São encontrados nesses comércios mercadorias como cigarro, 

produtos de higiene pessoal e de limpeza, além de venda de alimentos 

industrializados, pois não é permitida a entrada de comida caseira senão com o 

visitante. Muitas vezes também pessoas são impedidas de adentrar ao 

presídio, tendo que enviar seus “jumbos”, cestas formadas por mantimentos e 

produtos de uso pessoal e de higiene,  através de funcionários da instituição. 

Na véspera do dia de visita é montado o circo de infraestrutura informal que, a 

partir do começo da noite, vai atender àqueles que chegam com o intuito de 

acampar diante do prédio onde reside seu parente preso para visitá-lo no dia 

seguinte. Apesar da existência da placa que diz ser proibido o comércio 

ambulante naquele local, não há nenhum tipo de repressão a esta atividade, ou 

sequer fiscalização quanto à qualidade e higiene do serviço prestado. 

Os turistas que se hospedam em meios de hospedagem formais - pensões e 

hotéis que recebem viajantes de passagem pela cidade, na maioria dos casos - 

geralmente sentem dificuldade para se locomover ao presídio devido da 

deficiência do transporte público dos municípios, tendo muitas vezes que 

utilizar o serviço de táxi, sendo que prefeririam utilizar o transporte público, 

devido à maior acessibilidade econômica deste meio de locomoção. 

4. Transporte 

Para o melhor entendimento da logística do transporte dos parentes tendo 

como destino a visita aos seus entes presos, devemos esclarecer que os 

presos em presídios no interior do estado de São Paulo são distribuídos por 

diversos critérios: modalidade de crime cometido, periculosidade, estado de 

saúde física e mental do criminoso, entre outros. Presos por crimes comuns 

são encaminhados para o presídio mais próximo da cidade de origem da sua 

condenação. 

Os presos provenientes da cidade de São Paulo, com exceção dos casos 

especiais, são distribuídos conforme a disponibilidade de vagas nos presídios. 

Critério este considerado de caráter duvidoso, visto que todos os presídios do 
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estado estão com sua capacidade de vagas ultrapassada, segundo dados da 

própria Secretaria de Estado da Administração Carcerária. 

Afirmar que cem por cento do transporte utilizado no turismo de visita a 

parentes presos é terrestre, pode soar incorreto, mas se houver utilização de 

outro modal de transporte envolvido neste segmento de turismo, sua incidência 

é tão pequena que passa a ser irrelevante. Nos pontos visitados, o transporte 

turístico observado e citado foi unicamente o rodoviário. Os turistas utilizam os 

ônibus fretados saídos da cidade de São Paulo, ônibus de linhas rodoviárias 

intermunicipais, carro próprio e táxi e, em alguns casos, mais de um deles. 

Existe um terminal rodoviário informal em São Paulo, na Av. Cruzeiro do Sul, 

defronte o Terminal Rodoviário do Tietê, de onde partem ônibus fretados com 

destino aos presídios do interior do estado. 

Parte deste serviço é disponibilizado gratuitamente aos parentes de presos 

ligados a associações informais existentes dentro dos presídios, como mostra a 

reportagem de Milene Pacheco (2008) para a revista Carta Capital: 

Neste ponto de ônibus, ninguém paga a passagem. A 

organizadora, uma garota de 18 anos, diz que o pagamento é 

feito no fim do ano. Encenação? Entre muitos dos boatos 

tímidos e receosos sussurrados na área, está o de que o PCC, 

o Primeiro Comando da Capital, paga a passagem dos 

familiares dos “irmãos”, nome dado aos presos ligados à 

organização. As empresas de ônibus que oferecem as viagens 

gratuitamente seriam vinculadas ao PCC. A responsável pela 

organização da viagem liga para o celular de integrantes da 

organização dentro dos presídios e passa o nome do “irmão” a 

quem o familiar pretende visitar. Depois da confirmação de que 

o detento faz parte do PCC, o visitante recebe o aval para 

entrar na lista das viagens gratuitas. 

Este transporte organizado pelas associações criminosas não serve a todos os 

parentes de presos, e sim a aqueles que realmente assumem a condição de 

marginalidade, residem na grande São Paulo e visitam parentes presos a mais 

de 100 quilômetros da capital. 
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Em outros pontos na mesma avenida, saem ônibus fretados que cobram 

diretamente dos turistas o valor da passagem, que variam de 30 a 100 reais 

pelos trechos de ida e volta, variando os valores conforme a distância 

percorrida. Os turistas preferem este serviço devido à comodidade de o 

desembarque na ida e o embarque para o retorno serem exatamente no 

destino desejado, o presídio. 

A mesma reportagem citada anteriormente nesse capítulo, explica o porquê do 

ponto de saída ser diante do Parque da Juventude, onde um dia foi o presídio 

do Carandiru: 

“Por causa daquilo ali”, diz Mário Sérgio de Oliveira Lima, 

apontando para o terreno onde ficava a Casa de Detenção. 

Lima é o administrador das excursões realizadas pela empresa 

de ônibus Expresso de Prata. “Mulher de preso lembra visita 

que lembra Carandiru. Quer motivo melhor?” Conhecido como 

Marinho, ele conta que o ponto existe desde 1998, quando 

organizava viagens para apenas quatro presídios. Hoje são 11. 

Com um sorriso de quem prevê mais lucro, lembra que o 

governador José Serra anunciou a construção de mais 44 

unidades até 2010. 

Os familiares de presos que não estão enquadrados no perfil necessário para 

usufruir do transporte concedido pela associação criminosa utilizam também o 

transporte intermunicipal rodoviário ou seus carros particulares. 

Nos casos dos turistas que utilizam ônibus de linhas interurbanas 

convencionais para visitar os parentes, estes acabam tendo maior dificuldade 

de locomoção, pois a maioria dos presídios fica fora do limite urbano das 

cidades e em lugares de difícil acesso por transporte coletivo, tendo muitas 

vezes que caminhar por longos trechos ou utilizar serviços de táxi. 

Há quem utiliza o automóvel particular para visitar os parentes presos. Esses 

turistas são em menor número. Algumas pessoas deixam seus carros no centro 

das cidades e vão aos presídios de ônibus ou táxi, devido à preocupação em 

mostrar sua condição financeira diante dos outros familiares de presos que se 

encontram no local. Esses turistas reconhecem que seria mais viável 

financeiramente e disporia de menor desgaste físico utilizar os ônibus fretados, 
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porém se sentem desconfortáveis em dividir os ônibus com outros parentes de 

presos aos quais não conhecem. 

5. Turista discriminado  

Em inúmeros casos, a população dos destinos turísticos repudia a presença do 

turista, como demonstra Barretto (2003) citando Sennet (1975): 

Como as pessoas tendem a procurar suas raízes, a serem 

conservadoras, a terem o que Richard Sennet chama de 

“solidariedade comunitária”, o momento seguinte será de 

repudio aquele que não tem uma relação histórica com o meio, 

de hostilidade para com o outro grupo, com a justificativa de 

que este grupo traz comportamentos indesejáveis (cf. Sennet 

1975, p.64). 

Com os turistas que visitam seus parentes presos, essa repulsa é 

potencializada. Essas pessoas que não perderam a cidadania, não cometeram 

ou não foram condenadas por nenhum ato ilícito ou não foram levadas a 

nenhum tribunal, e vivem dignamente de seu trabalho, ou não, mas que não 

estão em dívida com a justiça, sentem a discriminação de, além de estarem 

invadindo o espaço alheio, serem julgados e condenados como criminosos pela 

população receptora. 

Uma senhora de aproximadamente 40 anos, residente em Osasco, cujo marido 

cumpre pena em Sorocaba, diz perceber os olhares de discriminação no 

momento em que se levanta do ônibus, na Rodovia Senador José Ermírio de 

Morais, para desembarcar com seu “jumbo”. Ela declara que quando as 

pessoas levantam para desembarcar diante do presídio, os outros passageiros 

fazem cara de assustados como se fosse o anúncio de um assalto. 

O Sr. A.P.S, pai de outro preso em Sorocaba, visita o filho semanalmente, 

porém evita abastecer seu carro no posto de gasolina próximo ao presídio pois 

já foi vítima de piadas discriminatórias pelo fato de ter parente preso e por ser 

negro. Perguntado sobre o tratamento dado às pessoas que visitam o presídio 

de Sorocaba, o gerente do posto de gasolina disse que são tratados como 

qualquer outro cliente, porém, um funcionário do restaurante anexo afirmou que 
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este público vai ao estabelecimento apenas para comprar cigarros e usar o 

banheiro, não trazendo nenhum lucro a empresa e, sim espantam os clientes 

que ali freqüentam diariamente. 

Em Hortolândia, a Sra. M.G.F. diz sentir a discriminação já na espera do 

ônibus, quando as pessoas que passam pelo local de onde saem os ônibus em 

São Paulo, olham os turistas, na grande maioria mulheres, como se fossem 

criminosos ou indigentes. Este preconceito potencializa seu sofrimento e 

angústia em ter que se submeter a esta situação humilhante de visitar um filho 

preso. 

É nítido no comportamento das pessoas em fila, aguardando sua vez de entrar 

no presídio para visitar seu parente preso, qual o sentimento que carregam por 

estar ali. Entrevistando alguns, descobrimos que existem aqueles que se 

sentem constrangidos ou envergonhados por estar naquela situação, os que 

sofrem por estar visitando um ente familiar preso, mais pela prisão do parente 

do que pela visita. Em não poucos casos, principalmente no que se refere às 

esposas de presos, há sentimento de orgulho por estarem ali. Para elas, seus 

maridos, condenados por assaltos, assassinatos e tráfico de drogas são 

verdadeiros heróis. No ponto de vista delas, eles foram condenados por crimes 

cometidos na busca de um futuro melhor para a família. 

A linha entre ter o parentesco com criminosos e ser efetivamente um criminoso 

é muito tênue. Os parentes de presos filiados a associações criminosas lidam 

com a marginalidade e o crime com naturalidade, existindo famílias em que o 

convívio com a prisão é rotineiro, havendo mais de um caso de detento na 

família e, há gerações visitam o cárcere. 

Por outro lado, há famílias que não conseguem assimilar a condição de ser 

parente de preso, ou, por outra óptica, de ter um parente preso. Para estas 

pessoas a situação é incômoda, difícil de aceitar e não tratam essa condição 

com naturalidade; também não se acostumam com o processo de visita, 

sofrem por estar ali, sofrem por ter um ente querido preso, mas o prazer da 

prática desse turismo é estar na companhia de alguém que, por algum motivo, 

foi privado do convívio diário com a família. 
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6. Perfil sócio-econômico do turista 

Em uma breve observação de campo, podemos acreditar que na porta de um 

presídio estamos diante de uma incrível manifestação de democracia social, 

onde encontramos pessoas que, visivelmente, são provenientes de classes 

sociais, níveis culturais e de manifestações comportamentais completamente 

distintas. Naquele lugar todos são iguais, são pessoas esperando sua vez de 

adentrar a um presídio para visitar um ente familiar preso. 

Podemos afirmar que a forma mais democrática de turismo não esteja ligada 

aos prazeres de desfrutar de belas paisagens, novos horizontes ou de 

descanso merecido, não tem sol nem mar, mas sim grades e privações. 

A maioria das pessoas concentradas diante aos presídios aguardando o 

momento da visita demonstram ter origem pobre, porém, em uma observação 

mais detalhada encontramos pessoas dos mais diversos níveis sociais e 

culturais. 

Pesquisa qualitativa realizada nos locais visitados demonstra que ali 

encontramos desde semi-analfabetos a pós-graduados, incluindo também 

desocupados, desempregados, proletários, profissionais liberais, funcionários 

públicos e empresários. 

“Ninguém escolhe o presídio como destino turístico, este é um destino que te 

escolhe contra sua vontade, os entreveros da vida te trás aqui. Viajei muito na 

minha vida, mas nunca repeti tanto um destino quanto nos últimos seis meses”. 

Este depoimento é de um profissional liberal de 48 anos, cujo filho de 19 anos 

está preso em Hortolândia condenado a dois anos de reclusão, e sairá em 

breve, ao completar seis meses de prisão, graças aos benefícios da lei. 

Por fim, as três grandes categorias de turistas que foram encontradas na porta 

do presídio: a primeira é a dos parentes de “bandidos” que têm orgulho dessa 

situação; a segunda é a dos inconformados, os que não admitem que a vida os 

levou a situação de ter um ente querido preso por cometer um crime; e a 
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terceira é a dos que afirmam que seu parente preso é inocente e está ali por 

equívoco. 

7. Influência do presídio na sociedade local 

A instalação do presídio em um determinado município é uma questão política 

e social complexa. Cabe ao poder público municipal analisar os fatores 

positivos e negativos desse empreendimento, levando em consideração os 

resultados já comprovados em outras cidades que receberam presídio 

anteriormente. 

Quando se iniciou o processo de construção de presídio no interior do estado 

de São Paulo em 1998, muitos prefeitos de cidades do interior do estado 

procuraram o então governador Geraldo Alckmin com o intuito de pedir a 

instalação de uma unidade prisional em suas cidades, visionando a criação de 

empregos no município e o aumento da circulação de capital proveniente dos 

turistas que visitam os presos. 

Por outro lado, a sociedade civil se mostra receosa com a chegada desse tipo 

de empreendimento do estado, despertando sua desconfiança quanto ao 

aumento da criminalidade e dos efeitos negativos de se ter a custódia dos 

presos. Entre os aspectos negativos está o fluxo de pessoas que visitam os 

parentes presos, que no ponto de vista deste segmento da sociedade, não são 

bem vindos. 

Fato legítimo é o aumento da criminalidade nas cidades após a chegada dos 

presídios, condição constatada em Potim, Tremembé, Hortolândia e Sorocaba, 

entre outras. Porém, em muitos casos o presídio e o público que o visita são 

usados como justificativa para a incompetência do poder público em garantir a 

segurança. 

Em matéria publicada no Jornal Valeparaibano, que trata de um homicídio onde 

não envolve nenhum familiar de preso no complexo prisional local, o presidente 

do Conselho Comunitário de Segurança de Tremembé usa o turismo carcerário 

como argumento para justificar o crime, como observado abaixo: 

INSEGURANÇA - O presidente do Conseg (Conselho 

Comunitário de Segurança) de Tremembé, Ricieri Moreira de 
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Souza, disse que a comunidade local fica preocupada com a 

ocorrência de crimes violentos. 

Segundo ele, a cidade não possui um efetivo policial suficiente, 

fato que é agravado pela proximidade de Tremembé com o 

complexo prisional da região."Tudo aqui preocupa a 

comunidade porque temos um turismo carcerário estimado em 

15 mil pessoas por mês. Algumas dessas pessoas acabam se 

instalando aqui em Tremembé", disse.”(Valeparaibano, 24 de 

outubro de 2006) 

Ainda em Tremembé, entrevistando os taxistas que fazem ponto na rodoviária 

local, averiguamos que existe um bairro nos arredores do presídio que se 

formou depois da chegada das unidades prisionais e onde vivem parentes de 

presos. Segundo os entrevistados, esse bairro é o mais perigoso da cidade, 

havendo intenso tráfico de drogas e recepção de carga roubada. Fomos 

desaconselhados a visitar tal bairro devido à possível risco de assalto. 

Tremembé recebe um pequeno fluxo de turistas que vão até lá para observar 

os presídios onde estão presos envolvidos em casos com grande repercussão 

na mídia, como o casal Alexander Nardoni e Carolina Jatobá, Suzane Von 

Richthofen, Gil Rugai, Lindemberg Alves, Mateus da Costa Meira e o mais 

recente, o Dr. Roger Abdelmassih. Também já foram considerados como sendo 

atração turística em Tremembé os ex-detentos Marcos Valério, Edemar Cid 

Ferreira, Law Kin Chong e Edinho (filho do ex-jogador de futebol Pelé). É 

comum alguém chegar em um ônibus na rodoviária de Tremembé e pedir a um 

taxista que o leve até o presídio onde está detido um envolvido em crime de 

grande repercussão, como também é comum ver pessoas em carros 

particulares fotografando em frente a estes presídios. São pessoas de 

passagem pela via Dutra que decidem conhecer estes presídios motivados 

pela detenção de celebridades. 

A influência do presídio na sociedade local tem maior visibilidade em cidades 

menores. Balbinos, cidade localizada na região de Bauru, é um exemplo de 

cidade que ampliou sua economia devido à chegada dos presídios. Sua 

população cresceu em mais de 100% com a adição da população carcerária 

em seu censo. E, o turismo decorrente da instalação do presídio é o que 
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movimenta o comércio local, como mostra as duas reportagens publicadas no 

jornal O Estado de São Paulo (2008): 

A Contagem 2007 feita pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) incluiu entre os residentes presos que já 

haviam sido condenados e cumpriam a pena na cidade. Na 

prática, fez com que um município como Balbinos saltasse de 

1.313 para 3.619 habitantes. A maioria dos presos é da capital, 

sem vínculos com a região. O que obriga mulheres, as que 

podem e têm dinheiro, a excursionarem pelo interior. Em 

muitas das 76 cidades com unidades prisionais há caravanas 

para os presídios.(O Estado de São Paulo, 28/10/2007) 

Nos fins de semana, as mulheres de presos lotam Balbinos. 

Elas gastam entre R$ 100 e R$ 200. Montam na cidade o 

''jumbo'', formado de alimentos, refrigerantes, cigarros e 

produtos de limpeza. E têm de cozinhar nas pousadas, que 

oferecem fogão a R$ 3, jantar a R$ 5 e cama a R$ 15. A 

maioria vem de excursão, cuja passagem de ida e volta custa 

R$ 70 para quem parte de São Paulo. (O Estado de São Paulo, 

28/10/2007) 

Assim como Balbinos, Tupi Paulista, Casa Branca, Álvaro de Carvalho e 

Lavínia são exemplos de cidades que tiveram um incremento na economia 

local devido à instalação dos presídios em seus territórios. A geração de 

empregos é largamente percebida na economia de cidades de população 

pequena. Além dos cerca de 35 empregos públicos diretos, os indiretos 

gerados no comércio e no setor de serviços - principalmente no setor turístico, 

como em hospedagem e alimentação - fazem com que a população não 

questione os fatores negativos da instalação do presídio. 

Há cidades que receberiam presídios, mas devido à mobilização da sociedade 

civil contra sua instalação, com base nos efeitos negativos causados nos 

municípios, esses empreendimentos foram transferidos a municípios vizinhos. 

Guaratinguetá é uma das cidades que conseguiram não receber um presídio 

em seu território. Através da mobilização da comunidade local, liderados pela 

historiadora Thereza Maia, diretora do Museu Frei Galvão, foram 

encaminhados documentos à câmara municipal e ao governo do estado e, 
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insistentemente, cobrou-se das autoridades que fossem tomadas providências. 

Com isso, o presídio que se instalaria na cidade foi instalado em Potim. 

Porto Feliz vive hoje o processo que Guaratinguetá atravessou no passado. 

Com um abaixo assinado contendo 15 mil assinaturas de munícipes contra a 

instalação do presídio, o prefeito Claudio Maffei liderou uma comitiva que 

caminhou de sua cidade até o Palácio dos Bandeirantes no intuito de entregar 

o documento ao governador José Serra. 

A reportagem do jornal Folha de São Paulo (26/05/2009), acerca da 

manifestação, afirma que “Maffei decidiu realizar a caminhada após tentar, por 

diversas vezes, ser recebido pelo governador.” Tendo por resposta do 

secretario estadual da Casa Civil, Aloizio Nunes Ferreira “o prefeito de Porto 

Feliz está completamente alheio à realidade e, promove, nos últimos meses, 

campanha contra a instalação de um centro de progressão penitenciária em 

seu município". 

O prefeito de Porto Feliz, após três dias de caminhada, não foi recebido pelo 

governador José Serra, mas sim pelo secretário de estado da Administração 

Carcerária, Lourival Gomes e pelo subchefe da Casa Civil, Rubens Cury. 

Claudio Maffei reafirmou que é contra a construção do presídio e que 

continuará sua luta contra o empreendimento na cidade; segundo reportagem 

realizada pela TV Tem, afiliada da Rede Globo em Sorocaba. 

As cidades têm visões, portanto, diferentes sobre a influência dos presídios na 

sociedade local. Algumas visam o crescimento econômico trazido pelos 

benefícios do fluxo turístico, que gera empregos e traz divisas às cidades, além 

dos empregos gerados diretamente pelo presídio. 

8. Conclusão 

O turismo de visita a parentes presos não é um segmento comercial no aspecto 

de oferecer ao cliente esta modalidade. Não é vendido em agências ou 

realizado por opção do turista, porém esta secção do turismo movimenta o 

mercado e gera renda. 
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Os presídios são localizados em municípios que apoiaram suas construções e 

até mesmo pediram por ela. Assim sendo, o poder público municipal deve 

apoiar e facilitar a movimentação do fluxo turístico gerado por eles. 

A infraestrutura de serviços informal, criada nos arredores dos presídios em 

virtude da demanda existente, pode ser oficializada pelo poder público e 

fiscalizada de acordo com os critérios de higiene e limpeza especificados pelos 

órgãos responsáveis. Além disso, deve-se conscientizar e preparar estes 

trabalhadores para o exercício de sua ocupação. 

Por parte da Secretaria de Estado da Administração Carcerária, falta 

infraestrutura na entrada dos presídios, como banheiros em estado de limpeza 

adequado ao uso, bancos e coberturas para que os turistas tenham o mínimo 

de conforto enquanto esperam para entrar no presídio. Faltam também 

iluminação e policiamento durante a noite para garantir a segurança dos 

visitantes que pernoitam no local aguardando o momento da abertura dos 

portões. 

Não havendo escolha, por parte do condenado quanto à reclusão, ou de seus 

familiares, quanto à unidade prisional onde o preso cumprirá sua pena, o 

governo estadual deve criar projetos que facilitem o deslocamento do turista ao 

destino onde visitará seu parente, tais como espaços para saída de ônibus 

fretados que permitam a organização desses embarques e desembarques de 

maneira digna e com o mínimo de infraestrutura necessária para a emissão de 

passageiros. 

È interessante estimular uma mudança na percepção dos políticos e da própria 

comunidade local de que a idéia deste segmento do turismo possa ser 

encarada como uma alternativa de atividade geradora de empregos e renda, 

para que haja um maior incentivo a essa atividade. 

Nas cidades onde o presídio influi diretamente na geração de empregos 

indiretos, principalmente no comércio e no setor de serviços turísticos, o poder 

público deve implementar campanhas para orientar a população quanto à 

importância desse mercado e sua representatividade na economia local. 

Também oferecer ferramentas de capacitação profissional para adequar os 

serviços turísticos visando melhor receber o visitante. 
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As possibilidades de criar ferramentas com vistas em profissionalizar o 

mercado turístico voltado ao segmento de visitas a parentes presos são 

amplas, pois este não foi ainda explorado por meios formais. 

A abertura de espaço para parcerias entre o meio público e o privado, através 

de faculdades, ONGs e empresas que têm por clientes esses turistas que vão a 

cidade visitar seus parentes reclusos ao sistema carcerário, pode ser um 

facilitador na promoção do desenvolvimento do turismo local, visando não só 

atender o fluxo turístico já existente, mas para estar pronto para receber 

turistas oriundos de outros segmentos onde exista potencial turístico, mas não 

é ainda explorado por estes municípios. 

Há, no turismo carcerário, um amplo leque de vertentes para o estudo e 

adequação aos critérios do turismo formal, análise e criação de novas formas 

de mercado que, até então, não dispõe de empresas especializadas no 

segmento. 
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