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RESUMO 

 

O sistema prisional brasileiro apresenta diversas problemáticas que suscitam violações de 

direitos humanos. Há nele, contudo, grupos ainda mais vulneráveis, como as internas 

transexuais. A Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes atende, hoje, uma parte dessas 

mulheres, e apresenta uma proposta diferenciada acerca de algumas questões, como o 

reconhecimento à identidade de gênero e aos direitos humanos. Objetiva o trabalho, 

mediante pesquisa qualitativa bibliográfica, legislativa e de campo, analisar esse projeto. 

Constataram-se avanços no respeito à diversidade de gênero, que não refletem, contudo, 

a realidade do sistema carcerário cearense. As limitações que persistem devem ser 

respondidas com políticas públicas que não fortaleçam os sistemas punitivos, os quais 

historicamente oprimem a população LGBT. 

Palavras-chave: gênero; transexualidade; sistema carcerário; direitos LGBT; direitos 

humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Brazilian prison system has many problems which produce human rights violations. 

Inside prisons, there are certain groups which are even more vulnerable, such as 

transgender internals. The Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes attends a part of 

these incarcerated transexual women, and it has a different approach in dealing with some 

issues, just as recognizing gender identity and human rights. Using qualitative based 

methodology, with bibliographic, legislative and field research, this work aims to analyse 

this project. Although there were advances concerning the respect of gender diversity, 

these positive changes do not reflect the majority of the State’s prisons.The remaining 

problems must be answered with public policies that do not strengthen punitive systems, 

which are known for historic oppression against LGBT people. 

Keywords: gender; transexuality; prison system; LGBT rights; human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

Segundo International Centre for Prision Studies (ICPS), o Brasil possui a 

quarta maior população carcerária do mundo. Em 2010, o Departamento Penitenciário 

Nacional (Depen) verificou que o país apresenta um número de presos superior a 66% de 

sua capacidade para abrigá-los, o que corresponderia a um déficit de 198 mil.  

Diante desse quadro, o sistema prisional do país expressa inúmeras falhas e, 

consequentemente, diversos desafios – dentre eles, reduzir a superlotação, humanizar o 

tratamento aos detentos e promover a ressocialização. Entretanto, há grupos que, por suas 

especificidades, apresentam uma vulnerabilidade ainda maior diante dessa situação de 

violação de direitos fundamentais. É o caso da população LGBT (lésbicas, gays, 

bissexuais e travestis). 

A partir do segundo semestre de 2016, a Unidade Prisional Irmã Imelda Lima 

Pontes iniciou suas atividades. Funcionando na região metropolitana de Fortaleza e com 

capacidade para 200 pessoas, o presídio abriga idosos, pessoas com deficiência ou 

doenças crônicas ou graves, condenados exclusivamente pela Lei Maria da Penha, bem 

como a população GBT. Desta última parcela, destaca-se, na unidade, a grande presença 

de mulheres transexuais e travestis. 

Expostas tais premissas, faz-se necessário conferir as contradições do sistema 

prisional brasileiro, observando as limitações de uma iniciativa como essa, bem como se, 

apesar da situação de constrição de liberdade, teriam as detentas, após a criação da 

unidade, observado algum avanço na garantia de direitos fundamentais enquanto 

encarceradas, principalmente no que se refere à livre expressão de sua identidade de 

gênero e à fruição do direito à personalidade. 

No que concerne a metodologia empregada na elaboração do presente estudo, 

primeiramente realiza-se pesquisa bibliográfica, mediante o uso de livros, artigos 

científicos, teses, dissertações etc., que tratam sobre os variados aspectos relacionados ao 

tema do presente trabalho. Além disso, efetua-se pesquisa legislativa, mediante o estudo 

de normas relativas à garantia de direitos da população LGBT. Em um segundo momento, 

executa-se pesquisa de campo qualitativa, por meio da realização de entrevistas com a 

diretora da Unidade Prisional Irmã Imelda e, ainda, com membro da Defensoria Pública 

do Estado, responsável pelo atendimento jurídico às presas provisórias do presídio. 

Busca-se dados, ainda, junto à Secretaria de Justiça do Estado do Ceará para o 



11 
 

esclarecimento de aspectos necessários às análises do trabalho, bem como no sistema E-

SAJ para consulta processual. 

Desse modo, o presente trabalho se estrutura em três capítulos. No primeiro, 

realiza-se uma breve análise da colonização brasileira e suas consequências na 

compreensão do gênero, para proceder à diferenciação de gênero, sexo e sexualidade e ao 

estudo das repercussões do binarismo de gênero nas políticas públicas. No segundo 

capítulo, investiga-se a consolidação do cárcere enquanto principal método punitivo, sua 

natureza e a criminalização de pessoas transexuais. Por fim, o terceiro capítulo consiste 

no exame da própria Unidade Prisional Irmã Imelda e do perfil das internas transexuais, 

bem como os avanços e limitações da referida unidade no tratamento das questões 

relativas à diversidade de gênero. 
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2 DESNATURALIZAÇÃO DO BINARISMO DE GÊNERO 

Para designar o que se entende por transexualidade, faz-se necessário estudar 

os conceitos de identidade de gênero, sexo e sexualidade. Isso se torna possível, tão 

somente, se analisarmos a evolução da própria concepção de gênero. 

2.1 O gênero como construção social: o patriarcado e a colonização brasileira 

O conceito de gênero enquanto construção social data da década de 1950. 

Como marco dessa compreensão, tem-se a publicação da obra “O Segundo Sexo”, de 

Simone de Beauvoir, ainda que a escritora não utilize propriamente o termo. De forma 

simplificada, a autora demonstra que não há destino biológico que justifique a exploração 

e a opressão feminina ao longo da história, de modo que essas não aconteceriam como 

um dado da natureza, mas sim advindas de processos de dominação masculina. 

Engels (1984, p. 59) sugere que, anteriormente ao sistema de submissão 

feminina que se fundam as civilizações, existiam as “gens”, as quais se baseavam em um 

“direito materno”, e consistiam em círculos fechados de parentes consanguíneos por linha 

feminina. Assim, mediante o vigente direito materno, quaisquer bens pertenceriam e 

permaneceriam, em caso de falecimento, dentro das gens, fundadas no comunismo, e não 

na propriedade privada.  

Nesse aspecto, pondera Beauvoir (1970, p. 91) que a visão de preponderância 

da mulher nas gens poderia gerar uma falsa ideia de supremacia do feminino, grifos 

nossos: 

Esses fatos induzem a supor que existia nos tempos primitivos um verdadeiro 

reinado das mulheres; foi essa hipótese proposta por Baschoffen que Engels 

retomou: a passagem do matriarcado para o patriarcado parece-lhe "a grande 

derrota histórica do sexo feminino". Mas, em verdade, essa idade de ouro da 

mulher não passa de um mito. Dizer que a mulher era o Outro equivale a dizer 

que não existia entre os sexos uma relação de reciprocidade: Terra, Mãe, 

Deusa, não era ela para o homem um semelhante: era além do reino humano 

que seu domínio se afirmava: estava portanto fora desse reino. A sociedade 

sempre foi masculina; o poder político sempre esteve nas mãos dos 

homens. [...] O semelhante, o outro, que é também o mesmo, com quem se 

estabelecem relações recíprocas, é sempre para o homem um indivíduo do 

sexo masculino. A dualidade que se descobre sob uma forma ou outra no 

seio das coletividades opõe um grupo de homens a outro grupo de homens, 

e as mulheres fazem parte dos bens que estes possuem e constituem entre 

eles um instrumento de troca. 

Beauvoir designa o feminino como “o outro” – é o inessencial – à 

contraposição do homem – essencial e universal. A mulher justifica sua existência por 
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detrás da existência masculina. Torna-se acessório, bem como mais uma posse do 

homem.  

Logo, sustenta a autora que o lugar da feminilidade seria o da negação do 

masculino: impõem-se às mulheres a privação do espaço público e o recolhimento no 

âmbito privado, referente à casa. Em sendo o homem desbravador e explorador, uma de 

suas principais características seria a dominação, ao passo que a mulher seria 

condicionada à submissão. Neste ponto, em concordância com Engels, defende que a 

situação da mulher reflete uma estrutura econômica social, a qual, por sua vez, demonstra 

o grau de evolução técnica a que chegou a humanidade (BEAUVOIR, 1970, p. 73).  

Considera, contudo, que o materialismo histórico não seria capaz de explicar, 

por si só, a opressão feminina, posto que superficial, tendo em vista se concentrar na 

abstração do “homo oeconomicus” (BEAUVOIR, 1970, p. 76). Tal ficção reduziria o 

comportamento humano a duas funções elementares – consumo e produção – negando 

suas dimensões culturais, como os aspectos religiosos, morais e políticos. Joan Scott 

(1986, p. 1061), sinteticamente, sinaliza que o conceito de gênero foi, dentro do 

marxismo, tratado como subproduto de estruturas econômicas mutantes, não possuindo 

seu próprio estatuto de análise.  

A autora francesa tampouco acredita que seria um dado natural e biológico – 

suposta fraqueza e capacidade de produção inferior – que levaria a mulher à subjugação 

(BEAUVOIR, 1970, pp. 98-99), grifos nossos: 

“[...] [na mulher] o homem não reconheceu um semelhante porque ela não 

partilhava sua maneira de trabalhar e de pensar, porque continuava escravizada 

aos mistérios da vida. Desde que não a adotava, desde que a mulher conservava 

a seus olhos a dimensão do Outro, o homem só podia tornar-se seu opressor. 

A vontade masculina de expansão e domínio transformou a incapacidade 

feminina em maldição. O homem quis esgotar as novas possibilidades 

oferecidas pelas novas técnicas: apelou para uma mão-de-obra servil, reduziu 

seu semelhante à escravidão. Sendo o trabalho dos escravos bem mais eficiente 

que o da mulher, esta perdeu o papel econômico que desempenhava na tribo. 

E, na sua relação com o escravo, o senhor encontrou uma confirmação de sua 

soberania mais radical do que na autoridade mitigada que exercia sobre a 

mulher. Sendo venerada e temida por sua fecundidade, sendo outro que não o 

homem e participando do caráter inquietante do outro, a mulher mantinha, de 

certa maneira, o homem na dependência dela no momento mesmo em que dele 

dependia. A reciprocidade da relação senhor-escravo existia atualmente para 

ela e com isso escapava à escravidão. O escravo não é protegido por nenhum 

tabu, não passa de um homem subjugado, não diferente mas inferior; o jogo 

dialético de sua relação com o senhor levaria séculos para se atualizar. No seio 

da sociedade patriarcal organizada, o escravo não passa de um animal com 

figura humana: o senhor exerce sobre êle uma autoridade tirânica. Com isso 

exalta-se o orgulho do senhor que o projeta contra a mulher. Tudo o que 

ganha, ganha contra ela; quanto mais poderoso se torna, mais ela decai. 
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Particularmente, quando se torna proprietário do solo, é que reivindica 

também a propriedade da mulher. Antes êle era possuído pelo mana, pela 

terra; agora êle tem uma alma, terras; liberto da Mulher, quer uma mulher e 

uma posteridade para si próprio. Quer que o trabalho familiar que utiliza em 

proveito de seus campos seja totalmente seu e, para isso, é preciso que os 

trabalhadores lhe pertençam: escraviza a mulher e os filhos. Precisa de 

herdeiros através dos quais se prolongará sua vida terrestre — pelo fato de lhes 

legar seus bens — e que lhe renderão, além-túmulo, as honras necessárias ao 

repouso de sua alma. O culto dos deuses domésticos superpõe-se à constituição 

da propriedade privada e a função de herdeiro é econômica e mística a um 

tempo. Assim, a partir do dia em que a agricultura deixa de ser uma operação 

essencialmente mágica e se torna antes de mais nada um trabalho criador, o 

homem descobre-se como força geradora; reivindica os filhos ao mesmo tempo 

que as colheitas.  

Desse modo, os conceitos de hierarquia, escravidão e propriedade privada 

derivaram da subjugação das mulheres, e somente poderiam ser previstos a partir dessa 

subjugação (BROWNMILLER, 1977, pp. 17-18). 

Exatamente por tal razão que, com o advento do patriarcado, o surgimento da 

propriedade privada e a transmissão dessa de pai para filho, torna-se mais clara a 

dominação masculina, na qual se funda o mundo ocidental e se consubstancia o conceito 

moderno de gênero. Engels (1984, p. 61) afirma que os traços principais da família 

patriarcal estariam na incorporação dos escravos e no domínio paterno, destacando a 

família romana como seu perfeito exemplo. Explica Beauvoir (1970, p. 97-98): 

[...] o triunfo do patriarcado não foi nem um acaso nem o resultado de uma 

revolução violenta. Desde a origem da humanidade, o privilégio biológico 

permitiu aos homens afirmarem-se sozinhos como sujeitos soberanos. Eles 

nunca abdicaram o privilégio; alienaram parcialmente sua existência na 

Natureza e na Mulher, mas reconquistaram-na a seguir. Condenada a 

desempenhar o papel do Outro, a mulher estava também condenada a possuir 

apenas uma força precária: escrava ou ídolo, nunca é ela que escolhe seu 

destino. “Os homens fazem os deuses; as mulheres adoram-nos”, diz Frazer. 

São eles que decidem se as divindades supremas devem ser femininas ou 

masculinas. O lugar da mulher na sociedade é sempre eles que estabelecem. 

Em nenhuma época ela impôs sua própria lei. 

Vinculada ao patriarcado, a mulher é reduzida a mero receptáculo do futuro 

herdeiro. Com o intuito de assegurar a propriedade privada de homem para homem, isto 

é, do patriarca para seu filho, torna-se imperiosa a monogamia feminina, cerceando a 

liberdade sexual da mulher, e dela se retirando, como consequência, o direito à 

propriedade e à herança. Explica Beauvoir (1970, pp. 102-103): 

Destronada pelo advento da propriedade privada, é a ela que o destino da 

mulher permanece ligado durante os séculos: em grande parte, sua história 

confunde-se com a história da herança. Compreenderemos a importância 

fundamental dessa instituição se lembrarmos o fato de que o proprietário aliena 

sua existência na propriedade; a esta se apega mais do que à própria vida; ela 

ultrapassa os estreitos limites da vida temporal, subsiste além da destruição do 

corpo, encarnação terrestre e sensível da alma imortal. Mas essa sobrevivência 
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só se realiza se a propriedade continua nas mãos do proprietário: ela só pode 

ser sua além da morte, se pertencer a indivíduos em quem se prolongue e se 

reconheça, que são seus. Cultivar a propriedade paterna, render cultos aos 

manas do pai é, para o herdeiro, uma só e mesma obrigação: êle assegura a 

sobrevivência dos antepassados na terra e no mundo subterrâneo. O homem 

não aceitará portanto partilhar com a mulher nem os seus bens nem os seus 

filhos. Não conseguirá impor totalmente, e para sempre, suas pretensões. Mas, 

no momento em que o patriarcado é poderoso, êle arranca da mulher todos os 

direitos sobre a detenção e a transmissão dos bens. Pareceria lógico, aliás, 

negar-lhes. Quando se admite que os filhos de uma mulher não são dela, 

passam eles a não ter nenhum laço com o grupo de origem da mulher. Pelo 

casamento, a mulher não é mais emprestada por um clã a outro; ela é 

radicalmente tirada do grupo em que nasceu e anexada ao do esposo; êle 

compra-a como compra uma rês ou um escravo e impõe-lhe as divindades 

domésticas; e os filhos que ela engendra pertencem à família do esposo. Se ela 

fosse herdeira, transmitiria as riquezas da família paterna à do marido: 

excluem-na cuidadosamente da sucessão. Mas, inversamente, pelo fato de nada 

possuir, a mulher não é elevada à dignidade de pessoa; ela própria faz parte do 

patrimônio do homem, primeiramente do pai e em seguida do marido. 

Para a manutenção desse sistema político e econômico de soberania 

masculina e de submissão feminina, criam-se mitologias acerca da impureza e da 

maldade, que seriam intrínsecas à mulher, com especial atenção no que concerne à sua 

sexualidade.  

Visualiza-se o exercício da sexualidade feminina como algo sujo e 

pecaminoso. Mediante um entendimento de gênero como dois opostos, e, ainda, de modo 

maniqueísta, polariza-se o “bem” e o mal”, razão pela qual tais características não 

poderiam coexistir em uma única entidade. Dessa forma, a mulher – que seria o “mal” 

em sua natureza – para se elevar à bondade, deveria reprimir sua sexualidade e assumir o 

papel que lhe é designado, de reprodutora. Logo, a dignidade feminina ficava 

condicionada a quanto mais se encaixasse nos padrões patriarcais. 

A instituição casamento, e apenas ela, autorizaria à mulher a vivência de sua 

sexualidade. Ressalta-se, porém, que essa não servia ao seu prazer, mas sim à procriação, 

com as limitações impostas pelo patriarcado monogâmico.  Destaca a autora que diversas 

religiões, inclusive o imaginário judaico-cristão, serviram de arcabouço ideológico a tal 

concepção. Sobre este aspecto, bem como sobre o caráter secundário do gênero feminino 

em relação à universalidade masculina (BEAUVOIR, 1970, p. 111), aduz: 

[...] de sagrada, ela se torna impura. [...] O Outro é a passividade em face da 

atividade, a diversidade que quebra a unidade, a matéria oposta à forma, a 

desordem que resiste à ordem. A mulher é, assim, votada ao Mal. [...] É preciso 

integrá-la na sociedade: na medida em que ela se submete à ordem estabelecida 

pelos homens, ela se purifica de sua mácula original. 
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O construto do ideário judaico-cristão sobre o feminino centraliza-se em duas 

figuras representativas principais – Eva e Maria. A princípio, perpetuava-se a 

desigualdade de gênero ao se atribuir a mulher a origem de todo o mal. Cria-se a figura 

mitológica de Eva, a qual se encarrega da sedução de Adão, impulsionando-o a também 

desejar e comer o “fruto proibido”. A Igreja associa a “capacidade de encanto” ao 

feminino, e conecta tal atributo ao pecado. Já a “Virgem Maria” seria a personagem que 

direcionaria a concepção de “mulher digna”. Sua virgindade representa uma qualidade 

física, relacionada à pureza e submissão. Embora seu corpo seja utilizado à procriação, 

ela não teria qualquer interferência no processo de geração da vida – era tão somente 

quem “carregava” o filho de deus. 

 

Nas religiões pagãs, sempre foi comum a ideia de que os deuses masculinos 

podiam gerar filhos nas mulheres terrestres transformando-as numa 

emergência da Deusa, enquanto o filho assumia o papel do herói. Esta prática, 

conhecida como hieròsgámos, dizia respeito ao casamento de um deus com 

uma mortal. Maria ao aceitar conceber pelo Espírito Santo, ao aceitar que seu 

corpo, sua matriz, se transformasse no receptáculo da vida divina, reproduz os 

rituais do casamento sagrado, rituais apontados sempre como de caráter 

maternal e incestuoso, na medida em que a Deusa era a Mãe de toda a 

humanidade. (BARROS, 2001, p. 146) 

 

Maria, portanto, valorizar-se-ia pela reprodução e pelo elemento virginal, 

indicando o caminho que redimiria o feminino de seu pecado inicial, relacionado à 

sedução, à desobediência e à sexualidade. Em um comparativo, sintetiza Barros (2001, p. 

151): 

Eva foi aquela que acreditou na serpente e obedeceu-lhe. Maria acreditou no 

anjo e privilegiou o Senhor. Eva trouxe a queda, o pecado, a Morte. Maria 

trouxe a salvação, a redenção, a Vida. Ambas foram apontadas como Mães da 

Humanidade.  

 

A redenção da mulher pressupunha a obediência ao marido. Dessa forma, 

reforça-se o poder patriarcal em diversos trechos bíblicos1. Com efeito, legitima a Igreja 

a posição de desigualdade da mulher em relação ao homem. 

                                                           
1De forma exemplificada, merecem destaque os seguintes: “Semelhantemente, vós, mulheres, sede sujeitas 

aos vossos próprios maridos; para que também, se alguns não obedecem à palavra, pelo porte de suas 

mulheres sejam ganhos sem palavra;Considerando a vossa vida casta, em temor.O enfeite delas não seja o 

exterior, no frisado dos cabelos, no uso de jóias de ouro, na compostura dos vestidos;Mas o homem 

encoberto no coração; no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de 

Deus.Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus, e 

estavam sujeitas aos seus próprios maridos.Como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe senhor; da qual 

vós sois filhas, fazendo o bem, e não temendo nenhum espanto.Igualmente vós, maridos, coabitai com elas 

com entendimento, dando honra à mulher, como vaso mais fraco; como sendo vós os seus co-herdeiros da 

graça da vida; para que não sejam impedidas as vossas orações.”, em 1Pedro 3:1-7; “Vós, mulheres, estai 

sujeitas a vossos próprios maridos, como convém no Senhor.”, em Colossenses 3:18, e “Mulheres, 

sujeitem-se a seus maridos, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o 
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Assim, a integração da mulher à sociedade pressupõe a adequação aos moldes 

masculinos impostos. Desse modo, no intuito de justificar o patriarcado e lhe conceder 

fundamento ideológico, é permitido à mulher tão somente o oposto do “ser homem” – a 

passividade, o dever de cuidados do lar e da família e a submissão. Assim se constrói a 

“feminilidade”, um conjunto de características – supostamente neutras, espontâneas, 

advindas da natureza – que mantém a mulher enquanto sujeito explorado.  

Tais papeis de gênero impostos determinam uma extrema contraposição do 

feminino e do masculino. A mulher seria do homem dependente, possuiria elevada 

sensibilidade – ao contrário da “típica” racionalidade masculina –, seria não agressiva, 

indecisa, não apta à liderança e à ocupação dos espaços públicos de poder, de discussão 

política e de tomada de decisões.  

Nesse sentido, Scott aponta que teóricas feministas começaram a utilizar a 

palavra “gênero” como uma forma de se referir à organização social da relação entre os 

sexos. O uso de tal termo representaria uma recusa explícita às justificativas biológicas 

para a subordinação feminina, tais quais a força superior masculina ou o fato das mulheres 

terem filhos. O gênero consiste, segundo essa definição, em “uma categoria social 

imposta sobre um corpo sexuado”, tornando-se uma palavra útil nos estudos acerca do 

sexo e da sexualidade, haja vista que fornece um meio de diferenciar os papéis sociais 

atribuídos às mulheres e aos homens (SCOTT, 1982, p. 1056). 

É sobre essa concepção da existência de apenas dois gêneros opostos 

complementares – em que um é hierarquicamente superior ao outro – que se funda a 

organização da sociedade ocidental, com notório caráter cristão e patriarcal. E será 

também, em verdade, mediante tal construto social eurocêntrico, embasado pelo 

cristianismo, que se possuirá arcabouço ideológico para a opressão de múltiplas vivências 

de identidade quando da colonização dos povos indígenas da América. 

Com efeito, os povos originários americanos não apresentavam uma 

sociedade organizada nos moldes ocidentais. Para além das inúmeras particularidades 

existentes de tribo em tribo e de território em território, do modo de produção coletivista 

e da consequente ausência de divisão em classes ou estamentos, da espiritualidade e da 

relação diferenciada com a natureza e com a terra, outro aspecto distinto em relação à 

cultura ocidental era, exatamente, a compreensão do gênero e da sexualidade. 

                                                           
cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a Igreja está sujeita a Cristo, 

também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos”, em Efésios 5:22-24. 
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Apesar de, em diversas tribos, haver sim a divisão de papeis “tipicamente 

femininos” aos moldes ocidentais, tal qual o dever de cuidados de higiene doméstica, e 

“tipicamente masculinos”, como a caça e a pesca, não raro se observava a existência, por 

exemplo, de homens “afeminados”, cumprindo as atividades, por exemplo, de pinturas 

corporais, destinada às mulheres. Sinaliza Gilberto Freyre (2003, p. 184): 

Eram ainda as mulheres que plantavam o mantimento e que iam buscar a água 

à fonte; que preparavam a comida; que cuidavam dos meninos. Vê-se que não 

era pequena a importância da mulher velha entre os indígenas; enorme a da 

mulher, em geral; e nessa categoria o estudo comparado da arte e da indústria 

entre os primitivos autoriza-nos a colocar o homem efeminado ou mesmo o 

invertido sexual, comum entre várias tribos brasílicas. 

 

Acerca das identidades indígenas não heterossexuais, bem como do caráter 

místico com o qual eram visualizadas e de seu papel na prática da “couvade”, acrescenta 

o autor: 

Daí a atividade agrícola e industrial desenvolver-se quase sempre pela mulher; 

pela mulher desenvolver-se a própria técnica da habitação, a casa; e em grande 

parte a domesticação de animais. Mesmo a magia e a arte, se não se 

desenvolvem principalmente pela mulher, desenvolvem-se pelo homem 

efeminado ou bissexual [...]. Quanto aos pajés, é provável que fossem daquele 

tipo de homens efeminados ou invertidos que a maior parte dos indígenas da 

América antes respeitavam e temiam do que desprezavam ou abominavam. 

Uns, efeminados pela idade avançada, que tende a masculinizar certas 

mulheres e a efeminar certos homens; outros, talvez, por perversão congênita 

ou adquirida. A verdade é que para as mãos de indivíduos bissexuais ou 

bissexualizados pela idade resvalavam em geral os poderes e funções de 

místicos, de curandeiros, pajés, conselheiros, entre várias tribos americanas. A 

própria couvade, complexo de cultura tão característico das tribos brasílicas, 

talvez possa alguém arriscar-se a interpretá-la pelo critério da bissexualidade. 

Notada entre povos que em geral respeitam, em vez de desprezar ou 

ridicularizar, os efeminados, e enxergam neles poderes ou virtudes 

extraordinárias, é possível que o costume da couvade se tenha originado desses 

diferenciados sexuais: indivíduos de forte influência e sugestão mística sobre 

a maioria.[...] Os efeminados, pelo seu prestígio através das práticas de magia 

sexual - atividade dominada por eles entre várias tribos - teriam sido os 

iniciadores da couvade - complexo de cultura em que são tantas as evidências 

do mecanismo de compensação de que se serve o invertido: o repouso, o 

resguardo, a dieta, a identificação do homem com a mulher. Porque em geral 

eram os dois que ficavam de resguardo e de dieta, e não o homem só, como de 

ordinário se pensa. (FREYRE, 2003, pp. 186-187) 

 

Em diversas tribos, o que hoje chamamos de homossexualidade era apenas 

mais uma forma de expressão da sexualidade. Não é correto sequer dizer que era 

“permitido”, pois não havia o que permitir: não havia uma hierarquização do que era a 

expressão de uma sexualidade mais “correta” ou “padrão” e as demais, de modo que não 

havia discriminação com tais indivíduos. Ao contrário, havia uma fluidez na expressão 

do gênero. Explica Chamorro (2009, pp. 237-238, tradução livre): 
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A homossexualidade masculina é registrada por Montoya como Ava aky, 

homem jovem que na linguagem castelhana equivale à “afeminado”. Outra 

denominação é Ava kuñaeko, “homem com modos de mulher”. Entre os 

tupinambá, a prática da homossexualidade era aparentemente uma conduta 

normal. As índias-fêmeas, segundo o estudo de Ronald Raminelli, montavam 

tendas públicas para servir como prostitutas. A expressão che atukupe rupi che 

moangaipa, “pecou comigo por detrás”, pode ser tanto uma referência à prática 

de sexo anal entre heterossexuais ou homossexuais masculinos. Ya kuimba’e 

ojoehe ojomenõ e kuimba’e oñomenõ se referem ao acasalamento entre varões, 

traduzido por Montoya como “pecado nefando”. [...] Curiosamente, Gabriel 

Soares, entre outros, registrou que o termo tibira era aplicado a líderes 

espirituais que, sendo homens, “serviam de mulher” nos atos sexuais. […] 

Segundo Ronald Raminelli, algumas mulheres “se esquivavam dos contatos 

carnais com os homens, vivendo um estrito voto de castidade. Deixavam, por 

conseguinte, as funções femininas, e passavam a imitar os homens, exercendo 

os mesmos ofícios dos guerreiros: ‘Usam os cabelos cortados da mesma 

maneira que os machos, e vão à guerra com seus arcos e flechas’. Cada mulher 

guerreira possuía uma mulher para servi-la, ‘com quem diz que está casada, e 

assim se comunicam e conversam como marido e mulher’. 

 

Não se pretende afirmar, portanto, que a natureza da população indígena era 

LGBT, nos padrões eurocêntricos que o termo sugere. Isso também seria uma forma de 

colonização de tais identidades. O que se busca é, tão somente, analisar a cultura de 

extermínio às múltiplas identidades e as repercussões seculares dessa opressão.   

Há registros, ainda, na América do Norte, de tribos que compreendiam a 

possibilidade da existência de pessoas com dois espíritos – feminino e masculino – em 

um só corpo. Seriam membros de grande sabedoria, visto que conseguiriam analisar o 

mundo com o olhar dessa dupla vivência. Por tal razão, as pessoas “two-spirit”, não raro 

compreendidas como sagradas, videntes e dotadas da capacidade de atrair prosperidade, 

exerceriam as funções, por exemplo, de mediadores, curadores e conselheiros2. 

Assim, constata-se que as diferentes performances de identidade e de 

sexualidade apontavam para a fluidez do gênero, e não para sua conceituação binária, de 

modo que as diversas performances coexistiam de forma harmônica. Havia inúmeras 

variáveis intermediárias dentro de um espectro hipotético de “feminino puro” e 

“masculino puro”. Somente com a colonização, portanto, faz-se possível falar em 

qualquer forma de preconceito com os grupos de gender non-conforming people, nos 

moldes que contemporaneamente compreendemos. 

Isso porque a compreensão binária e hierárquica de gênero serviu à 

dominação dos indígenas. Nesse sentido, a Igreja Católica produzia a fundamentação 

                                                           
2Nesse sentido, existem diversos estudos norte-americanos. Destacam-se aqui, a título de exemplo, as obras 

obras Two-Spirit People: Native American Gender Identity, Sexuality, and Spirituality, de Ann McMullen, 

publicado em 1999, e “Two Spirits: A Story of Life with the Navajo”, de Walter L. Williams e Toby 

Johnson, de 2005.  
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ideológica necessária para inferiorização e subordinação não somente de um gênero a 

outro, mas também de certos povos e culturas em relação a outros e outras. Para, ao fim, 

justificar a dominação colonizador-colonizado, fez-se necessário atingir, inclusive, 

oentendimento desses povos sobre eles mesmos, no intuito de que eles próprios 

compreendessem suas visões de mundo como incorretas, indignas e próprias da 

selvageria. 

Ao caracterizá-los como menos sábios e pecadores – “sodomitas” –, não era 

o principal objetivo da Igreja “o fim da sodomia” e das múltiplas identidades de gênero. 

Combatia-se, sobretudo, a própria sociedade coletivista, impondo e naturalizando uma 

primeira forma de divisão hierarquizada – o patriarcado – para, como objetivo final, impor 

a colonização. A ideologia cristã e a catequização dos povos originários serviram a esse 

contexto econômico e político. 

Do primeiro ponto de contato com os colonizadores europeus – muito antes 

das identidades modernas de lésbica, gay, bissexual, transgênero ou queer 

serem formadas e vilipendiadas – as populações indígenas, os escravos 

africanos e os imigrantes, particularmente os imigrantes de cor, foram 

sistematicamente policiados e punidos com base na sua real ou na sua projeção 

de sexualidade ou expressão de gênero “desviantes”, como uma parte integral 

do processo de colonização, genocídio e escravidão. (MOGUL, 2011, p. 1, 

tradução livre) 

 

A “sodomia” se tornava um pretexto útil para a demonização e a eliminação 

daqueles povos que, em verdade, teriam cometido um único “crime” – o de possuir o que 

era desejado pelos colonizadores europeus. Usa-se, portanto, como uma justificação à 

violência de gênero, não somente nas terras de colonização inglesa, mas também nas de 

domínio espanhol e português: 

Noções semelhantes acerca do intrínseco desvio sexual avançaram com os 

colonizadores espanhóis e portugueses em relação às populações indígenas das 

Américas Central e do Sul e do Caribe. Em 1519, Cortés descreveu suas 

impressões sobre os Astecas: Nós aprendemos e fomos informados que eles 

são, sem dúvida, todos sodomitas e cometem esse pecado abominável”. Um 

missionário falou, em resposta a uma revolta de 1525 entre jovens indígenas 

que pretendeu converter, que os povos Caribes eram “mais sodomitas que 

qualquer outra raça”. (MOGUL, 2011, p. 3, tradução livre) 

 

O termo “sodomia” deriva da história bíblica do Livro de Gênesis referente 

às cidades de Sodoma e Gomorra, destruídas pela ira divina. Foi utilizado até meados do 

século XIX, desde que instalada a Inquisição portuguesa, em 1536, para designar e punir 

as práticas sexuais dita como pecaminosas pelo cristianismo (VAINFAS, 2001, p. 117). 

Mereciam punição os “excessos sexuais”, desde relações entre o mesmo sexo, como 

também a bestialidade – neste caso, também conhecido como crime nefando – e a 

masturbação.   
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No Brasil, foram as Ordenações Filipinas, compilações de leis do reino de 

Portugal, o instrumento responsável por reger a sexualidade no período colonial. Nesse 

aspecto, apenas confirmavam as antigas Ordenações Manuelinas. O Código Filipino 

entrou em vigor no reinado de Felipe II e permaneceu válido em território brasileiro até 

1916, quando da aprovação do Código Civil. 

No contexto inquisitório, diversos transgressores eram acusados não apenas 

de pecados mortais, mas de erros de fé, heresias, “desafios conscientes e obstinados à 

doutrina e à moral do catolicismo” (VAINFAS, 2001, p. 117). Em síntese, os atos não 

voltados à reprodução eram considerados perversões sexuais. Contudo, tinha o crime de 

sodomia, o mais violentamente punido, como seu principal alvo, a criminalização dos 

sujeitos que hoje compreenderíamos como homens homossexuais e mulheres trans: 

O Santo Ofício queria chegar, em suma, aos sodomitas assumidos, mesmo que 

não ostentassem o vício no cotidiano, ou então aos que, na gíria da época, eram 

chamados de fanchonos – homens que, por seus hábitos femininos (cor nos 

beiços, meneios, trajes de mulher), desatavam os mores sociais e, 

supostamente, as coisas da fé. (VAINFAS, 2001, p. 120) 

 

Sobre o universo cultural dos “fanchonos”, Vainfas (2001, p. 125) lança 

alguns exemplos principais, dentre os quais, o que define como “caso extraordinário de 

hibridismo cultural”, como o de Baltazar da Lomba. Baltazar seria um homem já de idade 

avançada que possuía hábitos femininos aos padrões portugueses, mas que “praticava 

sodomia ao estilo indígena, agindo como tibira3 e mantendo relações basicamente com 

índios”.  

Depreendia-se o significado de sodomia do texto bíblico. O livro de Levíticos 

dispõe: “com homem não te deitarás, como se fosse mulher; abominação é”. O texto legal, 

por sua vez, não especificava o que verdadeiramente se entendia por sodomia, mas fixava 

sua punição, que atingia, inclusive, filhos e netos do acusado, os quais não poderiam 

exercer cargos públicos: 

Dos que cometem pecado de sodomia, e com alimarias. 

Toda a pessoa, de qualquer qualidade que seja, que peccado de sodomia, per 

qualquer maneira cometter, seja queimado, e feito per fogo em pó, para que 

nunca de seu corpo e sepultura possa haver memoria, e todos os seus bens 

sejam confiscados para a Corôa de nossos Reinos, posto que tenha 

                                                           
3Entre os Tupinambá, povo que ocupava a maior parte da costa brasileira, os índios “afeminados” eram 

chamados de “tibira”, enquanto as mulheres que se relacionavam com outras mulheres eram conhecidas 

por “çacoaimbeguira”. (MOTT, 1998, p. 7-28) 
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descendentes; pelo mesmo caso seus filhos e netos ficarão inhabiles e infames, 

assi como os daqueles que commetem crime de Lesa Magestade.
4
 

 

 Ressalta-se que o denunciante poderia adquirir, em certas circunstâncias, até 

metade dos bens do denunciado, enquanto o restante se destinaria à Corte Portuguesa. 

Aos que não delatassem os “sodomitas”, ameaçava-se o confisco de seus próprios bens. 

Observa-se, assim, uma profunda confluência entre os valores da Igreja e os interesses do 

Estado, que passou a assimilar o tratamento jurídico da sodomia ao do crime de lesa-

majestade. Desse modo, construía-se um mecanismo bastante eficiente de controle social, 

com o auxílio e o suporte ideológico religioso (VAINFAS, 2001, p. 118). 

Em síntese, pode-se dizer que o binarismo de gênero e o patriarcalismo não 

ocorreram de forma “espontânea”ou “natural” no território brasileiro. Trata-se, de fato, 

de uma imposição do domínio português, mediante a catequização e o genocídio indígena. 

A construção da própria identidade brasileira se deu, portanto, com forte teor de uma 

violência de gênero e de raça, advinda da tentativa de extermínio da cultura dos povos 

originários, para a expansão dos mercados europeus. 

2.2 O Gênero como performatividade: Identidade de gênero e Sexualidade 

A fim de complementar a conceituação de gênero trazida por Simone de 

Beauvoir e melhor compreender a questão trans, faz-se necessário considerar certos 

conceitos introduzidos pela teoria queer5, que tem como principal expoente Judith Butler. 

Passa-se à breve análise de algumas noções. 

Em um primeiro momento, pode-se sugerir a existência de uma dicotomia 

entre sexo e gênero, sendo o sexo um “dado” biológico irrefutável, ao passo que o gênero 

corresponderia ao construto social criado em torno do primeiro. Tal visão apontaria para 

a neutralidade do sexo e a parcialidade do gênero. 

                                                           
4Em Livro V - Ordenações Filipinas - Título - XIII - Dos que cometem pecado de sodomia e com 

alimárias. Disponível em <https://www.diariodasleis.com.br/tabelas/ordenacoes/1-274-103-1451-04-05-

13.pdf> Acesso em 3 de junho de 2017. 

5“Queer” é um termo da língua inglesa usado para pejorativamente designar pessoas LGBT, que passa a 

ser ressignificado pelos movimentos sociais. “O que hoje chamamos de queer, em termos tanto políticos 

quanto teóricos, surgiu como um impulso crítico em relação à ordem sexual contemporânea, possivelmente 

associado à contracultura e às demandas daqueles que, na década de 1960, eram chamados de novos 

movimentos sociais” (MISKOLCI, 2015, p. 21). 
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Butler, ao estudar o gênero e o sexo a partir da linguagem e da produção de 

discursos, afirma, ao contrário, que ambas as categorias seriam construídas 

discursivamente. 

Afirmar que o sujeito é ele próprio produzido em — e como — uma matriz 

generificada de relações não significa descartar o sujeito, mas apenas perguntar 

pelas condições de sua emergência e operação. A "atividade" dessa 

generificação não pode, estritamente falando, ser um ato ou uma expressão 

humana, uma apropriação intencional, e não é, certamente, uma questão de se 

vestir uma máscara; trata-se da matriz através da qual toda intenção torna-se 

inicialmente possível, sua condição cultural possibilitadora. Nesse sentido, a 

matriz das relações de gênero é anterior à emergência do "humano". 

Consideremos a interpelação médica que, apesar da emergência recente das 

ecografias, transforma uma criança, de um ser "neutro" em um "ele ou em uma 

"ela": nessa nomeação, a garota torna-se uma garota, ela é trazida para o 

domínio da linguagem e do parentesco através da interpelação do gênero. Mas 

esse tornar-se garota da garota não termina ali; pelo contrário, essa interpelação 

fundante é reiterada por várias autoridades, e ao longo de vários intervalos de 

tempo, para reforçar ou contestar esse efeito naturalizado. A nomeação é, ao 

mesmo tempo, o estabelecimento de uma fronteira e também a inculcação 

repetida de uma norma. (BUTLER, 2015, pp. 160-161) 

 

Em outras palavras, Butler visualiza o gênero e o sexo como efeitos, e não 

como sendo um a causa do outro. Não “somos” um gênero e um sexo, “fazemos” um 

gênero e um sexo. Ambos são processos sem origem e fim certos, portanto, não naturais. 

Sustenta a autora que se o gênero, enquanto construto performático – isto é, elaborado 

social e discursivamente, e continuamente reiterado – não apresenta neutralidade, 

tampouco o sexo a possui. 

Se o próprio corpo é visto mediante uma interpretação social, então o “sexo” 

não pode ser independente do gênero; antes, deve ser algo que possa ser subsumido pelo 

gênero. Quando se contrapõe o gênero ao sexo e os distancia completamente, assume-se 

o biológico como a base sobre a qual os significados culturais são constituídos. Ao passo 

que se pretende minar a influência do biológico sobre as identidades, contraditoriamente 

se invoca essas “diferenças biológicas”, tornando-as essenciais à compreensão do gênero 

(NICHOLSON, 2000). A anatomia seria também um discurso ou uma significação, de 

modo que o corpo ser ressignificado para desafiar a normatividade hegemônica (SALIH, 

2012, p. 122). Assim, o sexo, por ser fruto do discurso e das implicações ao dar um nome, 

também não é neutro. 

Não se trata, entretanto, de negar a materialidade dos corpos, mas de observar 

que a própria divisão em corpos sexuados a partir de uma genitália e a utilização de tal 

parâmetro, um certo padrão biológico, para determinar a “diferença” entre os corpos se 
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tratam de escolhas não neutras. Em uma sociedade heterossexista e patriarcal, o que 

compreende por masculino e feminino revela-se, igualmente, decisões políticas e 

discursivas que legitimarão ideologicamente uma hierarquização de sujeitos. Não é o 

corpo, assim, uma realidade material estática. 

O fato de que a matéria é sempre materializada tem que ser pensado, na minha 

opinião, em relação aos efeitos produtivos e, na verdade, materializadores do 

poder regulatório, no sentido foucaultiano. Assim, a questão não é mais "como 

o gênero é constituído como — e através de — uma certa interpretação do 

sexo" (uma questão que deixa de teorizar a "matéria" do sexo), mas, ao invés 

disso, "através de que normas regulatórias é o próprio sexo materializado?" E 

por que é que tratar a materialidade do sexo como um dado pressupõe e 

consolida as condições normativas de sua própria emergência? Crucialmente, 

pois, a construção não é nenhum marco singular, nem um processo causal 

iniciado por um sujeito, culminando em um conjunto de efeitos fixos. A 

construção não apenas ocorre no tempo, mas é, ela própria, um processo 

temporal que atua através da reiteração de normas; o sexo é produzido e, ao 

mesmo tempo, desestabilizado no curso dessa reiteração. Como um efeito 

sedimentado de uma prática reiterativa ou ritual, o sexo adquire seu efeito 

naturalizado e contudo, é também, em virtude dessa reiteração, que fossos e 

fissuras são abertos, fossos e fissuras que podem ser vistos como as 

instabilidades constitutivas dessas construções, como aquilo que escapa ou 

excede a norma, como aquilo que não pode ser totalmente definido ou fixado 

pelo trabalho repetitivo daquela norma. Esta instabilidade é a possibilidade 

desconstitutiva no próprio processo de repetição, o poder que desfaz os 

próprios efeitos pelos quais o "sexo" é estabilizado, a possibilidade de colocar 

a consolidação das normas do "sexo" em uma crise potencialmente produtiva. 

(BUTLER, 2015, pp. 163-164) 

O atual construto social atual compreende como uma expressão contínua, 

contudo, o gênero, o sexo biológico e a sexualidade. Isso porque o “feminino” e o 

“masculino” seriam complementares. Nesse sentido, a heterossexualidade seria um 

complemento dessa continuidade de gênero – “o homem feito para a mulher” e a “mulher 

para o homem”. Cria-se, portanto, um padrão heteronormativo e o binarismo de gênero, 

que se refere a existência de somente duas identidades possíveis: homem e mulher, em 

que a heterossexualidade lhes intrínseca, um destino lógico. Nesse sentido, reduzir a 

mulher à procriação e ao seu dever de servidão ao homem é o que completa sua 

caracterização enquanto mulher.  

Butler nomeia tal construto linear imperante de “matriz” heteronormativa. 

Trata-se da existência de uma continuidade que se supõe lógica, mas na realidade é 

socialmente construída, entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. O que se encontra fora 

da matriz não é inteligível e, por não ser inteligível, possui sua própria qualidade e 

condição de sujeito retirada, incompreendida, tornando-o inviável. 

[...] a “coerência” e a “continuidade” da “pessoa” não são características 

lógicas ou analíticas da condição de pessoa, mas, ao contrário, normas de 
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inteligibilidade socialmente instituídas e mantidas. Em sendo a “identidade” 

assegurada por conceitos estabilizadores de sexo, gênero e sexualidade, a 

própria noção de “pessoa” se veria questionada pela emergência cultural 

daqueles seres cujo gênero é “incoerente” ou “descontínuo”, os quais parecem 

ser pessoas, mas não se conformam às normas de gênero da inteligibilidade 

cultural pelas quais as pessoas são definidas. Gêneros “inteligíveis” são 

aqueles que, em certo sentido, instituem e mantêm relações de coerência e 

continuidade entre sexo, gênero, prática sexual e desejo. Em outras palavras, 

os espectros de descontinuidade e incoerência, eles próprios só concebíveis em 

relação a normas existentes de continuidade e coerência, são constantemente 

proibidos e produzidos pelas próprias leis que buscam estabelecer linhas 

causais ou expressivas de ligação entre o sexo biológico, o gênero 

culturalmente construído e a “expressão” ou “efeito” de ambos na 

manifestação do desejo sexual por meio da prática sexual. (BUTLER, 2016, p. 

43-44) 

 

Acrescenta a autora que a coerência e unidade internas de qualquer dos 

gêneros exigem, portanto, uma “heterossexualidade estável e oposicional”. Essa 

heterossexualidade institucional tanto necessita quanto produz a univocidade de cada um 

dos termos de gênero que constituem o limite das possibilidades de gênero dentro de um 

sistema oposicional e binário de gênero (BUTLER, 2016, p. 52). 

Na legitimação dessas duas identidades complementares, binárias e opostas 

entre si, essas e somente essas se tornam possíveis ao sistema heteronormativo, 

excluindo-se toda a pluralidade de sujeitos e identificações não lineares, as quais, 

portanto, não se conformam à matriz. Apenas através da abjeção do outro que se consolida 

a supremacia do primeiro. 

Estas atribuições ou interpelações alimentam aquele campo de discurso e poder 

que orquestra, delimita e sustenta aquilo que pode legitimamente ser descrito 

como "humano". Nós vemos isto mais claramente nos exemplos daqueles seres 

abjetos que não parecem apropriadamente generificados; é sua própria 

humanidade que se torna questionada. Na verdade, a construção do gênero atua 

através de meios excludentes, de forma que o humano é não apenas produzido 

sobre e contra o inumano, mas através de um conjunto de exclusões, de 

apagamentos radicais, os quais, estritamente falando, recusam a possibilidade 

de articulação cultural. Portanto, não é suficiente afirmar que os sujeitos 

humanos são construídos, pois a construção do humano é uma operação 

diferencial que produz o mais e o menos "humano", o inumano, o 

humanamente impensável. Esses locais excluídos vêm a limitar o "humano" 

com seu exterior constitutivo, e a assombrar aquelas fronteiras com a 

persistente possibilidade de sua perturbação e rearticulação. [...] E dizer que 

existe uma matriz de relações de gênero que institui e sustenta o sujeito não 

significa afirmar que existe uma matriz singular que age de uma forma singular 

e determinista para produzir um sujeito como seu efeito. Significa instalar essa 

"matriz" na posição-de-sujeito, no interior de uma formulação gramatical que 

necessita, ela própria, ser repensada. De fato, a forma proposicional "o discurso 

constrói o sujeito" retém a posição-de-sujeito da formulação gramatical mesmo 

quando ela reverte o lugar do sujeito e do discurso. A construção deve 

significar mais que essa simples inversão dos termos. (BUTLER, 2015, pp. 

161-162) 
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Compreender o sexo e o gênero como performativos significa declarar que os 

corpos não são meramente nomeados e descritos através da linguagem, mas que também 

se constituem no ato da descrição. Não existiria um corpo pre-existente ao discurso: a 

própria linguagem o constituiria, de modo que esse passa a se tornar inviável ou 

impensável fora do discurso. O discurso tem o poder de produzir o que nomeia, sendo os 

corpos, assim como o gênero, construídos pelo discurso e no discurso – em outras 

palavras, são sempre interpelativos e performativos (SALIH, 2012, p. 119). 

Assim, a afirmação da sequência consagrada sexo-gênero-sexualidade é 

necessariamente reiterada culturalmente. Trata-se de um processo incompleto, que 

sobrevive da repetição, e que se “re-estrutura”, “re-forma”, “re-modula” e “re-arranja” 

para se manter aparentemente estático, único, sem opções desviantes. Nesse contexto, 

aduz LOURO (2016, p. 16): 

Apesar de tudo isso, a sequência é desobedecida e subvertida. Como não está 

garantida e resolvida de uma vez por todas, como não pode ser decidida e 

determinada num só golpe, a ordem precisará ser reiterada constantemente, 

com sutileza e com energia, de modo explícito ou dissimulado. Mesmo que 

existam regras, que se tracem planos e sejam criadas estratégias e técnicas, 

haverá aqueles e aquelas que rompem as regras e transgridem os arranjos. A 

imprevisibilidade é inerente ao percurso. 

Exatamente por se admitir que a heterossexualidade normativa não é natural, 

não é ela também o único regime regulatório em funcionamento na formação do corpo. 

Butler parte do pressuposto que todos os signos linguísticos são dotados de fragilidade, 

por estarem sujeitos à reapropriação e à citação inesperada e deslocada, visto que não se 

encerram no contexto e na intenção proposta pelo autor. Desse modo, enxerga um 

potencial de subversão dentro da própria matriz heteronormativa, mediante a re-citação. 

Assim, utilizar-se-ia da performatividade como estratégia queer para converter a exclusão 

de identidades sexuadas e generificadas não sancionadas pela matriz.  

Em não existindo um corpo antes de sua inscrição cultural, entende-se que o 

sexo e o gênero podem ser reinscritos performativamente para acentuar o caráter factício 

e artificial desses. É possível, assim, contestar o status quo deslocando categorias como 

“homem” e “mulher”, evidenciando que são discursivamente construídas dentro de uma 

matriz heterossexual de poder (BUTLER, 2016, p. 30). 

Em termos práticos, Butler afirma que existem “corpos que importam”, que 

seriam os que seguem a linearidade da hegemonia heterossexista, e os demais corpos, que 

corresponderiam às identidades inteligíveis. De outra sorte, a autora sintetiza que há 
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identidades capazes de subverter a ordem, performando discursos de resistência ao 

heterossexismo compulsório. A partir dessa síntese, passa-se à análise das diferenças 

dentre identidade de gênero e sexualidade. 

A sexualidade se refere à atração romântica e/ou sexual a determinado gênero. 

Está conectado a uma relação com o outro. Refere-se ao “LGB” da sigla “LGBT”. São as 

orientações sexuais diversas da heterossexualidade: lésbica, gay e bissexual. 

Quanto à identidade de gênero, faz-se necessário realizar algumas 

considerações a princípio. Sabe-se que a separação de pessoas por gênero – feminino e 

masculino – serve para valorizar determinado grupo em detrimento de outro, subjugando 

este “outro”. Ocorre que, ainda que exista um sistema de normas socialmente estruturado 

para justificar a opressão feminina, tal sistema carrega em si próprio a capacidade de 

subversão a suas normas – o sujeito, assim, teria “agência” sobre este regimento, para 

voltar a lei contra si mesma.A partir dessa visão, pode-se erroneamente acreditar que a 

identidade é uma escolha: “escolhe-se” performar de forma “fora da matriz” para 

contrapor a heteronormatividade. Butler, contudo, acredita que a questão não deve ser 

vista com tal extremismo6. O sujeito nunca teria liberdade para “escolher” 

espontaneamente um gênero, visto que a ele caberia, tão somente, o reconhecimento de 

uma construção prévia em que se encontra, e o desejo de realizar tal construção de forma 

diferente (BUTLER, 2016, p. 31). 

Assim, pessoas designadas homens ao nascer, por apresentar determinado 

padrão biológico, podem se identificar com as expressões atribuídas ao masculino, e vice-

versa. Denomina-se essa identificação pessoal, interior e subjetiva, bem como a 

                                                           
6Em entrevista à Liz Kotz para a revista ArtForum, Butler esclarece que essa seria uma interpretação errada 

à sua obra Problemas de Gênero, em tradução livre: “A leitura equivocada funciona mais ou menos assim: 

eu me levanto de manhã, olho para o meu guarda-roupa, e decido que gênero quero ser hoje. Eu posso pegar 

uma peça de roupa e mudar o meu gênero, estiliza-la, e então durante a noite eu mudo de novo para ser 

radicalmente outro, e então o que você tem é a mercantilização do gênero, e o entendimento de que ser de 

determinado gênero é um tipo de consumismo. [...] [Tratar] o gênero deliberadamente, como se fosse um 

objeto exposto por aí, quando toda a questão que eu defendia era que a própria formação de sujeitos, a 

própria formação de pessoas, pressupõe o gênero de alguma forma — que o gênero não é algo escolhido e 

que ‘performatividade’ não é uma escolha radical ou voluntarismo. [...] Performatividade se relaciona com 

repetição, constantemente a repetição de normas opressoras e dolorosas de gênero. [...] Isso não é liberdade, 

mas uma questão de como lidar com a armadilha que já estamos inevitavelmente inseridos”. Disponível em 

<http://faculty.ucr.edu/~ewkotz/texts/Kotz-1992-Artforum-BulterInt.pdf> Acesso em 7 de junho de 2017. 
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consequente expressão de uma linguagem que reflete tal identificação, de modo que o 

meio externo também assim o leia, de “identidade de gênero”7. 

Sexualidade e identidade de gênero são, portanto, conceitos bastante distintos. 

A confusão entre eles se dá pela confusão que o senso comum, cristalizado, opera, por 

naturalizar o sistema binário de opressão de gênero, que impõe a heteronormatividade e 

a linearidade entre tais conceitos, gerando identificações inteligíveis socialmente, ao 

passo que exclui as demais. 

Dessa forma, completamente possível, por exemplo, a existência de uma 

mulher transexual heterossexual – atraídas pelo gênero diverso do seu, ou seja, homens, 

sejam esses cis ou trans –, lésbica – atraída por mulheres – ou, ainda, bissexual – atraída 

por gênero igual ou diverso do seu.   

A mulher transexual ou transgênera, portanto, seria a designada “homem” ao 

nascer e se identifica com o gênero – no sentido performático de Butler – feminino. Não 

se trata apenas de ser contra a opressão feminina e se autoproclamar feminista. É se sentir 

completamente inserido na categoria social do gênero diverso do que lhe foi imposto, e 

manifestar, expressar, performar esse gênero diverso, de modo que a sociedade assim 

também o compreende. Ressalta-se que a compreensão do que é “ser mulher” é variável 

temporal e culturalmente. 

                                                           
7Da experiência pessoal de Julia Serano, tem-se: “Quanto mais eu tentava ignorar os pensamentos de ser 

mulher, mais persistentemente esses se empurravam à minha mente. Desta maneira, eles mais pareciam 

outros sentimentos subconscientes, como fome e sede, que, quando negligenciado o impulso, passam a se 

tornar ainda mais intensos com o tempo. Eu tenho certeza de que algumas pessoas vão contestar o fato de 

eu me referir a este aspecto da minha pessoa como um “sexo” subconsciente ao invés de um “gênero”. Eu 

prefiro “sexo” porque vivenciei isso sendo mais exclusivamente em relação ao meu sexo biológico, e 

porque, para mim, esse desejo subconsciente de ser mulher sempre existiu independentemente do fenômeno 

social comumente associado à palavra “gênero”. Como mencionei anteriormente, minha experiência inicial 

com meu sexo feminino subconsciente não foi acompanhado por nenhum desejo correspondente de 

explorar os papeis de gênero femininos ou de expressar feminilidade. Nem tampouco foi o resultado de 

uma tentativa de “me encaixar” nas normas de gênero da sociedade porque, para todos os efeitos, eu era 

considerada um garoto que agia normalmente na época. E meu sexo feminino subconsciente, certamente, 

não foi o resultado de uma socialização ou de uma construção social de gênero, posto que desafiava tudo 

que me ensinaram como verdade sobre gênero, como também desafiava o constante reforço que eu recebia 

para me compreender enquanto garoto e demonstrar masculinidade. Apesar de acreditar que meu sexo 

feminino subconsciente tenha se originado dentro de mim (como uma parte intrínseca à minha pessoa), as 

coisas se tornaram inevitavelmente complicadas quando minha mente consciente passou a processar esses 

sentimentos, mostrando-se contra a realidade de não apenas minha masculinidade física, mas sobretudo ao 

fato de que eu teria que funcionar em um mundo no qual todos se refeririam a mim como um homem. Essa 

intersecção do sexo subconsciente e do sexo consciente é o que eu prefiro compreender como identidade 

de gênero” (SERANO, 2007, p. 49, tradução livre).  
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Com efeito, essa identificação independe do órgão genital. Não é a realização ou 

não da cirurgia de redesignação sexual que define quem é “realmente” mulher e quem é 

“travesti”, como se essa categoria representasse uma “falsa mulher”, uma “menos 

mulher”. Declara Serano (2007, p. 10, tradução livre): 

 

Nenhum tipo de qualificação deveria ser imposta no termo “mulher trans” com 

base na capacidade de uma pessoa em “passar” como mulher, nos seus níveis 

hormonais ou na configuração de seus genitais – até porque, é um sexismo 

óbvio reduzir qualquer mulher (trans ou outras) somente às suas partes 

corporais, ou exigir que ela viva de acordo com certos ideais ditados 

socialmente no que diz respeito à aparência. 

 

Travesti também é mulher. No senso comum, a diferença parece subsistir 

porque tal termo é amplamente utilizado na mídia com forte teor pejorativo, para 

caracterizar a mulher trans de baixa renda. Desse modo, quando se utiliza o termo 

“transexual” para mulheres com cirurgia e “travesti” para as sem cirurgia, categoriza-se 

as mulheres em “mais mulher” ou “menos mulher”, hierarquizando-as, e ignorando o 

contexto em que estas mulheres estão inseridas. Isso porque a mulher transexual pode 

querer ou não realizar uma cirurgia – trata-se tão somente de uma atitude pessoal – e não 

é isso que a definirá como mulher. Pode estar satisfeita com seu corpo, ou simplesmente 

não querer passar por uma intervenção cirúrgica por diversas outras questões subjetivas. 

A redução da mulher a seu genital ocorre historicamente pelo patriarcado, e essa lógica 

não merece ser fortalecida. 

É comum que as pessoas presumam que ser ou se tornar transexual envolva 

algum tipo de “operação de mudança de sexo”. Todavia, esse não é 

necessariamente o caso. Enquanto alguns e algumas transexuais passam por 

inúmeros procedimentos médicos como parte de suas transições, outros ou não 

podem arcar com as despesas ou escolhem não passar por esses procedimentos. 

Com efeito, as tentativas de limitar a palavra “transexual” àqueles que possam 

realizar uma transição física não são apenas classistas (por causa da questão 

dos custos financeiros), como também objetificadoras, visto que reduzem todas 

as pessoas transexuais aos procedimentos médicos efetuados em seus corpos. 

(SERANO, 2007, p. 15, tradução livre) 

Logo, nesse trabalho, utiliza-se as nomenclaturas transexual e trangênero 

sempre como termos “guarda-chuva”, englobando qualquer identificação não cissexual. 

Assim se entenderá, aqui, o “T” da sigla LGBT. De outra sorte, compreende-se como 

pessoas cis ou cissexuais as que se identificam com o gênero que lhes é designado ao 

nascimento. Em outras palavras, pessoas que não são trans (SERANO, 2007, p. 10). 

Neste aspecto, importante destacar as colocações de Foucault acerca da 

sexualidade, do poder e do discurso, desnaturalizando certas categorizações 

aparentemente neutras. 
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A partir do século XIX, em um período de ascensão positivista e após relativa 

decadência do poder da Igreja nos séculos anteriores, enquanto instituição de controle do 

comportamento sexual, faz-se necessário encontrar outros mecanismos para a exclusão 

de sujeitos – mecanismos esses que, apesar de reforçarem as estruturas de poder, 

aparentem neutralidade. Assim, serviu a ciência a revestir de um suposto caráter racional 

a abjeção a determinados corpos e práticas.  

Mais do que as velhas interdições, esta forma de poder exige para se exercer 

presenças constantes, atentas e também curiosas; ela implica proximidades; 

procede mediante exames e observações insistentes; requer um intercâmbio de 

discursos através de perguntas que extorquem confissões e de confidências que 

superam a inquisição. Ela implica uma aproximação física e um jogo de 

sensações intensas, de que a “medicinalização” do insólito sexual é ao mesmo 

tempo efeito e instrumento. Engajadas no corpo, transformadas em caráter 

profundo dos indivíduos, as extravagâncias sexuais sobrepõem-se à tecnologia 

da saúde e do patológico. E, inversamente, a partir do momento em que passam 

a ser “coisa” médica ou “medicalizável”, como lesão, disfunção ou sintoma, é 

que vão ser surpreendidas no fundo do organismo ou sobre a superfície da pele 

ou entre os signos do comportamento. O poder que, assim, toma a seu cargo a 

sexualidade, assume como um dever roçar os corpos; acaricia-os com os olhos; 

intensifica regiões; eletriza superfícies, dramatiza momentos conturbados. 

(FOUCAULT, 2014, p. 49) 

Criam-se as “ciências sexuais”, adequando o procedimento da prática de 

confissão da Igreja aos moldes científicos. Como consequência, o que anteriormente se 

visualizava como pecado, passaria a ser tratado como distúrbio. 

E em vez de contar os erros e as ingenuidades dos moralistas que, no séc. XIX, 

povoaram os discursos de verdade sobre o sexo, seria melhor delimitar os 

procedimentos pelos quais essa vontade de saber relativa ao sexo, que 

caracteriza o Ocidente moderno, fez funcionar os rituais da confissão nos 

esquemas da regularidade científica [...]. (FOUCAULT, 2014, p. 73) 

Foucault (2014, pp. 73-76) declara que diversos mecanismos foram utilizados 

para dar forma científica à “tradicional extorsão de confissão sexual”, que seria a primeira 

técnica de produção da verdade sobre o sexo no Ocidente cristão. Entre elas, destacam-

se aqui a codificação clínica do fazer falar, que corresponde à narração de si mesmo com 

o desenrolar de um conjunto de sinais e sintomas decifráveis; o método da interpretação, 

utilizado para validar cientificamente a narração, que consiste na transformação do 

ouvinte da confissão no próprio dono da verdade, e não somente no dono do perdão ou 

no juiz, com poderes de condenação ou absolvição; e, ainda, a medicalização dos efeitos 

da confissão. Sobre esta última, afirma o autor: 

[...] significa, inicialmente, que o domínio do sexo não será mais colocado, 

exclusivamente, sob o registro da culpa e do pecado, do excesso ou da 

transgressão, e sim no regime (que, aliás, nada mais é do que sua transposição) 

do normal e do patológico; define-se, pela primeira vez, uma morbidez própria 

do sexual; o sexo aparece como um campo de alta fragilidade patológica: 
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superfície de repercussão para outras doenças, mas também centro de uma 

nosografia própria, a do instinto, das tendências, das imagens, do prazer e da 

conduta. O que quer dizer, também, que a confissão ganhará sentido e se 

tornará necessária entre as intervenções médicas: exigida pelo médico, 

indispensável ao diagnóstico e eficaz, por si mesma, na cura. A verdade cura 

quando dita a tempo, quando dita a quem é devido e por quem é, ao mesmo 

tempo, seu detentor e responsável. (FOUCAULT, 2014, p. 76) 

Nesse sentido, a medicina, para consolidar seu lugar enquanto ciência, passa 

a classificar os corpos e os comportamentos humanos – primeiramente, demarcando os 

desvios, o que fugiria da norma. Em tal contexto, utiliza estes métodos classificatórios 

para destacar o que é “normal” do que não é, patologizando as expressões “desviantes”. 

Dessa forma, a patologização dessas características também advém de um 

discurso não-neutro. Assim, utiliza-se o prefixo “trans”, do latim, que designa quem está 

“do outro lado”, “do além”. Essa denominação, por si, já demonstra quem possui o poder 

para a elaboração desse discurso: as pessoas não-trans. Caso contrário, a nomenclatura 

seria o exato oposto – “cis”. Quem elabora o discurso e quem nomeia as práticas é quem 

possui poder para tanto. 

O termo “cis” – prefixo do latim, que denota o “aqui”; “de cá” – surge, 

exatamente, da tentativa de desnaturalização dessas estruturas, que são também 

discursivas, de poder. Advém do campo político, para demarcar a posição de privilégio 

da cissexualidade, evidenciando a condição de estigmatização imposta a quem foge dessa 

norma – essa norma, como já destacado, formulada por pessoas cisgêneras. 

Atualmente, a transexualidade ainda é tratada como uma patologia mental e 

comportamental, como já o foi a homossexualidade. Considera-se aquela um transtorno 

de identidade sexual8, pela Classificação Internacional de Doenças da Organização 

Mundial de Saúde. Sobre as consequências da patologização, tem-se que os sujeitos 

transexuais “começam a desaparecer da vida pública para serem encontrados nos 

compêndios de medicina e nos espaços confessionais das clínicas”, de forma que, na 

condição de doente, “o centro acolhe com prazer os habitantes da margem para melhor 

excluí-los”, negando-se a transexualidade enquanto experiência identitária (BENTO, 

2012, pp. 17-22).  

2.3 Reflexos do binarismo de gênero nas políticas públicas 

                                                           
8Classificado como “Transexualismo” de acordo com o CID – Classificação Estatística Internacional de 

Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde – em sua décima versão (CID-10) sob o código F64.0. 



32 
 

Tal perspectiva de controle da sexualidade e do binarismo de gênero 

ocasionam diversas repercussões na esfera das políticas públicas. Como já demonstrado, 

o Estado brasileiro não se mostra alheio a tais processos históricos. 

Em síntese, compreende-se a lógica binária de gênero da seguinte forma: 

O sistema binário (masculino versus feminino) produz e reproduz a ideia de 

que gênero reflete, espelha o sexo e que todas as outras esferas constitutivas 

dos sujeitos estão amarradas a essa determinação inicial: a natureza constrói a 

sexualidade e posiciona os corpos de acordo com as supostas disposições 

naturais. (BENTO, 2012, p. 17) 

É preciso desnaturalizar as escolhas do Estado e perceber que essas são, em 

todas as instâncias, políticas. 

A presença do “sexo” como critério de diferenciação dos sujeitos nos mais 

diversos documentos de identificação não é neutra, mas sim moldam as pessoas em 

categorias que aparentam a-históricas e apolíticas. Para adentrar a categoria de “humano” 

e de “cidadão” ou “cidadã”, a “coerência” do sexo biológico parece fundamental. A 

classificação com base neste quesito, contudo, geram consequências especialmente letais 

a pessoas trans, que, em diversos contextos, apresentam sérias dificuldades em alterar 

seus nomes e seus gêneros nos documentos de registro civil. 

Isso porque o Brasil não possui uma legislação própria sobre a questão. A 

alteração do prenome e do gênero nos documentos de identificação depende do 

ajuizamento de ação judicial própria. 

Portanto, para adquirir o direito de retificação do registro civil, conta-se com 

a discricionariedade do juízo, gerando grande insegurança jurídica. Por convicções 

pessoais, o magistrado pode compreender, por exemplo, que é viável tão somente a 

alteração do nome e não do gênero, ou pode, ainda, condicionar a retificação à realização 

de cirurgia de redesignação sexual.   

Altera-se também, conforme o entendimento do juiz, a documentação 

necessária à “prova” de sua identidade. Em geral, exige-se o recolhimento de um vasto 

material probatório, tais quais laudos médicos, certidão de antecedentes criminais e oitiva 

de testemunhas, para “atestar” que o autor é publicamente reconhecido por nome diverso 

do registrado. Como consequência de tantos obstáculos, o trâmite processual se torna 

bastante lento.  
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A própria ideia de necessitar ter sua identidade atestada e validada por um 

órgão julgador já se mostra problemática em si. Ademais, a extrema vulnerabilidade da 

população transexual dificulta o seu acesso à justiça.  

Por não existir lei específica, os juízes, quando da concessão dos pedidos de 

retificação, utilizam-se do artigo 58 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), o qual 

possibilita a substituição do prenome por apelidos públicos notórios, em cominação com 

o artigo 55, parágrafo único, da mesma lei, que, por sua vez, proíbe o registro de nomes 

vexatórios, suscetíveis de causar constrangimento e expor ao ridículo seus portadores . 

Assim, trata-se de uma verdadeira brecha na legislação, visto que o prenome requerido, 

no caso da população trans, é, em verdade, a direta exteriorização de sua identidade, e 

não mero apelido. 

Se a classificação de pessoas fosse realizada a partir da identidade de gênero, 

e não do sexo, grande parte dessas problemáticas já seria solucionada. Do mesmo modo, 

a aprovação de uma lei, a fim de sanar o atual vácuo legislativo em relação à questão, 

também contribuiria para uma maior garantia de direitos à população trans9. 

Em paralelo ao vácuo legislativo, diversas esferas do poder público editam 

portarias próprias, para permitir o uso do “nome social”. Desse modo, forma-se um direito 

frágil, sobre o qual afirma Dean Spade (2015, p. 79, tradução livre): 

A ampla gama de políticas significa que muitas pessoas, dependendo de onde 

vivem e ou do tipo de evidência médica são capazes de produzir, não 

conseguem obter registros ou documentos de identificação corrigidos, ou só 

podem ter seu gênero retificado em certas instituições, mas não em outras. 

 

Assim, as micronormatizações permitem que o desrespeito ao nome e à 

identidade de gênero da pessoa transexual permaneça no setor privado, assim como em 

espaços públicos que não regulamentem a questão no âmbito interno.  

De fato, existe grande disparidade quanto à aplicação das normas referentes 

à obtenção do nome social. Como variam de órgão para órgão, em alguns, basta tão 

somente a auto-declaração e o requerimento perante a instância responsável10. Em outros 

                                                           
9O Projeto de Lei João Nery (nº. 5002, de 2013), criado em semelhança à lei argentina de nº. 26.743, 

representa um importante avanço nesse sentido, garantindo a retificação dos documentos de registro civil 

com base na autodeterminação. Não exige, assim, intervenção cirúrgica de transexualização total ou parcial, 

terapias hormonais, tratamento ou diagnóstico psicológico ou médico, ou autorização judicial. 

10É o que ocorre em diversas universidades federais. No caso da Universidade Federal do Ceará, por 

exemplo, a questão é regida pela Resolução nº. 32, de 2013, do CONSUNI. No modelo de requerimento 

disponível no site da universidade, consta, contudo, um campo para “exposição de motivos”. Em 2016, o 
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casos, o próprio acesso a esse direito se dá de forma contraditória e precária. A Portaria 

233/2010, do Ministério do Planejamento, que ainda se encontra em vigor, garante o uso 

do nome social na Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional. 

Entretanto, determina que, na identificação funcional de uso interno do órgão, isto é, no 

uso de crachá, esse deverá conter o nome social no anverso, e o nome civil anotado no 

verso – o que gera um constrangimento diário à pessoa transexual, que terá que conviver 

constantemente com um nome que não lhe representa. Em um segundo exemplo, apesar 

de garantido o uso do nome social no Sistema Único de Saúde, ocorre que, na cidade de 

Fortaleza, comumente o chamamento do paciente por painel eletrônico ainda ocorre 

mediante o nome constante no registro civil11. 

Berenice Bento aponta que a própria criação do instituto “nome social” 

representa, em verdade, um modo de apaziguamento de conflitos diante da luta por 

conquista de direitos, tratando-se de uma “gambiarra legal” – uma forma de conceder 

cidadania aos indivíduos trangêneros a conta gotas. Destarte, precariza a obtenção de um 

direito e o relativiza, servindo, em última instância, à manutenção do vácuo legislativo. 

Explica: 

[...] a votação/aprovação de leis que garantem conquistas para os excluídos 

(econômicos, dos dissidentes sexuaise de gênero) são feitas a conta-gotas, aos 

pedaços. E assim se garante que os excluídos sejam incluídos para continuarem 

a ser excluídos. [...] Ao conceder cidadania pouco a pouco para as pessoas trans 

se está repetindo uma estrutura da relação entre Estado e populações excluídas 

característica da cultura política nacional. [...] A cidadania precária representa 

uma dupla negação: nega a condição humana e de cidadão/cidadã de sujeitos 

que carregam no corpo determinadas marcas. Essa dupla negação está 

historicamente assentada nos corpos das mulheres, dos/as negros/as, das 

lésbicas, dos gays e das pessoas trans (travestis, transexuais e transgêneros). 

Para adentrar a categoria de humano e de cidadão/cidadã, cada um desses 

corpos teve que se construir como “corpo político”. No entanto, o 

reconhecimento político, econômico e social foi (e continua sendo) lento e 

descontínuo. (BENTO, 2014, pp. 166-167) 

                                                           
Decreto nº. 8.727 foi editado no sentido de garantir o uso do nome social a todos os órgãos da administração 

pública federal direta, autárquica e fundacional, regularizando a situação das universidades que não 

apresentavam regulamento interno próprio – em 2016, 13 das 63 existentes no país. 

11A problemática foi levantada em audiência pública realizada pela Defensoria Pública do Estado do Ceará, 

no dia 8 de junho de 2017, por Apollo Franco, presidente da Associação Transmasculina do Ceará. 

Entretanto, nada consta nos encaminhamentos registrados. Disponível em: 

<http://www.defensoria.ce.def.br/noticia/ambulatorio-especializado-para-travestis-e-trans-e-apresentado-

em-audiencia-publica-na-defensoria> Acesso em 10 de junho de 2017. 
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A divisão binária advinda da documentação e dos impasses a sua retificação 

geram, ainda, reflexo em diversas outras esferas. Na obtenção de emprego, por exemplo, 

tal questão se torna um significativo empecilho. Criam-se barreiras cotidianas: 

Possuir documentos de identidade com o gênero incorreto pode identificar a 

pessoa como transgênero no processo de contratação no mercado de trabalho, 

expondo-a à discriminação. Pessoas cujos documentos de identidade não 

correspondem ao seu auto-entendimento ou à sua aparência também enfrentam 

uma vulnerabilidade mais acentuada nas interações com a polícia e com outros 

funcionários públicos, quando viajam, ou até mesmo quando pretendem fazer 

coisas básicas, como entrar em locais e eventos exclusivos para maiores de 

idade, ou comprar produtos exclusivos para maiores, ou quando necessitam 

confirmar a identidade para cobrar um cheque, usar um cartão de crédito ou 

um cartão de benefícios públicos. (SPADE, 2015, p. 80, tradução livre) 

Ademais, o próprio Estado realiza uma série de medidas “separatistas” de 

gênero, mediante a reprodução de uma lógica binária, o que ocasiona uma maior 

vulnerabilidade de pessoas trans, não-intelegíveis a essa estrutura de poder. O serviço 

militar obrigatório masculino; as propostas de lei, em certos entes da federação, que 

segregavam mulheres e homens nos vagões do transporte coletivo; e a tipificação do 

feminicídio são alguns exemplos dessas divisões binárias. Nesses casos, não fica claro 

quem o Estado consideraria homem ou mulher na aplicação dessas políticas. Quanto ao 

feminicídio, inclusive, o projeto de lei inicial foi alterado na Câmara dos Deputados, 

substituindo-se “razões de gênero” por “razões de condição de sexo feminino” no texto 

legal, o qual vigora com tal redação atualmente. Uma modificação que, de forma clara, 

visa demarcar o sexo biológico e produzir a exclusão de mulheres transexuais do âmbito 

da proteção legislativa.   

Em síntese, Spade (2015, p. 77) afirma que a problemática em torno da 

classificação do gênero de pessoas transexuais gera reflexos especialmente em três 

âmbitos, quais sejam: nos documentos de identificação pessoal, como já mencionado; no 

acesso à assistência médica; bem como em ambientes separados por sexo. Em relação a 

estes últimos, destaca-se o sistema carcerário, objeto do presente trabalho, que se passa a 

discutir a seguir. 
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3 DESNATURALIZAÇÃO DO CÁRCERE 

A medida constritiva de liberdade, como nos moldes atuais, enquanto 

principal forma de punição, revela-se, igualmente, fruto de um processo histórico. Há 

uma opção política e econômica pelo cárcere. As razões dessa escolha, bem como suas 

consequências aos sujeitos LGBT, serão investigadas no presente capítulo.   

3.1 A consolidação do cárcere enquanto forma punitiva 

Assim como é preciso desnaturalizar o binarismo de gênero, evidenciando-o 

como construto histórico-cultural, faz-se necessário desnaturalizar os institutos penais, 

tais quais o crime, a pena e o cárcere. Esses refletem, também, uma estrutura política e 

econômica de poder – são, portanto, escolhas. O crime e as formas de punição são frutos 

de decisões políticas, que reverberam uma conjuntura política, a ordem econômica e 

social que os forjaram.  

[...] nem todos os conflitos que atualmente se resolvem pela via punitiva têm 

sido sempre resolvidos de uma única maneira. Os conflitos aparecem e 

desaparecem na história, e, enquanto persistem, também ostentam soluções 

diversificadas. O concubinato atualmente não constitui um conflito, mas houve 

tempos, não muito distantes, em que o era e admitia solução punitiva. A 

homossexualidade continua a ser um conflito, como nos demonstra a luta dos 

movimentos gays. Não obstante, dessas soluções punitivas terríveis e absurdas 

(morte, castração etc.) passou-se para as punições não formais (arbitrariedade 

policial, por exemplo), e a propiciarem-se soluções conciliatórias. As bruxas 

não são levadas à fogueira; ou se lhes reconhece poderes paranormais, do que 

resulta para elas certo prestígio social, ou são consideradas enfermas e se busca 

uma solução terapêutica. Não obstante, a solução punitiva dos conflitos possui 

um inquestionável efeito negativo, que consiste na exclusão das outras 

soluções possíveis. Quando se opta pela punição institucionalizada, o conflito 

não poderá ser solucionado por nenhuma outra via. (ZAFFARONI, 2015, p. 

61) 

Rusche e Kirchheimer (2004) demonstram que todo sistema de produção 

tende a formular o método punitivo que lhe corresponde, de modo que o cárcere, dada 

sua capacidade de servir de meio ao trabalho forçado, encontra profundo nexo de 

causalidade com o capitalismo. Dessa forma, revela que as formas de punição se tratam 

de uma estrutura revestida de elementos ideológicos. 

De outra sorte, Foucault sinaliza que o conceito de “disciplina”, que 

consubstancia a ideologia burguesa, mostra-se como fundamento para a implementação 

do cárcere e serve de componente essencial para sua formulação.  

Com efeito, o autor aponta que o corpo passa a ser percebido objeto e alvo de 

poder. Apesar de afirmar que “em qualquer sociedade, o corpo está preso no interior de 
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poderes muito apertados, que lhe impõem limitações, proibições ou obrigações” 

(FOUCAULT, 2013, p. 132), é no decorrer dos séculos XVII e XVIII que surgem novas 

técnicas para a obtenção da docilidade dos corpos. Trata-se de uma coerção contínua e 

perpétua, exercida pelo que nomeia de disciplinas, as quais impõem uma relação de 

docilidade-utilidade aos corpos, tornando-se, assim, fórmulas gerais de dominação.  

O momento histórico das disciplinas é o momento em que nasce uma arte do 

corpo humano, que visa não unicamente o aumento de suas habilidades, nem 

tampouco aprofundar sua sujeição, mas a formação de uma relação que no 

mesmo mecanismo o torna tanto mais obediente quanto é mais útil, e 

inversamente. Forma-se então uma política das coerções que são um trabalho 

sobre o corpo, uma manipulação calculada de seus elementos, de seus gestos, 

de seus comportamentos. [...] A disciplina fabrica assim corpos submissos e 

exercitados, corpos “dóceis”. A disciplina aumenta as forças do corpo (em 

termos econômicos de utilidade) e diminui essas mesmas forças (em termos 

políticos de obediência). (FOUCAULT, 2013, pp. 133 e 134) 

Assim, a disciplina serve de ferramenta à criação da docilidade12 e da 

utilidade dos corpos, adestrando-os mediante técnicas minuciosas, imperceptíveis. Para 

adquirir a docilidade, faz-se uso da distribuição espacial, criando-se uma verdadeira 

arquitetura preparada para a vigilância constante e efetiva. Dessa maneira, treinam-se os 

corpos de forma subliminar à obediência. Aduz o autor: 

A disciplina às vezes exige a cerca, a especificação de um local heterogêneo a 

todos os outros e fechado em si mesmo. Local protegido da monotonia 

disciplinar. Houve grande “encarceramento” dos vagabundos e dos miseráveis; 

houve outros mais discretos, mas insidiosos e eficientes [...]. Mas o princípio 

da “clausura” não é constante, nem indispensável, nem suficiente nos 

aparelhos disciplinares. Estes trabalham o espaço de maneira muito mais 

flexível e mais fina. E em primeiro lugar segundo o princípio da localização 

imediata ou do quadriculamento. Cada indivíduo no seu lugar; e em cada lugar, 

um indivíduo. Evitar as distribuições por grupos; decompor as implantações 

coletivas; analisar as pluralidades confusas, maciças ou fugidias. O espaço 

disciplinar tende a se dividir em tantas parcelas quando corpos ou elementos 

há a repartir. [...] Procedimento, portanto, para conhecer, dominar e utilizar. 

(FOUCAULT, 2013, p. 138) 

 

As disciplinas, portanto, ao organizar “celas”, os “lugares” e as “fileiras”, 

criam espaços complexos: ao mesmo tempo arquiteturais, funcionais e hierárquicos. 

(FOUCAULT, 2013, p. 142). 

Usa-se, ainda, do controle da atividade, mediante a demarcação do tempo, de 

modo a evitar o ócio e assegurar o cumprimento de tarefas determinadas pelas instituições 

                                                           
12Esclarece o autor: “É dócil um corpo que pode ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser 

transformado e aperfeiçoado” (FOUCAULT, 2013, p. 132). 
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estruturantes do poder. Busca-se, assim, constituir um tempo integralmente útil, com as 

obrigações impostas de exatidão e precisão.  

Define-se uma espécie de esquema anátomo-cronológico do comportamento. 

O ato é decomposto em seus elementos; é definida a posição do corpo, dos 

membros, das articulações; para cada movimento é determinada uma direção, 

uma amplitude, uma duração; é prescrita sua ordem de sucessão. O tempo 

penetra o corpo, e com ele todos os controles minuciosos do poder. 

(FOUCAULT, 2013, p. 146) 

 

Neste contexto, faz-se necessário compreender a política criminal como um 

conjunto de forças para, sobretudo, a manutenção da ordem, que se utiliza de instituições 

para a operacionalização do direito penal, tais quais o poder judiciário, o sistema 

carcerário e os equipamentos de segurança pública. Trata-se, sobretudo, de um aparato 

que serve ao controle social13, mas não é o único instrumento capaz de realizar essa 

contenção. 

Chega-se, assim à contestação da grande separação atribuída a Montesquieu, 

ou pelo menos formulada por ele, entre o poder judiciário, poder executivo e 

poder legislativo. O controle dos indivíduos, essa espécie de controle social 

dos indivíduos, essa espécie de controle social punitivo dos indivíduos ao nível 

de suas virtualidades não pode ser efetuado pela própria justiça, mas por uma 

série de outros poderes laterais, à margem da justiça, como a polícia e toda 

uma rede de instituições de vigilância e de correção – a polícia para a 

vigilância, as instituições psicológicas, psiquiátricas, criminológicas, médicas 

e pedagógicas para a correção. É assim que, no século XIX, desenvolve-se em 

torno da instituição judiciária e para lhe permitir assumir a função de controle 

dos indivíduos ao nível de sua periculosidade, uma gigantesca série de 

instituições que vão enquadrar os indivíduos ao longo de sua existência; 

instituições pedagógicas como a escola, psicológicas ou psiquiátricas como o 

hospital, o asilo, a polícia etc. Toda essa rede de um poder que não é judiciário 

deve desempenhar uma das funções que a justiça se atribui neste momento: 

função não mais de punir as infrações dos indivíduos, mas de corrigir suas 

virtualidades. (FOUCAULT, 2011, pp. 85 e 86). 

Seguindo a mesma compreensão, acrescenta Zaffaroni: 

O controle social se vale, pois, desde meios mais ou menos “difusos” e 

encobertos até meios específicos e explícitos, como é o sistema penal (polícia, 

juízes, agentes penitenciários etc.). A enorme extensão e complexidade do 

fenômeno do controle social demonstra que uma sociedade é mais ou menos 

autoritária ou mais ou menos democrática, segundo se oriente em um ou outro 

sentido a totalidade do fenômeno e não unicamente a parte do controle social 

institucionalizado ou explícito. Assim, para avaliar o controle social em um 

determinado contexto, o observador não deve deter-se no sistema penal, e 

menos ainda da mera letra da lei penal, mas é mister analisar a estrutura 

familiar (autoritária ou não), a educação (a escola, os métodos pedagógicos, o 

controle ideológico dos textos, a universidade, a liberdade de cátedra etc.), a 

medicina (a orientação anestesiante ou puramente organicista, ou mais 

antropológica de sua ideologia e prática) e muitos outros aspectos que tornam 

complicadíssimo o tecido social. (ZAFFARONI, 2015, p. 63) 

                                                           
13 Entende-se por controle social, em síntese, a “influência da sociedade delimitadora do âmbito da conduta 

do indivíduo” (ZAFFARONI, 2015, p. 62). 
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Com efeito, “o sistema penal de uma dada sociedade não é um fenômeno 

isolado sujeito apenas às suas leis especiais. É parte de todo o sistema social, e 

compartilha suas aspirações e seus defeitos” (RUSCHE; KIRCHHEIMER, 2004, p. 282). 

Quando se fala em “manutenção da ordem”, portanto, é válido ressaltar que tal ordem 

representa as forças hegemônicas uma época, um determinado arranjo econômico, 

cultural e político. 

Os meios de funcionamento das disciplinas e suas táticas sutis de controle dos 

corpos, contudo, não servem apenas para encobrir uma relação de dominação. Esses 

procedimentos de contenção, observação e vigilância, que se encontram tanto nas prisões 

como fora delas, produzem conhecimentos e juízos em relação aos indivíduos sobre os 

quais se exercem (RAUTER, 2003, p. 16). 

Sustenta Foucault (2013, p. 217) que seriam as técnicas do poder disciplinar 

que levaram à mutação do regime punitivo. Sob a afirmativa de que a forma-prisão 

preexiste à sua utilização sistemática nas leis penais, indica que os aparelhos que 

provocaram a docilidade-utilidade, através de um trabalho preciso sobre os corpos, 

criaram a instituição-prisão, antes que a lei a definisse como pena por excelência. 

A consolidação da pena privativa de liberdade como regra, isto é, sua 

aplicação maciça, advém do contexto histórico da revolução industrial, em que os corpos 

humanos passam a adquirir utilidade e valor de mercado. Contrapõe-se esta forma de 

punição aos suplícios, do feudalismo, em que não havia relação entre corpo e valor. No 

novo período histórico, o poder se introduz pela “superfície de contato entre o corpo e o 

objeto que o manipula”, amarrando-os um ao outro e constituindo um complexo de 

“corpo-alma”, “corpo-instrumento”, “corpo-máquina” (FOUCAULT, 2013, p. 148). 

Por tal razão, a ideia do cárcere se fundamenta em um ideal de “humanização” 

dos métodos punitivos. Acompanha as concepções de igualdade perante a lei, 

proporcionalidade entre a pena aplicada e a infração cometida, proporcionando um falso 

aspecto de neutralidade. Essas concepções só se fazem possíveis porque a disciplina, 

enquanto nova tecnologia de poder, agiria como prolongamento da lei, “preenchendo os 

espaços vazios deixados pelo Judiciário (RAUTER, 2003, p. 20).  

Nesse sentido, a ideologia da defesa social fundamenta e racionaliza o direito 

penal do Antigo Regime, posto que dispõe que aquele serviria a todos da mesma maneira, 

evitando o despotismo. 

A preocupação em limitar os poderes soberanos, abrindo caminhos para a 

chamada “humanização das penas”, caminha de mãos dadas com um maior 

rigor punitivo contra os discidentes, que passam a ser vistos e identificados não 
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apenas nas figuras clássicas dos hostis judicatos, inimigos por declaração, 

como na dos hostis alienígena, inimigo ôntico, o bárbaro, pois claro está que 

já não mais se trata somente da defesa do Estado, mas da defesa social. 

(ZACCONE, 2015, p. 118) 

Entretanto, sabe-se que não há qualquer neutralidade científica no sistema 

penal. Todas as formas de punição – sejam os suplícios, as casas de correção ou cárcere 

– apresentam uma seletividade intrínseca como fio condutor dessas. Em comum, servem 

de mecanismo de contenção social. Portanto, bem mais que a figura do crime em abstrato, 

leva-se em consideração ao julgamento o sujeito que pratica o delito. É seguindo tal 

compreensão que Zaffaroni (2015, p. 70) descreve o sistema penal, em sentido amplo, 

como um “controle social punitivo institucionalizado”. 

Vale ressaltar que a realidade histórica brasileira se mostra um tanto diversa 

quanto ao surgimento, nos moldes iluministas, de tais estruturas do poder disciplinar. Isso 

porque o país apresentou certas especificidades, tais quais a industrialização tardia e o 

longo período de economia escravista, que perdurou até o século XIX. 

A escravidão transferia à esfera privada a aplicação da punição. A legislação 

estatal oferecia suporte ao poder do senhor de engenho, o qual, de fato, executaria a 

penalidade determinada pelo juiz14. Não se retira, assim, o caráter seletivo das práticas 

punitivistas autorizadas pelo Estado, posto que, também aqui, essas demonstravam forte 

aspecto racializado. Assim, tem-se que a punição pode ser definida como: 

 

[...] ação e efeito sancionatório que pretende responder a outra conduta, ainda 

que nem sempre a conduta correspondente seja uma conduta prevista na lei 

penal, podendo ser ações que denotem qualidades pessoais, posto que o sistema 

penal, dada sua seletividade, parece indicar mais qualidades pessoais do que 

ações, porque a ação filtradora o leva a funcionar desta maneira. Na realidade, 

em que se pese o discurso jurídico, o sistema penal se dirige quase sempre 

contra certas pessoas mais que contra certas ações. (ZAFFARONI, 2015, p. 

70) 

 

 No caso brasileiro, em que a medicalização e a escolarização foram 

implantadas de forma desigual, novas e velhas estratégias passam a conviver no nível das 

práticas sociais. Desse modo, as instituições do Judiciário procuram incorporar uma 

                                                           
14Assim dispunha o art. 60, do Código Criminal de 1830: “Se o réo for escravo, e incorrer em pena que não 

seja a capital, ou de galés, será condemnado na de açoutes, e, depois de os solfrer, será entregue a seu 

senhor, que se obrigará a trazêl-o com um ferro pelo tempo e maneira que o Juiz designar. O número de 

açoutes será fixado na sentença, e o escravo não poderá levar por dia mais de cincoenta”. Fica claro, 

portanto, que as penas de trabalho forçado e de tortura eram bem mais características desse contexto 

histórico-cultural do que a privação de liberdade, apenas acessória à punição. 
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tecnologia penal normalizadora15, mas combinam a normalização com repressão, essa 

última justificada pelas “particularidades” da realidade nacional.  

 

Espaços sociais em que o esquadrinhamento disciplinar se deu de modo mais 

ou menos generalizado convivem com outros, onde a repressão violenta, sem 

sutilezas, segue sendo a forma de que o Estado se vale para a sua preservação. 

Ou, ainda, pode haver a combinação de estratégias sutis de normalização com 

formas de repressão violentas, que de certo modo denunciam e contradizem as 

primeiras. [...] Se as disciplinas não puderam se expandir a contento no Brasil, 

conclui-se que a norma não pôde ser generalizada a ponto de atuar como 

complemento adequado de um contrato social em bases liberais. E, neste 

sentido, os juristas do Império tinham razão em considerar que as leis [penais 

humanizadas, nos moldes do direito europeu e do liberalismo] eram 

inadequadas ao Brasil; para manter as condições de exploração de uma minoria 

sobre uma esmagadora maioria, de escravos inclusive, era necessário que o 

Judiciário se armasse de instrumentos mais potentes para a defesa do Estado. 

(RAUTER, 2003, p. 23, acréscimos nossos) 

 

Desse modo, são históricas as exigências dos juristas brasileiros por 

recrudescimento das leis punitivas, constantemente ditas por “ultrapassadas” e 

“ineficientes” no combate ao crime. As demandas por contenção ou aumento do direito 

penal e de seus instrumentos de operacionalização, apesar de se tratarem de disputas 

políticas, parecem emergir “da neutra observação dos fatos da natureza humana” 

(RAUTER, 2003, p. 24). 

Logo, há, por trás dessas questões, um suporte ideológico que submete 

determinados grupos sociais a estigmas e à criminalização. Sobre este aspecto, faz-se 

necessário a compreensão das teorias de Lombroso e Ferri, bem como suas influências 

acerca dos indivíduos “desviantes” do binarismo de gênero. 

3.2 Seletividade e criminalização dos sujeitos LGBT 

Como explicado, a teoria da defesa social16, responsável por “humanizar” os 

modos de punição, certamente ocultava o contexto histórico da formulação do direito 

penal, desconsiderando as desigualdades de classe, de gênero e de raça. Compreendendo 

o direito como fruto de um contrato social, de cunho racionalista, ignorava a disparidade 

de forças existentes no bojo da sociedade e quem, de fato, detinha poder para a elaboração 

das normas. Desse modo, essas últimas teriam caráter universal, pois derivariam de 

                                                           
15“O modo de absorção ou dissolução das diferenças e contradições nas sociedades industriais vai ser cada 

vez mais a normalização técnica, pela qual se pretende racionalizar a produção e ao mesmo tempo 

racionalizar a vida social e o comportamento dos indivíduos” (RAUTER, 2003, p. 18). 
16A tese apresenta como um de seus principais expoentes Cesare Beccaria, escritor da obra “Dos delitos e 

das penas”. O autor é comumente estudado no âmbito da criminologia como um dos grandes representantes 

da “escola clássica”. 
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valores universais, absolutos e harmônicos. Como, nesse caso, a conduta delitiva do 

agente teria origem em seu livre-arbítrio, o indivíduo “criminoso”, semelhante aos demais 

membros da sociedade, mereceria a responsabilização por seus atos.  

Se, nesse primeiro momento, esconde-se a seletividade mediante sua 

naturalização pelo racionalismo, é com a consolidação do capitalismo e do positivismo, 

que oferece àquele alicerce ideológico em tal período histórico, que se busca justificar a 

seletividade do sistema penal com o uso de argumentos “científicos”17. Nesse contexto: 

 

O homem era uma coisa entre outras coisas, e existiam os de melhor e de pior 

qualidade. Os de pior qualidade, os “degenerados” e biologicamente 

deficientes, caíam na escala social, por um processo de decantação “natural”, 

e deviam ser controlados pelos que se mantinham no poder, pois se convertiam 

em uma “classe social perigosa”. O “crime” era a manifestação de uma 

inferioridade, que nem sempre podia ser corrigida (em tal caso, impunha-se 

eliminar ou segregar definitivamente o portador). O grupo de poder era quase 

invulnerável a tais “sanções”, pois sua “superioridade genética” ou “biológica” 

o preservava. Somente por acidente, algum de seus integrantes poderia ser 

atingido. (ZAFFARONI, 2015, p. 269) 

 

A criminologia positivista buscava encontrar aspectos biologizantes e 

comportamentais para designar a essência do “sujeito criminoso”. A nível mundial, a 

categorização determinista de indivíduos, com fundo de suposta neutralidade, teve 

destaque com Lombroso e Ferri. No Brasil, essa corrente de pensamento ganhou força 

com Nina Rodrigues, que formulou teses racistas para a aplicação da lei penal, com base 

nas teorias daqueles autores.  

Cesare Lombroso, que exerceu função de médico no sistema penitenciário 

italiano, foi responsável pela publicação da obra “O Homem Delinquente”, em 1876, na 

qual sustenta que existem sujeitos com tendência inata ao crime. O “criminoso nato” 

possuiria certas características físicas que tornariam possível antever os seus atos – a cor 

dos cabelos, o formato do crânio, a relação entre envergadura e altura etc. Trata-se um 

“evolucionismo às avessas”, que proporcionaria, como consequência, uma série de 

“reações atávicas”, uma degeneração comportamental e psicológica, que corresponderia 

aos seus instintos bárbaros, à impulsividade e à insensibilidade física e moral (RAUTER, 

2004, p. 33).  

Assim, o psiquiatra aplicava as teorias evolucionistas de Darwin ao plano 

social, assegurando que o “delinquente” estaria em completo plano de desigualdade em 

                                                           
17 Zaffaroni (2015, p. 268) afirma que, nesse período, “Já consolidado o poder hegemônico do capitalismo 

urbano, é suficientemente lógico que o organicismo social se tornasse mais radical e, ao mesmo tempo, 

escondesse sua natureza eminentemente idealista sob o disfarce de um realismo supostamente evidente”. 

Sustenta que a filosofia passa a se identificar com as ciências, tornando-se, tão somente, uma síntese dessas. 
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relação aos homens honestos, em consequência de sua regressão atávica. Ao infrator, 

restava a condição de subtipo humano; uma espécie a parte, que possuiria periculosidade 

intrínseca, por se aproximar, na escala evolucional, à selvageria. A criminalidade, 

portanto, teria origem hereditária. 

Enrico Ferri, por outro lado, reconhece que a “anormalidade do criminoso” 

não se revela apenas no âmbito genético, sendo, também, de ordem moral. Evidencia-se, 

portanto, pelos hábitos de vida, em comportamentos considerados antissociais 

(RAUTER, 2004, p. 35). 

Elenca este autor fatores individuais e antropológicos, inclusos nesses a raça 

e o sexo, bem como causas ambientais, tais quais clima, temperatura e estações, e, ainda, 

razões de ordem social – como educação, religião, miséria, densidade populacional –, os 

quais influenciariam as condições congênitas e caracterizariam “um criminoso nato”.  

A teoria da defesa social, contudo, não se mostra superada diante dessa 

conjuntura: 

Para Ferri, a responsabilidade penal derivava do mero fato de se viver em 

sociedade, e o fim do direito penal era a “defesa social”. [...] Daí que para ele 

não importa se o delinquente é doente ou não o é: em qualquer caso é 

responsável, porque vive em sociedade e a sociedade precisa defender-se do 

delito. Conforme este critério, Ferri não distinguia entre imputáveis e 

inimputáveis, substituindo a culpabilidade pela periculosidade, entendida esta 

como a relevante possibilidade de tornar-se autor de um delito. (ZAFFARONI, 

2015, p. 271) 

 

Segundo Ferri, os criminosos, enquanto “anormais morais”, seriam 

“insensíveis, imprevidentes, covardes, preguiçosos, vaidosos e mentirosos” e 

manifestariam “incapacidade para o amor fino e delicado, seu apetite sexual é exagerado 

e tendem para o homossexualismo e a promiscuidade” (RAUTER, 2004, p. 34). Diante 

desse quadro: 

As penas, transformadas no sentido de se tornarem mais severas, devem atuar 

como uma espécie de seleção artificial: eliminar os degenerados, os atávicos, 

os produtos mal sucedidos do processo de evolução “natural” da sociedade. 

Temos, portanto, um discurso em que o crime é visto como um sintoma de um 

mal moral hereditário. Deve-se, assim, adequar as penas à personalidade do 

criminoso, empreender um estudo desta personalidade, de sua origem social 

etc. Ao mesmo tempo, o projeto institucional que se articula a essas inovações 

é o de um maior rigor das penas, que permita defender a sociedade dos 

criminosos. E como atuar preventivamente sobre a camada “baixa” da 

população, na qual o crime é sempre uma possibilidade, dada a ausência 

hereditária de freios morais e a devassidão dos costumes favorecida pela 

miséria? Pela vigilância policial, entendida enquanto meio de prevenção do 

crime [...]. (RAUTER, 2004, p. 36) 

 

No contexto brasileiro, acrescenta-se o mito de que o país estaria fadado à 

“degeneração moral” e consequente propensão inata ao crime, dada a intensa 
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miscigenação com negros e indígenas, raças inferiores no processo evolutivo. Nesse 

sentido, defendia Nina Rodrigues que o desenvolvimento natural tornaria impossível que 

certos sujeitos, de periculosidade inerente, possam viver em liberdade. As leis que partiam 

da constatação da igualdade e da filosofia do livre-arbítrio desconsiderariam, 

ilusoriamente, as diferenças do estágio evolutivo das raças. Defende: 

 

Não só, portanto, a evolução mental pressupõe nas diversas fases do 

desenvolvimento de uma raça, uma capacidade cultural muito diferente, 

embora de perfectibilidade crescente, mas ainda afirma a impossibilidade de 

oprimir a intervenção do tempo nas suas adaptações e a impossibilidade, 

portanto, de impor-se, de momento, a um povo, uma civilização incompatível 

com o grau do seu desenvolvimento intelectual. (RODRIGUES, 2011, p. 2) 

 

Assim, diversos padrões comportamentais são designados ao indivíduo 

“inerentemente criminoso”, incluindo-se, nesse entendimento, os desvios à 

heteronormatividade como uma degeneração moral. Essas teorias trazem, portanto, 

prejuízos históricos aos sujeitos transexuais. Por se concentrarem na pessoa do 

“delinquente”, e não na tipificação penal em abstrato, criminaliza-se previamente 

determinados modos de vida.  

Dessa forma, tal qual as ciências médicas, o direito cumpre um papel histórico 

na estigmatização de sujeitos, ditando quem é “normal” e quem “foge à norma”, 

indivíduos “criminológicos”. Afirma Foucault (2011, p. 85) que as penalidades do século 

XIX passam a controlar o indivíduo ao nível do “ao nível do que podem fazer, do que são 

capazes de fazer, do que estão sujeitos a fazer, do que estão na iminência de fazer”. Nesse 

contexto, mantém-se uma política de perseguição às “sexualidades desviantes”, política 

essa que antes se sustentava por valores religiosos, na figura da “sodomia” e, nesse 

momento, tornava as identificações não-heterossexuais questões médicas ou “de polícia”.  

No século XIX, demonstra-se uma alteração no tratamento do antigo sodomita, 

alocado dentro de um novo dispositivo da sexualidade: de um delito que 

poderia ser cometido por qualquer um, o erotismo entre dois homens18 se 

tornou o estigma de uma doença grave, com pouca perspectiva de cura, parte 

do processo de criação/perseguição das sexualidades periféricas que teria sido 

encetado pela medicina na época. (SILVA, 2015, p. 23) 

                                                           
18Vale ressaltar que, em tal período histórico, o termo “homossexualidade” ou “homossexualismo” se 

referiria aos indivíduos que apresentassem determinada performance de gênero, vista como inadequada aos 

atributos masculinos, isto é, qualquer sujeito “próximo ao universo feminino”, por aparência física, formas 

de vestir, hábitos, aspectos temperamentais etc. (SILVA, 2015, p. 23), englobando também, portanto, a 

transgeneridade. A invisibilidade da identidade de gênero se dá exatamente porque os sujeitos trans não se 

mostram inteligíveis frente ao binarismo, como já explicado no presente trabalho. Assim, ao se falar em 

“relação entre dois homens”, inclui-se também as relações com mulheres transexuais. 

 



45 
 

Logo, a criminalização dessas identidades apresenta-se como uma constante 

nos Códigos Penais brasileiros. 

Desde o Império, ao abrigo do Art. 280 do Código Criminal, os atos 

homossexuais poderiam ser considerados como uma ofensa à moral e aos bons 

costumes, cabendo à autoridade policial essa definição do ponto de vista da 

aplicação. Em 1832, por sua vez, o Código de Processo Criminal reforçava as 

punições aos que incorriam em crimes de vadiagem, prostituição ou ofensa a 

moral e aos bons costumes determinando que assinassem, perante o Juiz de 

Paz, um termo de bem viver. No período republicano, por sua vez, quatro 

institutos penais permitiam a perseguição de homossexuais pelos agentes 

punitivos do Estado brasileiro. Dois deles, relacionados à vadiagem e à 

travestinidade eram contravenções (Arts. 379 e 399), e sua punição era 

ligeiramente menor em termos de enclausuramento. Por outro lado, os artigos 

sobre violência carnal contra um ou outro sexo (Art. 266), e o ultraje público 

ao rigor (Art. 280) punem com mais dureza, podendo a pena variar de um mês 

a seis anos o encarceramento. Seja como for, embora sem um tipo penal 

específico, como foi a sodomia durante colônia, a homossexualidade era 

questão de polícia, tanto quanto de moral (SILVA, 2015, p. 33). 

 

Destaca-se, aqui, o art. 379 do Código Criminal de 1890, que considerava a 

identidade de gênero das pessoas transexuais um disfarce: 

 

CAPITULO VII: DO USO DE NOME SUPPOSTO, TITULOS INDEVIDOS 

E OUTROS DISFARCES  

Art. 379. Usar de nome supposto, trocado ou mudado, de titulo, distinctivo, 

uniforme ou condecoração que não tenha; Usurpar titulo de nobreza, ou brazão 

de armas que não tenha; Disfarçar o sexo, tomando trajos improprios do seu, e 

trazel-os publicamente para enganar: Pena: de prisão cellular por quinze a 

sessenta dias.  

Paragrapho unico. Em igual pena incorrerá a mulher que, condemnada em 

acção de divorcio, continuar a usar do nome do marido. 

 

Assim, os sujeitos “desviantes” passam a ter suas identidades patologizadas, 

sendo incorporados tanto pelas ciências médicas como criminológicas. O discurso 

criminológico, inclusive, vê-se bastante conectado com a medicina principalmente a 

partir do início do século XX, ante o entendimento da necessidade de se “curar” o 

criminoso.  

Dessa forma, o homossexual, visualizado antes de tudo como um doente, 

poderia ser tratado mediante à injeção de hormônios sexuais, e a solução médica seria a 

resposta para diversos “crimes contra os costumes”, entre eles a prostituição. Neste 

contexto, a prisão se daria em nome da cura e do benefício do próprio preso (RAUTER, 

2004, p. 40).  

Essa ideia de que uma penalidade que procura corrigir o aprisionado é uma 

ideia policial, nascida paralelamente à justiça, fora da justiça, em uma prática 

dos controles sociais ou em um sistema de trocas entre a demanda do grupo e 

o exercício do poder. (FOUCAULT, 2011, p. 99) 
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Faz-se necessário compreender que tais formas “corretivas” de punição, dada 

a natureza seletiva do sistema penal, recairiam majoritariamente nos sujeitos LGBT que 

sofressem intensa marginalização. As mulheres transexuais, às quais tradicionalmente foi 

imposto o lugar social da prostituição, tornam-se especialmente vulneráveis a essas 

“medidas de segurança”. 

Tais questões se mantêm atuais: a fragilidade de acesso a bens e serviços 

empurra a população transexual a uma opressão também de classe. Torna-se claro, assim, 

que a transfobia ocorre de modo estrutural e institucional.  

Analisando a problemática de modo interseccional, tem-se que as mulheres 

transexuais são alvos constantes da política criminal: 

[...] são encarceradas para cumprir com a segurança social, como uma política 

preventiva aos danos que possam causar; são encarceradas porque são 

diferentes e seus modos de vida e identidades de gênero são considerados 

indesejáveis; e são encarceradas porque são classe dominada, e nesse sentido 

o Estado penal cumpre com o propósito de reafirmar seu poder de autoridade. 

[...] seus pertencimentos de classe, na maioria das vezes suas raças e etnias e 

suas práticas culturais populares são necessariamente alvo da autoridade 

policial, que exerce seu poder com o propósito de mantê-las como classe 

dominada e subalternizada. (FERREIRA, 2014, pp. 77-78) 

Com efeito, as mulheres transexuais brasileiras apresentam uma extrema 

vulnerabilidade. 90% dessas vivem unicamente da prostituição, segundo dados da 

ANTRA (Associação Nacional de Transexuais e Travestis do Brasil).  Ainda de acordo 

com a associação, a expectativa de vida de uma pessoa transexual ou travesti no País é de 

cerca de 35 anos, enquanto se estima a média nacional em 75,2 anos, conforme IBGE.  

Além disso, lidera o país os rankings de violência contra sujeitos transgênero, 

consoante levantamento da ONG Transgender Europe. Entre 2008 a 2015, foram 802 

mortes. Desse modo, 40% de todos os assassinatos de pessoas trans registrados no mundo 

ocorrem em solo brasileiro.19 Em Fortaleza, ganharam grande repercussão, em 2017, os 

assassinatos de Dandara dos Santos e Hérica Izidoro. Os casos não se esgotam na capital 

cearense – no dia 13 de maio, registrou-se o homicídio de Ketlin, em Juazeiro do Norte.  

                                                           
19 Os dados se encontram noticiados nas reportagens “Expectativa de vida trans é menos da metade da 

média nacional”, do Jornal do Comércio, e “Transgênero, transexual, travesti: os desafios para a inclusão 

do grupo no mercado de trabalho”, do Estadão. Disponíveis, respectivamente: 

<http://jcrs.uol.com.br/_conteudo/2016/09/cadernos/jornal_da_lei/522567-expectativa-de-vida-trans-e-

menos-da-metade-da-media-nacional.html>; <http://economia.estadao.com.br/blogs/ecoando/transgenero-

transexual-travesti-os-desafios-para-a-inclusao-do-grupo-no-mercado-de-trabalho/> Acesso em 13 de 

junho de 2017 

http://tgeu.org/transgender-day-of-visibility-2016-trans-murder-monitoring-update/
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Diante dessa situação, torna-se comum os discursos do governo do Estado no 

sentido de que punirá com rigor os envolvidos. Entretanto, não parece realizar uma ação 

efetiva de conscientização acerca da diversidade de gênero, para que se atinja a raiz do 

problema, através de uma educação plural que incentive o respeito à população LGBT. 

Nesse contexto, tanto no âmbito do município de Fortaleza, como do Estado 

do Ceará, as metas do plano de educação relativas à diversidade, bem como os termos 

“identidade de gênero” ou “orientação sexual” foram retirados de seus projetos originais. 

Como se não bastasse, as crianças transexuais tiveram, ainda, o direito ao uso do nome 

social explicitamente negado nas escolas20. 

Excluídas das esferas públicas, dos espaços de decisão e de poder; privadas 

do direito à saúde, bem como da fruição do direito à personalidade e à identidade, 

mediante a negação ao prenome; excluídas do acesso à educação e do mercado de trabalho 

formal, as mulheres se tornam alvos fáceis do sistema carcerário, que, em sua natureza, 

serve a incorporar, controlar e “disciplinar” as populações já tradicionalmente 

marginalizadas.  

Indiscutivelmente, as prisões são os locais dentro do sistema legal criminal em 

que a população LGBT é mais visível e a punição da não-conformidade sexual 

e de gênero através da violência sexual e física endêmica se revela mais óbvia 

e flagrante. Dadas as raízes das prisões na erradicação dos desvios e na 

imposição de interpretações estreitas de valores cristãos, isso não deve ser uma 

surpresa. As prisões sempre foram mergulhadas na moral religiosa, procurando 

restringir aqueles considerados imorais e incutir neles os papéis sexual e de 

gênero rigidamente definidos. (MOGUL, 2011, pp. 93-94, tradução livre)  

 

Ao passo que o Estado não parece se aproximar das pessoas trans para intervir 

positivamente, no sentido de assegurar direitos e políticas públicas a essa população, sua 

face penal lhes parece historicamente familiar, fato acentuado, ainda, pelos 

desdobramentos das medidas de criminalização das consequências da miséria, no 

contexto político e econômico do neoliberalismo (SPADE, 2015; WACQUANT, 2003).  

Nesse cenário, o acesso à justiça não parece possuir a mesma prioridade que 

as forças responsáveis pela criminalização. A título de exemplo, é possível observar, na 

Lei Orçamentária do ano de 2017, do Estado do Ceará, que a verba destinada à Defensoria 

Pública do Estado corresponde ao valor de R$ 118.091.173,00, ao passo que, à Polícia 

                                                           
20 Disponível em <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/05/no-ce-deputados-aprovam-plano-de-

educacao-com-mais-de-120-emendas.html> Acesso em 15 de junho de 2017. 
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Militar e à Polícia Civil, destinam-se valores na importância de R$ 1.194.313.243,00 e 

R$ 369.827.850,00, respectivamente. 

A privação de liberdade em si, por sua própria natureza de punição e de 

contenção social, mostra-se intrinsecamente uma medida desumanizada a todos a ela 

submetidos. Especialmente na realidade brasileira, diante da superlotação das 

penitenciárias e das condições precárias dessas, o sistema carcerário revela-se, em 

verdade, um grande violador de direitos humanos, incapaz de proporcionar a 

ressocialização. Esse contexto atinge ainda mais violentamente os sujeitos transexuais.   

Em última instância, as prisões sempre serviram de terreno fértil para o 

amálgama arquetípico de gênero, de raça e de classe da criminalidade, de 

doenças, da predação e da sexualidade desenfreada. Essas imagens poderosas 

são, por sua vez, usadas para controlar as pessoas dentro e fora das grades da 

prisão. Além disso, as prisões são lugares onde o desvio das normas sexuais e 

de gênero é punido através de violência sexual sistêmica, segregação forçada, 

negação de expressão sexual e de gênero, e da incapacidade de prover 

tratamento médico necessário para condições consideradas queer, incluindo 

terapia hormonal e tratamento de HIV/AIDS. (MOGUL, 2011, pp. 95-96, 

tradução livre) 

 

O cárcere reforça os estereótipos de gênero e coloca a população trans em 

uma posição de extrema vulnerabilidade. Assim, em especial no Brasil, os indivíduos 

transgênero, pelo afastamento da produção social de riquezas, bem como pela transfobia 

– de ordem econômica, social, política e institucional – sofrem violações de direitos antes, 

durante e após o cumprimento da pena.  
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4 A EXPERIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL IRMÃ IMELDA 

A Unidade Prisional Irmã Imelda Lima Pontes iniciou seu funcionamento, 

com a atual perspectiva e configuração, no segundo semestre de 2016. Inicialmente, o 

estabelecimento se destinava aos acusados de crimes militares, o que o tornava “sub-

utilizado” quando comparado às demais penitenciárias do Estado, diante da atual 

conjuntura de superlotação do sistema prisional. 

Hoje, o presídio se destina à população GBT (gays, bissexuais e transexuais), 

bem como aos acusados pelos crimes constantes na Lei Maria da Penha, e, ainda, a idosos, 

pessoas com doenças crônicas e com deficiência física. Teria como objetivo, assim, a 

realização de um atendimento humanizado aos detentos mais vulneráveis dentro do 

contexto carcerário. A fragilidade dos dois primeiros grupos se consubstanciaria no 

preconceito sofrido por parte de outros internos, enquanto às dos demais corresponderia 

a questões relacionadas à saúde. 

Em conversa com Lídia Amaral Canuto, diretora da unidade, explica-se: 

Toda unidade tinha alguns presos do perfil de homossexuais ou trans. Essa 

separação, na verdade, começou a ser pensada quando o próprio crime 

começou a separar o que eles acham que é o “bandido”, o “criminoso”, que 

não pode estar no meio deles. O crime que eles não aceitam, que não é só o 

homossexual, o crime sexual, [os crimes previstos na lei] Maria da Penha e 

eles excluíam o público travesti e homossexuais, não aceitavam perto deles. Já 

existia uma preocupação da Secretaria [de Justiça], sim, com esse público, mas 

por conta da superlotação, a gente não tinha como separar. Depois da 

rebelião
21

 que houve ano passado nos presídios, essa unidade já estava sendo 

pensada, foi cedida pela Secretaria de Segurança Pública a SEJUS, foi focada 

para alguns tipos de presos diferentes aqui, o público jovem, depois os menores 

infratores, mas ela já estava sendo trabalhada para receber esse público [GBT]. 

E, aí, com a rebelião, culminou para o aceleramento dessa separação. E, aí, a 

unidade não atende só o público GBT, atende minorias vulneráveis. 

 

Afirma a diretora que o adiantamento da inauguração do estabelecimento com 

tal viés ocorreu com o fim de “evitar mortes”, por existir uma vulnerabilidade maior 

desses presos durante a conjuntura das rebeliões. Acrescenta, frisando o caráter de 

urgência da medida: 

[As rebeliões] não se deram por causa da superlotação. As rebeliões se deram 

por brigas de facções. [...] Foi utilizada a unidade, que ainda não estava 

finalizada na época e ainda [hoje] não está, antes que essa unidade ficasse 

pronta. Porque já era um planejamento da Secretaria [de Justiça] separar, mas 

                                                           
21

Em maio de 2016, uma série de rebeliões acometeu diversas Casas de Privação Provisória de Liberdade 

(CPPLs) e o Instituto Penal Feminino Aury Moura Costa, localizados em Itaitinga, no Estado do Ceará. 

Acredita-se que a razão principal para esses acontecimentos foi a proibição de visitas aos presídios, 

ocasionada pela greve dos agentes penitenciários. Mais informações disponíveis nas seguintes reportagens: 

<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/05/presidios-do-ceara-registram-rebelioes-morte-de-presos-e-

fuga.html> ;<http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/05/presos-fazem-rebeliao-em-presidio-e-familiares-

bloqueiam-br-116-no-ce.html>. Acesso em 21 de maio de 2017. 
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houve esse problema das facções, e a gente teve que separar essa unidade que 

não estava terminada para receber esse público. 

 

A existência de uma ala exclusiva para a população GBT já representa, em si, 

grande avanço frente à realidade brasileira. O Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias (Infopen), realizado em junho de 2014 pelo Ministério da Justiça, registrou que 

apenas 15% dos presídios possuem celas específicas para o público LGBT22. 

Vale destacar, contudo, que a ideia inicial de completa separação do público GBT 

dos demais detentos não permanece. De acordo com a psicóloga responsável pela unidade, 

Raíssa Rios, isso ocorreu por pedidos das próprias internas, que desejavam conviver com os 

demais detentos.  

De fato, atualmente é possível observar que vários casais se formaram entre as 

presas transexuais e os acusados dos crimes de violência doméstica – o que parece bastante 

contraditório, visto que, na prática, coloca-se mulheres em convivência com seus agressores. 

Observa-se, contudo, que essa experiência pode, muitas vezes, ressignificar o contexto 

naturalmente desumanizado de privação de liberdade, embora não sejam raros os conflitos 

gerados por tais relacionamentos.  

Quanto ao diferencial do projeto, destaca Lídia: 
 

O grande avanço dessa unidade dentro do sistema prisional é o respeito à 

dignidade da pessoa humana. Isso acontece porque o Imelda é privilegiado? 

Não. É porque, como ele é a única unidade do Estado que não está superlotada, 

já há um respeito de imediato. Apesar da gente já estar um pouquinho acima 

da nossa capacidade, não está superlotado. O fato de não estar superlotado já 

traz um maior respeito, dentro do contexto do sistema. E aí a gente tem um 

contato direto com os presos o tempo todo. Nenhum agente aqui anda armado 

[com armas de fogo]. A gente oferta, dentro da unidade, várias atividades. Boa 

parte do público – hoje a gente tem em torno de 160 presos –120 geralmente 

participam das atividades, das salas de aula, de trabalho, de qualificação, as 

ações culturais, a gente tem teatro, coral, dança. Então, assim, eu acho que esse 

é o grande saldo. Primeiro, a dignidade: você está preso, mas não está sendo 

tratado feito lixo. E a segunda é essa verba que chega pra todo mundo que 

quiser. E tem aqueles que não querem, que ficam acomodados, e a gente chama 

pra conversa. Às vezes é porque você está tão deprimido pelo aprisionamento, 

pela idade – a gente tem muito problema com os idosos em relação a isso, 

querem ficar dentro da cela o tempo todo, só saem para atendimento de saúde. 

A gente está tentando resgatar essas pessoas porque eles são idosos, mas [isso] 

não quer dizer que não possam se envolver em atividades, ou estar participando 

de oficinas, exercitar a mente, [como em] oficinas de poesia que a nossa 

psicóloga está promovendo. Então eu acho que é o grande diferencial. 

 

De fato, diante da realidade cearense, a não superlotação já se mostra um 

grande avanço – isso porque as atividades desenvolvidas no presídio pela assistente 

                                                           
22

INFOPEN. Junho/2014. Disponível em: <http://www.justica.gov.br/noticias/mj-divulgara-novo-

relatorio-do-infopen-nesta-terca-feira/relatorio-depen-versao-web.pdf> 
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social, fisioterapeuta ou psicóloga conseguem atingir mais incisivamente os internos. Por 

outro lado, o Estado, segundo dados do Infopen23, possuiria, em 2014, uma população 

carcerária na ordem de 21.789, número que excederia em 89% a quantidade de vagas 

existentes no sistema, apurada em 11.476. 

Dentro desse enorme universo de presos, a unidade parece, de fato, ínfima. 

Quando da realização da entrevista, contava com 155 internos, dos quais 27 eram do 

público GBT. Ademais, pela própria fala da diretora, parece haver risco de que a lotação 

seja apenas questão de tempo.  

No último mutirão realizado pela Defensoria Pública do Estado no dia 14 de 

junho, contudo, foi informado que o presídio estava com 146 presos no momento. Da 

análise processual, porém, é possível perceber que nem sempre esse número se reduz pela 

concessão da liberdade provisória pelo Judiciário, ou pelo julgamento em definitivo. O 

que ocorre, muitas vezes, é a transferência de internos entre os estabelecimentos penais, 

inclusive por questões de cunho pessoal, como a não adaptação em relação à unidade e 

aos demais presos. 

Essas transferências são majoritariamente feitas para a CEPIS – Centro de 

Execução Penal e Integração Social Vasco Damasceno Weyne, a unidade prisional de 

inauguração mais recente no Estado e também a maior, com capacidade para 1.016 

pessoas. Esse novo presídio busca priorizar a “capacitação” ao mercado de trabalho, 

possuindo contrato com duas empresas para a produção de artigos de esportes e de 

vestuário para dormir.  

A lógica de associar a ressocialização unicamente ao desenvolvimento de 

atividades economicamente produtivas dentro do presídio, contudo, mostra-se um modelo 

bastante questionável.  Fortalece-se por essa ideia a relação cárcere-fábrica, posto que o 

cerceamento da liberdade de sujeitos e o uso de sua mão-de-obra acaba por gerar um 

negócio extremamente lucrativo, o que fomenta, inclusive, a massificação do números de 

pessoas encarceradas. A “ressocialização através do trabalho”, do uso da força produtiva 

de determinada pessoa, advém de um pensamento ancorado em uma matriz de controle 

social, nos termos foucaultianos de docilidade e utilidade; além de que a precarização 

dessa mão-de-obra revela uma política de Estado Social Mínimo, que se funda na ideia 
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Idem. 
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de que o preso deve pagar os próprios custos que gera a sua manutenção (RUSCHE; 

KIRCHHEIMER, 2004; WACQUANT, 2003). 

Em relação ao atendimento médico, jurídico e psicossocial na unidade, afirma 

Lídia que o presídio conta com um clínico geral e um urologista semanalmente. e 

acrescenta: 

A nossa advogada consegue atender todos os internos do presídio. Em um mês 

e meio, ela atende toda a unidade. Então temos um mutirão praticamente 

mensal. A cada quarenta, quarenta e cinco dias, roda a unidade inteira de 

atendimento jurídico. E aí serve pros médicos também, pra assistente social. 

[Pelo] fato de não estar superlotada, toda assistência chega mais rápido, e com 

mais eficiência. 

 

Entretanto, quanto à assistência jurídica, a defensora pública responsável 

pelos presos provisórios do Irmã Imelda, Dra. Gina Moura, reconhece limitações no 

âmbito do próprio órgão do qual faz parte: 

É um universo pequeno de presos, mas existem limitações. Limitações eu falo 

dentro da própria defensoria. Eu tô no presídio feminino e eu estou no Irmã 

Imelda. Existe uma dificuldade de eu atender o público do presídio feminino e 

existe uma dificuldade de assistir o público do Irmã Imelda. Então eu estou no 

IPF toda semana, uma vez por semana, quatro vezes ao mês, certo? E, no 

Imelda, eu tiro um dia no mês. Existe a dificuldade. Proporcionalmente, seria 

quase a mesma coisa, porque lá no Imelda eu tenho umas duzentas pessoas 

presas, enquanto no presídio feminino existem oitocentas. Então me dá razão 

de ter, não uma prioridade, mas um critério quantitativo de estar mais lá. 

 

Em relação ao tratamento hormonal, demanda de saúde específica da 

mulheres trans, afirma a diretora que esse não é ofertado na unidade. 

Olha, o Estado hoje não fornece nem lá fora. O que a gente faz aqui: a família 

traz os hormônios e a gente faz o mínimo de orientação. Passa pro médico, faz 

exames periódicos, exame de sangue... para ver o impacto que está tendo o uso 

da medicação. E aí orienta a reduzir, se houver alguma alteração, ou diminuir 

o tempo... Porque eles [sic] acham que quanto mais consumir, mais o corpo vai 

ficar nesse padrão que eles [sic] querem.  

 

O Estado não oferecer condições mínimas de saúde à população transexual 

nem fora dos presídios parece constituir fato que legitimaria a ausência do serviço às 

presidiárias. Fica claro, no caso, a reafirmação do princípio de “lesser eligibility, segundo 

o qual a condição do detento deve imperativamente ser inferior à do assalariado menos 

favorecido” (WACQUANT, 2003, p. 94). 

Ainda quanto à questão médica, observa-se que não há qualquer mecanismo 

de controle para a presença efetiva desses profissionais de saúde, como a marcação dos 

horários por ponto manual ou eletrônico, o que acaba por tornar a oferta dos serviços 

bastante vinculada à discricionariedade do médico. 
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Outro ponto suscitado pela diretora foi o desenvolvimento, no presídio, de 

algumas atividades de habilitação profissional e de cunho cultural que agradariam 

especialmente os internos GBT. 

A gente teve ano passado, pela coordenadoria de inclusão social, o curso de 

cabeleireiro assistente. Foi uma parceria da SEJUS com o SENAC. Um total 

de 240 horas/aula, ensinando maquiagem, pintura básica, secar, cortar. E a 

ideia era esse ano vir o curso de barbeiro. A gente está fazendo o planejamento. 

Elas sempre pedem qualificação nessa área da beleza. Elas gostam muito. Na 

área cultural, elas gostam muito de dança. A gente possui uma orientadora 

física, que dá aula de zumba para elas uma vez por semana, então essa é a hora 

de queimar energia mesmo.  

 

Vale destacar que, como a referida funcionária afirmou, a unidade não se 

encontra completamente finalizada. Atualmente, está se construindo uma biblioteca – 

ainda bastante incipiente, com poucos e antigos volumes. Também está em processo de 

implantação o salão de beleza, pelo qual ficará responsável uma interna.  

Diante do contexto cearense, de fato, o Irmã Imelda parece “um céu na frente 

do sistema prisional”, como descreveu a defensora pública. Elencando-se alguns outros 

dados do Infopen, de 2014, tem-se que somente 4% dos estabelecimentos do Estado 

possuem biblioteca e não há pessoas envolvidas em programas de remição por programas 

de incentivo à leitura. No país, cerca de 36.128 pessoas estão presas em unidades 

prisionais sem assistência jurídica gratuita. Em números absolutos, o Ceará possui o 

quarto maior número de presidiários nessa situação – são 4.144 ao todo.Assim, no Estado, 

seis em cada dez unidades não apresentam prestação sistemática de assistência jurídica 

gratuita, e 65% das comarcas de suas comarcas não possuem atendimento da Defensoria 

Pública. Entre as unidades da federação, o estado apresenta, ainda, a segunda pior 

proporção entre o número de psicólogos e de pessoas privadas de liberdade, com 1.856 

presos para cada psicólogo24.  

Logo, torna-se evidente que o referido presídio, apesar de demonstrar 

avanços, não representa a realidade do estado, atendendo um público quantitativamente 

pequeno. Ademais, a existência da unidade não assegura, em automático, o respeito aos 

sujeitos GBTs dentro do sistema prisional, visto que não são todas as mulheres 

transexuais encarceradas que são lotadas no Irmã Imelda.  

Em tese, as que não ficam no presídio deveriam contar com celas específicas, 

evitando que se tornem vítimas de violência por outros detentos. No entanto, nem sempre 
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Idem. 
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isso ocorre.Atualmente, a Defensoria Pública do Estado acompanha o caso de uma mulher 

trans, detida por vinte dias na Unidade Penitenciária Francisco Adalberto de Barros Leal 

– UPFABL, localizada em Caucaia, a qual relatou, chorando e vomitando durante sua 

audiência de custódia, que sofreu abuso sexual por quatro presos, além de agressões 

físicas e humilhações25.  Ressalta-se que a audiência de custódia, no caso, ocorreu vinte 

e seis dias após a data de sua prisão.  

O então titular da Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, Hélio Leitão, 

indicou, quando da sua inauguração, que o Irmã Imelda cumpriria a função de “presídio 

modelo”26, o qual demostraria a responsabilidade com a dignidade dos presos. Entretanto, o 

que se vê é que a unidade se mostra um verdadeiro “presídio exceção”, que maquia o atual 

caos penitenciário cearense exatamente por seus aspectos minimamente positivos, que, ao 

contrário, não são seguidos como exemplo aos demais estabelecimentos do sistema carcerário.   

Vale salientar, por fim, que os avanços da unidade não se deram à toa, por 

mera “bondade” estatal. Há um trabalho começado pela antiga assistente social do 

presídio, hoje aposentada, referente à produção de fanzines pelas detentas, nos quais essas 

narram sua leitura dos fatos e suas vivências no sistema carcerário. Nomeado “Só 

Babado”, os zines foram fruto do movimento por visibilidade LGBT nos presídios, 

iniciado em 2014, na CPPL III, em razão de um abaixo-assinado criado pelos internos 

GBT na época.  

Nos primeiros volumes, é possível perceber grande diferença nas condições 

de tratamento às pessoas transexuais. Desse modo, faz-se necessário analisar cada avanço 

atual como consequência de uma longa luta por conquista de direitos: seja o tratamento 

por nome social, a possibilidade de não se raspar o cabelo, o uso de maquiagem e das 

roupas que refletem sua identidade de gênero, o não recolhimento de seus pertences 

durante as vistorias, a formulação de cursos voltados à área de beleza ou, ainda, a presença 

de televisão.  

                                                           
25Disponível em <http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/defensoria-publica-

investiga-estupro-sofrido-por-transexual-em-cela-masculina-de-presidio/> Acesso em 15 de junho de 

2016. 

26Disponível em <http://g1.globo.com/ceara/noticia/2016/09/sejus-destina-presidio-para-detentos-gbt-

idosos-e-deficientes-no-ceara.html/> Acesso em 15 de junho de 2017. 

http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/defensoria-publica-investiga-estupro-sofrido-por-transexual-em-cela-masculina-de-presidio/
http://tribunadoceara.uol.com.br/noticias/segurancapublica/defensoria-publica-investiga-estupro-sofrido-por-transexual-em-cela-masculina-de-presidio/


55 
 

É especialmente mediante a escrita de zines que as internas externam suas 

demandas, e, de fato, essa luta por direitos tem gerado frutos. Atualmente, as oficinas 

continuam funcionando quinzenalmente, e são desenvolvidas pela psicóloga da unidade.  

Percebe-se, entretanto, que não são desenvolvidas muitas ações que busquem 

a integração das detentas com os movimentos externos, fora do corpo estatal, que pautem 

as questões LGBT. Oficinas facilitadas por essas organizações, tais quais a ATRAC 

(Associação de Travestis do Ceará) ou a ATRANS-CE (Associação Transmasculina do 

Ceará), poderiam ser bastante engrandecedoras.  

Esses espaços promoveriam uma educação libertadora, proporcionando que 

os indivíduos se sentissem mais confortáveis em expor suas vivências, diante do 

reconhecimento do outro como, também, sujeitos submetidos à opressão transfóbica.  

Ademais, esse contato e a constante educação em direitos humanos também 

se faz necessária aos funcionários do presídio, a fim de que aprendam a lidar de maneira 

adequada com as particularidades da população transexual.  

4.1 Quem são as internas 

Quando questionada sobre o perfil das internas transexuais, a diretora da 

unidade prisional, Dra. Lídia Canuto, afirmou que, de modo geral, tratam-se de jovens 

entre 20 e 35 anos no máximo, de baixa escolaridade – a maior parte não chegou a 

completar o ensino médio – e de baixa renda. Desse modo, o público é majoritariamente 

assistido juridicamente pela Defensoria Pública27. 

Apesar de não ser possível a elaboração de uma estatística específica das 

mulheres transexuais, mas tão somente do grupo GBT, indica que a maioria se encontra 

presa por roubo e tráfico de drogas28, e, quanto à razão do cometimento do crime, muitas 

afirmam que o fizeram para conseguir, da forma mais rápida, dinheiro para modificar o 

corpo. Esclarece: 

O que eu posso te dizer, em relação ao público daqui, é que a maioria delas 

responde por tráfico ou roubo. E a grande maioria mesmo, mais de 90%, a 

preocupação em roubar ou traficar é de obter dinheiro rápido, pra mudar a 

                                                           
27Cerca de 55% dos presos GBT são assistidos pela Defensoria Pública do Estado. Dados disponíveis no 

Anexo 2.  

28De acordo com dados do presídio, contudo, vale destacar que grande parte dos internos GBT também 

responde acusação por furto. Somando-se as situações de enquadramento nos arts. 155 e/ou 157 do Código 

Penal, tem-se aproximadamente 51% dos presos desse grupo. Ver Anexo 1. 
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imagem, o corpo. A ideia é de quase sempre o mais rápido possível, daí a 

questão hormonal, consumir mais rápido [uma maior quantidade de 

hormônios], para alterar o corpo. [Relaciona-se com] a imagem, o poder, as 

viagens. Esse status.  

 

Todavia “as viagens” a que se refere a diretora se relacionam bem menos com 

poder, e bem mais com necessidade. Explica-se a seguir. 

Spade aponta para a relevância em se falar em um sistema de saúde de 

adequação do gênero, tendo em vista que, em inúmeros casos, a construção da identidade 

não se limita à realização da cirurgia de redesignação sexual. Esclarece: 

Eu utilizo o termo “sistema de saúde para a adequação de gênero às pessoas 

transexuais” por algumas razões. Primeiramente, os mesmos programas que 

excluem a cobertura desses serviços ou os negam às pessoas transexuais, 

comumente, oferecem tal cobertura às pessoas não-transexuais, de modo que 

a distinção não se dá por certos tipos de procedimentos ou de medicamentos, 

mas sim por quem os está procurando. Isso é politicamente significante, porque 

aqueles que se opõem à cobertura e ao provimento desses serviços geralmente 

defendem que esses seriam “experimentais” ou “desnecessários” do ponto de 

vista médico. Em segundo lugar, eu utilizo esse termo para me referir à ampla 

variedade de cuidados necessários, evitando termos como “cirurgia de 

redesignação sexual”, que focam em uma parte pequena do total de serviços 

de saúde para a adequação de gênero que pessoas transexuais geralmente 

buscam e lhes são negados, o que inclui acompanhamento psicológico e/ou 

psiquiátrico, tratamento hormonal e/ou vários procedimentos cirúrgicos 

dependendo das necessidades individuais. (SPADE, 2015, p. 170, tradução 

livre) 

 

Com efeito, esse sistema de saúde é praticamente inexistente no Ceará, de 

modo que as mulheres transexuais do estado necessitam despender de muitos recursos 

próprios se quiserem realizar tais procedimentos. A realização da cirurgia de redesignação 

sexual, por exemplo, em território nacional e pelo sistema público de saúde, mostra-se 

inclusive inviável, tendo em vista que a fila de espera pode chegar a treze anos.29 

Mesmo com a edição da Resolução 2803, do Ministério da Saúde, em 2013, 

que  redefine e amplia o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde (SUS), o 

Estado do Ceará permanece sem a implantação de um ambulatório para transição 

hormonal e cirúrgica de pessoas transexuais. Tal fato ensejou a criação de uma petição 

pública30, em janeiro deste ano, por parte da Associação Transmasculina Cearense 

(ATRANS – CE), visando garantir esses direitos.  

                                                           
29

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2017-04/fila-de-espera-para-

mudanca-de-sexo-em-ambulatorio-no-nordeste> Acesso em 15 de junho de 2017. 
30

Disponível em: <http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR97094> Acesso em 15 de junho 

de 2017. 

http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR97094
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Finalmente, em audiência pública realizada pela Defensoria Pública do 

Estado no dia 8 de junho, foi anunciado que o ambulatório para o processo 

transexualizador será inaugurado em setembro ainda deste ano pelo Governo do Estado. 

Entretanto, a política de implantação parece bastante contraditória: em 

primeiro lugar, não há verba destinada para tanto, visto que a lei orçamentária de 2017 

foi aprovada quando ainda não pensado o ambulatório. Segundamente, o serviço 

funcionará, de início, no Hospital Mental de Messejana, reforçando o estigma da 

patologização dos sujeitos trans. Acrescenta-se, ainda, que o atual acompanhamento 

oferecido pelo referido hospital se mostra incipiente frente a demanda, visto que o núcleo 

responsável pela assistência a pessoas transexuais, o ATASH – Ambulatório de 

Transtornos da Sexualidade Humana –, apresenta uma equipe bastante reduzida, 

composta por um médico, um psicólogo e estagiários voluntários. Teme-se, assim, que, 

na prática, o serviço permaneça inexistente, apenas levando o nome de ambulatório. 

Assim, tal política de implementação teve uma formulação verticalizada, sem 

a oitiva dos principais interessados, os sujeitos trans. Vale ressaltar que a não 

disponibilização desse serviço público gera diversas consequências na garantia do direito 

à saúde de pessoas trans, as quais se mostram expostas aos riscos pelo uso de hormônios 

sem acompanhamento médico, ou pela realização de cirurgias clandestinas. 

Atualmente, existem nove ambulatórios para o processo transexualizador no 

Brasil31, concentrados, em sua maior parte, nas regiões Sul e Sudeste. Desses, somente 

cinco oferecem também a cirurgia de redesignação sexual. No Norte e Nordeste, o Espaço 

de Cuidado e Acolhimento de Pessoas Trans, localizado no Hospital das Clínicas da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), no Recife, é o único meio de realização de 

tal procedimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Em caráter particular, a cirurgia 

pode variar de 10 a 25 mil reais no país32.  

Se, ainda, adentrar-se no mérito da qualidade do procedimento realizado pelo 

SUS, outros aspectos merecem ser destacados. Considerando que o ensino das questões 

de gênero ocorre de forma extremamente incipiente nas faculdades de medicina do país, 

é habitual a desconfiança em relação às técnicas utilizadas, e se essas seriam, de fato, as 

                                                           
31

Disponível em: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/sus-conta-com-quatro-novos-

servicos-ambulatoriais-para-processo> Acesso em 15 de junho de 2017. 
32

GALLI, Rafael Alves; VIEIRA, Elisabeth Meloni; SANTOS, Manoel Antônio dos. Corpos Mutantes, 

Mulheres Intrigantes: Transexualidade e Cirurgia de Redesignação Sexual. Psicologia: Teoria e 

Pesquisa. Vol. 29 n. 4. Out-Dez 2013, p. 447-457. 

http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/sus-conta-com-quatro-novos-servicos-ambulatoriais-para-processo
http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-01/sus-conta-com-quatro-novos-servicos-ambulatoriais-para-processo
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mais adequadas em termos de estética e de preservação da funcionalidade do órgão 

sexual33. 

Logo, faz-se possível afirmar que, comumente, a busca pela construção do 

corpo feminino – que, diante da atual conjuntura, mostra-se um processo bastante 

dispendioso – levou essas jovens ao sistema penitenciário. É necessário, assim, visualizar 

o corpo enquanto expressão política e estratégica de auto-afirmação e de demarcação de 

espaço. De acordo com Louro (2003): 

A determinação das posições dos sujeitos no interior de uma cultura remete-

se, usualmente, à aparência de seus corpos. Ao longo dos séculos, os sujeitos 

vêm sendo examinados, classificados, ordenados, nomeados e definidos por 

seus corpos, ou melhor, pelas marcas que são atribuídas a seus corpos. 

Assim, os corpos, por serem passíveis de alterações, devem ser 

compreendidos como projetos, e recebem, cotidianamente, marcas impostas pelo próprio 

sujeito ou pela sociedade, mediante a reprodução continuada da linguagem, que os define 

e lhes atribui significado. Desse modo, o corpo é, também, construído – sobre ele, são 

articulados discursos que refletem as normas regulatórias de determinada cultura. A 

marcação efetuada nos corpos expressará efeitos social e materialmente, da seguinte 

maneira: 

Ela irá permitir que o sujeito seja reconhecido como pertencendo a uma 

determinada identidade; que seja incluído ou excluído de determinados 

espaços; que seja acolhido ou recusado por um grupo; que possa (ou não) 

usufruir de direitos; que possa (ou não) realizar determinadas funções ou 

ocupar determinados postos; que tenha deveres ou privilégios; que seja, em 

síntese, aprovado, tolerado ou rejeitado. 

Como já explicado no Capítulo 1 do presente trabalho, a cultura vigente 

reproduz um ideal binário de gênero, colocando o “masculino” e o “feminino” como 

completos opostos, em que a sexualidade heteronormativa se apresenta como único 

caminho possível, linear e lógico. Torna-se compreensível, portanto, a urgência para a 

modificação do corpo: o próprio reconhecimento enquanto sujeito, inteligível e tolerável 

socialmente, dar-se-á quanto mais próximo se estiver do binarismo. Isso porque, ainda 

que os sujeitos sejam capazes de responder, resistir, reagir e intervir nos próprios corpos, 

para inscrição de marcas e códigos identitários, eles ainda se encontram imersos em um 

mundo culturalmente organizado. Participar ativamente do processo de criação do corpo 

e possuir agência própria sobre tal, negando o destino biológico, portanto, não elimina o 

                                                           
33Idem. 
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fato de que os corpos “são nomeados e discriminados conforme se ajustem, ou não, aos 

ditames e às normas de sua cultura”, sendo “feitos, inventados, também, por tudo que — 

de fora — se diz ao sujeito, sobre o sujeito, para o sujeito” (LOURO, 2003). 

Outro aspecto relevante é a questão da visitação ao público GBT. Dado o 

constante abandono familiar34, é comum que diversas detentas não possuam contatos de 

confiança fora da prisão, o que dificulta, inclusive, o acompanhamento processual, que 

fica completamente a cargo da defensoria pública.  

Quanto à visita de familiares e conhecidos, esclarece a diretora que as detentas 

que já possuem algum vínculo familiar estruturado conseguem mantê-lo mesmo após a 

prisão. Entretanto, muitas já chegam à unidade sem qualquer contato com a família, 

porque trabalhavam e moravam na rua há muito tempo, raramente recebendo visitas. 

Narra, contudo, um caso atípico, no qual uma mãe, arrependida de ter expulsado a filha 

de casa há anos por conta de sua identidade de gênero, buscou retomar esse contato, após 

saber de sua prisão, na tentativa de recuperar o vínculo familiar:   

Aconteceu da gente já ter aqui famílias que não viam o filho há muito tempo. 

A filha, no caso. E depois que foi presa procurou. Ela não está mais aqui, está 

na CEPIS. E a mãe dela veio aqui e disse “olha, eu abandonei minha filha. A 

culpa é minha dela ter ido pra rua, eu a rejeitei, mas quero retomar minha vida 

com ela. Quero ‘adotá-la’ de volta”. Era filha de sangue mesmo, mas ela até 

usou a expressão adotar. Então, pra você ver, é bem relativo. Mas a família que 

já mantém o vínculo normalmente permanece a dar o mínimo de assistência.  

 

4.3 O uso do nome social 

Afirma Lídia que o tratamento das presidiárias se dá mediante a utilização do 

nome social por todo o corpo de funcionários. Todavia, os diversos sistemas eletrônicos 

de identificação são pautados no nome de registro e no sexo biológico. Entre eles, 

destacam-se o E-SAJ, referente ao acompanhamento processual dos processos da capital, 

o SPROC, utilizado para visualizar as ações do interior do Estado, bem como o SISPEN, 

o sistema de controle interno da Secretaria de Justiça. Declara a diretora da unidade: 

Já quando a unidade inaugurou, todos os agentes que vieram trabalhar aqui 

receberam a orientação no CNPC [na realidade, CNPCP – Conselho Nacional 

                                                           
34Vale ressaltar que essa é uma realidade de sujeitos trans que não se limita ao âmbito nacional. A obra 

Captive Genders, de 2011, já citada no presente trabalho, traz relatos de pessoas transexuais no cárcere, 

expondo a transfobia no contexto norte-americano. Candi Raine Sweet dispõe, acerca de sua vivência: “Eu 

nasci no Estado de Nova Iorque e fui abandonada pela minha família. Realmente fui criada por muitos 

‘group homes’ [espécie de residências privadas, comumente destinadas a jovens com problemas familiares] 

e por ‘residential treatment centers’ [também conhecidos como ‘rehabs’, geralmente abrigam jovens com 

problemas psiquiátricos, psicológicos, comportamentais ou de abuso de substâncias]. Fui moradora de rua 

e, atualmente, continuo pobre” (2011, p. 185, tradução livre, acréscimos nossos). 
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de Política Criminal e Penitenciária] voltada ao público LGBT. E aí, dentro 

das orientações, uma delas é respeitar o nome social. Em termos de sistema, a 

gente tem que adotar o registro de nascimento. Hoje, não existe um campo para 

se colocar o nome social. Inclusive, agora pela manhã, a Coordenadoria 

Estadual de Políticas LGBT inclusive estava em reunião com a Secretaria de 

Segurança Pública, porque isso tem que vir juridicamente – desde a retirada da 

carteira de identidade, onde se pode manter o registro civil de nascimento e o 

nome social, que é o que vai ser sugerido, mas o nosso sistema penitenciário 

[SISPEN] de registro não tem. Hoje, a gente insere [o nome social] no campo 

de apelido, mas na rotina da unidade, todas elas são tratadas pelo nome social, 

o nome com o qual elas se identificam, e na chamada nominal, elas são 

chamadas pelo nome social e tem que repetir o nome de registro para que a 

gente identifique. Mas, assim, não há nenhuma coação em relação a isso. 

  

Nesse contexto, é possível enumerar uma série de limitações ao respeito da 

identidade de gênero. De início, torna-se necessária uma crítica ao SISPEN – que é o 

primeiro meio responsável pelo registro do indivíduo dentro do sistema penitenciário. Ele 

influencia diretamente as outras formas de cadastro realizadas – no âmbito do processo 

judicial, na formulação da denúncia pelo Ministério Público ou, ainda, nos prontuários.  

O sistema em questão elenca certos critérios para a classificação do preso, 

tais quais a nacionalidade, estado civil, profissão e religião. Além da ausência do campo 

para o nome social e da consequente “gambiarra” feita pela Secretaria de Justiça, a qual 

coloca o nome das pessoas transexuais enquanto apelido, ocorre que a ferramenta de 

registro nem sequer dispõe da opção de indicação da transexualidade. Dessa forma, consta 

tão somente um campo para o cadastro da orientação sexual. Nesse, as opções disponíveis 

são de “heterossexualidade” e “homossexualidade”. Coloca-se erroneamente, assim, as 

mulheres transexuais na classificação de homens homossexuais, em verdadeiro 

desrespeito a suas identidades, com reforço do binarismo de gênero e da imposição da 

linearidade entre sexo-gênero-orientação sexual. É por essa razão que não se consegue 

destacar a população carcerária transexual do grupo de homens gays e bissexuais para a 

elaboração de estatísticas específicas. 

Nesse sentido, faz-se fundamental defender a realização das audiências de 

custódia no prazo correto – no máximo, em 48 horas –, visto que, mediante esse primeiro 

contato com o Judiciário, a acusada transexual pode manifestar sua identidade perante o 

sistema de justiça, possibilitando ao magistrado, assim, a recomendação à Secretaria de 

Justiça acerca de sua lotação em estabelecimento próprio, como o Irmã Imelda.  

Quanto à educação dos funcionários ao respeito da identidade de gênero, não 

há qualquer material produzido pelo governo do Estado nesse sentido. A impressão das 

referidas portarias foi de iniciativa da própria diretora do presídio. Entretanto, sabe-se que 
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a questão é muito mais complexa e não se encerra com a mera leitura do texto normativo, 

que acaba por ficar condicionada ao interesse do agente público em, individualmente, 

procurar compreender ou não essas situações.  

A defensora pública Gina Moura reconhece um despreparo dos operadores do 

direito para lidar com as diversidades sexuais e de gênero:  

Assim, eu acredito que até pra nós mesmos, colegas defensores... Poxa, um dia 

desses eu peguei me perguntando “o que é identidade de gênero, orientação 

sexual, por que se fala assim, por que se fala assado, por que é LGBTT”... 

Então, assim, as pessoas, principalmente os operadores do direito, eles tem 

uma dificuldade muito grande, porque não conhecem essa realidade. Não 

conhecem inclusive a diversidade de direitos que cada um deles precisa se 

afirmar. Por exemplo, por que é LGBTT? “Ah, é tudo a mesma coisa”. Não, 

não é a mesma coisa, porque [essa diferença] implica em outros direitos. Você 

vai falar que o direito de um homossexual é o mesmo de um transexual? Não, 

não é. Existem situações comuns, mas por exemplo, a questão da identidade 

de gênero, do nome... é algo fundamental. 

Com efeito, também não há espaços de formação interna dos defensores 

públicos que atuam diretamente com os sujeitos LGBT no âmbito da instituição. Durante 

os mutirões de atendimento, os funcionários, ao visualizarem os processos todos autuados 

com o nome de registro, comumente tratam os indivíduos transexuais pela identidade de 

gênero incorreta, até pelo automatismo do procedimento. 

Ademais, vale destacar que o atendimento jurídico destinado às internas 

centraliza-se unicamente na questão penal. Dessa forma, não há uma comunicação efetiva 

e uma atuação integrada entre os núcleos da Defensoria, apesar de que essas detentas 

sofrem violações de direitos de diversas outras frentes. 

Assim, os mutirões realizados se dão exclusivamente para o acompanhamento 

das ações penais, mediante os Núcleos de Execuções Penais e de Atendimento ao Preso 

Provisório. Entretanto, seria fundamental se pensar em uma atuação integrada com o 

Núcleo de Direitos Humanos, bem como a realização de um mutirão para o recolhimento 

de depoimentos dos funcionários do presídio – como psicólogas e assistentes sociais – e 

de documentos de identidade, para o ajuizamento massivo de ações de retificação do 

registro civil.  

Por óbvio, essa atitude demanda tempo, um correto planejamento e esforços 

no sentido de se efetuar uma prévia comunicação com as detentas, acerca de se vislumbrar 

ou não sua viabilidade. Contudo, esse primeiro passo se faz urgente, e jamais será possível 
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caso o Núcleo de Direitos Humanos se encontre completamente afastado das questões 

criminais. 

4.4 Considerações sobre a luta contra a criminalização LGBT 

Como já relatado, não raro as respostas do Estado para os casos de transfobia 

acabam por individualizarem o problema, mediante a punição dos acusados. Da mesma 

forma, faz-se necessário realizar, nesse cenário, certas colocações acerca do movimento 

LGBT. 

Comumente, quando se ganha algum espaço midiático, a luta por direitos 

LGBT é, também, reduzida aos pedidos de responsabilização dos cometedores de crimes 

de ódio. Assim, veicula-se, igualmente, de modo acrítico, a demanda por criminalização 

da homofobia. Além do apagamento dos demais sujeitos LGBT quando se fala em 

“homofobia”, invisibilizando as demais formas de violência – lesbofobia, bifobia e 

transfobia – o fortalecimento da política de “criminalização pela criminalização” não 

parece ser a solução mais adequada quando se analisa a questão por um prisma 

interseccional. 

Ora, sendo o sistema penal intrinsecamente seletivo e historicamente 

perseguidor das sexualidades e expressões de gênero desviantes, o reforço de suas 

instituições pode gerar, ao contrário, uma maior criminalização da população LGBT a 

longo prazo – principalmente no que refere aos seus núcleos mais vulneráveis em 

questões de gênero, classe e raça. Isso porque tal público sofre não somente uma violência 

advinda de um ódio irracional e individual de determinado sujeito, mas sim uma violência 

de ordem estrutural e institucional, razão pela qual as respostas individuais e punitivas se 

mostram bastante limitadas e ineficazes. Nesse sentido: 

Reconhecendo que muitas formas de violência são motivadas por uma série de 

intenções e hostilidades, os termos violência “racista”, “sexista”, “anti-

semita”, “anti-muçulmana”, “homofóbica” e “transfóbica” são usados aqui na 

intenção de descrever com mais precisão os fenômenos em discussão: os 

termos "crime de ódio" ou “crimes discriminatórios” sugerem que essa 

violência é motivada inteiramente pelo preconceito (presumivelmente 

irracional), e não que essa é formada por padrões históricos de dominância e 

subordinação que produzam benefícios políticos, sociais e econômicos 

tangíveis para grupos majoritários. Independentemente da terminologia usada 

ou de seus alvos, não há dúvidas de que tal violência é abominável, estrutural 

e penetrante. (MOGUL, 2011, p. 121, tradução livre) 

 

Em termos práticos, é como dar especial importância a um inimigo histórico 

– no sentido de fortalecer seu discurso, espalhá-lo e ampliá-lo, consequentemente 
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influenciando sua posição de poder na sociedade e a destinação de mais verbas para fins 

punitivos –, oferecendo-lhe o lugar de solução última e primordial aos conflitos LGBT.  

Assim, torna-se importante destacar que a população LGBT não se trata de 

uma massa homogênea, em que todos sofrem as mesmas violências em mesmo grau. 

Como afirma Dean Spade (2015, pp. 138-153), as leis de reforço punitivo, ao fim, 

beneficiariam os setores que já possuem acesso a bens e serviços e, por tal motivo, não 

são alvos principais do sistema penal, tais quais homens gays, brancos e de alto poder 

aquisitivo, os quais não sofrem violência estrutural para além da homofobia, de modo 

interseccional.  

O autor aponta que, em relação às políticas públicas e demandas LGBT, 

ocorre nos movimentos não-revolucionários, em conjunto com o reforço midiático, o 

processo de “pinkwashing” das pautas. Consistiria o “pinkwashing” no avanço do 

discurso pela igualdade legal e formal LGBT, que apagaria a criminalização desses 

sujeitos e legitimaria a violência de Estado. Nesse sentido, recebem destaque as demandas 

por casamento igualitário e pela criminalização dos crimes de ódio, visto que essas 

proporcionariam uma “oportunidade de ganho político às elites, sem na verdade colocar 

em perigo os sistemas brutais que as mantêm no poder” (SPADE, 2015, p. 142, tradução 

livre). 

Ademais, ocorrem com frequência situações nas quais as vítimas de violência 

LGBT nem sequer são levadas a sério pelas autoridades que, na teoria, deveriam lhes 

proteger, sofrendo abusos físicos e morais quando da comunicação.  

Muitas vezes, a polícia se recusa a colher os relatos e as denúncias, negligencia 

em classificar a violência como motivada pelo sentimento anti-LGBT, ou falha 

em dar respostas completas. Para muitas pessoas LGBT, e particularmente a 

pessoas LGBT negras, imigrantes, jovens e à população queer já criminalizada, 

a confiança na polícia e no sistema legal criminal para a segurança 

simplesmente não é uma opção, por causa do risco às conseqüências adversas. 

(MOGUL, 2011, p. 120, tradução livre) 

 

Mostram-se fundamentais, assim, os pontos suscitados por Tobi Hill-Meyer, 

membro do COLAGE – Children of Lesbians and Gays Everywhere, em discurso sobre 

as demandas de reforço à legislação punitiva: 

Sentenças punitivas mais duras não levarão a polícia a investigar crimes que 

ela nem sequer leva a sério desde o princípio. Elas não pararão a polícia de 

assediar as mulheres trans nas ruas, por presumirem que todas as mulheres 

trans são prostitutas. Elas não terão qualquer efeito contra policiais que 

acreditam que não serão responsabilizados por seus atos. Não vão modificar as 

mentes dos juízes que pensam que “eu a matei porque ela era trans” é uma 

desculpa adequada. O fortalecimento de sentenças punitivas vai tornar possível 

que eles apliquem punições mais duras contra aqueles que eles pensam que 

merecem mais. E a gente já sabe que o sistema legal enxerga pessoas negras, 
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mulheres, imigrantes, prostitutas e moradores de rua como os que mais 

merecem punição
35

. 

 

Desse modo, deve-se ter cautela na defesa da criminalização da homofobia, 

fazendo-se as ressalvas acima explanadas, e priorizando as políticas públicas que afetem 

diretamente as questões estruturais da vulnerabilidade das pessoas trans. Assim, no 

contexto do sistema carcerário, parecem inadequadas as “soluções” que se direcionam à 

construção de mais celas e de mais presídios, por exemplo. Ao contrário, quanto às formas 

de criação de um espaço seguro à população LGBT, deve-se buscar respostas que 

fortaleçam as intervenções comunitárias, e não o sistema penal. Sucintamente, explica 

Mogul (2011, pp. 149-150, tradução livre): 

 

Não podemos desprezar a importância da comunidade, mas também não 

podemos idealizá-la; comumente, as próprias famílias, vizinhanças e redes de 

contatos que confiamos para abordar a violência internalizam e refletem os 

próprios sistemas de opressão que impulsionam o sistema penal. O 

desenvolvimento de respostas alternativas, concretas e bem-sucedidas à 

violência contra a população LGBT é nada menos do que uma tarefa hercúlea, 

que requer uma transformação substancial dos nossos relacionamentos e 

comunidades. Nossa capacidade de visualizar e assumir a responsabilidade por 

um mundo sem polícia e prisões foi sufocada; é um mundo que muitos de nós 

simplesmente não consegue imaginar. No entanto, também é um mundo o qual 

não podemos nos permitir a não construir – nossa segurança depende disso. 

 

 Nesse contexto, lista-se, abaixo, uma síntese exemplificativa das possíveis 

frentes de resistência, que proporcionariam mudanças efetivas na garantia de direitos da 

população LGBT, adquirida a partir das percepções do presente trabalho. 

a) Defender a aprovação de lei que assegure a alteração do prenome e do 

gênero nos documentos oficiais das pessoas transexuais, sem necessitar 

de intervenção judicial ou médica. Nesse sentido, já existe o Projeto de 

Lei João Nery;  

b) Lutar pelo fortalecimento das garantias processuais penais, buscando a 

efetiva implementação das audiências de custódia, compreendendo essas 

como o momento de visibilização da identidade de gênero do sujeito e 

reconhecimento de sua maior vulnerabilidade no cárcere; 

c) Modificar os critérios de identificação dos presos nos sistemas 

informatizados internos dos órgãos públicos, proporcionando a 

caracterização por identidade de gênero ao invés do sexo biológico, de 

                                                           
35

Tradução livre. O trecho se encontra disponível na página 144 da obra Queer (In)Justice, de 2011.  



65 
 

modo a tornar possível às detentas transexuais o cumprimento da pena 

inclusive no presídio feminino, se assim desejarem; 

d) Estimular a continuidade das atividades artísticas e culturais das internas, 

para que relatem suas experiências e vociferem suas demandas, bem como 

promover espaços de expressão não só com o corpo institucional de 

funcionários do presídio, mas também com grupos relacionados à pauta 

LGBT, tais quais a ATRAC e a ATRANS-CE, a fim de proporcionar 

discussões e debates mais próximos da realidade das detentas, através do 

reconhecimento mútuo; 

e) Fortalecer a atuação da Defensoria Pública, enquanto instituição 

garantidora dos direitos humanos, incentivando uma maior comunicação 

dessa com os movimentos sociais e a constante formação interna de seus 

membros nesse sentido, sobretudo quanto às questões de gênero, 

proporcionando, assim, uma maior integração entre seus núcleos e a 

elaboração de frentes de atuação conjuntas; 

f) Acompanhar a implementação do ambulatório para o processo 

transexualizador, para que esse não se torne apenas uma renomeação do 

ATASH, e possa, de fato, oferecer serviços de forma eficiente à população 

transexual, evitando que a implantação reforce estigmas patologizantes e 

se dê de maneira unilateral e verticalizada, com a invisibilização das 

demandas dos próprios sujeitos transexuais; 

g) Reafirmar a necessidade de uma educação laica, que assegure o ensino da 

diversidade sexual e de gênero, nos âmbitos municipal, estadual e federal, 

assegurando, assim, a permanência estudantil LGBT. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante do exposto, observa-se que a compreensão majoritária acerca do 

gênero, do sexo biológico e da sexualidade humana refletem construções sociais e 

discursos de poder de uma época. Na sociedade ocidental contemporânea, tem-se 

imperante a ideia de linearidade entre esses três aspectos, o que coloca os ideais de 

“masculino” e “feminino” em completa contraposição, como se um representasse a 

complementação do outro, o que se entende por binarismo de gênero. 

O binarismo atinge as políticas públicas estatais e ocasiona consequências 

especialmente devastadoras às pessoas que não refletem a linearidade heteronormativa, 

como é o caso das mulheres transexuais. Desse modo, sua identidade não se mostra 

inteligível ao poder público, que comumente se torna o grande responsável pelo 

desrespeito de sua identidade – seja negando o direito à saúde, ou, ainda, impondo óbices 

ao acesso à educação, ao mercado de trabalho e à retificação do registro civil nessa 

população. 

Diante dessa conjuntura de extrema violação de direitos e de transfobia 

institucionalizada, as mulheres transexuais se tornam alvo da Justiça Criminal e do 

sistema carcerário, que lhe tem intrínseca a seletividade. No cárcere, especialmente 

quando alocadas em celas masculinas, sofrem diversas violências, inclusive dos demais 

detentos.  

Iniciando um movimento pela visibilização LGBT no cárcere, as internas 

transexuais, com o apoio das assistentes sociais, lutaram para adquirir um local próprio, 

em que fosse possível externar sua identidade de gênero dentro do sistema carcerário. 

Esse direito foi adquirido com a inauguração da Unidade Prisional Irmã Imelda Lima 

Pontes. 

A Unidade, que não restringe seu ao atendimento do público GBT, nem 

tampouco é a única do Estado a assistir essa população, apresenta, de fato, uma série de 

aspectos positivos em relação ao sistema penitenciário cearense, o que se dá 

primordialmente porque, ainda, não se encontra superlotada.  

Entretanto, inaugurado pela urgência advinda das rebeliões do ano passado 

em diversas penitenciárias do Estado, o referido presídio ainda não se encontra 

completamente concluído. Ademais, os sistemas internos para a classificação das 
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presidiárias ainda não revelam suas identidades de gênero, colocando seus verdadeiros 

nomes na seção de “apelido”.  

Ressalta-se, ainda, que, apesar dos avanços que a unidade representa, a 

população transexual é permanentemente marginalizada fora do cárcere. Nesse sentido, 

faz-se necessário questionar até que ponto as oportunidades geradas, como a oferta de 

cursos profissionalizantes, repercutirão de fato nas vidas dessas detentas após a liberdade. 

Nesse cenário, torna-se imperioso reafirmar que a luta por direitos dos 

sujeitos LGBT, historicamente excluídos, não deve se concentrar no recrudescimento do 

sistema penal, marcado pela seletividade, mas, ao contrário, no fortalecimento das 

garantias processuais penais e na criação de políticas públicas voltadas à diversidade 

sexual e de gênero, especialmente no âmbito da saúde e da educação. 
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ANEXO 1 – LISTA DE INTERNOS GBT E CRIMES COMETIDOS 

 

Os nomes foram ocultados para a preservação da identidade dos acusados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

ANEXO 2 – LISTA DE INTERNOS GBT ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO 

 

 

Os nomes foram ocultados para a preservação da identidade dos acusados. 
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ANEXO 3 – NÚMERO TOTAL DE INTERNOS NA UP IRMÃ IMELDA 
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ANEXO 4 – TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO DE ENTREVISTA COM A 

DEFENSORA PÚBLICA GINA KERLY PONTES MOURA 

 

Doutora, meu trabalho é sobre as presas transexuais que estão no Irmã 

Imelda. Sabendo que a senhora atende os presos provisórios de lá e tem um contato 

mais próximo com a unidade, queria conversar um pouco sobre isso. 

Tem um ponto importante. Quando elas entram no presídio, masculino ou 

feminino, é feito um questionário social, num sistema chamado SISPEN. E, nesse 

questionário, é querido a respeito da orientação sexual da pessoa. Eu acho que ele abre 

um leque pra outras situações, o que é algo que, pro leigo, não é bem esclarecido. 

Principalmente pra quem pergunta. Esse é um problema muito da época em que foi 

implantada essa questão. Mas não sei se essa dificuldade até hoje persiste, por exemplo, 

na diferença entre orientação sexual e identidade de gênero.  

Esse SISPEN...  

Ele é da Secretaria de Justiça, não é nosso. 

Certo. Ele foi implementado com o Irmã Imelda? 

Não, em todas as unidades. Ele se aplica em todas as unidades. 

Então, assim que a pessoa é presa, ela vai responder esse questionário. Aí 

no questionário só diz orientação sexual? 

Então, eu não sei exatamente, porque não preencho essas informações. Na 

época foi muito polêmico, eu acho que por falta de informação das pessoas que faziam 

esse cadastro, quanto a essas questões – orientação sexual e identidade de gênero – eu 

acho que houve – eu acho, é uma impressão minha – que houve falta de orientação quanto 

ao preenchimento disso daí e o por quê. Assim, eu acredito que até pra nós mesmos, 

colegas defensores... Poxa, um dia desses eu peguei me perguntando “o que é identidade 

de gênero, orientação sexual, por que se fala assim, por que se fala assado, por que é 

LGBTT”... Então, assim, as pessoas, principalmente os operadores do direito, eles tem 

uma dificuldade muita grande porque não conhecem essa realidade. Não conhecem 

inclusive a diversidade de direitos que cada um deles precisa se afirmar. Por exemplo, por 

que é LGBTT? “Ah, é tudo a mesma coisa”. Não, não é a mesma coisa, porque [essa 

diferença] implica em outros direitos. Você vai falar que o direito de um homossexual é 

o mesmo de um transexual? Não, não é. Existem situações comuns, mas por exemplo, a 

questão da identidade de gênero, do nome... é algo fundamental. 

Como funciona a organização interna desse público no Irmã Imelda? 
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No Imelda, que tem o público GBT, existe uma ala própria pra esse público. 

Por quê? Porque ao mesmo tempo que é uma unidade voltada para esse grupo, ela é uma 

unidade que abriga os estupradores, os acusados pelos crimes da Lei Maria da Penha. 

Pode ficar junto? 

Não faz o menor sentido. 

Exato, não faz o menor sentido. Quando a gente vê de fora, a gente pensa “ah, 

não pode!” – mas eles tão separados lá. Isso eu posso te garantir. Carol, eu não sei se você 

chegou a pegar um caso – esse sim, nossa. Esse foi terrível. Não sei se você chegou a 

ouvir desse caso aqui, mas foi um caso que o Emerson [Castelo Branco, defensor] foi na 

audiência de custódia. O rapaz foi preso e foi levado pro Carrapicho, lá em Caucaia. Lá 

no Carrapicho, ele foi abusado sexualmente, foi escravizado, ele se continha assim, ele 

não podia gritar, ele não podia se queixar, nada, dar um gemido, porque iam descobrir. 

Teve uma hora que ele não aguentou mais e ele gritou desesperadamente, aí foram lá os 

agentes e tiraram ele de lá. Na audiência de custódia, ele foi... ele chorava tanto que 

vomitou. De tanto relatar o sofrimento dele, a violação que ele se submeteu... Porque o 

trans, ele sofre em duas vias, ele sofre pela questão da orientação sexual, e sofre a 

violência sexual, e sofre também a violência da nossa sociedade patriarcal, né? É a 

mulher, né? Por ser mulher, cumpre o papel da mulher. E era usado de escravo sexual. 

Então, era uma mulher? Identificava-se enquanto mulher e ficou no 

presídio masculino? 

Sim, no masculino, junto com homens, e foi violentado por eles. 

Isso acontece ou acontecia sempre? 

Bem, a gente se deparou com esse caso que foi muito emblemático. Aí pra 

você vê como é que é, né... Aí teve toda uma sensibilização na audiência de custódia, do 

juiz e do promotor, foi concedida a liberdade, encaminhado ofício pra COSIP pra fazer 

acompanhamento psicológico, uma série de coisas e tal. Aí o cara sai da audiência de 

custódia sem eira nem beira. Teve que devolver a camisa – porque você só sobe se tiver 

com camisa, né? A pessoa às vezes não tem nem roupa, tem que pedir emprestado a outro 

preso, e aí depois tem que devolver. Aí ele sai sem camisa, só de bermuda, sem dinheiro 

pra voltar pra casa, sem contato com a família... Eu sei porque eu colhi as declarações 

dele aqui pra depois repassar pro Emerson, não sei o que deu desse caso. Ele sentou 

naqueles meio-fio ali do Fórum [Clóvis Beviláqua] descalço. Baixou a cabeça e começou 

a chorar. Por pena, um mototaxista levou ele pra casa. E fora a agressão sexual, ele sofreu 

muita agressão física. Ele usava aparelho e a boca dele tava toda cortada por dentro. De 
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murro, né? Aí, na casa dele, a gente colheu depoimentos dele e da mãe dele. Mas não sei 

que fim deu esse caso. E o nome dele também não lembro. 

Ficava registrado o nome social? 

Não. Fica registrado o nome do documento. Não tenho, nem vi esse registro 

ainda nos dados que a gente tem acesso da Secretaria de Justiça. Mas esse foi um caso 

muito emblemático que esse colega trabalhou. Você devia marcar uma conversa com a 

Lídia [diretora do Imelda] e ir lá visitar e falar com ela. É uma unidade que hoje é um céu 

na frente do sistema prisional. Em termos de higiene... ele tem uma estrutura bem melhor 

que qualquer outra unidade. Até mesmo que o IPF [presídio feminino]. Porque não é tão 

superlotada quanto as outras, sabe? O atendimento médico é um pouco... um pouquinho 

melhor. Quer dizer, talvez melhor que o do IPF não seja, porque o médico vai muito 

poucas vezes lá. Mas era pra ser [melhor]. Porque lá abriga a comunidade GBT, 

estupradores, pessoas que tem doença crônica ou com dificuldade de locomoção. Então, 

em tese, é pra ter uma assistência à saúde melhor. Inclusive, assim, não tem barreiras 

estruturais porque tem o pessoal da... Aliás, tem barreiras estruturais, óbvio, eu conheço, 

posso dizer isso. Mas tem bem menos. É uma unidade toda plana, não tem escadas. Eles 

procuraram adaptar por conta dos cadeirantes. A gente fez um mutirão lá no final de 

outubro. Tirou um dia e deu pra atender todo mundo. Foi bem legal, foi super divertida a 

ala dos GBT. E seria muito interessante você fazer um trabalho lá. Mas o público GBT 

não tá só lá não. Existem pessoas dentro do sistema prisional, nas CPPLs. 

Em tese, lá é só para os que cometem crimes mais leves? 

Não. Tem estupro lá. Tem latrocínio lá. Tem homicídio lá. São critérios: 

critério da orientação sexual, critério da Maria da Penha, quando é Maria da Penha puro, 

quando é crime sexual, e quando a pessoa tem dificuldade de locomoção ou doença 

crônica. Por exemplo, eu tenho um cadeirante lá que cometeu um homicídio. É um crime 

grave, mas por ser cadeirante ele vai pra lá. 

A senhora percebeu um avanço na garantia de direitos dessas mulheres 

transexuais e travestis com o Imelda, ou ainda enxerga muitas limitações, por ser 

um universo pequeno de presas?  

É um universo pequeno de presos, mas existem limitações. Limitações eu falo 

dentro da própria defensoria. Eu tô no presídio feminino e eu estou no Irmã Imelda. Existe 

uma dificuldade de eu atender o público do presídio feminino e existe uma dificuldade de 

assistir o público do Irmã Imelda. Então eu estou no IPF toda semana, uma vez por 

semana, quatro vezes ao mês, certo? E, no Imelda, eu tiro um dia no mês. Existe a 
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dificuldade. Proporcionalmente, seria a quase a mesma coisa, porque lá no Imelda eu 

tenho umas duzentas pessoas presas, enquanto no presídio feminino existem oitocentas. 

Então me dá razão de ter, não uma prioridade, mas um critério quantitativo de estar mais 

lá. 
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ANEXO 5 – TRANSCRIÇÃO DE ÁUDIO DE ENTREVISTA COM LÍDIA 

AMARAL CANUTO, DIRETORA DA UP IRMÃ IMELDA 

Qual é o diferencial dessa unidade? Essa ala exclusiva para o público 

GBT não existe nas outras CPPLs? 

Toda unidade tinha alguns presos, do perfil de homossexuais ou trans. Essa 

separação, na verdade, começou a ser pensada quando o próprio crime começou a separar 

o que eles acham que é o “bandido”, o “criminoso”, que não pode estar no meio deles. O 

crime que eles não aceitam, que não é só o homossexual, o crime sexual, o Maria da 

Penha e eles excluíam o público travesti e homossexuais, não aceitavam perto deles. Já 

existia uma preocupação da Secretaria [de Justiça], sim, com esse público, mas por conta 

da superlotação, a gente não tinha como separar. Depois da rebelião que houve ano 

passado nos presídios, essa unidade já estava sendo pensada, foi cedida pela Secretaria de 

Segurança Pública a SEJUS, foi focada para alguns tipos de presos diferentes aqui, o 

público jovem, depois os menores infratores, mas ela já estava sendo trabalhada para 

receber esse público [GBT]. E, aí, com a rebelião, culminou para o aceleramento dessa 

separação. E, aí, a unidade não atende só o público GBT, atende minorias vulneráveis.  

Mas por que por causa das rebeliões? As rebeliões se deram muito por 

causa da superlotação do sistema prisional? 

Não, elas não se deram por causa da superlotação. As rebeliões se deram por 

brigas de facções. 

Sim, mas vocês tentaram adiantar isso para evitar... 

Evitar mortes. 

Existia uma vulnerabilidade maior desses presos nessas unidades 

durante as rebeliões? 

Isso. Aí foi utilizada a unidade, que ainda não estava finalizada na época e 

ainda não está, antes que essa unidade ficasse pronta. Porque já era um planejamento da 

Secretaria [de Justiça] separar, mas houve esse problema das facções, e a gente teve que 

separar essa unidade que não estava terminada para receber esse público. O grande avanço 

dessa unidade dentro do sistema prisional é o respeito à dignidade da pessoa humana. Isso 

acontece porque o Imelda é privilegiado? Não. É porque, como ele é a única unidade do 

Estado que não está superlotada, já é um respeito de imediato. Apesar da gente já estar 

um pouquinho acima da nossa capacidade, não está superlotado. O fato de não estar 

superlotado já traz um maior respeito, dentro do contexto do sistema. E aí a gente tem um 

contato direto com os presos o tempo todo. Nenhum agente aqui anda armado [com armas 
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de fogo]. A gente oferta, dentro da unidade, várias atividades. Boa parte do público – hoje 

a gente tem em torno de 160 presos – em que 120 geralmente participam das atividades, 

das salas de aula, de trabalho, de qualificação, as ações culturais, a gente tem teatro, coral, 

dança. Então, assim, eu acho que esse é o grande saldo. Primeiro, a dignidade: você está 

preso, mas não está sendo tratado feito lixo. E a segunda é essa verba que chega pra todo 

mundo que quiser. E tem aqueles que não querem, que ficam acomodados, e a gente 

chama pra conversa. Às vezes é porque você está tão deprimido pelo aprisionamento, pela 

idade – a gente tem muito problema com os idosos em relação a isso, querem ficar dentro 

da cela o tempo todo, só saem para atendimento de saúde – a gente tá tentando resgatar 

essas pessoas porque eles são idosos, mas não quer dizer que não possam se envolver em 

atividades, ou estar participando de oficinas, exercitar a mente. Oficinas de poesia que a 

nossa psicóloga está promovendo. Então eu acho que é o grande diferencial. 

Então, aqui tem um atendimento médico e psicossocial constante? 

Tem sim. A nossa advogada consegue atender todos os internos do presídio. 

Em um mês e meio, ela atende toda a unidade. Então temos um mutirão praticamente 

mensal. A cada quarenta, quarenta e cinco dias, roda a unidade inteira de atendimento 

jurídico. E aí serve pros médicos também, pra assistente social. [Pelo] fato de não estar 

superlotada, toda assistência chega mais rápido, e com mais eficiência. 

O atendimento médico também é mensal? 

Não, aqui temos médicos semanais. Temos um clínico geral e um urologista. 

Em relação ao público GBT, especificamente às travestis, é 

proporcionado a elas tratamento hormonal? 

Olha, o Estado hoje não fornece nem lá fora. O que a gente faz aqui: a família 

traz os hormônios e a gente faz o mínimo de orientação. Passa pro médico, faz exames 

periódicos, exame de sangue... para ver o impacto que está tendo o uso da medicação. E 

aí orienta a reduzir, se houver alguma alteração, ou diminuir o tempo... Porque eles acham 

que quanto mais consumir, mais o corpo vai ficar nesse padrão que eles querem.  

Eu já percebi que em todos os sistemas, como o ESAJ, é utilizado o nome 

da identidade, o nome de registro. O tratamento pelos funcionários aqui é todo feito 

pelo nome de registro de fato? 

Não. Já quando a unidade inaugurou, todos os agentes que vieram trabalhar 

aqui receberam a orientação no CNPC [na realidade, CNPCP – Conselho Nacional de 

Política Criminal e Penitenciária] voltada ao público LGBT. E aí, dentro das orientações, 

uma delas é respeitar o nome social. Em termos de sistema, a gente tem que adotar o 
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registro de nascimento. Hoje, não existe um campo para se colocar o nome social. 

Inclusive, agora pela manhã, a Coordenadoria Estadual de Políticas LGBT inclusive 

estava em reunião com a Secretaria de Segurança Pública, porque isso tem que vir 

juridicamente – desde a retirada da carteira de identidade, onde se pode manter o registro 

civil de nascimento e o nome social, que é o que vai ser sugerido, mas o nosso sistema 

penitenciário [SISPEN] de registro não tem. Hoje, a gente insere [o nome social] no 

campo de apelido, mas na rotina da unidade, todas elas são tratadas pelo nome social, o 

nome com o qual elas se identificam, e na chamada nominal, elas são chamadas pelo 

nome social e tem que repetir o nome de registro para que a gente identifique. Mas, assim, 

não há nenhuma coação em relação a isso.  

Tem como traçar um perfil das internas, em relação a classe, 

escolaridade, renda? 

O que em posso te dizer, em relação ao público daqui, é que a maioria delas 

responde por tráfico ou roubo. E a grande maioria mesmo, mais de 90%, a preocupação 

em roubar ou traficar é de obter dinheiro rápido, pra mudar a imagem, o corpo. A ideia é 

de quase sempre o mais rápido possível, daí a questão hormonal, consumir mais rápido, 

para alterar o corpo. [Relaciona-se com] a imagem, o poder, as viagens. Esse status. Pouca 

escolaridade. Escolaridade baixa. Geralmente só o ensino fundamental completo, no 

máximo, no máximo, o ensino médio completo. São jovens, entre 20 e 35 anos no 

máximo.  

Dessas oficinas que a senhora falou, de poesia e de habilitação 

profissional, tem alguma específica pra esse público? 

A gente teve ano passado, pela coordenadoria de inclusão social, o curso de 

cabeleireiro assistente. Foi uma parceria da SEJUS com o SENAC. Um total de 240 

horas/aula, ensinando maquiagem, pintura básica, secar, cortar. E a ideia era esse ano vir 

o curso de barbeiro. A gente está fazendo o planejamento. Elas sempre pedem 

qualificação nessa área da beleza. Elas gostam muito. Na área cultural, elas gostam muito 

de dança. A gente possui uma orientadora física, que dá aula de zumba pra elas uma vez 

por semana, então é a hora de queimar energia mesmo.  

Em relação às visitas, a senhora percebe que elas recebem muita visita 

da família, recebem acompanhamento familiar, ou isso seria mais reduzido em 

relação ao outro público da unidade? 

Não, as que possuem vínculo familiar antes de serem presas, esse vínculo é 

mantido. Mas tem muitas que já viviam na rua há muito tempo. Aconteceu da gente já ter 
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aqui famílias que não viam o filho há muito tempo. A filha, no caso. E depois que foi 

presa procurou. Ela não está mais aqui, está na CEPIS. E a mãe dela veio aqui e disse 

“olha, eu abandonei minha filha. A culpa é minha dela ter ido pra rua, eu a rejeitei, mas 

quero retomar minha vida com ela. Quero ‘adotá-la’ de volta”. Era filha de sangue 

mesmo, mas ela até usou a expressão adotar. Então, pra você ver, é bem relativo. Mas a 

família que já mantém o vínculo normalmente permanece a dar o mínimo de assistência.  

É muito recorrente essas histórias de meninas que já chegam aqui com o 

vínculo familiar rompido? 

Sim. Muitas que saem de casa e vivem na rua há muito tempo. 
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ANEXO 6 – IMAGENS DO SISPEN 
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ANEXO 7 – TRECHOS DOS FANZINES “SÓ BABADO” 

As imagens que seguem correspondem ao zine elaborado em setembro de 

2016 – o primeiro após a transferências das internas da CPPL III para a UP Irmã Imelda. 
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Abaixo, as imagens dos zines de maio de 2015, após um ano do movimento 

de visibilização LGBT na CPPL III. 
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