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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo problematizar as marcas do 
patriarcado nas relações sociais de Gênero no contexto das 
diferentes opressões constituídas historicamente e com a 
evolução do capitalismo. Em uma abordagem qualitativa, faz-
se um recorte da condição de opressão das travestis em 
cumprimento de pena privativa de liberdade em uma 
penitenciária masculina do interior cearense. A partir do nosso 
estudo, identificamos a importância do cumprimento dos pactos 
e tratados dos quais o Brasil é signatário junto a Corte 
Interamericana de Direitos Humanos referente ao tratamento 
do grupo LGBT3 em situação de reclusão. 
 
Palavras-chave: Patriarcado. Opressão. Sistema 
Penitenciário. Travestis. 
 
ABSTRACT 
 
This article aims to discuss the marks of patriarchy in the social 
relations of gender in the context of different oppressions 
historically constituted and with the evolution of capitalism. In a 
qualitative approach, it is an excerpt of the condition of 
oppression of transvestites in fulfillment of deprivation of liberty 
in a male prison of Ceará interior. From our study, we identified 
the importance of compliance with the covenants and treaties to 
which Brazil is a signatory along the Inter-American Court of 
Human Rights concerning the treatment of LGBT group in 
seclusion situation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na formação da sociedade brasileira permeiam traços do sistema ideológico 

patriarcal, que na sua constituição explica um sistema de poder, dominação e exploração 

historicamente produzido e reproduzido para as relações sociais de sexo e gênero. O 

patriarcado imprime suas características nas relações sociais em suas diversas dimensões: 

econômica, política, cultural e social. O sentido do ranço patriarcal é marcante para a 

organização da família monogâmica e se corrobora com o desenvolvimento do sistema 

capitalista de produção. O sistema patriarcal ele esboça papeis de atuação social que são 

culturalmente impostos, tendo como principais marcadores a condição sexual ou identidade 

de gênero. Tais papéis são desenvolvidos no contexto social, na constituição das diferentes 

dimensões/esferas da vida, seja em macro ou micros espaços, nas dimensões particular ou 

universal da vida.  

Para Engels, “[...] o primeiro antagonismo de classe que apareceu na história 

coincide com o desenvolvimento do antagonismo entre homem e a mulher na monogamia e 

a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo sexo 

masculino” (1979, p. 22). Nessa perspectiva, historicamente desenvolvem-se papeis 

baseados na visão dicotomizado dos sujeitos, seu sexo e sua identidade, binarizando 

machos e fêmeas, homens e de mulheres. Essa “formatação” abarca a explicação teórico-

conceitual patriarcal de família como um constructo nuclear orgânico da sociedade.  

Nessa seara, faz-se um recorte do patriarcado, como este sistema impregnado na 

estrutura da sociedade e consequentemente na sua composição mais fiel: nas pessoas. 

Segundo Cisne (2014, p. 30) “a dimensão da orientação sexual na sociedade patriarcal, 

engendra opressões particulares”, sendo essencialmente classificada por condições 

financeira, educacionais, de consciência política, e as modificações corporais. 

  Neste trabalho procura-se esboçar e analisar características do sistema patriarcal 

nas dimensões objetivas e subjetivas das relações entre indivíduos que cumprem e que 

operacionalizam penas de reclusão em regime fechado na Penitenciária Industrial Regional 

de Sobral/CE, penitenciária masculina para presos em cumprimento de pena privativa de 

liberdade em regime fechado. Esse é o único presídio da região noroeste do estado do 

Ceará. Inaugurada em 22 de Março de 2002, com 15 mil metros quadrados de área 

construída e capacidade para 500 detentos distribuídos 60 celas individuais e 72 celas para 

seis pessoas. Atualmente está abrigando cerca de 630 presos. 

 Sob as condições inerentes ao cárcere e aquelas desenvolvidas no âmbito mais 

amplo das relações de gênero, identificamos determinantes gerais - da totalidade - 

intrinsecamente expressas no contexto do cárcere como expressão particular do universo 



 

 

                  

institucional. Tais relações apresentam marcas fieis das relações patriarcais de gênero, 

tanto no convívio entre internos, como nas permeadas entre operadores da execução e 

internos.  

Sob essa perspectiva, faz-se um recorte das relações impostas ao cotidiano das 

travestis reclusas na referida Unidade Prisional, desenvolvendo uma análise das condições 

inerentes a esses sujeitos que cumprem pena de prisão em penitenciárias masculinas.  

O estudo tem como base a observação de três travestis reclusas na referida unidade. 

O lócus escolhido revela a singularidade do espaço institucional. Também temos como 

ponto de partida: o exercício profissional de um dos autores deste texto, a partir da sua 

atuação no cargo de agente penitenciário, trouxe significativos elementos das suas 

observações e inquietações coletadas no decorrer de sua atuação profissional na referida 

unidade. No texto damos destaque a uma das formas mais fiéis de opressão patriarcal de 

gênero, a perda de elementos identitários do que é “ser travesti” na inserção na instituição 

para o cumprimento da pena. 

 
2 PATRIARCADO, OPRESSÃO DE GÊNERO O DESENVOLVIMENTO DO CAPITALISMO 
 

 Tratando dos traços sociais que envolvem a violência de gênero vivida pelas 

travestis, podemos destacar o sistema patriarcal. Na compreensão da palavra patriarcado 

encontramos em Cisne (2014), designações do que vem a ser a origem de duas palavras 

gregas: pater (pai) e arke (origem e comando), portanto, vindo a significar o patriarcado 

como: a autoridade do pai. Vista de uma perspectiva de formação social dá-se a 

compreensão de patriarcado como o poder dos homens, ou mais simplesmente, o poder é 

dos homens. 

 
A identidade social da mulher, assim como a do homem, é construída a 
través da atribuição de distintos papéis que a sociedade espera ver 
cumpridos pelas diferentes categorias de sexo. A sociedade determina com 
bastante precisão, os campos e que pode operar a mulher, da mesma forma 
como escolhe os terrenos em que pode atuar o homem (SAFFIOTI, 1987, p. 
8). 
 

Saffioti ao trabalhar a concepção do “Nó” contraditório entre os sistemas patriarcado-

racismo-capitalismo, afirma que o patriarcado é o mais antigo dos sistemas de dominação-

exploração, aparecendo em seguida o racismo com as disputas entre povos e as práticas de 

dominação de povos perdedores. O capitalismo é o sistema de dominação-exploração mais 

jovem, mais com o surgimento do capitalismo ocorreu o que a autora chama de simbiose, 

fusão entre os três sistemas e se tornaram inseparáveis, tornando-se assim num único 

sistema de dominação-exploração (1987, p. 60).   



 

 

                  

Saffioti estima haver um vínculo orgânico entre gênero e sexo. Todavia, atesta a 

autora, cada uma dessas esferas ontológicas não pode ser reduzida à outra. Deste modo, o 

gênero não se reduz ao sexo, da mesma forma como é impensável o sexo como fenômeno 

puramente biológico. A autora questiona, então: “Não seria o gênero exatamente aquela 

dimensão da cultura por meio da qual o sexo se expressa? Não é precisamente por meio do 

gênero que o sexo aparece sempre, nos dias atuais, vinculado ao poder?” (2009b, p. 35). 

A ideologia patriarcal, por sua vez, é forjada especialmente para dar cobertura a uma 

estrutura de poder que situa as mulheres e/ou os grupos que se identificam de forma 

semelhante, muito abaixo dos homens em todas as áreas da convivência humana. Saffioti 

considera o gênero muito mais vasto que o patriarcado, na medida em que neste as 

relações são hierarquizadas entre seres socialmente desiguais, enquanto o gênero 

compreende também relações igualitárias. Desta forma, para esta autora, o patriarcado 

constitui um caso específico de relações de gênero (SAFFIOTI, 2009b, p. 21). 

A autora procede em sua análise sobre a existência de um “Nó” no sistema 

opressão-dominação entendemos que refere-se a dimensão que esse sistema tem na vida 

de determinadas categorias humanas. Há maior incidência de opressão/exploração sobre 

mulheres, grupos LGBT, negros/as e classe trabalhadora, constituindo-se grupo onde as 

contradições dos sistemas racista, patriarcal e capitalista atuam como principais sistemas de 

opressão e exploração.   

O reconhecimento da diversidade de orientação sexual e de identidades de gênero 

do ser humano apresenta-se como um debate pertinente. Saffioti (2009a, p. 14) - versando 

sobre a diversidade de gênero - concebe a existência, no fundo de “dois” sexos para mais 

de dois gêneros, ou identidades de gênero e orientação sexual (lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais, travestis), que, contudo, ainda não integram o inconsciente coletivo a ponto de 

constitui “fato normal”.4 

 
 
 

[...] que a ideologia dominante no contexto da sociabilidade capitalista 
coloca uns indivíduos contra os outros e, nesse processo, se vale das 
diferentes refrações da diversidade humana e dos grandes sistemas de 
opressão a grupos particulares, tais como o patriarcado e a 
heteronormatividade (SILVA, 2011, p.53). 

                                                           
4
 De acordo com Barroco (2003) em seu texto Ética, Direitos Humanos e Diversidade. A diversidade 

humana é componente da realidade social, a diversidade está presente nas diferentes culturas, 
raças, etnias, gerações, formas de vida, escolhas, valores, concepções de mundo, crenças, 
representações simbólicas, [...] nas particularidades do conjunto de expressões, capacidades e 
necessidades humanas historicamente desenvolvidas. Assim, é elemento constitutivo do gênero 
humano e afirmação de suas peculiaridades naturais e sócio-culturais.  As identidades que unem 
determinados grupos sociais, diferenciando-os dos outros, não deveriam resultar em relações de 
exclusão, desigualdade, discriminações e preconceitos. 

 



 

 

                  

 
 
 

 

 Nessa conjuntura, “o patriarcado, está radicalmente ligado a apropriação do que se 

convencional para uma identidade masculina sobre o corpo da mulher” (CISNE, 2014, p. 

74), suas condições e desígnios inerentes ao ser mulher. Nas palavras de Saffioti (2004, p. 

58), o sistema patriarcal tornou a mulheres “objetos de satisfação sexual dos homens, 

reprodutoras de herdeiros, de força de trabalho e novas reprodutoras” do mesmo sistema 

em destaque. Essa lógica se estende a todo universo que foi associado cultural e 

socialmente à identidade mulher, já que houve um processo de dicotomização das 

identidades de gênero, encontrando-se aqui, gays, transexuais e travestis. 

 

2.1 LÓGICA PATRIARCAL DE OPRESSÃO DE GÊNERO NO SISTEMA PRISIONAL  

 

Observar as condições “estigmatizantes” impostas às travestis no ambiente 

carcerário nos remete à condição da mulher constituída historicamente pelo patriarcado 

através da opressão. 

Ao procurar pela definição da palavra travesti, é possível encontrar uma variedade de 

significados, o que talvez reflita o incômodo e a perplexidade frente a esse “algo” que parece 

ser impossível enquadrar. De “travestismo” a “travestilidade”, passando por "homem que se 

veste de mulher ou mulher que se veste de homem”, ocupando um lugar cativo nos 

Transtornos da Identidade Sexual ou “fisiologicamente um homem, mas que se relaciona 

com o mundo como mulher...” (JUSTA, 2006). 

Welzer-Lang (2001) considera que estamos claramente em presença de um modelo 

político de gestão de corpos e desejos. E os homens que querem viver sexualidades não-

heterocentradas são estigmatizados como não sendo homens normais, acusados de serem 

“passivos”, e ameaçados de serem associados a mulheres e tratados como elas. Considera 

ainda que as prisões reproduzem a imagem hierarquizada das relações entre homens e 

mulheres, o que pode ser observado na forma como alguns segmentos de homens 

(considerados mais femininos) são tratados por outros (tidos como mais masculinos), o que 

faz com que os jovens homens, os homens localizados ou designados como homossexuais 

(homens ditos afeminados, travestis...), sejam tratados como mulheres. Frequentemente, 

eles são apenas colocados como “empregada” e devem assumir o serviço daqueles que os 

controlam, particularmente o trabalho doméstico (limpeza da célula, da roupa...) e os 

serviços sexuais. 



 

 

                  

A desigualdade social, de acordo com Wolff [et. al.] (2007) faz parte da história de 

vida de uma parcela significativa da população carcerária brasileira. Se conjugada a 

questões que envolvem a desigualdade de gênero presente em prisões masculinas onde há 

travestis, esses dois fatores se complementam para delinear a seletividade inerente ao 

sistema penal no Brasil. 

 Assim, as travestis em cumprimento de pena em penitenciárias masculinas, 

perpassam uma série de sufocações e violências, estas vão desde sua entrada na prisão 

com o confisco de adereços (brincos, baton, pulseira, sandálias de salto alto, cabelo longo e 

outros), por normas da unidade prisional, até seu cumprimento de pena com os demais 

internos, nas violências sexuais, nos trabalhos forçados de limpeza e outros. 

 Impostos a essa lógica opressiva em sua singularidade de gênero, as travestis em 

cumprimento de pena relatam serem obrigadas por outros internos, geralmente os “chefes 

da vivência” a esconderem objetos e materiais ilícitos (drogas, celulares, chips e cossocos5) 

em seu corpo nos dias de vistorias nas celas, sob a pena de serem violentadas, cortadas ou 

torturadas caso se recusem a obedecer a ordem. 

 Outro fator indispensável a ser pontuado, diz repeito a desigualdade nos aspectos 

estruturais de funcionamento dos estabelecimentos penitenciários cearenses, mas 

especificamente na penitenciária supracitada. Trata-se das visitas íntimas, seguida de forma 

desigual em relação do grupo LGBT. Enquanto os presos tidos como héteros e que 

constituem relacionamento com uma parceira tem direito em receber visita íntima duas 

vezes por semana (quarta e domingo), o grupo LGBT recebe visita de seus companheiros 

apenas uma vez por mês e com horário reduzido, geralmente constando no documento de 

identificação fornecido pela unidade prisional como amigo do interno. 

 Nessa conjuntura, é indispensável pontuar ações ou normas regulamentadoras que 

visem à diminuição da opressão de gênero e violências sofridas pelo grupo LGBT no 

sistema prisional brasileiro, embora reconheçamos os limites da igualdade formal impressa 

no avanço normativo e seus limites para a igualdade real, substantiva que exige a 

superação radical de todo e qualquer sistema de opressão e exploração. A Declaração 

Universal dos Direitos Humanos, os pactos e convenções que o Brasil é signatário, bem 

como a possibilidade de uma “extensão” da vida social, respeitando a condição de gênero e 

vida social antes dos atos tipificados como crime para a jurisdição brasileira, foi assinada 

pelo CNPCP6/CNCD7/LGBT a resolução conjunta de nº 1, de 15 de abril de 2014. 

                                                           
5
 Facas artesanais, geralmente fabricadas com pedaços das grades ou materiais de ferro, em sua maioria, bem afiados e 

pontiagudos. 
6
 Conselho Nacional de Política Nacional e Penitenciária.  

7
 Conselho Nacional de Combate a Discriminação. 



 

 

                  

 Nela estão contidos parâmetros de acolhimentos de LGBT privados de liberdade, 

esses são: garantia do nome social; espaços específicos em penitenciarias masculinas aos 

travestis e gays, desde que não caracterize-se como espaço disciplinar e por expressa 

manifestação dos mesmos; As transexuais cumpriram pena em penitenciárias femininas, 

onde terão tratamento isonômico as demais mulheres; aos travestis e transexuais serão 

garantidos manutenção dos cabelo compridos, roupas de acordo com sua identidade de 

gênero; atenção integral a saúde  de acordo com a Política Nacional de Saúde para LGBT, 

inclusive a manutenção do tratamento hormonal. 

Embora configure uma importante conquista aos grupos LGBT em cumprimento de 

pena privativa de liberdade, a resolução federal não obriga os estados federados a seu 

cumprimento, apenas recomenda que a cumpra. Cabe aos estados, os quais são 

responsáveis por gerir o sistema penitenciário de sua jurisdição, acatar o cumprimento da 

resolução e definir estratégias capazes de fomentar políticas que sigam ao encontro dessa 

conquista. Bem como, cabe aos movimentos sociais voltados à defesa dos direitos da 

população LGBT, o enfrentamento nos espaços deliberativos para fazer cumprir as leis. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Em suma, a pesquisa esboça uma análise do patriarcado como elemento 

fundamental no espectro ampliado de opressões de gênero, tendo como seguimento em 

destaque as travestis reclusas. Destaca ainda sua relação direta as opressões históricas as 

mulheres, constituídas a partir da dominação social do patriarcado. 

  Reafirmamos a importância da adesão dos estados brasileiros a resolução conjunta 

de n.1 CNPCP/CNCD/LGBT, visto que tais orientações trazidas em seu conteúdo 

amenizariam as condições de opressões de gênero do grupo LGBT em cumprimento de 

pena de reclusão em regime fechado em penitenciárias masculinas. Assim, tais 

recomendações aliadas a efetivação dos Direitos Humanos e tratados que o Brasil é 

signatário, seriam capazes de produzir uma nova roupagem as condições das travestis no 

cumprimento de pena de prisão em regime fechado. Embora reconheçamos a existência de 

limites políticos, ideológicos e econômicos para a transformação radical das condições de 

opressões impressas sobre a população LGBT no Brasil. 
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