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RESUMO

A pesquisa buscou evidenciar a questão jurídica e social das pessoas homossexuais (lésbicas, gays), bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros (LGBT), inseridas no

sistema carcerário brasileiro. Foi realizada pesquisa bibliográfica, mediante leitura de livros, artigos científicos em revistas especializadas, tornando possível o diálogo entre

autores, envolvendo o tema ora tratado. Os estudos demonstraram que o sistema carcerário promove ambiente fértil para violação à diversidade e dignidade da pessoa humana,

princípio constitucionalmente garantido. O encarceramento desrespeita critérios de identidade de gênero, havendo recomendações para política educacional de prevenção ao

tratamento cruel, desumano e degradante das pessoas, tendo em vista a sexualidade. O sistema carcerário convencional deve garantir que os detentos não sejam submetidos a

exames físicos degradantes, com a finalidade de determinar a sexualidade, ferindo os direitos fundamentais constitucionais. Os resultados indicaram imprescindível a criação de

mecanismos para investigar atos de maus tratos por agentes do Estado em relação aos detentos, como promoção de treinamento e educação para prevenir a discriminação das

pessoas LGBT, bem como inclusão de gestão para que dentro do sistema carcerário seja assegurado o processo transexualizador e uso adequado de hormônios

femininos/masculinos para travestis e transexuais, além da ampliação das “alas” específicas para tal público, reforçando o papel do Estado em assisti-los. Nem sempre as

garantias de ter preservado o direito à sexualidade, incluindo tratamento pelo nome social, faculdade do uso de roupas íntimas femininas/masculinas são respeitados, entre outras

medidas. Diante das mazelas observadas ao longo da pesquisa é imprescindível a reformulação tanto do sistema prisional quanto dos critérios jurídicos usados na fase

processual, com desenvolvimento de políticas públicas que possam garantir a dignidade da pessoa humana independente da sexualidade.
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