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Resumo  

O presente trabalho tem como objeto a investigação da construção das identidades 

das travestis inseridas (encarceradas) em alas do Sistema Prisional. Na tentativa de 

tratar as especificidades do público LGBT no sistema prisional do Estado de Minas 

Gerais, esses espaços foram designados como “ala rosa”. A pesquisa percorre um 

trajeto que se inicia nas identidades das travestis, suas relações com o tecido social, 

os acessos e os processos segregatórios com as quais as travestis se deparam dentro 

e fora dos estabelecimentos prisionais e as perspectivas para além da prisão. 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, tendo como método o 

estudo de caso e as entrevistas semiestruturadas como instrumento de coleta de 

dados. Serão entrevistas três travestis. 

A pesquisa está estrutura a partir de seis eixos orientadores, são eles: travesti, sistema 

prisional, ala gay, vínculos, acesso à serviços e reintegração. Estes eixos orientarão 

as entrevistas e as respectivas análises. 

 

Introdução 

A comunidade LGBT sofre uma segregação histórica no Brasil, e é preciso 

compreender os discursos ao qual está comunidade está inserida, como forma de 

investigar os processos que incubem violações e negações de direitos a esta 

comunidade. O público LGBT busca uma eguidade social a aceitação da diversidade 

de gênero e sexual. A população LGBT por meios de produção cultural buscam resistir 

e coexistir em sociedade como forma de lutar contra as formas de dominação da 

identidade que estão expostas e utilizar o corpo como forma de instrumento de 

inclusão social.  A pesquisa insvestiga a funcionalidade das alas LGBT referente ao 

paradoxo de segurabilidade estatal da comunidade em estudo e a marginalização, 

compreendendo as vulnerabilidades e os desafios enfrentados pelos integrantes das 

alas em frente à detenção e sua liberdade de gênero e sexual. Uma análise profunda 

acerca dos discursos discriminatórios e segregatórios institucionalizados na 

sociedade brasileira que se fundem à realidade vivencial da população LGBT em 

presídios.  



Objetivos 

Objetivo Geral: 

Investigar os processos de construção identitária das travestis em situação de 

aprisionamento em Minas Gerais.  

 

Objetivos Específicos: 

• Examinar a temática das travestis no campo acadêmico no Brasil. 

• Analisar os discursos e as práticas que estruturam o processo de segregação 

e criminalização das travestis; 

• Identificar os impactos no aprisionamento nas identidades. 

 

Metodologia 

 

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter exploratório, tendo como método o 

estudo de caso e as entrevistas semiestruturadas como instrumento de coleta de 

dados. Serão entrevistas três travestis. 

 

Desenvolvimento 

• Delimitação da temática; 

• Leitura do material acadêmico em conexão com a temática da pesquisa; 

• Revisão bibliográfica de todas as teses e dissertações produzidas no Brasil 

sobre a temática das travestis; 

• Escolha dos conceitos orientadores da pesquisa e teóricos de referência; 

• Seleção do material de estudo; 

• Estabelecimento das categorias de análise. 



• Levantamento do material e documentação para submissão da pesquisa ao 

Comitê de Ética em Pesquisa; 

 

Resultados preliminares 

• Até aqui o processo investigativo nos permite localizar a sequência de 

violações e violências. 

• Constatação do baixo interesse da psicologia em relação ao objeto da 

pesquisa. 

• Baixa produção acadêmica. 

• Correlação entre vida nas ruas, prostituição e aprisionamento. 

• Criminalização dos modos de vida das travestis. 
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