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Introdução: No Brasil o contexto social a que está inserido a população LGBT é uma
condição de vulnerabilidade social, visto que o país apresenta altos índices de
violência Lgbtfóbica, diante disse surge a necessidade de analisar as condições a qual a
referida população se encontra submetida dentro do sistema carcerário brasileiro.
 Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo a análise das condições da
população LGBT no sistema penitenciária, mais precisamente na região do vale do
Aço. Metodologia: Para tanto foi realizada   uma pesquisa de campo aplicada na
penitenciária Dênio Moreira de Carvalho, que consistiu em um questionário com 10
perguntas a respeito de suas percepções a respeito do ambiente carcerário no qual estão
inseridos Resultados: Foi possível perceber que a faixa etária da população LGBT
privada de liberdade no vale do Aço são de jovens de 20 a 25 anos de idade  baixo
grau de instrução. Todos se sentem vulneráveis dentro do sistema penitenciário o que
revela que vivem em constate situação de vulnerabilidade dentro dos sistema.
Maior parte dos entrevistados relatam ter sofrido violência pelos agentes e gestores da
penitenciária. Conclusão: Portanto, podemos concluir que apesar da penitenciária
dispor de um espaço reservado para a população LGBT a fim de que seja reduzida
situações de vulnerabilidade e violência ocasionada pelo convívio com a massa
carcerária ficou claro que o próprio corpo estatal produz violência em suas diversas
formas fomentando essa vulnerabilidade.
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