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Resumo:  

Este artigo foi desenvolvido com o objetivo de analisar a eficácia da implementação de 

alas específicas para mulheres trans em penitenciárias masculinas, bem como a transferência 

delas para presídios femininos, considerando que este grupo ocupa posição de grande 

vulnerabilidade no sistema prisional. Em primeiro lugar, apresentamos conceitos importantes 

para a compreensão da discussão, seguindo para um mapeamento da situação das mulheres 

trans encarceradas no estado de São Paulo. Depois, analisamos as problemáticas acerca da 

criação de alas específicas dentro dos presídios masculinos para a comunidade LGBTI+, bem 

como discutimos acerca da possibilidade de transferência de mulheres trans para presídios 

femininos como alternativa para resolução do problema de constante violência que atinge 

particularmente as mulheres trans. 

Palavras chaves: alas LGBT; cárcere; transgênero, gênero, presas LGBT.  

 

Abstract:  

This article was developed with the objective of analyzing the effectiveness of the 

implementation of specific wards for trans women in male prisons, as well as their transfer to female 

prisons, considering that this group occupies a position of great vulnerability in the prison system. First, 

we present important concepts for the understanding of the discussion, followed by a mapping of the 

situation of trans women incarcerated in the state of São Paulo. Then, we analyzed the issues regarding 

the creation of specific wards within male prisons for the LGBTI + community, as well as discussed the 

possibility of transferring trans women to female prisons as an alternative to solving the problem of 

constant violence that particularly affects trans women. 

Key words: LGBT wings; prision; transgender; gender; LGBT prisioners. 
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INTRODUÇÃO 

 

O presente artigo aborda a figura das alas específicas para a população carcerária que 

compõe o grupo LGBTI+1 no estado de São Paulo, com enfoque nas mulheres trans2. O 

principal objetivo deste trabalho é discutir se a implementação de tais alas em presídios 

masculinos é eficaz e, portanto, benéfica para a proteção das mulheres trans que estão em 

situação de encarceramento, bem como questionar se a transferência de mulheres trans, que 

cumprem suas penas em presídios masculinos, para presídios femininos é uma boa alternativa 

para resolver o problema de constante violência a qual elas estão constantemente submetidas 

no sistema carcerário atual. 

 

Este artigo foi desenvolvido a partir de análise bibliográfica, documental e legislativa. 

Sua exposição está dividida em quatro seções, sendo elas: introdução, desenvolvimento do 

argumento, considerações finais e referências. A seção “desenvolvimento do argumento” 

destina-se à apresentação da revisão bibliográfica estudada, bem como dos resultados da 

pesquisa e outras análises pertinentes. Já a seção “considerações finais” retoma o objetivo 

central da pesquisa e os principais resultados obtidos, assim como busca verificar  as hipóteses 

elaboradas. Enquanto a seção "referências" destina-se a apresentação dos alicerces teóricos 

utilizados para o desenvolvimento do presente trabalho. 

 

Para o desenvolvimento dos argumentos apresentados buscamos trazer ao debate 

conceitos essenciais que permeiam as discussões acerca da população trans, bem como nos 

utilizamos de pesquisas acadêmicas que analisam o encarceramento da população LGBTI+; 

levantamentos disponibilizados pelas revistas Veja e Exame;  além de dados disponibilizados 

pela Secretaria de Administração Penitenciária; e pelo INFOPEN - Levantamento Nacional de 

Informações Penitenciárias, com o objetivo de expor uma espécie de mapeamento da população 

trans que cumpre pena no estado de São Paulo. 

 
1 O manual de comunicação LGBT produzido pela Aliança Nacional LGBTI e GayLatino com contribuição da 

SOMOSGAY (Paraguai), Colômbia Diversa, GLAAD (Estados Unidos) e a ABGLT, no Brasil, apresenta a sigla 

LGBTI+ como a mais atual para se referir a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais, por 

isso, no contexto deste artigo utilizaremos a sigla LGBTI+ para nos referirmos a tal grupo.  

 
2 De acordo com o Manual de Comunicação LGBTI+, segundo Letícia Lanz (2015), não se faz necessário escrever 

“travestis, transexuais e transgêneros”, ou usar TTT na sigla LGBTI+, uma vez que travestis e transexuais são 

transgênero por definição. Segundo a autora, ou escreva-se travestis e transexuais, ou escreva-se transgêneros, ou, 

de preferência, pessoas trans. Por isso, no presente artigo, utilizaremos o termo "mulheres trans" para nos referir 

às mulheres transexuais e travestis. 
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Ainda, buscamos verificar os diferentes posicionamentos acerca do espaço ideal para o 

aprisionamento de mulheres trans, bem como nos valemos de entrevistas, reportagens e 

documentários nos quais mulheres trans relatam suas experiências, vivências e impressões 

acerca da situação de encarceramento que viveram, ou ainda vivem, a fim de compreendermos 

tal experiência. 

 

A escolha por pesquisar acerca de mulheres trans encarceradas e seus direitos, com 

especial atenção à eficácia da implementação de alas específicas em  presídios masculinos para 

a proteção da comunidade T, se deu pelo fato de este ser um tema pouco abordado nos estudos 

jurídicos, mas que possui extrema relevância, tendo em vista os recorrentes relatos de mulheres 

trans que denunciam constante violação de seus direitos, violação essa que perpassa a vida 

cotidiana e se mantém no sistema prisional; além de novas discussões acerca desse tema, que 

têm surgido no seio da sociedade, provocadas por movimentos sociais organizados e que 

repercutem na mídia televisiva e virtual.  

 

DESENVOLVIMENTO DO ARGUMENTO 

 

Antes de abordar especificamente a alocação das mulheres transgênero  no sistema 

prisional brasileiro, tema o qual o presente artigo busca investigar e discutir, é importante trazer 

à tona as violações sofridas por essas mulheres nas mais diversas esferas da vida em sociedade 

e que se refletem no cárcere,  bem como evidenciar, mesmo que de forma breve, as mazelas do 

sistema penitenciário brasileiro, que acometem a população carcerária em todo território 

nacional e de forma particular as mulheres trans.  

 

O fato de o Brasil, hoje, ocupar a terceira posição do ranking dos países com as maiores 

populações carcerárias do mundo, segundo dados do Departamento Penitenciário Nacional3, ao 

passo que os índices de criminalidade e de presos reincidentes continuam crescentes, conforme 

mostra o Anuário Brasileiro de Segurança Pública4, nos diz muito sobre o fracasso da crença de 

que o cárcere impacta diretamente na redução da criminalidade.   

 
3 Disponível em : http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatoriossinteticos/infopen-jun-2017rev-

12072019-0721.pdf. Acesso em 17 de abril de 2020. 

 
4 Disponível em: http://www.forumseguranca.org.br/wp-content/uploads/2019/09/Anuario-2019-FINAL-v3.pdf. 

Acesso em 29 de abril de 2020. 
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Com a superlotação dos presídios, a falta de investimento público para garantir o 

mínimo de dignidade e a dificuldade no enfrentamento das facções criminosas, observa-se a 

progressiva derrota de qualquer perspectiva de ressocialização dos apenados e as consequentes 

violações dos direitos humanos, bem como a perpetuação de uma herança liberal-escravocrata 

em uma sociedade fundada sob a égide de um autoritarismo personalista e patriarcal (NETO, 

COSTA & BRETAS, 2009). 

 

Muito embora os estados que firmaram acordo com o Fundo Penitenciário Nacional 

(Funpen)5 tenham a obrigação de manter os dados atualizados, não é essa a realidade que se 

mostra. Prova disso é o fato de que ao buscarmos por dados que traduzem a vivência de 

mulheres trans no sistema carcerário paulistano, nos deparamos com certa escassez de dados 

concretos e específicos acerca dessa população sendo disponibilizados por órgãos estatais 

oficiais, o que demonstra a constante tentativa do Estado em manter invisível a realidade de 

violência e marginalização extrema na qual essas mulheres vivem.  

 

Nos últimos anos, movimentos sociais em defesa da comunidade LGBTI+, através de 

denúncias de violações de direitos humanos junto à Diretoria de Promoção dos Direitos de 

Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (DPLGBTI) têm sido protagonistas, 

juntamente com pesquisadores acadêmicos que analisam o encarceramento da população 

LGBTI+  em denunciar as violações sofridas por essas pessoas  em privação de liberdade, além 

de produzir dados e cobrar, juntamente com a sociedade civil, um posicionamento do Estado 

quanto à proteção desse grupo, o que é de extrema importância, afinal, não se trata somente de 

falar de “mulheres presas, mas sim de violência de Estado perpetrada a corpos marcados a ferro 

por classe, por raça, por gênero, por sexualidade. (PADOVANI, 2017) 

 

Feita brevíssima contextualização quanto a situação carcerária atual, passemos a, 

também breve, contextualização da condição de pessoas trans. Durante muito tempo se pensou 

que as categorias de homem e mulher nomeassem os únicos dois lugares possíveis que se 

pudesse assumir em nossa sociedade. Que um conjunto de características fosse invariavelmente 

ligado ao que chamamos de homem e mulher. O que era sugerido, que ainda hoje é possível 

 

 
5 Disponível em: http://www.in.gov.br/materia//asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/54519593/do1-2018-

12-11-portaria-n-225-de-10-de-dezembro-de-2018-. Acesso em 29 de abril de 2020. 



5 

 

observar, é que tudo o que sabemos e esperamos do que chamamos de homem e mulher sempre 

existiu. Além disso, tais diferenciações estariam ligadas às diferenças biológicas que o corpo 

apresenta (LOURO, 1997).  

 

Era impensável qualquer tipo de relativização nessas estruturas justamente com sua 

vinculação inequívoca ao biológico. Em linhas gerais, se o sexo biológico ocupava um status 

de pré-reflexivo, ou seja, se era considerado um dado politicamente autônomo, a vinculação do 

ser homem ou ser mulher, ao que era assumido como marca pré-existente, alojava tais 

parâmetros no campo do incontestável (PASSOS, 2014). 

 

Com o passar dos anos, os conceitos de gênero foram sofrendo modificações, abrindo 

espaço para novas definições e formas de se comportar perante a sociedade. O conceito de ser 

homem e ser mulher se alterou, na medida em que, hoje, não vivemos mais nos moldes do que 

era considerado ser homem e ser mulher.  

 

Diante disso, em decorrência do tema, o uso de determinadas nomenclaturas e termos, 

que são normalmente desconhecidas e confundidas entre si, serão recorrentes e, portanto, faz-

se necessária a definição delas. 

 

Primeiro, apresentaremos a diferença entre orientação sexual e identidade de gênero: a 

primeira diz respeito a capacidade de ter, sentir ou desenvolver atração e/ou relação emocional, 

afetiva ou sexual por outra (s) pessoa (s); a segunda se refere a partir de como a pessoa se 

reconhece e/ou se apresenta, que pode corresponder ou não ao seu corpo biológico 6. 

 

Em segundo, distinguiremos as palavras “transgênero” e “cis gênero”, uma vez que o 

tema abordado no presente artigo trata de questões relacionadas a identidade de gênero. 

Transgêneros são o oposto de cis gêneros, ou seja, são pessoas que possuem a identidade de 

gênero diferente daquela correspondente ao sexo biológico, enquanto os cis gêneros são pessoas 

 
6 Cartilha O Ministério Público e a Igualdade de direitos para LGBTI dezembro 2017. Disponível em 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igualdade-

de-direitos-para-lgbti-2017. Acesso em 29 de abril de 2020. 

 

 



6 

 

que possuem a identidade de gênero correspondente ao sexo biológico (vale ressaltar que sexo 

é biológico e gênero é uma construção social).7 

 

Em terceiro, cabe elucidar a quais mulheres estamos nos referindo ao longo deste artigo, 

as quais vamos nos referir como mulheres trans. O termo mulher trans engloba as mulheres 

transgênero, transexuais e travestis. As mulheres transexuais são aquelas que não se identificam 

com seus genitais biológicos masculinos, nem com suas atribuições socioculturais e, em alguns 

casos, podem, através de modificações corporais (hormonioterapia e/ou cirurgia de 

redesignação sexual), exercer sua identidade de gênero feminina de acordo com seu bem estar 

biopsicossocial8.  

 

São travestis as pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, mas não se 

reconhecem como homens ou como mulheres, mas como membros de um terceiro gênero ou 

de um não gênero. É importante ressaltar que travestis, independentemente de como se 

reconhecem, preferem ser tratadas no feminino, considerando insultuoso serem adjetivadas no 

masculino: as travestis, sim; os travestis, não.9  

 

 Os padrões normativos por trás da concepção binária de gênero foi, e continua sendo 

fonte de muita violência aos transgêneros. Como afirma Kulick (1998, p.47): “em nenhum outro 

lugar a violência é tão ubíqua quanto no cotidiano das travestis e transexuais”. Tamanha 

violência se faz presente na vida das mulheres transgênero desde muito cedo, quando ainda 

crianças e adolescentes iniciam o processo de construção de suas identidades, sobretudo de seus 

corpos femininos. Essa busca por uma simbologia feminina que adeque a imagem externa 

dessas mulheres à sua identidade de gênero ocorre das mais diversas formas, desde intervenções 

elementares, como unhas pintadas, utilização de maquiagem, uso de perucas e roupas ditas 

“femininas”, às intervenções mais significativas, como mudanças nos pelos e cabelos, a voz, 

 
7 Cartilha O Ministério Público e a Igualdade de direitos para LGBTI dezembro 2017. Disponível em 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igualdade-

de-direitos-para-lgbti-2017. Acesso em 29 de abril de 2020. 
 
8 Cartilha Equidade SUS fevereiro de 2016. Disponível em 

https://portalarquivos2.saude.gov.br/images/pdf/2016/fevereiro/18/CARTILHA-Equidade-10x15cm.pdf. Acesso 

em 29 de abril de 2020. 
 
9 Cartilha O Ministério Público e a Igualdade de direitos para LGBTI dezembro 2017. Disponível em 

http://www.mpf.mp.br/atuacao-tematica/pfdc/midiateca/nossas-publicacoes/o-ministerio-publico-e-a-igualdade-

de-direitos-para-lgbti-2017. Acesso em 29 de abril de 2020. 
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cirurgias plásticas, aplicação hormonal e, no caso das transexuais, a cirurgia de readequação 

sexual, uma vez que elas buscam esta cirurgia para adequar a aparência física ao seu sexo 

psicológica.  (SILVA; BEZERRA & QUEIROZ, 2013) 

 

Tais transformações físicas que ocorrem durante o desenvolvimento das mulheres 

transgênero se caracterizam como uma afronta à heteronormatividade presente na sociedade 

atual, cujos padrões de gênero se expressam sob a ótica binária do homem e da mulher, ambos 

baseados nas características biológicas dos corpos. Dessa forma, a quebra desses padrões abre 

espaço para a discriminação em função da identidade de gênero dessas mulheres, que perpassa 

o ambiente familiar e se faz presente na negação de diversos direitos, como o acesso à educação,  

à saúde e a segurança, estando muitas vezes à mercê de ameaças de vida e agressões físicas. 

  

 Assim, a violência a esse grupo de mulheres, torna-se um efeito cascata rumo à 

exclusão estrutural. A não aceitação familiar as leva a morar em outros ambientes. O acesso aos 

serviços de saúde, às políticas públicas e à circulação, em diferentes territórios e instituições, 

também é dificultado. Sem muita opção de moradia e meios de se sustentar, podem ir viver no 

contexto da rua e da noite e encontrar na prostituição um meio de sobrevivência, o que as coloca 

em situação de risco (SILVA, BEZERRA & QUEIROZ, 2013) e abrindo portas para o 

envolvimento com o mundo do crime, podendo leva-las, consequentemente, ao cárcere.  

 

Em pesquisa10 realizada pelo Núcleo de Direitos Humanos e Cidadania LGBT (Nuh) da 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) envolvendo as travestis e transexuais que se 

prostituem em Belo Horizonte e Região Metropolitana, dentre as 141 entrevistadas, 96,4% das 

travestis e transexuais relataram já terem sofrido algum tipo de violência física, 79,2% 

afirmaram já terem sido vítimas de assédio sexual e 94,3% disseram que já se sentiram 

ofendidas pelos mais diversos tipos de xingamentos. (VIDAL; PAIXÃO, 2016) 

 

Agora passemos a discussão quanto a situação da parcela da população carcerária a qual 

estamos analisando no presente artigo. No que diz respeito à sensos que expressam dados acerca 

da quantidade de pessoas trans no sistema carcerário do estado de São Paulo, esses são poucas 

vezes realizados e, consequentemente, não são encontrados mapeamentos anuais publicados 

por parte do estado. Dos mapeamentos encontrados, os dados levantados versam sobre a 

 
10 Disponível em: www.projetotrans.nuhufmg.com.br. Acesso em 30 de maio de 2020. 
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população LGBTI+ em geral, o que impossibilita o conhecimento de dados específicos sobre a 

população trans. 

 

Um mapeamento feito pela Secretaria de Administração Penitenciária, logo após a 

publicação da Resolução nº 11, em 2014, concluiu que existiam 431 (quatrocentos e trinta e 

uma) travestis e 19 (dezenove) transexuais em cumprimento de pena nas unidades prisionais 

paulistas11. No mesmo ano, segundo o INFOPEN - Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias, de mais de 1200 (mil e duzentas) unidades prisionais, cerca de apenas 15% 

apresentavam cela ou ala específicas para a população LGBTI+12. 

 

 Em 2016, a população carcerária feminina totalizava o número de 42.355 (quarenta e 

dois mil, trezentos e cinquenta e cinco)13, no entanto, não se sabe quantas mulheres trans faziam 

parte deste número ou se sequer estavam inclusas nele. O senso que mais se aproxima da 

tradução da quantidade de mulheres trans em situação de encarceramento, foi divulgado em 

2018, pela revista Veja, o qual indica que 1136 (mil cento e trinta e seis) transexuais, entre 

homens e mulheres, se encontravam em situação de encarceramento no estado de São Paulo14. 

O mapeamento mais recente, divulgado pela Secretaria de Administração Penitenciária, 

em 2020, demonstra que 5.680 (cinco mil e seiscentos e oitenta) pessoas presas no estado de 

São Paulo se declaram LGBTI+, sendo 869 (oitocentos e sessenta e nove) pessoas transgênero. 

O número representa 2,44% da população carcerária total15. 

Não se pode esquecer que o pertencimento à população LGBTI+ só pode ser mapeado 

a partir de uma consulta individual a cada pessoa, que se autodeclara pertencente ou não a um 

 
11 ALMEIDA, Veruska. Com um novo olhar SAP publica resolução que preserva direitos de travestis e transexuais 

no sistema penitenciário. Secretaria da Administração Penitenciária, São Paulo, 2014. Disponível em 

http://www.sap.sp.gov.br/noticias/not365.html. Acesso em: 21 de abril de 2020. 

 
12 INFOPEN dezembro/2014 

 
13 INFOPEN Mulheres dezembro/2016. 

 
14 JUNIOR, João Batista. Cadeia na capital se destaca pelo respeito a detentas transexuais. Revista Veja, São Paulo, 

2018. Disponível em: https://vejasp.abril.com.br/cidades/presas-transexuais-respeito-cadeia-sao-paulo/. Acesso 

em 20 de abr.de 2020. 
 
15 RIBEIRO, Denise. Pesquisa inédita mapeia população LGBT e trans nos presídios paulistas. Exame, São Paulo, 

2020. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/pesquisa-inedita-mapeia-populacao-lgbt-e-trans-nos-

presidios-paulistas/. Acesso em 21 de abril de 2020. 
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dos grupos LGBTI+. Assim, declarar fazer parte da população LGBTI+ torna um marcador de 

diferença que, em uma unidade prisional, pode conferir riscos a apenada ou apenado, tendo em 

vista que essa parcela da população carcerária é alvo constante dos mais diversos tipos de 

violência. Tal déficit na garantia de proteção da comunidade LGBTI+ implica não só no 

aumento gritante da vulnerabilidade16 do grupo, mas também na dificuldade de produzir dados 

concretos e de acordo com a realidade. 

 

Portanto, qualquer levantamento de dados quantitativos de pessoas LGBTI+ pode ser 

considerado enviesado e sem precisão, tendo em vista que não se pode garantir que todas as 

pessoas LGBTI+ nas unidades prisionais foram efetivamente consultadas, bem como garantir 

que estas desfrutavam de ampla liberdade para declarar sua sexualidade e sua identidade de 

gênero sem risco de punições, tanto administrativas, quanto por parte dos outros internos. 

 

A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 

(ABGLT) afirma que a Resolução Conjunta nº 1 de 2014 é um avanço, na medida em que o 

Estado passa a reconhecer a identidade de gênero dessas mulheres, mas que a transferência para 

um presídio feminino não garante a segurança física e emocional das presas transexuais.17 

 

 Natália Sanzovo, em seu artigo “O lugar das trans na prisão: um estudo comparativo 

entre o cárcere masculino (São Paulo) e alas LGBT (Minas Gerais)”, perguntou para vinte e 

três mulheres trans onde elas gostariam de cumprir suas penas: onze disseram que preferem ir 

para um presídio que somente possuem travestis e mulheres trans; oito responderam que 

preferem uma ala trans em uma unidade feminina; duas em convívio com outros homens no 

presídio masculino; uma em presídio feminino com mulheres cisgênero e outra em ala trans em 

presídio feminino.  

 

 
16 O relatório produzido pelo Infopen  dezembro/2016 demonstrou de 61% da população carcerária em geral, dentre 

mulheres e homens, são analfabetos ou possuem ensino fundamental incompleto. Disponível 

em:http://depen.gov.br/DEPEN/depen/sisdepen/infopen/relatorio_2016_22-11.pdf/view. (Acesso em 03 de maio 

de 2020). Além disso, a necessária e constante luta para permanecer nos espaços escolares também contribui para 

que pessoas trans não frequentem esses espaços (ver: ANDRADE, Luma Nogueira de. Travestis na escola: 

assujeitamento ou resistência à ordem normativa. 2012. 279f. – Tese (Doutorado) – Universidade Federal do Ceará, 

Programa de Pós-graduação em Educação Brasileira, Fortaleza - CE, 2012.).  

 
17 Diponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/07/09/decisao-do-stf-nao-garante-a-

seguranca-de-mulheres-trans-presas.htm. Acesso em 03 de maio de 2020. 
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Um levantamento feito pela SAP em 2020, das que se declararam travestis e mulheres 

trans, 78% disseram que preferiam ficar em unidade prisional masculina. Isso porque, às vezes, 

casais são formados nas unidades e vínculos afetivos são criados, por exemplo. 

 

Nota-se que não há unanimidade em relação a qual unidade penitenciária as mulheres 

transgêneros querem cumprir suas penas. Determinar que elas cumpram suas penas em 

penitenciárias femininas não resolve o problema da violência. O mais adequado seria perguntá-

las em qual unidade prisional elas desejam cumprir suas penas, assim como afirma Keila 

Simpson, presidenta da Antra (Associação Nacional de Travestis e Transexuais): "Não é um 

privilégio, é uma reparação que essa população precisa, e essa demanda vem justamente porque 

elas estão sofrendo violências nos presídios masculinos"18. 

 

O último relatório produzido pelo Departamento de Promoção dos Direitos de LGBT 

do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos19, em fevereiro de 2020, 

apresentou um mapeamento nacional com informações sobre a realidade das pessoas LGBTI+ 

privadas de liberdade. Os dados foram produzidos através de questionário online enviado às 

unidades prisionais brasileiras. Dentre o total de 1499 unidades prisionais existentes no 

território nacional, conforme dados publicados pelo Departamento Penitenciário Nacional até 

2016, entre unidades masculinas, femininas e mistas, 508 responderam à pesquisa realizada 

pelo departamento.20 

  

Das 508 unidades respondentes, 106 unidades, todas masculinas, declararam dispor de 

um espaço específico designado para realizar a custódia da população LGBTI+ do local. Em 

São Paulo, especificamente, das 164 unidades penitenciárias do estado, 51 declararam possuir 

alas LGBTI+.  

  

O processo de implementação de “alas LGBTI+” é recente e se deu a partir do incentivo 

da Secretaria de Direitos Humanos aos estados em desenvolver medidas voltadas à proteção da 

 
18 Diponível em: https://www.uol.com.br/universa/noticias/redacao/2019/07/09/decisao-do-stf-nao-garante-a-

seguranca-de-mulheres-trans-presas.htm. Acesso em 10 de maio de 2020. 

 
19 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/todas-as-noticias/2020-

2/fevereiro/TratamentopenaldepessoasLGBT.pdf. Acesso em 15 de abril de 2020. 

 
20 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/todas-as-noticias/2020-. 

/fevereiro/TratamentopenaldepessoasLGBT.pdf. Acesso em 15 de abril de 2020. 
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população LGBTI+ em privação de liberdade. A primeira tentativa ocorreu no atual Presídio 

Jason Soares à época Presídio de São Joaquim de Bicas II, em 2009 e em 2012 no Presídio de 

Vespasiano, ambas no estado de Minas Gerais e daí, se espalharam para outros 

estados.  (ALMEIDA, BENFICA, 2014).  No entanto, cabe ressaltar que a configuração do 

espaço na prisão a partir de determinados marcadores da diferença não é uma prática que se 

inaugura com os agrupamentos da população LGBTI+ nas prisões. Esse tipo de procedimento 

já está localizado no campo das regularidades institucionais da prisão (PASSOS, 2019).   

  

Nas unidades prisionais, sobretudo as que não possuem alas destinadas para a custódia 

de pessoas LGBTI+, a vulnerabilização desse grupo ainda ocorre frequentemente. Dos 

argumentos que melhor sustentam a criação de celas ou alas destinadas para a população 

LGBTI+ nas prisões, talvez esse seja o mais categórico, afinal, esse tipo de política institucional 

pode produzir o impedimento da violação do corpo de pessoas trans, por terceiros, seja 

sexualmente ou para fins de ocultação de ilícitos, por exemplo. 

  

Relatos de mulheres trans, como o do trecho transcrito a seguir, de uma apenada que 

atualmente cumpre sua pena no Centro de Detenção Provisória Pinheiros II (CDP Pinheiros II), 

elucidam a importância da criação de alas LGBTI+ nos presídios masculinos:  

 

Eu cheguei a passar pelo CDP IV, que é uma unidade de facção. Eu não 

posso falar muito sobre o que aconteceu lá. Você entende, né? O chefe 

de disciplina de lá chegou pra mim e disse que eu estava em uma 

unidade de facção e que não era seguro pra mim ali. Eles fazem várias 

coisas. Ele me disse que eles provavelmente iam pedir pra eu guardar 

coisa dentro de mim. Aí você vai acabar fazendo pra ter um ar lá dentro 

e a gente vai acabar pegando você. Por isso ele disse que estava me 

dando a oportunidade agora de ficar ou de mudar de presídio. Foi aí que 

eu optei por vir pra esse presídio. Até porque eu sabia que aqui tinha 

esse espaço, essas celas. Muitas celas LGBT e muita gente LGBT.21 

  

Esse relato não só elucida a violência sofrida por mulheres trans em situação de 

encarceramento, como nos mostra a importância da busca por ambientes mais adequados para 

 
21 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/todas-as-noticias/2020-

2/fevereiro/TratamentopenaldepessoasLGBT.pdf. Acesso em 15 de abril de 2020. 
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o cumprimento das penas, bem como a segurança que as alas específicas podem trazer. 

 

Um estudo realizado pelo Corpora en Libertad - Rede Internacional de Trabalho com 

Pessoas LGBTI+ Privadas de Liberdade, em parceria com entidades e organizações da 

sociedade civil que a integram16, trouxe à tona o tratamento destinado a populações LGBTI+ 

em alguns países da América Latina e do Caribe e um dos aspectos trazidos é de que as 

administrações prisionais de todos os países estudados e relatados se atentam e reconhecem o 

risco ao qual a população LGBTI+ está sujeita durante o cumprimento da pena caso seja alocada 

em celas, galerias ou pavilhões juntamente com internos que não compõe o grupo LGBTI+.22 

  

Como resposta à palpável violência sofrida por membros da comunidade LGBTI+, que 

se verifica fora do cárcere23 e em seu interior de forma ainda mais acentuada, o Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação propôs, por meio da Resolução Conjunta nº 1, de abril 

de 2014, em seu artigo 3º, o oferecimento de alas específicas para a população LGBTI+, o que 

pode ser uma medida paliativa a ser implementada pelas prisões do estado de São Paulo.  

  

No entanto, as práticas de acordo com as quais é feita a alocação de pessoas LGBTI+ 

unidades prisionais no estado de São Paulo são extremamente diversas, e não necessariamente 

estão de acordo com os parâmetros da Resolução. As medidas tomadas e suas consequências 

variam desde a falha em considerar a orientação sexual e identidade de gênero para a decisão 

de alocação até a criação de alas especiais para gays e/ou pessoas trans. Entre esses dois 

extremos, práticas nacionais variam desde a alocação de pessoas LGBTI+ em alas para pessoas 

vulneráveis ou sob risco (que incluem criminosos sexuais); a criação de alas especiais para gays, 

homens bissexuais e/ou mulheres trans (caracterizadas por um grau variado de interações com 

outras alas da prisão); até o recurso último ao confinamento solitário supostamente como 

medida protetiva.24 

 
22 Disponível em: https://www.ppn.gov.ar/sites/default/files/Informe%20Audiencia%20Personas%20LGBT%20 

%20PRIVADAS%20DE%20LIBERTAD%20-%20Corpora%20en%20Libertad-%20.pdf. Acesso em 21 de abril 

de 2020. 

 
23 Em pesquisa intitulada com ”O fantasma do macho no corpo travesti: violência, reconhecimento e poder 

jurídico”, os atores - Ana Gabriela Braga e Victor Siqueira Serra - apontam que ”o funcionamento do Tribunal de 

Justiça de São Paulo parece consolidar juridicamente expectativas sociais, criminalizando corpos travestis por 

meio de fantasmas discursivos, relacionados à ambiguidade que habita o corpo travesti, que desconcerta o 

binarismo social e os limites das categorias jurídicas, muitas vezes, à custa de suas vidas e sangue’’ 

 
24  Disponível em: https://apt.ch/content/files_res/apt_20181218_por-uma-protecao-efetiva-das-pessoas-lgbti-

privadas-de-liberdade-um-guia-de-monitoramento-final.pdf. Acesso em 07 de maio de 2020. 
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No contexto das diversas realidades que as prisões do estado de São Paulo têm para com 

pessoas LGBTI+, faz-se necessário ressaltar o exemplo do CDP II de Pinheiros, (CDP de 

Pinheiros II), que é uma unidade prisional que executa medidas institucionais voltadas para a 

população LGBTI+ há algum tempo, no entanto, cabe também ressaltar que, infelizmente, essa 

é uma realidade isolada se comparada ao restante das unidades prisionais do estado.  

  

É absolutamente comum que, ao remeter à sua própria história, uma travesti, por 

exemplo, reconheça em sua trajetória uma constante proximidade infame a um ente indesejável: 

a violência (PASSOS, 2014).  O quadro de violência contra mulheres trans não seria diferente 

na prisão. Por serem encaminhadas para presídios masculinos, muitas vezes inseridas em celas 

junto de homens cis e heterossexuais, sofrem todos os tipos de violência: são obrigadas a traficar 

objetos através de seus corpos, são estupradas e agredidas fisicamente, além de 

psicologicamente.   

  

Sobre esse ponto, chama-se a atenção para um fragmento de uma entrevista concedida 

por um dos administradores do Presídio Central de Porto Alegre para Amilton Gustavo da Silva 

Passos, em sua dissertação “Uma ala para travestis, gays e seus maridos: pedagogias 

institucionais da sobrevivência no Presídio Central de Porto Alegre”:    

 

Eles [as travestis] sofriam abusos, eram explorados, muitos eram 

forçados a carregar telefone celular no ânus para baixar nas revistas e 

tal. Isso gerou uma demanda muito grande na questão de gerenciamento 

dessas questões. [...] vamos fazer o seguinte, vamo separá-los e vamos 

fazer uma galeria somente dos travestis. 

  

Com esse trecho, podemos notar a grande violência que envolve as mulheres trans 

dentro de um presídio masculino. E esse é só um dos muitos relatos que existem de funcionários 

e presas a respeito dos maus tratos a essa população.   

    

Outra medida proposta pela Resolução Conjunta nº 1 de 2014, do Conselho de Combate 

à Discriminação25, para evitar a violência contra a comunidade T dentro do sistema prisional 

 
25 Dispoível em: http://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/30054460/do1-

2014-04-17-resolucao-conjunta-n-1-de-15-de-abril-de-2014-30054456. Acesso em 13 de maio de 2020. 
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brasileiro, foi a possibilidade de transferência de mulheres trans para presídios femininos, assim 

como elucida seu artigo 4º: “As pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser 

encaminhadas para as unidades prisionais femininas”. Diante da determinação deste artigo, 

resta saber se é a melhor medida a ser tomada e se as mulheres transexuais desejam adotá-la.    

 

Como referimos anteriormente, a criação e implementação de alas específicas para a 

comunidade LGBTI+ deve ser uma medida paliativa, não devendo ser eterna, tendo em vista o 

fato de que tal separação pode esbarrar em aspectos segregacionistas, que podem dificultar 

ainda mais o cumprimento da pena desses indivíduos; bem como o fato de que  separar grupos 

sociais, única e exclusivamente, não resolve os problemas de discriminação e violência sofridos 

(que tem como base a homofobia e transfobia), muito pelo contrário, para que população 

LGBTI+ possa cumprir sua pena com a mesma segurança despendida aos outro apenados, cabe 

aos estados que os tutelam o investimento em medidas realmente efetivas, tal como atividades 

de educação e incentivo a não discriminação. 

  

 Exemplo de que o distanciamento de pessoas LGBTI+ em relação a pessoas que não 

integram tal grupo pode gerar penosas consequências no âmbito do cárcere, pode ser encontrado 

no fato de que tal medida pode contribuir para que a população LGBTI+  tenha restringido (ou 

até mesmo vedado) o acesso a atividades destinadas a toda a população carcerária, e que são 

fundamentais para a futura reinserção dessas apenadas e apenados na sociedade, tais como 

serviços, programas e equipamentos oferecidos a toda população prisional, treinamento 

vocacional, trabalho26, aulas de educação ou de esportes, atividades terapêuticas em grupo, 

programas de reabilitação de drogas, ou até mesmo o acesso ao pátio do presídio.  Um status 

equivalente ao de apenados que cumprem regime de segurança máxima. 

  

 Ou seja, mesmo que a finalidade una das alas especiais seja a proteção da comunidade 

LGBTI+ em situação de encarceramento, a sua utilização deve ser sempre permeada por 

reflexões e análises do contexto a qual ela está inserida e da forma a qual ela está sendo ou será 

implementada.  Nessa linha se manifesta o guia de monitoramento publicado pela Associação 

 
26 O trabalho penal pode dar forma a diversos significados para as apenadas e apenados, dentre eles a possibilidade 

de desenvolver hábitos que contribuam para uma vida longe de atividades ilícitas no perídio pós cumprimento da 

pena; de remição; de ajuda dos custos necessários para se manter no sistema carcerário e até de ajuda dos familiares 

das apenadas e apenados que não se encontram em situação de encarcerameto (MASSARO 2018). 
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para a Prevenção da Tortura27, intitulado "Por uma Proteção Efetiva das Pessoas LGBTI 

Privadas de Liberdade: Um Guia de Monitoramento” (2018):  

 

Não há uma resposta padrão para a questão de ser ou não apropriada a 

segregação de pessoas LGBTI do restante da população prisional. 

Embora a segregação possa por vezes ser uma questão de vida ou morte, 

ela não é uma solução de longo prazo que resolve a questão da violência 

prisional decorrente da homofobia e da transfobia estruturais. 

Fundamental é que os órgãos de monitoramento analisem a extensão 

em que pessoas LGBTI estão envolvidas no processo de decisão, já que 

não se pode assumir que as pessoas LGBTI sempre prefiram ser 

segregadas do resto da população. As decisões sobre alocação não 

devem ser irrevogáveis e as pessoas LGBTI devem ter a possibilidade 

de apelar das decisões quanto a sua alocação.  

 

Por fim, podemos concluir que com relação ao encarceramento de mulheres trans e às 

reflexões acerca de sua necessária proteção no ambiente carcerário, cabe sempre a discussão e 

a busca do equilíbrio entre o respeito aos seus corpos e as suas subjetividades. Em outras 

palavras, quanto ao encarceramento de mulheres trans, é necessário um constante debate, que 

tenha como objetivo atender ao melhor interesse dessas mulheres, e que seja permeado por 

respeito a suas particularidades, escolhas e vivências.  

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho dedicou-se a analisar o debate entre qual a melhor medida a ser 

tomada no que diz respeito às mulheres transgêneras encarceradas e o local de cumprimento de 

suas penas: a criação de alas LGBTI+ em presídios masculinos ou a transferência para presídios 

femininos. Além disso, este trabalho buscou mostrar a violência que a comunidade T sofre 

dentro dos presídios, bem como identificá-las através de relatos e dados. Os objetivos da 

pesquisa foram atingidos e todas as hipóteses confirmadas.  

 

 
27 A Associação para a Prevenção da Tortura (APT) é uma organização não governamental independente sediada 

em Genebra, que trabalha globalmente para prevenir a tortura e outros maus tratos. 
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Os dados a respeito da quantidade de mulheres trans são quase inexistentes e não são 

feitos periodicamente. Quando esses dados são apresentados, costumam aparecer de um modo 

geral, ou seja, da população LGBTI+ no total. Diante disso, não é possível saber ao certo qual 

a quantidade exata de mulheres trans no cárcere.  

 

Devido à grande violência que as mulheres trans sofrem dentro de presídios masculinos, 

duas medidas foram adotadas até agora, com a intenção de protegê-las: construção de alas 

específicas dentro de presídios masculinos e a transferência para presídios femininos. O artigo 

buscou enumerar quais as vantagens e as críticas em relação a essas medidas.  

 

Como foi observado ao longo do texto, as alas específicas em presídios masculinos têm 

atuado como uma medida paliativa, para a proteção das mulheres trans da violência física e 

sexual. A questão é que esta medida protege, mas também segrega, uma vez que a comunidade 

LGBTI+ fica isolada das atividades recreativas e de ensino que acontecem no presídio, já que 

não podem ter contato com os outros presos. Sendo assim, as alas LGBTI+ são uma medida 

atenuante, mas não totalmente eficaz. 

 

No que diz respeito à transferência para unidades prisionais femininas, pode-se afirmar 

que é um avanço, uma vez que o Estado passa a reconhecer a identidade de gênero dessas 

mulheres, mas também não é uma medida cem por cento eficaz: a violência continua. A 

Resolução Conjunta n° 1 do Conselho Nacional de Combate à Discriminação, de 2014, 

determinou em seu artigo 4º que “as pessoas transexuais masculinas e femininas devem ser 

encaminhadas para as unidades prisionais femininas”. No entanto, fez-se a reflexão acerca da 

anuência das mulheres transgênero em situação de encarceramento: se elas querem ou não ser 

transferidas para presídios femininos. 

 

Em última análise, concluiu-se que não há resposta exata, tampouco inquestionável para 

a questão em torno da melhor forma de aprisionamento de mulheres trans, sendo o caminho 

mais adequado o debate com a real participação da futura apenada. Quanto a implementação de 

alas LGBTI+ em presídios masculinos do estado de São Paulo, a partir das análises feitas, 

acreditamos ser uma medida paliativa, porém eficaz, para a proteção das mulheres trans em 

situação de encarceramento, com relação a proteção contra agressões de outros detentos, muito 

embora não totalmente benéficas, pois o desenvolvimento e a implementação dessas alas podem 

ter caráter segregacionista.   
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