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Resumo: A questão que envolve a situação das travestis presas é demasiadamente complexa, pois 

além de todos os efeitos negativos inerentes à prisão como instituição, devido ao preconceito, esses 

indivíduos costumam ser constantemente vítimas dos mais diversos tipos de violência, o que 

configura um grave e contínuo desrespeito aos Direitos Humanos. Por força de condenação ou 

prisão cautelar, as travestis são encaminhadas ao presídio masculino, local em que são 

desconsideradas todas as questões referentes à sexualidade, havendo o oferecimento de tratamento 

idêntico ao dispensado aos presos do sexo masculino, o que ocorre devido a inexistência de 

determinações legais referentes à questão, visto que os critérios referentes ao local da segregação 

consistem apenas na observação do sexo biológico e da identidade civil. No caso do Presídio 

Central de Porto Alegre, conhecido como um dos piores ergástulos da América do Sul, a ONG 

Igualdade, através de um Termo de Compromisso assinado junto à SUSEPE, desenvolve um projeto 

que visa a amenizar os problemas enfrentados pelas travestis recolhidas no estabelecimento 

prisional. Desta forma, considerando a relevância do tema, o presente trabalho tem como escopo 

tecer algumas considerações sobre a situação das travestis no cárcere masculino e também proceder 

a análise do projeto desenvolvido pela ONG Igualdade no interior do Presídio Central de Porto 

Alegre. 

Palavras-chave: Travestis – Cárcere - Presídio Central de Porto Alegre. 

Introdução (preconceito e vulnerabilidade) 

 No decorrer da história, os conceitos referentes à transexualidade movimentaram-se pelos 

mais diversos âmbitos, sendo desenvolvidos através de concepções místicas, científicas e políticas. 

Esse processo, que culminou nas definições contemporâneas de travesti e transexual, teve início 

com a elaboração do conceito de hermafrodita biológico, que atribuía a esses indivíduos a condição 

de seres mágicos, portadores de dois gêneros em um mesmo corpo, um conceito que possibilitou 

que a ciência passasse a visualizar ou caracterizar seus corpos através de uma lógica embasada na 

ideia de “diformismo sexual”, afastada da concepção dicotômica de sexo.
2
  

 Posteriormente, como reflexo do processo histórico, sobreveio então o conceito científico de 

identidade sexual, que apontava como dado principal o sentimento de pertencimento e 

identificação, ou não, que um indivíduo ostentava em relação ao seu sexo biológico. A partir desta 
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definição de identidade sexual inicialmente desenvolvida por STOLLER, a medicina passou a 

desenvolver teorias e tratar a transexualidade como um transtorno de identidade de gênero, cujos 

sintomas permanentes seriam a identificação com o gênero oposto ao seu sexo biológico, o 

desconforto e inadequação com o próprio sexo, o sofrimento psicossocial e a demanda por 

modificações corporais. Desde então, a medicina passou então a tratar os travestis e transexuais 

como indivíduos portadores de um transtorno psíquico, consistente na divergência entre a 

identidade de gênero e o sexo biológico, considerando, inclusive, que as modificações corporais 

serviriam como uma espécie de tratamento da “patologia”.
3
 

 Na verdade, as teorias sobre sexo e gênero desenvolvidas pela medicina, através de 

especialistas nas áreas da psiquiatria, endocrinologia e urologia, sempre utilizaram como 

fundamento o padrão biológico da reprodução humana, ou seja, o entendimento de que os órgãos 

genitais é que norteiam a sexualidade “sadia”, justificado no modelo de corpo registrado pelas 

ciências sexuais, impondo uma espécie de verdade fundamental sobre a sexualidade, o que 

contribuiu sobremaneira para que os indivíduos que não aderissem às relações sexuais 

heterossexuais restassem marginalizados.
4
 

 Divergindo da concepção de transtorno, contrariando completamente os conceitos 

elaborados pela medicina, RUBIN definiu o sistema sexo-gênero como um conjunto de disposições 

pelas quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica através de uma série de atividades 

humanas, inovando ao propor a tese de que a sexualidade, na concepção de gênero, consistiria em 

uma construção socio-cultural, entendimento que se posiciona no sentido de que, a transexualidade, 

não poderia ser considerada um transtorno, tendo em vista que a sexualidade entre homem e 

mulher, considerada sadia (ou “normal”), também seria uma construção sociocultural.
5
 

 Partindo dessa compreensão de gênero como produto de uma construção sociocultural, 

BENTO discorda da ideia patologizante da transexualidade sustentando que ela “(...) é uma 

experiência identitária, caracterizada pelo conflito com as normas de gênero (...)”, indicando que 

se não houvesse a norma do binarismo, da divisão entre dois polos opostos (homem e mulher), 

provavelmente muitos dos questionamentos atuais sequer existiriam, tendo em vista que as 
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categorias “trans” seriam encaradas dentro da normalidade, salientando ainda que o binarismo 

aprisiona linguísticamente a subjetividade coletiva e, que as identidades transexuais e travestis, 

logicamente são constituídas dentro do contexto sociocultural, que define o que é ser homem ou 

mulher aos olhos da sociedade.
6
  

 Os estudiosos que defendem essa posição admitem que existem muitas formas de expressões de 

gênero, tendo em vista a existência de uma extensa gama de femininos e masculinos, salientando que 

qualquer imposição que tente definir os “normais de gênero” (ou o que é sadio) é completamente 

equivocada. Essa corrente, sustenta também que qualquer imposição quanto à sexualidade, principalmente as 

legitimadas pelos sistemas de nomenclatura médica (patologizadas), além do preconceito, possibilitam a 

institucionalização da violência de gênero, tendo em vista que acaba orientando equivocadamente os Estados 

e seus operadores (médicos, psicólogos, juízes e etc.), situação que gera um ciclo nefasto impedindo que as 

travestis exerçam sua cidadania de forma plena.
7
  

 Para essas pessoas, o maior sofrimento muitas vezes sequer está na necessidade de adequar o 

corpo ao gênero construído, mas sim nos reflexos do desrespeito e da violência social dos quais são 

vítimas, e que consequentemente lhes causam graves prejuízos de cunho social e psicológico. Ao 

serem cotidianamente violentadas pelo preconceito, as travestis não conseguem desfrutar da 

liberdade plena, que consiste em dispor de si sem a necessidade de dar explicações a ninguém, ou 

seja, do “domínio de si”, o que impossibilita que as mesmas se sociabilizem plenamente. 

Isso ocasiona graves consequências, tendo em vista que o ser humano, ao ter sua personalidade 

cerceada, não consegue desenvolver suas capacidades e habilidades.
8
 

 É evidente que a tolerância em relação às diferenças sexuais é uma questão de respeito aos 

direitos fundamentais, sendo que a principal forma de desrespeito a esses direitos, é a homofobia 

que, na realidade, é uma expressão do preconceito e da discriminação, o que pode ser 

tranquilamente verificado nos debates públicos e nas lutas de cunho sociopolítico travadas ao longo 

do século XX. Para uma melhor compreensão do que representam esses sentimentos que causam 

demasiados prejuízos às travestis, é preciso delimitar algumas definições, no sentido de esclarecer 

que o preconceito consiste na existência de percepções mentais negativas em face de indivíduos e 

de grupos socialmente inferiorizados, sendo que a discriminação é a materialização do preconceito 
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no plano concreto das relações sociais, o que ocorre através de atitudes arbitrárias, comissivas ou 

omissivas, que produzem graves violações de direitos.
9
 

 A questão referente ao preconceito e discriminação enfrentado pelas travestis e transexuais, 

pode ser melhor compreendido através dos estudos de GOFFMAN, que identificou no estigma um 

atributo negativo, localizado justamente sob os indivíduos considerados “diferentes”, fenômeno que 

fatalmente produz a deterioração identitária, colocando o indivíduo em uma verdadeira relação de 

desvantagem no processo social, o que demonstra perfeitamente que as pessoas que exercem sua 

sexualidade de forma não “convencional”, são vistas como “estranhos” (estigma) sofrendo 

inúmeros prejuízos.
10

 

 Diante desses esclarecimentos, resta evidente que o preconceito e a discriminação 

direcionados contra as pessoas que “desafiam” heterossexualidade como parâmetro de normalidade, 

acarretam os mais diversos tipos de prejuízos, além de proporcionar a naturalização do 

entendimento de que a diversidade de gênero configura um caráter doentio. É importante referir 

ainda que as pessoas vítimas de preconceito, são injustamente colocadas em posição de 

inferioridade diante dos demais indivíduos, como se a heterossexualidade fosse uma condição do 

desenvolvimento de qualquer ser humano, o que visivelmente é uma ideia em descompasso com a 

realidade, tendo em vista que as pessoas que assumem um padrão diverso do imposto pela 

heterossexualidade, em hipótese alguma, podem ser consideradas anormais, na medida em que 

possuem capacidade de decisão, assim como outras aptidões encontradas em qualquer ser 

humano.
11

 

 Considerando especificamente o caso das travestis, é possível afirmar que o preconceito e a 

discriminação causam-lhes prejuízos que se estendem muito além dos sofrimentos físicos e 

psicológicos, pois ao serem extremamente marginalizadas, a sociabilidade dessas pessoas resta 

prejudicada, na medida em que são vítimas de rejeição muitas vezes até por suas próprias famílias, 

o que os coloca em uma situação de extrema vulnerabilidade, sem acesso pleno ao sistema 

educacional e ao mercado de trabalho, situação que contribui inclusive para que essas pessoas 

sejam facilmente cooptadas pelo “mundo do crime”. 
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1 As travestis e o presídio masculino: a dupla violação dos direitos fundamentais 

 Além de revelar a tendência seletiva do sistema de justiça criminal, uma das principais 

consequências da banalização do uso do direito penal foi o aumento dos índices de encarceramento, 

situação que, além de gerar a superlotação e o sucateamento do aparelho prisional, acentuou 

algumas características negativas inerentes à prisão. Uma dessas características é a capacidade que 

o cárcere possui de arregimentar sua “clientela” junto às camadas mais pobres da população, o que 

pode ser facilmente verificado através de dados atuais em que a grande maioria das pessoas que se 

encontram segregadas são oriundas dos estratos economicamente inferiores da população, 

indivíduos que normalmente possuem uma relação desprivilegiada com o mundo do trabalho e com 

o restante da população, estando permanentemente em situação de vulnerabilidade diante da malha 

da justiça criminal.12 

 Nesse sentido, WACQUANT 13 salientou que a capacidade de arregimentação do cárcere em 

relação aos vulneráveis, devido à situação de pobreza e outros tipos de exclusão, como o 

preconceito quanto à cor, opção sexual, religião etc., tornou a prisão uma ferramenta à disposição 

do Estado, na medida em que passou a ser um instrumento de governabilidade da miséria, que 

acaba atingindo principalmente os grupos vistos como “desviantes”. 

 É o caso das travestis que, devido ao preconceito e a discriminação, acabam sendo excluídas 

do seio familiar, do sistema educacional e também do mercado de trabalho, situação que, além de 

impedir que essas pessoas exerçam sua personalidade, inibe sobremaneira o desenvolvimento de 

habilidades e potencialidades, obrigando-as muitas vezes a recorrer ao “submundo” para garantir a 

sobrevivência, seja por meio da prostituição ou do cometimento de pequenos crimes, o que muitas 

vezes tem como consequência o encarceramento. 

 Devemos considerar também que, em alguns casos, as travestis são acusadas do 

cometimento de crimes graves, como homicídios tentados e consumados, porém, quando cometem 

crimes desta natureza, normalmente o fato tem estreita ligação com o modo de vida estabelecido, 

tendo em vista que, quando se prostituem nas ruas, por exemplo, acabam expostas aos mais 

diversos riscos, sendo vítimas constantes de violência, o que muitas vezes ocasiona as reações 

violentas por parte delas. 
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 Para compreender os efeitos negativos que o cárcere produz sobre as travestis, faz-se mister 

uma análise das lições de GOFFMAN,14 referindo-se a que a prisão, na condição de instituição 

total, destrói completamente o indivíduo, na medida em que cria uma barreira em relação ao mundo 

exterior e passa a regular seus aspectos mais íntimos, submetendo-o a rituais e atividades que, em 

tese, deveriam atender aos objetivos do aprisionamento, mas que na prática, impõe apenas efeitos 

negativos. 

 Atualmente, somam-se aos efeitos negativos inerentes à prisão, como instituição total, os 

graves problemas proporcionados pela negligência estatal em relação ao aparelho prisional, pois, 

como sabemos, os estabelecimentos prisionais brasileiros encontram-se superlotados e com graves 

problemas estruturais, situação que tornou a prisão uma espécie de “depósito de seres humanos”. 

Devido às péssimas condições, o cárcere vem gerando efeitos devastadores aos indivíduos que se 

encontram segregados do convívio social, visto que, no interior dos estabelecimentos prisionais, 

passam a receber tratamento inadequado, sendo submetidos a um processo gradativo de 

“desaculturamento”, sofrendo progressivamente uma série de rebaixamentos, humilhações, 

degradações pessoais e “profanações do eu”15, o que inviabiliza completamente a (re)inserção 

social. 

 Nesse sentido, as questões suscitadas por FOUCAULT em 1970, no sentido de que a prisão 

como instituição, ao invés de ter contribuído para a diminuição da criminalidade, apenas agravava o 

problema, visto que fabricava delinquentes ao fazer com que até mesmo as famílias dos detentos 

adentrassem em um ciclo de miséria. Isso continua extremamente atual, tendo em vista que a prisão 

continua espalhando criminosos perigosos, na medida em que os presos continuam sendo expostos 

a situações degradantes, tendo seus direitos fundamentais desrespeitados constantemente.16  

 Assim, é evidente que, enquanto segregadas, as travestis acabam sofrendo uma espécie de 

duplo cerceamento de seus direitos fundamentais, tendo em vista que, além de serem atingidas 

pelos reflexos negativos inerentes à prisão como instituição (incluindo os problemas estruturais – 

superlotação e insalubridade), que alcançam também os demais detentos, as mesmas também 

passam a ser vítimas dos mais diversos tipos de violências impostas pelo restante da massa 

carcerária, que em geral é preconceituosa e não aceita a convivência. É importante registrar também 

que, por estarem em um estabelecimento prisional masculino, as travestis inclusive acabam tendo o 
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direito de exercer sua personalidade cerceada, tendo em vista que recebem o mesmo tratamento 

prestado aos homens. 

 A realidade da prisão demonstra que, devido ao preconceito dos demais detentos, as travestis 

normalmente são vítimas de diversos tipos de violências, principalmente sexuais, como os estupros 

constantes e outros tipos de agressões, sendo que, muitas vezes, para amenizar a situação, são 

isoladas do restante da população carcerária, situação que gera ainda mais prejuízos, na medida em 

que, por questões de segurança (que o Estado não garante!), acabam sendo impedidas de desfrutar 

de alguns direitos mínimos, como o “banho de sol”, o trabalho prisional, o estudo e a visita. 

Projeto igualdade no PCPA 

 O Presídio Central de Porto Alegre é considerado um dos piores presídios do país, 

evidenciado através do Relatório de Visitas e Inspeção elaborado pelo Ministério da Justiça através 

do CNPCP – Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária no ano de 2009, onde constam 

ponderações no sentido de que a situação do estabelecimento prisional é extremamente delicada, 

tendo em vista que, além de estar superlotado, enfrenta graves problemas estruturais que culminam 

em elevados índices de insalubridade, havendo ainda a referência de que, devido ao abandono 

estatal, o local encontra-se dominado por facções criminosas. 17 

 Devido à precariedade e à violência, o Presídio Central chegou a ser apelidado de “sucursal 

do inferno”,
18

 inclusive sendo comparado a um campo de concentração nazista
19

, chegando a uma 

situação tão insustentável que, a AJURIS – Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul, 

encaminhou uma representação à OEA – Organização dos Estados Americanos, requerendo 

providências urgentes diante do abandono estatal, ação que teve como principal objetivo fazer 

cessar as constantes violações dos direitos humanos.
20

 

                                                           
17

 Relatório de Visitas e Inspeção elaborado pelo Ministério da Justiça através do CNPCP – Conselho Nacional 

de Política Criminal e Penitenciária. 2009. Disponível em: <http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE9614C8C-

C25C-4BF3-A238-98576348F0B6%7D&params=itemID=%7BA5701978-080B-47B7-98B6-

90E484B49285%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D >, Último acesso em: 20 

jun.2013. 
18

 Matéria jornalística disponível em: <http://rsurgente.opsblog.org/2009/10/20/uma-sucursal-do-inferno-em-

porto-alegre/>, Último acesso em: 20 jun.2013. 
19

 Matéria jornalística disponível em: <http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2011/04/temos-um-

campo-de-concentracao-no-partenon-atesta-defensor-publico-sobre-o-presidio-central-3274514.html>, Último acesso 

em: 20 jun.2013. 
20

 Informação disponível em: <http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508620-presidio-central-as-faccoes-no-

comando-entrevista-especial-com-sidnei-brzuska>, Último acesso em: 20 jun.2013. 

http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE9614C8C-C25C-4BF3-A238-98576348F0B6%7D¶ms=itemID=%7BA5701978-080B-47B7-98B6-90E484B49285%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE9614C8C-C25C-4BF3-A238-98576348F0B6%7D¶ms=itemID=%7BA5701978-080B-47B7-98B6-90E484B49285%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
http://portal.mj.gov.br/main.asp?ViewID=%7BE9614C8C-C25C-4BF3-A238-98576348F0B6%7D¶ms=itemID=%7BA5701978-080B-47B7-98B6-90E484B49285%7D;&UIPartUID=%7B2868BA3C-1C72-4347-BE11-A26F70F4CB26%7D
http://rsurgente.opsblog.org/2009/10/20/uma-sucursal-do-inferno-em-porto-alegre/
http://rsurgente.opsblog.org/2009/10/20/uma-sucursal-do-inferno-em-porto-alegre/
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2011/04/temos-um-campo-de-concentracao-no-partenon-atesta-defensor-publico-sobre-o-presidio-central-3274514.html
http://zerohora.clicrbs.com.br/rs/policia/noticia/2011/04/temos-um-campo-de-concentracao-no-partenon-atesta-defensor-publico-sobre-o-presidio-central-3274514.html
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508620-presidio-central-as-faccoes-no-comando-entrevista-especial-com-sidnei-brzuska
http://www.ihu.unisinos.br/entrevistas/508620-presidio-central-as-faccoes-no-comando-entrevista-especial-com-sidnei-brzuska


 

8 

Seminário Internacional Fazendo Gênero 10 (Anais Eletrônicos), Florianópolis, 2013. ISSN2179-510X 

 O Presídio Central de Porto Alegre possui capacidade para abrigar 1.986 indivíduos, porém, 

atualmente a população carcerária é de aproximadamente 4.000 presos, dados que revelam a 

gravidade do problema,
21

 independentemente, de algumas medidas paliativas terem sido 

implementadas, visto que, após o oferecimento da representação junto a OEA, os juízes das 

execuções e a Brigada Militar (responsável pela administração do local) tomaram algumas 

providências no sentido de reduzir a população carcerária e prover algumas melhorias em relação a 

infraestrutura do local. 

 Dentro deste contexto que pode ser definido como “caótico”, estão inseridas as travestis que, 

no decorrer da história do Presídio Central, sempre foram uma minoria entre a massa carcerária, 

sendo oportuna a referência de que em tempos não tão remotos, as travestis permaneciam 

segregadas junto aos outros presos, sem nenhum cuidado especial, situação que as colocava diante 

de graves atrocidades, violências que eram cometidas cotidianamente por preconceito ou apenas por 

maldade. 

 Segundo Marcelly Malta, presidente da ONG Igualdade, antes ser viabilizada uma “ala 

especial” para as travestis, as mesmas eram constantemente vítimas dos mais diversos tipos de 

agressões e humilhações, sendo que, além dos estupros e das surras constantes, muitas vezes eram 

inclusive coagidas pelas facções criminosas para esconder armas, drogas, telefones celulares e 

outros objetos ilícitos dentro de seus corpos, através da introdução dos mesmos pelo “ânus”. 

 Em setembro de 2011, após ter tomado conhecimento de que o sofrimento enfrentado pelas 

travestis recolhidas no Presídio Central havia sido amenizado pela criação de uma “ala especial”, 

mas que algumas violações continuavam ocorrendo, a ONG Igualdade passou então a monitorar o 

local e também a desenvolver uma série de atividades dentro da Galeria H que, após a intervenção 

da Direção do ergástulo, se tornou uma galeria “segura”. 

 Na época, as 32 travestis que se encontravam segregadas no Presídio Central passaram então 

a participar das atividades desenvolvidas pela ONG no interior do estabelecimento prisional, ações 

que normalmente consistiam em cursos de costura e artesanato. Durante as oficinas promovidas 

pela Igualdade, alguns profissionais das mais diversas áreas, simpatizantes do trabalho 

desenvolvido, disponibilizaram-se a prestar serviços de forma voluntária, passaram a prestar 

atendimento psicológico, jurídico e social às travestis, fato que contribuiu sobremaneira para 

                                                           
21

 Dados fornecidos pela SUSEPE – Superintendência dos Serviços Penitenciários do Rio Grande do Sul. . 

Disponível em: 

<http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1358451878_Pres%C3%ADdio%20Central%20de%20Porto%20Alegre.pdf>, 

Último acesso em: 20 jun.2013. 

http://www.susepe.rs.gov.br/upload/1358451878_Presídio%20Central%20de%20Porto%20Alegre.pdf
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amenizar os problemas enfrentados, tendo em vista que, mesmo com a criação da “ala especial”, 

alguns direitos fundamentais seguiam sendo desrespeitados. 

 Devido ao sucesso das atividades, no ano de 2012, a ONG Igualdade assinou um Termo de 

Ajustamento junto à SUSEPE – Superintendencia dos Serviços Penitenciários, órgão responsável 

pela administração penitenciária e subordinado à Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do 

Sul, medida que, ao oficializar o projeto, possibilitou uma melhor integração entre a ONG e a 

Direção do estabelecimento prisional, o que consequentemente possibilitou que o trabalho passasse 

a ser desenvolvido sob um melhor planejamento e estrutura. 

 É importante destacar que, mesmo a parceria entre a ONG Igualdade e a SUSEPE tendo se 

tornado oficial, o que culminou no desenvolvimento periódico das atividades que passaram então a 

ocorrer dentro de um calendário previamente estabelecido e em locais mais adequados (salas 

especiais dentro do presídio), o projeto jamais recebeu qualquer tipo de auxílio financeiro por parte 

do Governo do Estado ou da iniciativa privada, sendo que os profissionais participantes 

continuaram a trabalhar voluntariamente e os materiais utilizados durante as oficinas seguiram 

sendo providenciados pela própria ONG, que recebia doações ou procedia a arrecadação dos itens 

necessários junto à própria comunidade. 

 A Presidente da ONG Igualdade salientou ainda que, independente da situação das travestis 

que se encontram recolhidas no Presídio Central ter melhorado bastante nos últimos anos, muito 

ainda dever ser feito para que essas pessoas tenham seus direitos fundamentais respeitados. 

Marcelly Malta lembrou que as principais queixas das travestis é baseada no fato de estarem sendo 

impedidas de exercer atividades laborais e educacionais dentro do Presídio Central, tendo em vista 

que, por correrem sérios riscos estando em convivência com os demais presos, a Direção do 

ergástulo não autoriza que compareçam aos locais onde são desenvolvidas as atividades de trabalho 

e estudo, situação que impede que tenham direito a remição de pena, como prevê a Lei de 

Execuções Penais
22

. 

 Sabe-se também que as travestis, mesmo tendo recebido uma ala especial, ainda continuam a 

conviver com alguns abusos, tendo em vista que, assim como em outras galerias do Presídio 

Central, a Galeria H continua a ostentar um elevado índice de consumo de entorpecentes 

(principalmente o crack) e a evidenciar as deficiências estruturais. Outro problema constatado é que 

o setor destinado às travestis acaba abrigando também alguns presos de alta periculosidade, como 

estupradores e homicidas, tendo em vista que estes também não são aceitos pelo restante da massa 

                                                           
22

 Artigo 126 da Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 - Lei de Execuções Penais.  

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%207.210-1984?OpenDocument
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carcerária e acabam sendo remetidos ao mesmo setor pela Direção do estabelecimento, que alega 

não ter outra forma de garantir a segurança deles, situação que consequentemente acaba gerando 

alguns atos de violência, mesmo que em grau muito inferior ao que as travestis anteriormente eram 

submetidas. 

 Por fim, é relevante informar que, atualmente, apenas oito travestis encontram-se recolhidas 

no Presídio Central de Porto Alegre, sendo que, além delas, também participam das atividades 

desenvolvidas pela ONG Igualdade, os seus companheiros e alguns outros detentos que, assim 

como elas, cumprem pena ou estão presos preventivamente na Galeria H. É oportuno salientar 

também a referência de que, por serem impedidas de frequentar as atividades de trabalho e 

educacionais, a única oportunidade que as travestis possuem de desenvolver tarefas que aprimorem 

o seu intelecto ou evidenciem suas potencialidades, pelo menos enquanto custodiadas pelo Estado, 

são justamente as oficinas oferecidas pela ONG..  

 Através da análise do projeto desenvolvido pela ONG Igualdade no Presídio Central, é evidente que 

a preocupação dos membros da ONG , assim como dos profissionais que atuam voluntariamente durante as 

atividades, não se restringem apenas a providenciar benefícios para as travestis enquanto segregadas, tendo 

em vista que um dos principais objetivos do trabalho consiste justamente em prepará-las para o futuro, 

momento em que retornarão à liberdade plena, período que talvez seja o mais crítico, se considerarmos o 

agravamento da situação de vulnerabilidade que essas pessoas enfrentarão após retornarem ao convívio 

social. É por isso que, além de questões referentes à sexualidade, as atividades desenvolvidas pela ONG 

Igualdade visam também à formação de uma consciência em relação à cidadania, pois, apenas tendo 

conhecimento quanto ao seu papel e sua importância como cidadãos, é que essas pessoas poderão buscar o 

respeito e, consequentemente, seus direitos.  

Considerações finais (conclusões) 

 Buscamos, no presente artigo, tecer algumas considerações sobre o efeito do aprisionamento 

nas travestis, abordando, principalmente, questões referentes à sexualidade e a prisão como 

instituição, pois apenas com esse embasamento, seria possível proceder à análise do caso espécifico 

das travestis segregadas no Presídio Central de Porto Alegre. Como sabemos, a situação do aparelho 

prisional brasileiro é extremamente delicada, tendo em vista a superlotação, a insalubridade e o 

ambiente demasiadamente violento, problemas gerados pela negligência estatal. O Presídio Central 

de Porto Alegre, enquadra-se perfeitamente dentro desse contexto, inclusive, sendo considerado por 

alguns especialistas como o pior ergástulo do país, assim, tendo ciência do projeto desenvolvido 
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pela ONG Igualdade no local, no sentido de resgatar a dignidade das travestis, o presente artigo se 

propôs a fazer uma breve análise do trabalho desenvolvido, procurando relatar de que forma as 

dificuldades estão sendo enfrentadas e se os objetivos estão sendo atingidos.  

 É possível afirmar que a situação das travestis que encontram-se recolhidas no Presídio 

Central de Porto Alegre ainda não é a ideal, visto que seus direitos fundamentais ainda estão sendo 

desrespeitados, na medida em que a situação do ergástulo é precária e que outros fatores que, 

impedem que as mesmas exerçam plenamente sua personalidade ainda persistem, porém, se 

considerarmos que, até bem pouco tempo, as mesmas sequer restavam separadas do restante da 

massa carcerária, sendo constantemente vítimas de violências, o contexto atual deve ser 

comemorado. Através do presente artigo conclui-se que, o trabalho desenvolvido pela ONG 

Igualdade no Presídio Central de Porto Alegre está sendo vitorioso, visto que, mesmo com todas as 

dificuldades enfrentadas, as atividades estão conseguindo resgatar a dignidade das travestis 

segregadas do convívio social, proporcionando também outros diversos benefícios que amenizam 

sobremaneira o sofrimento das mesmas. 
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Travesti persons and prison: the work accomplished by the NGO Igualdade at the Central 

Prison of Porto Alegre/RS  

Abstract: The issue that involves the situation of travesti persons prey is too complex, because in 

addition to all the negative effects inherent in prison as an institution, because of prejudice, these 

individuals tend to be constantly victims of all kinds of violence, which sets up a serious and 

continuing disrespect for human rights. Due to conviction or precautionary imprisonment, travesti 

persons are sent to male prison, where are disregarded all matters relating to sexuality, with the 

offer of treatment similar to that accorded to male prisoners, which occurs due to lack of 

determinations regarding legal issue, since the criteria for the location of segregation consist only of 

observation on biological sex and civil identity. In the case of the Central Prison of Porto Alegre, 

known as one of the worst penitentiaries in South America (in structural terms), the NGO 

Igualdade, through a commitment signed by the SUSEPE (Prison Services Superintendence), 

develops a project to alleviate the problems faced by travesti persons taken to prison. This paper 

aims to demonstrate and analyze what is happening within that project, and to stimulate debate on 

this issue.  

Keywords: Travestis persons – Prison – ONG Igualdade 
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