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Dedico este trabalho a todas as mulheres Trans que 

sofrem invisivelmente todos os dias ao não se deixarem 
dominar por uma ordem de gênero que tenta 

incansavelmente castrar desejos, vivências e o amor. Que 
sejam livres e amem todos os corpos. 
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Introdução 

 
 

Indubitavelmente, a Doutrina da Proteção Integral inserida 
na seara legal brasileira por meio da Constituição Federal (CF) e do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei nº 8.069/1990, a 
qual passou a reconhecer crianças e adolescentes como sujeitos de 
direitos, e não mais como meros objetos - condição esta, a que por 
muito tempo foram submetidos na sociedade - foi um divisor de 

águas na legislação e na sociedade. Por meio dessa mudança de 
paradigma, se passou a ter como premissa que deve ser respeitada 
a condição peculiar de pessoa em desenvolvimento ante as 
questões infanto-juvenis, o mesmo sendo adotado, em relação aos 
adolescentes em conflito com a lei, os quais, ao cumprirem medida 
socioeducativa, devem ser tratados de modo individualizado, 
levando em consideração as características e circunstâncias 
pessoais, com o devido respeito à suas vivências e singularidades, 
tal qual preceituam o ECA e a Lei nº 12.594/2012 (SINASE). 

Ocorre que, não obstante a significativa conquista jurídica 
nesse sentido existe uma recorrente negação às diferenças no que 

toca aos adolescentes que adentram na seara infracional, incluindo, 
direitos que se concretizam no âmbito da sexualidade, identidade e 
gênero, a exemplo de adolescentes que não vivem ou se identificam 
de acordo com o sexo biológico, quais sejam, adolescentes Trans1. 
Refletir e problematizar tal temática exige antes de tudo, um olhar 

                                            
1 O termo Trans foi adotado nesta monografia, a fim de abarcar todas as pessoas gênero divergentes, 

ou seja, que vivem em desconformidade com o sexo biológico. De modo que o termo visa servir 

como uma espécie de guarda-chuva, a fim de não engessar as identidades em nomenclaturas 
diversas, mas como a mesma finalidade. (LANZ, 2017). 
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crítico e ético acerca do sistema socioeducativo, a fim de 
compreender a temática proposta, bem como fomentar a discussão 

destas identidades, o que é de extrema relevância social, 
institucional e acadêmica. 

Nesta seara, a problemática levantada neste trabalho é: o 
sistema socioeducativo possui condições objetivas e/ou subjetivas 

de receber e atender adolescentes Trans? 
A dúvida ora levantada é latente, tal qual a necessidade de as 

Instituições perceberem a existências de adolescentes, homens e 
mulheres Trans na sociedade, bem como de garantir a efetivação 
de seus direitos enquanto estes se encontrarem privados de 
liberdade e/ou cumprindo medida socioeducativa, ainda que não 
seja somente a medida de internação. E, como hipóteses de 

resposta a formulação do problema, tem-se que o gênero e a 
identidade possam não figurar como pauta junto ao Sistema 
Socieducativo, ensejando assim, a invisibilidade Trans. Ou, ainda, 
tais assuntos podem significar tabus a serem enfrentados junto a 
uma sociedade que busca negar o direito de quem se reconhece 
como fora do padrão binário de gênero, e, por essa razão, não seja 
prioridade no que se refere à legislação. 

Por outro lado, o sistema socioeducativo do Rio Grande do 
Sul, em especial a Unidade do Município de Santo Ângelo 
(CASESA), está em desacordo estrutural no que concerne ao 
espaço físico, em razão de que deveria atender ao padrão SINASE2, 
o que não ocorre pela falta de espaço e por uma arquitetura 

demasiadamente antiga, acabando por não separar adolescentes de 
diferentes idades e atos infracionais, o que, por óbvio, resta por 
não atender à questões de gênero e sexualidade, uma vez que não 
ampara como deveria sequer seu próprio público alvo 

(adolescentes do gênero masculino) ante a falta de espaço 

                                            
2 Parâmetros elencados na Lei nº 12.594/2012, onde elencam as questões fundamentais para a 

realização de atividades, e de um melhor desenvolver socioeducativo, como por exemplo, espaço 
físico, condições de higiene e saúde, dentre outras. 
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adequado, bem como pela superlotação que se tornou realidade 
diária no Município, e no Estado do Rio Grande do Sul. 

Inobstante a tal dificuldade física, através de experiências no 
âmbito laboral (estágio extracurricular) junto ao Juizado Regional 
da Infância e da Juventude em Santo Ângelo enquanto estagiária 
pude perceber que adolescentes Trans ainda se mostram uma 

dúvida no que concerne a forma de tratamento junto ao Sistema 
Socioeducativo, bem como para o próprio Poder Judiciário. Para 
estas, em razão de suas particularidades, as dificuldades parecem 
ser duplas, em razão do preconceito por vezes encontrado na 
sociedade, bem como no que diz respeito a sua existência enquanto 
internas, haja vista o gênero ser também fruto de uma construção 
social. Ou seja, as mesmas para cumprir as medidas 

socioeducativas ficam no limbo, o que fere diretamente suas 
identidades enquanto sujeitos. Situações que assolam igualmente o 
segmento LGBTQI, o qual tem, historicamente, a luta como forma 
de resistência frente a uma sociedade castradora de corpos e de 
desejos, a qual criou padrões ideais de se viver, e acredita piamente 
nestes como “normais.”. 

Assim, o trabalho foi realizado por meio procedimento 
monográfico, pelo método indutivo, com pesquisa direta, 
qualitativa e quantitativa. Ainda, por análise processual, 
bibliográfica, e entrevistas realizadas com Joana3 (adolescente 
Trans), e os servidores do CASESA por intermédio da pesquisa de 
campo, expondo a (in)visibilidade Trans junto ao Sistema 

Socioeducativo pelo olhar e pelas narrativas de quem, pelas 
vivências, possui a real competência para tratar da temática, em 
respeito a seus locais de fala.  

Neste tocante, a relevância da pesquisa se dá pela análise da 

temática ora referida, a fim de compreender alguns aspectos que 

                                            
3 Trata-se da adolescente Trans Munícipe de Santo Ângelo a qual figurou como ré junto ao Juizado 

Regional da Infância e Juventude, aqui e doravante denominada pelo pseudônimo Joana, tal qual 

preceitua o ECA quanto ao sigilo do verdadeiro nome de adolescentes nesta situação jurídica 
(BRASIL, 1990). 
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constituem o sistema socioeducativo no que se refere, 
especialmente, às adolescentes trans, podendo fomentar 

importantes discussões e dados, principalmente pela escassez de 
material neste sentido, visto que, culturalmente, há uma nítida 
tendência em (in)visibilizar os grupos minoritários da sociedade, 
sendo o segmento transgênero um destes, mais ainda, no tocante à 

socioeducação, ambiente majoritariamente masculino.  
Desta forma, o trabalho ora referido possui como objetivo 

geral analisar a (in) visibilidade Trans frente ao Sistema 
Socioeducativo, no que se refere ao município de Santo Ângelo-RS, 
iniciando os objetivos específicos pela abordagem histórica do 
direito infanto-juvenil Brasileiro, o que está umbilicalmente ligado 
às contribuições internacionais, bem como a análise do ato 

infracional e das medidas socioeducativas. Em um segundo 
momento, analisa-se a FASE, e o CASESA, ora em seus aspectos 
físicos, abordando seu funcionamento e suas condições acerca dos 
adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, quanto 
em sua percepção frente ao público Trans, de modo a buscar a 
melhor solução acerca do problema anteriormente levantado, bem 
como, evidenciando a nítida importância da busca em dar 
visibilidade ao invisível, legitimando adolescentes Trans enquanto 
sujeitos de direitos, direitos lhes assegurado em lei, mas 
negligenciado na prática. 

E findando o estudo, se adentra na (des)construção Trans, o 
que se costura às temáticas de gênero, sexo e identidade, 

perpassando a adolescência, bem como a perspectiva da Lei do 
SINASE sobre essa pauta, o que se costura as narrativas de 
socioeducadores que vivenciam na prática o que aqui se aborda, o 
que desaguará no caso fático de Joana, adolescente Trans munícipe 

de Santo Ângelo-RS, ocorrido durante o cumprimento de sua 
medida socioeducativa de internação (privação de liberdade) no 
ano de 2016 junto ao CASESA. 

Nesse cenário, torna-se fundamental compreender que o 
sistema socioeducativo, ao passo que busca a reinserção dos 
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adolescentes à sociedade, crie mecanismos de proteção e garantia 
no sentido de que cada interno (a) cumpra a medida relativa a seus 

atos, sem perder a dignidade e a identidade, de modo a haver a 
salvaguarda dos direitos inerentes aos adolescentes. Em outras 
palavras, é premissa para o sistema socioeducativo, que os (as) 
adolescentes privados (as) de liberdade, tenham garantido o direito 

a ser quem são no tocante as suas identidades, principalmente, no 
que se refere à adolescentes Trans, haja vista que a sociedade e as 
identidades estão em constante evolução, o que torna necessário 
um avanço no sentido do respeito a diversidade, realidade evidente 
nos dias atuais.  

 





 

 

 

2 

 

Da visão punitiva à proteção integral: 

os avanços da legislação infantojuvenil brasileira 
 

 
Inicialmente, se aborda nesta monografia, a evolução 

histórica do direito infantojuvenil, pincelando alguns pontos acerca 
da importância dos tratados e acordos internacionais para o 
avanço do direito brasileiro. Ainda, se analisam as contribuições 
trazidas pelo ECA ao cenário da infância e da juventude, o qual se 

tornou um divisor de águas nessa seara, ao trazer em seu 
arcabouço legal, a Doutrina da Proteção Integral, mudando os 
paradigmas do Brasil frente a este público. E, findando o capítulo, 
se conceituam o ato infracional e as medidas socioeducativas 
(MSE), as quais são aplicadas aos adolescentes por determinação 
judicial, quando se encontram comprovadamente em conflito com 
a lei. Pertinente destacar, que as considerações trazidas neste 

capítulo são fundamentais para a discussão da (in)visibilidade 
Trans ante o sistema socioeducativo, temática central aqui 
abordada. 

 

2.1 A legislação infantojuvenil: aspectos históricos e evolutivos 
no cenário mundial e Brasileiro 

 
O ECA, indubitavelmente, representou um divisor de águas 

no tocante às questões relativas à infância e juventude no Brasil, 
transpondo uma legislação punitiva que por muito tempo vigorou. 
Todavia, é sabido que toda evolução da sociedade caminha a passos 
lentos, almejando consolidar direitos a diversos segmentos, e, no 
que se refere à infância e juventude, os avanços foram graduais e 
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mediante imensas reivindicações e lutas. Razão pela qual, a fim de 
melhor compreender a pertinência da criação do Estatuto ora 

referido, se faz necessário retroceder historicamente, o que 
possibilitará uma melhor compreensão do status atribuído a 
crianças e adolescentes ao longo da história. 

Perpassando de igual sorte o cenário mundial como ora 

exposto, se observa que a mudança de paradigmas a este público 
foi bastante significativa, onde, por meio de perspectivas 
fundamentais incorporadas à legislação infantojuvenil, se visou 
maior proteção a este público. (SARAIVA, 2003, p. 13). Nesta seara, 
retrocedendo a uma análise da Idade Antiga, se percebe que a 
religião tinha forte influência nas famílias e na sociedade, e, por 
consequência, acabava por determinar regras também às crianças 

e adolescentes, que na época, eram invisíveis aos olhos da lei, 
ficando à mercê de desmandos e crueldades hoje não mais aceitos. 
A sociedade, no que concerne aos menores de 18 anos, era deveras 
cruel, à medida que os amparava, violando seus direitos, e, 
naturalizando essas condutas. Nesse prisma, aduz Amin que, 

 
a família romana fundava-se no poder paterno (pater familiae) 

marital, ficando a cargo do chefe da família o cumprimento dos 
deveres religiosos. O pai era, portanto, a autoridade familiar e 

religiosa. Importante observar que a religião não formava as 
famílias, mas ditava suas regras, estabelecia o direito [...]. (AMIN, 
2014, p. 43-4). 

 

Portanto, não se fazia diferença entre maiores e menores, e 
os filhos, independentemente da idade, deviam respeito ao pai, e à 
sua vontade eram submetidos e subjugados, uma vez que não 
eram tidos como sujeitos de direitos, sendo o pai o detentor do 
poder, inclusive de dispor da vida dos filhos, os quais eram vistos 
como subordinados. Neste sentido, Trindade aduz que: “A criança 

era entendida como um adulto em miniatura, um homúnculo, com 
problemas similares aos dos adultos. Vestia-se, comportava-se e 
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trabalhava como adulto. Era considerada como escravo [...].” 
(TRINDADE, 2002, p. 33). 

 Não menos assustador, em Esparta os pais dispunham 
igualmente dos filhos, entregando-os a um Tribunal, tendo como 
intuito preparar as crianças para que se tornassem grandes 
guerreiros, de modo que os filhos passavam a ser considerados 

patrimônios do Estado. Por seu turno, na Idade Média, ainda com 
grande influência religiosa, demarcada no Cristianismo, pôde-se 
considerar a mínima evolução no trato às crianças e adolescentes, 
uma vez que se defendeu ao menos, o direito a dignidade sem 
distinção de idade. Acerca dessas mudanças, Amin contextualiza que: 

 
Por meio de diversos concílios, a Igreja foi outorgando certa 
proteção aos menores, prevendo e aplicando penas corporais e 

espirituais para os pais que abandonavam ou expunham os filhos. 
Em contrapartida, os filhos nascidos fora do manto sagrado do 

matrimônio (um dos sete sacramentos do catolicismo) eram 
discriminados, pois indiretamente atentavam contra a instituição 
sagrada, àquela época única forma de se constituir família, base 

de toda sociedade [...]. (AMIN, 2014, p. 45). 
 

No Brasil, igualmente, a religião exercia grande poder sobre 
as famílias, e com a chegada dos Jesuítas, ainda no período Brasil 

Colônia, os padres observaram que as crianças seriam mais 
obedientes do que os adultos, então estas serviram como “massa 
de manobra”, pois, ao serem educadas nos moldes da igreja, 
passavam aos pais tais regras e as difundiam. Neste sentido, 

Rizzini (1997 apud SPOSATO, 2006, p. 26), relembra que: “O 
percurso histórico permite constatar que nosso país traz marcas de 
práticas impiedosas e brutais contra a infância pobre, a começar 
pelo adestramento físico e mental a que foram submetidas às 
crianças indígenas pelos jesuítas.”. 

Em sendo assim, as primeiras instituições a prestar 
assistência aos menores, ainda que de forma eminentemente 
assistencialista, foram igrejas católicas, atendendo, em um 
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primeiro momento, crianças em situação de rua, abandono e fome, 
propondo-se a alimentá-las. Importante ainda salientar que essa 

ajuda advinda da igreja se baseava em autoridade e obediência, 
visando preparar as crianças para a vida doméstica. (VERONESE, 
1999, p. 18).  

Percebe-se que ao passo que a igreja auxiliava a quem 

necessitava, acabava por doutrinar e regrar as crianças, que avinham 
a ser úteis aos seus interesses. Naqueles tempos, no que tange a 
família, a crueldade era tamanha, que o pai que castigasse o filho e 
por ventura o matasse, era excluído de conduta ilícita, pois, aos olhos 
da igreja, estaria apenas o educando. (AMIN, 2014, p. 45). 

No mesmo sentido, no ano de 1830, com o Código Penal do 
Império, o qual acatava uma espécie de Direito Penal do Menor, 

passou-se a analisar o discernimento como capacidade para que as 
penas fossem ou não aplicadas. Acaso uma criança entre 7 e 14 
anos fosse considerada capaz de discernir, seria encaminhada a 
casas de correção. Dessa feita, por meio da igreja, tiveram início às 
políticas de recolhimento, e os Jesuítas passaram a recolher as 
crianças indígenas e negras, tendo como discurso afastá-las de 
quaisquer más influências familiares. (AMIN, 2014, p. 46). 
Conforme se observa, esta forma de legislar parecia voltar-se tão 
somente para as questões relativas a delinquências, não 
conferindo, portanto, direitos e proteção aos menores de idade. 

Não obstante a ausência de legislação adequada para 
crianças e adolescentes, o Brasil apresentava-se como um país 

escravocrata, as crianças trabalhavam tanto quanto adultos, sendo 
utilizados como mão de obra para o enriquecimento de seus 
senhores. Realidade que só começou a mudar em meados do ano 
de 1871, oportunidade em que a então Princesa Isabel promulgou a 

Lei do Ventre Livre - Lei nº 2.040/1871, a qual tornava “livres” as 
crianças nascidas de mães escravas, já vislumbrando a extinção da 
escravidão infantil, muito embora a ideia de liberdade estivesse 
atrelada a diversas condições, sendo, uma delas, o poder sobre o 
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filho nascido de uma escrava até que completasse dezoito anos de 
idade. (SARAIVA, 2003, p. 26). 

Sob esse enfoque, Saraiva igualmente entende que, “A Lei do 
Ventre Livre, que em seu tempo se constituiu em avanço, em verdade 
era uma legislação perversa, cujo teor costuma ser ignorado nas 
escolas quando se estuda o movimento abolicionista.” (SARAIVA, 

2003, p. 26). Vê-se, pois, que essa lei nada mais era do que uma 
falácia, na medida em que os filhos de escravas que teriam a condição 
de “livres” eram criados pelos senhores de suas mães até os oito anos 
de idade, podendo decidir se ao completar este tempo receberiam do 
Estado uma indenização, ou se o então escravo “livre” o serviria 
como mão de obra até que completasse vinte e um anos, eis que após 
esta data, poderia ganhar o mundo, todavia, muito provavelmente 

acabaria em instituições de acolhimento, em razão da 
hipossuficiência. (SARAIVA, 2003, p. 26). 

Por longa data o papel do homem foi o de detentor do poder, 
seja no seio familiar, durante a escravatura, ou, ainda, na religião, 
onde o padre ordenava os fies tal qual um pastor ordenaria seus 
cordeiros em rebanhos. Após imensas lutas, os papéis masculinos e 
femininos foram sendo remodelados, e, neste aspecto, o papel do 
feminismo foi decisório, fomentando uma maior valorização da 
mulher em detrimento do poder patriarcal e machista. Com isso, 
passou-se a pensar sobre a divisão do trabalho, bem como um 
limite entre as esferas públicas e privadas no tocante ao gênero, 
tendo sido dado início a uma maior emancipação feminina, e, por 

consequência, infantojuvenil. (PEREIRA, 2017, p. 16). 
Em sendo assim, até meados de 1919, crianças e adolescentes 

envolvidos em crimes executavam suas penas tais quais adultos, os 
atos dos menores de 7 anos eram equiparados aos dos animais, já 

entre 7 e 18 anos, a diferenciação se dava pela diminuição da pena 
imposta aos adultos. (SPOSATO, 2006, p. 27). Patente, pois, que o 
início das discussões acerca de crianças e adolescentes se deu por 
meio da hoje extinta Liga das Nações, bem como pela OIT, em 
meados dos anos 1919/1920, as quais visavam regulamentar o 
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trabalho infantil, quiçá extingui-lo. Ainda da etapa de meados de 
1920, ressaltasse a então chamada etapa tutelar, eis que era dado 

aos juízes o poder de decidirem o que seria melhor para as 
crianças, obviamente, sem ouvi-las, o que configurava uma espécie 
de direito paternal. (SPOSATO, 2006, p. 34-5). 

 Já em 1924 surgiu o primeiro Juizado de Menores no país, 

por meio do Decreto nº 16.272, o qual dava ao Juiz poderes acerca 
da condição jurídica do menor. (AMIN, 2014, p. 52-3). Este Juizado 
criou-se por meio de lutas incansáveis em favor das crianças, tendo 
como mentor o jurista e legislador Mello Mattos. “Dá-se aí o início 
de um novo período que iria se caracterizar pela ação social do 
Juizado de menores.” Todavia, pouco vigorou tal Juízo, eis que a 
escassez de lugares para abrigar as crianças era visível, tendo se 

criado, tempos depois, uma espécie de patronato para menores, 
com o mesmo viés acolhedor. (VERONESE, 1999, p. 23). 

Seguindo o caminhar evolutivo, no ano de 1926, publicou-se o 
Decreto nº 5.083, 1º Código de Menores do Brasil, sendo, de igual 
forma, o primeiro Código de Menores da América Latina, tendo como 
finalidade cuidar de infantes e menores abandonados e/ou expostos, 
bem como passou a existir a possibilidade do perdão atrelada a uma 
espécie de advertência. Assim, se iniciaram espécies de internatos, 
objetivando separar prisões de adultos e crianças, se proliferando no 
país grandes instituições de internação infantil (informação verbal)1, 
bem como se regulamentaram aspectos relativos ao trabalho infantil, 
delimitando que a idade mínima para o trabalho seria doze anos. Este 

decreto trouxe em seus dispositivos uma concepção do pátrio poder, 
onde o poder do pai sobre seu filho passou a ter regulação estatal, 
que poderia intervir em favor da criança. Sob esse aspecto, denota-se 
uma mudança de paradigmas entre o direito moderno se comparado 

ao arcaico, na medida em que, por meio do pátrio poder se passou a 
responsabilizar os pais na educação de seus filhos, de modo que 
                                            
1 Fala proferida por Paulo Dilamar de Castro da Silva no Curso de extensão: As medidas protetivas 

implementadas no ECA. De 27 de maio à 07 de julho de 2017. Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões- Campus Santo Ângelo-RS. 
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castigos exacerbados poderiam ter amparo estatal. (VERONESE, 
1999, p. 25). 

Em uma breve alusão ao Código, Sposato aduz que: 
 

Se o menor for abandonado, pervertido, ou em perigo de o ser, a 
autoridade competente promoverá sua colocação em asilo, casa 
de educação, escola de preservação, ou a confiará a pessoa 

idônea, por todo o tempo necessário à sua educação, contanto 
que não ultrapasse a idade de 21 anos. (SPOSATO, 2006, p. 37). 

 

 Complementando esse propósito de avanço legal, em 12 de 
outubro de 1927, surgiu então, o primeiro Código de Menores da 
América Latina, por meio do Decreto nº 17.943-A, o qual elencava 
em seu artigo 26 os menores em situação de abandono, indo desde 
a falta de habitação à estado de vadiagem. (BRASIL, 1927). Já no 

que se refere às Constituições Brasileiras, a de 1934 foi a pioneira 
em referenciar o direito às crianças, proibindo o trabalho a 
menores de 14 anos. Todavia, a Constituição da República do Brasil 
de 1937, outorgada por Getúlio Vargas, de certa forma passou a 
olhar de forma mais humana as questões da infância e juventude, 
ainda que fosse acerca daqueles em situações de carência e rua. 
(VERONESE, 1999, p. 42). 

Seguindo na perspectiva de evolução da temática, em 1941 
deu-se a criação do Serviço de Assistência aos Menores (SAM), 
voltado para um viés de proteção e amparo social, o qual buscava 
atender menores em situação de abandono bem como os 

considerados delinquentes, por meio de onde passaram a se 
realizar atendimentos correcionais, e não necessariamente afetivos, 
existindo regimes de internação que distanciavam as crianças da 
família. (AMIN, 2014, p. 45-6). 

Já em 1964, após a extinção do SAM, surgiu então a Fundação 
Nacional do Menor (FUNABEM), Lei nº 4.513/1964, trazendo uma 
forma de gestão verticalizada, inovando no que se refere ao 
assistencialismo utilizado na época, oportunidade em que os menores 
infratores passaram a ser vistos como um problema que assolava o 
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país. Assim, a FUNABEM apontou como uma forma de atender ao 
clamor da sociedade, que passou a exigir resolução aos menores 

perante o fracasso do SAM, haja vista a não existência de políticas 
neste sentido. Desta forma, o objetivo era de que as crianças não 
fossem mais de responsabilidade das instituições privadas, passando 
a serem inseridas na Política de bem-estar do menor, sendo tal 

responsabilidade da FUNABEM. (VERONESE, 1999, p. 32-3). 
Nesse compasso, no ano de 1979, por meio da Lei nº 

6.679/1979 aportou o Código de Mello Matos, que submetia o menor 
a uma espécie de inquisição, tendo sido posteriormente substituído 
pelo Código de Menores de 1979. Até este período havia duas 
categorias de infância no Brasil, havia as crianças e adolescentes 
titulares de todos os direitos, e tinham aquelas que não possuíam 

direito algum assegurado, estas viviam em situação irregular, 
reconhecidas como carentes abandonadas e/ou infratores, em uma 
única esfera social. (informação verbal)2. Neste sentido, a legislação 
dispunha taxativamente acerca da situação irregular: 

 
Art. 2º Para os efeitos deste Código considera-se em situação 

irregular o menor: 
I - privado de condições essenciais à sua subsistência, saúde e 
instrução obrigatória, ainda que eventualmente, em razão de: 

a) falta, ação ou omissão dos pais ou responsável; 
b) manifesta impossibilidade dos pais ou responsável para provê-

las; 
Il - vítima de maus tratos ou castigos imoderados impostos pelos 
pais ou responsável; 

III - em perigo moral, devido a: 
a) encontrar-se, de modo habitual, em ambiente contrário aos 
bons costumes; 

b) exploração em atividade contrária aos bons costumes; 
IV - privado de representação ou assistência legal, pela falta 

eventual dos pais ou responsável; 

                                            
2 Fala proferida por Paulo Dilamar de Castro da Silva no Curso de extensão: As medidas protetivas 

implementadas no ECA. De 27 de maio à 07 de julho de 2017. Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões- Campus Santo Ângelo-RS. 
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V - Com desvio de conduta, em virtude de grave inadaptação 

familiar ou comunitária; 
VI - autor de infração penal.  (BRASIL, 1979, grifo nosso). 
 

 Como claro exemplo da situação irregular, havia as 
manchetes de jornais que enfatizavam: “menor assalta criança no 
sinal”, demonstrando claramente duas classes, sendo o menor 
aquele que havia praticado a ilicitude, já criança, seria a vítima, 
muitas vezes com a mesma idade daquela considerada em situação 
irregular. (informação verbal)3. 

Contudo, durante a referida situação irregular, acabava-se 
por misturar crianças e adolescentes em ambas às situações nos 
chamados institutos para menores, assim vítimas e vitimizadores 
dividiam o mesmo espaço. Observa-se neste período, a ausência de 

cuidado no que se referiam as prisões, de modo que crianças e 
adolescentes eram expostos a ambientes que poderiam ocasionar 
traumas e aprendizados negativos. A situação irregular acima 
referida era considerada como algo que molestava a sociedade, ou 
seja, toda e qualquer situação onde houvesse má conduta pessoal 
ou maus-tratos familiares fazia da criança um sujeito em situação 
irregular. (SARAIVA, 2003, p. 44). Tal situação perdurou por vasto 
tempo no Brasil, iniciando lentamente um olhar diferenciado que 

se deu, não somente no país, mas, a nível internacional, mudanças 
estas que serviram como fonte legal para os novos paradigmas 
adotados atualmente no tocante a este público. 

 

2.2 O cenário internacional e suas contribuições para a 
evolução da legislação infantojuvenil brasileira 

 
Se não vejo na criança, uma criança é porque alguém a violentou 

antes; e o que vejo é o que sobrou de tudo o que lhe foi tirado. 
Herbert de Souza Betinho 

                                            
3 Fala proferida por Paulo Dilamar de Castro da Silva, servidor do CASESA, no Curso de extensão: As 

medidas protetivas implementadas no ECA. De 27 de maio à 07 de julho de 2017. Universidade 
Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Campus Santo Ângelo-RS. 
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A título de melhor se compreender a evolução histórica dos 

direitos infanto-juvenis, se faz essencial trazer à liça os tratados e 
acordos internacionais que se constituíram em importantes 
ferramentas na efetivação de garantias a este público no cenário 
brasileiro.  

Esses documentos pontuaram, inicialmente, a problemática 
trabalhista, pauta em diversas convenções em razão de a 
exploração infantil ser crescente. Junto à Organização 
Internacional do Trabalho (OIT), em meados dos séculos XIX e XX 
passou-se então a deliberar sobre pautas como a proteção ao 
desemprego, bem como, ocorreram discussões e avanços no 
tocante à maternidade, e a fixação da idade mínima para o trabalho 
infantil, sendo permitido somente a partir dos 14 anos de idade. 

Ainda, atentou-se para a proibição do trabalho noturno a pessoas 
menores de 18 anos de idade, o que significou um importante 
avanço legal. (SARAIVA, 2006, p. 17-22). 

Denota-se aqui, um olhar voltado às minorias, especialmente 
mulheres e crianças, no sentido de garantia de direitos, eis que 
esses eram os segmentos que, até então, encontravam-se à 
margem social e jurídica, servindo como mão de obra, sem 

quaisquer garantias de direitos e proteção. A realidade do cenário 
do século XX era de conflitos internacionais, marcados pela 1ª 
Grande Guerra Mundial, com um aumento substancial de crianças 
órfãs e abandonadas, o que motivou a criação de um movimento 

de amparo a esse público, qual seja, a União Internacional Salve as 
Crianças, grande protagonista nos direitos de crianças e 
adolescentes. (SARAIVA, 2003, p. 31-6). 

No ano de 1924 surgiu a Declaração de Genebra4, sendo o 
primeiro documento a tratar deste público de forma abrangente, 
                                            
4 A Liga das Nações adota a Declaração de Genebra sobre os Direitos da Criança. A Declaração 
estabelece os direitos da criança aos meios para seu desenvolvimento material, moral e espiritual; 

ajuda especial em situações de fome, doença, incapacitação ou orfandade; prioridade no atendimento 

em situações difíceis; imunidade contra exploração econômica; e educação em um ambiente que 
inspire um sentido de responsabilidade social. (UNICEF, 2009, p. 2). 
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visando contemplar a proteção infantil em diversos aspectos, 
dentre eles o desenvolvimento, a atenção no sentido de que a 

criança não viesse a passar fome, bem como aspectos relativos à 
educação voltada para atender a coletividade passou a ser pauta. 
(AMIN, 2014, p. 53). 

Esta convenção acabou por concretizar um olhar mais 

sensível às crianças e adolescentes, sendo notadamente um 
documento importante para posteriores textos legais dos Estados-
membros das Nações Unidas. Posteriormente, no ano de 1948 
surgiu a Declaração Universal dos Direitos do Homem, tendo sido 
adotada pela Organização das Nações Unidas (ONU), trazendo em 
si alguns princípios da Revolução Francesa, vislumbrando que 
todos os homens seriam iguais em direitos, ou seja, defendia-se 

que os cidadãos eram dignos de uma vida em liberdade, tendo seus 
direitos assegurados. (AMIN, 2014, p. 53).  

Por direitos do homem, entendia-se então, os direitos 
humanos, ou seja, os direitos entendidos como básicos de todos os 
cidadãos, como liberdade, moradia, direito à vida, e tantos outros 
que, ao menos em regra, deveriam ser usufruídos por toda 
população, e não somente por alguns que venham a ter acesso a 
esses direitos. Resgatando as lições de Bertaso: 

 

Avançaram as garantias de promoção e proteção por meio dos 
direitos, visando reverter às variadas formas de dominação, de 
opressão e de descasos privados e públicos. Nesse sentido, a 

cidadania e os direitos humanos são mecanismos de proteção 
permanente da pessoa humana das ações abusivas dos poderes 
político, social, econômico […]. (BERTASO, 2013, p. 33). 

 

Neste caminhar, percebe-se nitidamente, a construção de 
uma base para a posterior Doutrina da Proteção Integral 
fomentada pela Declaração Universal dos Direitos da Criança 

(DHDC), que teve sua aprovação em Assembleia Geral na 
Organização das Nações Unidas (ONU), no ano de 1959, sendo uma 
imensa mudança expressiva de paradigmas no tocante a proteção 
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destes sujeitos, com a prevalência do princípio do melhor interesse 
da criança, umbilicalmente ligado a DHDC, passando a considerar 

a criança, como sujeito de direito e não mais como objeto.  
A Declaração ora referida foi ratificada pelo Brasil, se 

constituindo como um episódio essencial junto ao cenário 
internacional acerca da afirmação dos direitos infanto-juvenis. 

(SARAIVA, 2003, p. 39-40). Ainda sob essa perspectiva, Amin 
refere que: 

 
A intensa mobilização de organizações populares nacionais e de 
atores da área da infância e juventude, acrescida da pressão de 

organismos internacionais, como o Unicef, foi essencial para 
que o legislador constituinte se tornasse sensível a uma 
causa já reconhecida como primordial em diversos 

documentos internacionais, como a Declaração de Genebra, de 
1924; a Declaração Universal dos Direitos Humanos das Nações 

Unidas (Paris, 1948); a Convenção Americana sobre os Direitos 
Humanos (Pacto de São José da Costa Rica, 1969 e Regras 
Mínimas das Nações Unidas para a Administração da Justiça da 

Infância e da Juventude- Regras Mínimas de Beijing (Res. 40/33 
da Assembleia-Geral, de 29 de novembro de 1985). A nova ordem 
rompeu, assim, com o já consolidado modelo da situação 

irregular e adotou a doutrina da proteção integral. (AMIN, 2014, 
p. 49, grifo nosso). 

 

Insta mencionar que as Regras Mínimas de Beijing foram de 
extrema importância, eis que fomentaram um novo pensar sobre o 
segmento infantojuvenil, garantindo um olhar humano, diverso 

daquele que por longo período assolou crianças e adolescentes. Sob 
essa perspectiva Zanella e Lara referem que: 

 
As Regras de Beijing determinaram à promulgação interna de um 

conjunto normativo legal para atender os delinquentes juvenis, 
assim como, passaram a orientar as instituições encarregadas da 

administração da justiça de menores, com vistas a: a) proteger os 
direitos fundamentais dos delinquentes juvenis e atender as suas 
necessidades; b) responder às necessidades da sociedade; e, c) 
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aplicar e efetivar as Regras anunciadas na normativa. (ZANELLA; 

LARA, 2015, p. 11). 
 

Em sendo assim, as Regras de Beijing foram às normativas 
pioneiras e efetivas no atendimento dos adolescentes “delinquentes 
juvenis”, há época ainda assim chamados. Importante ainda 
salientar que, tais regras evidenciavam a meritocracia existente, eis 

que ainda conforme Zanella e Lara: 
 
Essa normativa passou a orientar não apenas as medidas 
aplicadas aos delinquentes, mas também aos menores, em geral, 

que tivessem praticado um ato que não seria punido, se fosse um 
adulto. A premissa dessas legislações estava alicerçada na 
proteção da sociedade harmônica, em acordo com o ideário 

positivista que pressupõe uma estrutura social em que todos 
possuíam as mesmas oportunidades, e, somente se 

diferenciariam em razão do potencial e do esforço de cada 
um, ou seja, pela meritocracia. (ZANELLA; LARA, 2015, p. 12, 
grifo nosso). 

 

Seguindo o caminhar evolutivo, no ano de 1989 a ONU 
promulgou a Convenção Internacional dos Direitos da Criança, 
documento internacional que impactou a sociedade, mudando 
drasticamente a forma de tratamento e atendimento das crianças 
que estivessem, principalmente, em situação de vulnerabilidade de 
direitos, assegurando-lhes o direito a uma vida digna, bem como 
responsabilizando o Estado neste sentido. Conforme trata seu 

artigo 2º: 
 

Artigo 2 1. Os Estados Partes comprometem-se a respeitar e a 
garantir os direitos previstos na presente Convenção a todas as 
crianças que se encontrem sujeitas à sua jurisdição, sem 

discriminação alguma, independentemente de qualquer 
consideração de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião 

política ou outra da criança, de seus pais ou representantes 
legais, ou da sua origem nacional, étnica ou social, fortuna, 
incapacidade, nascimento ou de qualquer outra situação. 

(ONU, 1989, grifo nosso). 
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Foi nesse universo que surgiu a denominada Doutrina da 

Proteção Integral tendo por base três pilares, sendo esses, o 
reconhecimento da condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento, onde crianças e adolescentes passaram a possuir 
aos olhos da legislação, o direito a convivência no seio familiar, 
bem como a obrigação das nações que viessem a aderir a 
convenção, em fazer valer o nela acordado, assegurando, portanto, 
o direito destes sujeitos. (AMIN, 2014, p. 54).  

A esse propósito, no ano de 1990 surge então no cenário 
brasileiro o ECA, representando um marco divisório no trato às 
crianças e adolescentes, o qual em muito se valeu das legislações e 
acordos internacionais, tendo seus princípios concernentemente 
ligados a estes, rompendo assim, com o paradigma da situação 

irregular que por muito tempo vigorou, a qual submetia crianças e 
adolescentes a situações violadoras dos mais variados direitos, os 
considerando incapazes de decidirem sobre suas vidas. É possível, 
por oportuno, entender o ECA como uma versão brasileira da 
Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, eis que dela 
se extraíram certos fundamentos. (SARAIVA, 2006, p. 17). 

Sob essa perspectiva, percebe-se que diversos 

acontecimentos históricos acabaram por demonstrar a necessidade 
de uma proteção específica às crianças e adolescentes, eis que estes 
ao longo da história foram submetidos a diversas formas de 
exploração, seja no tocante às guerras, onde estes se viam 

desamparados, seja ainda no sentido trabalhista onde foram por 
muito tempo mão de obra, o que passou a ser pauta e motivo de 
preocupação das mais diversas áreas da sociedade, ensejando as 
mudanças até aqui referidas.  

Denota-se, que a crianças e adolescentes passaram a ser 
vistos como pessoa em desenvolvimento, passando a fazer parte da 
sociedade, e não mais ficando à mercê de um Estado omisso em 
atender suas demandas, bem como, é inegável a contribuição do 
cenário internacional para o avanço da legislação brasileira, a qual 
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hoje, por meio do ECA busca suprir esta lacuna legal e social 
vivenciada historicamente. 

 
2.3 O ECA como divisor de águas no direito infantojuvenil 
brasileiro 

 

É visível que no Brasil, a grande mudança na seara 
infantojuvenil, teve sua concretização efetiva na Carta Magna de 
1988, a qual trouxe em seu artigo 227, o amparo às crianças e 
adolescentes na Doutrina da Proteção Integral5 mudando 
paradigmas, eis que se antecipou, inclusive, a alguns documentos 
internacionais textualizando que: 

 
Art. 227- É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 

criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o 
direito à vida, à saúde, a alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade ao respeito, à liberdade 

e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo 
de toda forma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão. (BRASIL, 1988). 

 

A promulgação da CF vislumbrou um modelo pró-sociedade, 
tendo como base a fraternidade e a salvaguarda da dignidade da 
pessoa humana, e, desta forma, a atuação da coletividade passou a 
ter importância aos olhos da lei, eis que Estado e sociedade 
passaram a ter responsabilidade sobre crianças e adolescentes, tal 

qual a família, o que formou uma espécie de rede protetiva nesse 
sentido, fomentando ações realizadas por muitas mãos. 

A partir destas mudanças legais, o Brasil passou a ser mais 
atuante nas questões de proteção infanto-juvenis, adotando um 

sistema garantista, e amparando o público infantojuvenil no 

                                            
5 A Doutrina da Proteção Integral, conforme a autora Amin, nada mais é do que uma soma de 

normas interligadas, que reconhecem crianças e adolescentes como legítimos sujeitos de direitos 
(AMIN, 2014, p. 52). 
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sentido de atender seus direitos fundamentais, os quais Sarlet 
conceitua como, 

 

[…] “direitos fundamentais” se aplica para aqueles direitos do ser 
humano, reconhecidos e positivados na esfera do direito 
constitucional positivo de determinado Estado, ao passo que a 

expressão “direitos humanos” guardaria relação com os 
documentos de direito internacional, por referir-se àquelas 

posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 
independentemente de sua vinculação com determinada ordem 
constitucional, e que, portanto, aspiram à validade universal, 

para todos os povos e tempos [...]. (SARLET, 2012, p. 36). 
 

 Ou seja, muito embora as leis tenham passado a 
regulamentar de forma mais atenta às questões acerca da infância 

e juventude, ainda eram bastante omissas em diversas questões. 

Entretanto, conforme textualiza Veronese: 
 
Apesar de toda inovação no que tange à assistência, proteção, 
atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente, 

constantes na Constituição Federal, estes não poderiam se 
efetivar se não regulamentados em lei ordinária. Se assim não 
fosse, a Constituição nada mais seria do que uma bela e ineficaz 

certa de intenções (VERONESE, 1999, p. 47). 
 

Nesta perspectiva, no ano de 1990 surge no ordenamento 
jurídico brasileiro, o ECA, que por décadas foi idealizado por 
movimentos sociais, agentes jurídicos, e também por políticas 

públicas que passaram a considerar crianças e adolescentes como 
sujeitos de direitos, e não mais como meros objetos de submissão, 
seja familiar ou social. Acerca do surgimento do ECA, Amin pontua 
que: 

 
Coube ao movimento social reivindicar e pressionar. Aos agentes 

jurídicos (estudiosos e aplicadores) traduzirem tecnicamente os 
anseios da sociedade civil desejosa de mudança do arcabouço 
jurídico-institucional das décadas anteriores. Embalados pelo 

ambiente extremamente propício da retomada democrática pós-
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ditadura militar e promulgação de uma nova ordem 

constitucional, coube ao Poder Público, por meio das Casas 
legislativas, efetivar os anseios sociais e a determinação 
constitucional. (AMIN, 2014, p. 50). 

 

Destarte, ECA possui viés de política pública, e atenta para 
uma participação social frente ao público infantojuvenil, onde 
legisladores, a família, a sociedade civil, órgãos governamentais e 
demais entidades são responsáveis pela salvaguarda dos direitos 
destes como uma espécie de rede de proteção. Ainda, é essencial 
referir que esta nova ordem trazida pelo estatuto, compreende três 
importantes sistemas de garantias, os quais se subdividem em 
Sistema Primário, atentando para as políticas públicas às crianças e 
adolescentes, tendo por base os artigos 4º, 85-7, o Sistema 

Secundário que traz as medidas protetivas às crianças e 

adolescentes em situações de vulnerabilidade de direitos, onde 
muitas vezes são violadas no tocante a seus direitos fundamentais, 
leia-se artigos 98 e 101. Bem como, o Sistema terciário, que traz as 
medidas socioeducativas aplicadas às adolescentes que se 
encontrem em conflito com a lei, em outras palavras, adolescentes 
que passam da condição de vítimas a vitimizadores, leia-se artigos 
103 e 112. (SARAIVA, 2003, p. 62-3). 

Por certo que, aplicar o ECA em uma sociedade construída e 
amparada por uma legislação menorista com viés punitivo (ainda 
que velado), torna-se tarefa árdua. Trata-se de construir uma 
sistemática inovadora e desconstruir conceitos e formas de legislar 

a muito tempo consideradas corretas. Porém aplicar tal estatuto 
significa traçar um caminho costurado à igualdade e dignidade a 
estes sujeitos que durante séculos foram considerados meros 
objetos, ora tendo suas vidas decididas ora pelos pais, ora pela 
igreja e/ou sociedade. 

Ademais, sua aplicação por vasto tempo, e talvez, ainda nos 
dias atuais, seja permeada por discursos de impunidade, haja vista 
que muitos cidadãos imaginam e proferem a seguinte frase: “com 
menor não dá nada” frase esta muitas vezes fomentada por uma 
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mídia tendenciosa que semeia a violência e a justiça tal qual a lei de 
Talião, “olho por olho, dente por dente”. Sob este aspecto, Rosa 

refere que: 
 

[...] a percepção que habita no imaginário das pessoas de que o 
Estatuto da Criança e do Adolescente é extremamente 
benevolente com os adolescentes, não é bem assim, a legislação 

menorista autoriza, sim, a aplicação de medidas punitivas e 
pedagógicas que em se tratando de adultos, não seriam aplicadas. 

Claro que nem todas as críticas são infundadas, principalmente 
no caso da prática de atos infracionais graves, onde existe a 
previsão de aplicação de medidas socioeducativas (internação, 

semiliberdade) pelo prazo máximo de 03 (três) anos, o que gera, 
efetivamente, um sentimento de falta de razoabilidade entre o ato 
praticado e a reprimenda correspondente. (ROSA, 2016, s.p.). 

 

Neste sentido, tais ideias de ineficácia na aplicação do ECA 
somente fomentam uma discussão já acalorada há anos na 
sociedade, quer seja a da redução da maioridade penal para 16 
anos, o que embora não seja objetivo discutir neste trabalho, é 
temática importante e não deve ser desconsiderada, eis que a crise 
no sistema de atendimento infantojuvenil, ainda que exista, sabe-
se que jamais superaria a crise no sistema adulto, para onde se 
pretende alocar os jovens infratores, acaso esta ideia seja 

fomentada socialmente. (SARAIVA, 2003, p. 72). 
Todavia, é inegável a imensa contribuição trazida pelo ECA 

no que se refere a salvaguarda dos direitos infanto-juvenis, onde, 

embora a criação de um Estatuto não iniba a prática de atos 
infracionais como possa desejar parte da população, (o que é 
sabido, advém igualmente de uma sociedade que segrega direitos, 
fomentando a desigualdade social, o que está diretamente ligado a 
crimes e violências), ao menos por meio da Doutrina da Proteção 
Integral deu-se às crianças e adolescentes o status de sujeitos de 
direitos, negado ao longo dos anos. 

O ECA, oportunamente, promoveu uma ruptura significativa 
no modelo ultrapassado e punitivo que permeou a sociedade por 
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vastos anos na seara infantojuvenil, atentando para a salvaguarda 
dos direitos a estes sujeitos, considerando sua peculiar condição de 

pessoa em desenvolvimento. Bem como, tecendo uma rede de 
proteção a qual responsabiliza, igualmente, a família e a sociedade 
na proteção a este público, não mais permitindo que o Estado e 
suas instituições possam a duras mãos decidir o futuro de crianças 

e adolescentes sem vislumbrar sua peculiar condição. (SARAIVA, 
2006, p. 20-1). 

Dessa feita, não somente no Brasil, mas em diversos países, 
ante o imenso auxílio advindo do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância (UNICEF) e da ONU, a forma de tratamento destinada a 
crianças e adolescentes mudou de paradigmas, atentando para um 
olhar garantidor, que tem como premissa a proteção integral a este 

público, que por certo, necessita de amparo Estatal e familiar em 
razão de sua peculiar condição. (SARAIVA, 2006, p. 20-1). 

Entretanto, muito embora seja possível contemplar os 
avanços ocorridos ao longo do tempo neste sentido, sabe-se que 
crianças e adolescentes figuram como protagonistas em diversas 
situações desfavoráveis, onde muitas vezes têm seus direitos 
violados ante a negligência da família, da sociedade, ou até mesmo 
do Estado. Exemplo disso são as demandas que adentram 
cotidianamente ao Poder Judiciário, sejam buscando direitos 
materiais como saúde e educação, ou ainda, aquelas mais sensíveis, 
a exemplo das destituições do poder familiar, abusos sexuais, e 
demais negligências advindas muitas vezes do seio familiar6.  

Tais considerações são necessárias na medida em que, muito 
embora a legislação tenha avançado consideravelmente, sua 
efetivação ainda carece de melhoramentos, eis que as leis por si só 
não solucionam as demandas sociais em sua totalidade, pois, na 

medida em que os sujeitos se constroem, as relações se modificam, 
e, a lei, por vezes é lenta em acompanhar os avanços ora referidos. 
                                            
6 Tal afirmação se dá pelo fato da autora ter sido estagiária junto ao Juizado Regional da Infância e da 

Juventude deste Município, no período compreendido entre os anos 2016/2018, podendo observar, 
na prática, os inúmeros casos de demandas desse público. 
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Ademais, muito embora permeado por inúmeras inovações, o ECA 
não impede a existência, por exemplo, da prática de atos 

infracionais, que muito embora sejam abarcados em uma 
legislação inovadora e específica, não conseguem sanar o problema 
em sua fonte, referindo-se aqui, às desigualdades sociais, por 
exemplo, as quais muito contribuem com a criminalidade.  

De igual sorte, a falta muitas vezes, de uma família 
estruturada, indubitavelmente, fomenta a existência de crimes e 
violações de direitos na sociedade, restando evidente a necessidade 
de maiores reflexões nesse aspecto, a fim de se tecerem 
alternativas eficazes para os acontecimentos sociais envolvendo 
este público. Igualmente importante, é a compreensão de que o 
adolescente infrator não deve ser estigmatizado e considerado 

culpado pelos incides de atos infracionais, existem uma série de 
atores, que, quando omissos, contribuem para que tais índices 
cresçam, a exemplo da sociedade e do Estado, enquanto 
responsáveis por estes sujeitos. 

 
2.4 O ato infracional e as medidas socioeducativas (MSE) 

 
No tocante aos atos infracionais praticados por 

adolescentes7, os quais são realidade evidente na atualidade, 
segundo Volpi, “O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), no 
artigo 103, define taxativamente como ato infracional aquela 
conduta prevista em lei como contravenção ou crime. E, a 

responsabilidade pela conduta ora descrita começa aos 12 anos.” 
(VOLPI, 2011, p. 15). Com isso, se percebe, que acaso crianças 
cometam atos infracionais, a estes não se aplicam as sanções 
descritas no ECA, e sim, medidas de proteção, a fim de 

salvaguardar seus direitos e respeitar sua condição de pessoa em 
desenvolvimento. 

                                            
7 O ECA refere que adolescente compreende toda pessoa entre 12 e 18 anos de idade. (BRASIL, 1990). 
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Igualmente importante se trazer à liça, que o adolescente 
infrator é uma categoria jurídica, e do mesmo modo, sujeito de 

direitos amparado na doutrina da proteção integral, tendo pleno 
direito ao devido processo legal, sendo que as questões atinentes 
aos atos infracionais e suas sanções não devem em momento 
algum fundarem-se em arbitrariedades. Sob essa perspectiva, 

Konzen aduz que: 
 
A essência da Doutrina da Proteção Integral no que concerne à 
infração à lei penal por pessoas consideradas inimputáveis em 

razão da idade significa, portanto, proteger tais pessoas das 
eventuais perdas pela imposição, ou pela imposição injusta, de 
responsabilidades pela prática de infração à lei penal. É nesse 

sentido que o adolescente é sujeito de Direitos. (KONZEN, 2007, 
p. 27). 

 

 Neste sentido, o adolescente sempre que cometer ato 
infracional, terá direito ao devido processo legal, incluindo o direito 
à citação e a ampla defesa (VOLPI, 2011, p. 17), o que não se 
vislumbrava nas legislações anteriores à Doutrina da Proteção 
Integral. Eis que, segundo preconiza o ECA, precisamente em seu 
artigo 104, bem como a Constituição Federal, no seu artigo 208, os 
menores de 18 anos são inimputáveis, estando, portanto, sujeitos à 
legislação especial, não devendo se confundir, inimputabilidade 
com impunidade, eis que os adolescentes quando venham a 
transgredir a lei, recebem medidas de responsabilização 

condizentes com sua peculiar condição de pessoa em 
desenvolvimento, não ficando impunes suas atitudes. (SARAIVA, 
2002, p. 13). 

Esta responsabilização se dá por meio das medidas 

socioeducativas (MSE), as quais estão elencadas no ECA, em seu 
artigo 1128. A medida socioeducativa possui natureza penal, 
tratando-se do poder coercitivo estatal, implicando em restrições 

                                            
8 As medidas socioeducativas são classificadas em advertência, obrigação de reparar o dano, 
prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, semiliberdade, internação. (BRASIL, 1990). 
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de direitos ou de liberdade, de modo que os adolescentes que 
porventura estejam em conflito com a lei, responderão por seus 

atos na medida da culpabilidade, observados a materialidade dos 
atos praticados. (SPOSATO, 2006, p. 114). E, até os 12 anos 
incompletos, acaso uma criança cometa ato infracional, a estas 
caberão medidas protetivas9 e não socioeducativas, justamente a 

fim de preservar sua peculiar e importante condição de pessoa em 
desenvolvimento. 

Tais medidas, aplicadas às práticas de atos infracionais, 
algumas vezes podem parecer brotar socialmente, um discurso de 
impunidade, sendo que para muitas pessoas, talvez influenciadas 
pelo senso comum, possam imaginar que exista uma espécie de 
proteção exacerbada aos adolescentes infratores. O que, ao que se 

percebe, não é verídico, eis que crianças e adolescentes recebem as 
medidas cabíveis quando cometem ilicitudes, sejam protetivas ou 
socioeducativas, dependendo da idade no momento do ato.  

Tais pensamentos podem ocorrer em razão dos índices de 
violência que assolam a sociedade, o que traz incertezas em 
diversos campos, aumentando a sensação de insegurança nos 
cidadãos. Ocorre que tais fatos se dão, também, pela desigualdade 
social e econômica do país, não se podendo atrelar somente a 
menores infratores tal responsabilidade. (COSTA, 2005, p. 32-3). 
Resgatando as lições de Craidy: 

 

O adolescente é autor de ato infracional e não criminoso. Isto 
significa que mesmo tendo cometido um crime, ele será avaliado 
(julgado) como pessoa em desenvolvimento, com direitos 

específicos e não simplesmente pelo ato cometido. Mesmo assim, 
ele deverá ser submetido ao devido processo legal com todos os 
direitos correspondentes ao mesmo, ou seja, direito à prova, à 

defesa qualificada, direito a não produzir provas contra si mesmo 
etc. (CRAIDY, 2014, p. 34). 

 

                                            
9 As medidas protetivas estão elencadas no art. 101 do ECA.  (BRASIL, 1990). 
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Nesse sentido, o adolescente que por ventura cometa 
ilicitudes será devidamente julgado, tal qual no sistema adulto, 

porém durante o curso de um possível processo judicial, observar-
se-á sua condição de pessoa em desenvolvimento, assim como lhe 
será assegurado todas as garantias de defesa previstas na legislação 
especial. Nesses moldes, as medidas socioeducativas estão para a 

infância e juventude tais quais as penas para o sistema adulto, 
agindo como coerção estatal de modo ao adolescente ressarcir a 
sociedade ao cometer atos infracionais, porém com viés pedagógico 
e caráter retributivo, o que não se vislumbrava nas antigas 
legislações. Em complementação ao assunto, Saraiva preleciona 
que: 

 
A sanção socioeducativa tem finalidade pedagógica, em uma 

proposta de socioeducação. Não há, porém, sendo sanção, deixar 
de lhe atribuir natureza retributiva, na medida em que somente o 
autor de ato infracional se lhe reconhece aplicação. Tem força de 

coercitibilidade, sendo, pois, imposta ao adolescente [...]. 
(SARAIVA, 2006, p. 65). 
 

De outra banda, partindo para a análise da medida a ser 
mais bem explanada neste trabalho, atenta-se a medida 
socioeducativa de internação, sendo medida extrema dentre as 
demais, uma vez que segrega o adolescente, privando-o de 
liberdade. Porém, a medida de internação não se limita em punir o 
adolescente, e sim busca, de igual sorte, prepará-lo para seu 

retorno ao convívio coletivo (VOLPI, 2001, p. 66). A medida 
socioeducativa de internação, na hierarquia de gravidade, é a mais 
rígida, sendo aplicada, portanto, nos atos infracionais mais graves, 
tendo ao mesmo tempo caráter punitivo e pedagógico. Ainda 
acerca da privação de liberdade, percebe-se, ainda sob o olhar de 
Volpi: 

 

Assim sendo, os que forem submetidos a privação de liberdade só 
o serão porque a sua contenção e submissão a um sistema de 
segurança são condições sine quan non para o cumprimento da 
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medida socioeducativa. Ou seja, a contenção não é em si a medida 

socioeducativa, é a condição para que ela seja aplicada. (VOLPI, 
2011, p. 27-8). 
 

Neste aspecto, traz o artigo 121 do ECA que “A internação 
constitui medida privativa de liberdade, sujeita aos princípios de 
brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar de 
pessoa em desenvolvimento” (BRASIL, 1990), prevendo, portanto, 
o menor tempo possível de privação de liberdade, o que é 
amparado pelo artigo 227 da CF, bem como é premissa na 
Convenção das Nações Unidas de Direito da Criança, objetivando, 
ainda a reinserção social do adolescente. 

 Ainda, leva-se em conta que um ano de privação de 
liberdade, significa quase 8% da vida do adolescente, devendo 

assim a medida servir como forma de reparação à sociedade pelos 
atos praticados, e, igualmente, não deve ser desproporcional ao ato 
praticado. (SARAIVA, 2014, p. 47-9). Em outras palavras, muito 
embora o adolescente deva responder por seus atos judicialmente, 
ainda que venha a cumprir medida socioeducativa, esta não deve 
ceifar tanto tempo de sua vida em sociedade, de modo que 
prejudique seu desenvolvimento, devendo, portanto, serem 
observadas as finalidades da medida porventura aplicada. 

No Estado do Rio Grande do Sul, a execução das medidas 
socioeducativas está prevista na Lei nº 12.594/2012, que está para 
as medidas socioeducativas, como o Sistema Único de Saúde (SUS), 
está para as demandas de saúde, sua aprovação se deu em caráter 

de continuidade, após a Resolução nº 119 de dezembro de 2006, do 
Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), tendo sido igualmente conduzido pela Secretaria 
Especial de Direitos Humanos da Presidência da República. 
(LAZAROTTO, 2014, p. 248). A esse propósito, a lei veio em 2012 
para instituir o SINASE [...], embora a resolução do Conanda tenha 
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uma força de lei, mas a lei ela te dá um empoderamento maior. 
(SENEGAL, 2018).10 

Em seu artigo 1º, parágrafo 1º, consta da Lei: 
 

Entende-se por Sinase o conjunto ordenado de princípios, regras 
e critérios que envolvem a execução de medidas socioeducativas, 
incluindo-se nele por adesão, os sistemas estaduais, distrital e 

municipal, bem como todos os planos, políticas e programas 
específicos de atendimento a adolescente em conflito com a lei. 

(BRASIL, 2012). 
 

O SINASE regulamenta os procedimentos de 
acompanhamento das medidas socioeducativas e protetivas, 
umbilicalmente ligado a CF e ao ECA, eis que são importantes 
ferramentas legais e tem como premissa o melhoramento do 

sistema como um todo. Neste cenário, esta lei especificou 
princípios e regramentos direcionados ao cumprimento das 
medidas, bem como tem a premissa do atendimento 
individualizado. (RAMIDOFF, 2012, p. 13). Deste modo, muito 
embora o ECA já abarcasse as medidas socioeducativas, o SINASE 
trouxe inovações e um olhar mais humanizado neste sentido, 
devendo articular-se com os demais sistemas socioeducativos dos 
entes jurídicos como Distrito Federal, Municípios e Estados, 
devendo ser estabelecido e implementado, a fim de atender o 
cumprimento das medidas socioeducativas que forem 
determinadas em decisões judiciais. 

Neste sentido, Saraiva preleciona que, ao passo que surge 
um novo direito, há que se surgir novos Juízes, de modo que as 
inovações trazidas pelo ECA, pelas normas internacionais e pelo 
SINASE, necessitam de Juízes qualificados, à medida que lidarão 
com os direitos fundamentais da pessoa humana, bem como 
deverá possuir a devida sensibilidade para lidar com a coletividade, 

                                            
10 Entrevista realizada com o analista profissional de educação física e servidor do CASESA, aqui e 

doravante denominado pelo pseudônimo Senegal, em respeito a sua identidade funcional. A 
entrevista se deu no dia 10 de julh. de 2018. 
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por fim, refere que sem este novo perfil de Juiz, tampouco 
adiantarão as novas normas, eis que o olhar se manterá no 

passado, e na velha maneira de julgar cada caso. (SARAIVA, 2002, 
p. 92-4). 

Por este viés garantista, é possível imaginar que dentro do 
sistema, uma vez determinada à medida, os adolescentes serão 

intermediados em privação da liberdade (parcial ou total) tendo 
respeitados seus direitos básicos. Ainda, o SINASE estabelecerá o 
perfil organizacional e funcional das Unidades de Atendimento 
Socioeducativo, atentando para as condições necessárias no que se 
refere a estrutura física e arquitetônica de cada local.  

Desse modo, cada Unidade deve alocar recursos humanos, 
bem como recursos materiais para que se cumpram as medidas, 

incluindo igualmente funcionários, capacitação de pessoal e demais 
demandas de atendimento. (RAMIDOFF, 2012, p. 16-7). No Estado 
do Rio Grande do Sul, a Fundação responsável pelo sistema 
socioeducativo é a FASE, a qual será sequencialmente analisada, 
onde se pode compreender sua atuação e missão frente ao público 
infantojuvenil.  

 



 

 

 

3 

 

A Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE) e 

o Centro de Atendimento Socioeducativo (CASESA): 
breves considerações 

 

 
De imediato, posterior à abordagem histórica dos direitos da 

criança e do adolescente, bem como de breves apontamentos 
acerca do ato infracional e das medidas socioeducativas, se inicia a 

análise da FASE e do CASESA, sendo, o último, localizado no 
município de Santo Ângelo-RS. O que se dá por meio de dados e 
informações coletadas in loco, bem como de bibliografia pertinente, 
e entrevistas junto ao quadro de funcionários do CASESA, 
observando a sistemática de atendimento socioeducativo utilizada 
pela unidade no que tange aos adolescentes, ora infratores. 
Almejando, de igual sorte, compreender a existência ou não de um 
espaço destinado à adolescentes Trans junto à unidade, eis que esta 
é a temática central da pesquisa ora apresentada. 

 
3.1 A Fundação de Atendimento Socioeducativo (FASE) 

 

Do rio que tudo arrasta se diz que é violento. Mas ninguém diz 
violentas as margens que o comprimem. 

 

 Bertold Brecht 
 

A FASE é a fundação responsável pela execução das medidas 
socioeducativas de semiliberdade e internação (privação de 
liberdade) no Estado do Rio Grande do Sul, de modo que o 
cumprimento das medidas ora mencionadas, são determinadas por 
meio de decisão judicial a adolescentes que porventura cometam 
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atos infracionais. A criação da FASE se deu por meio da Lei nº 
11.800/2002 e pelo Decreto Estadual nº 41.664/2002, o que 

ocorreu em razão de uma latente necessidade de reorganização do 
sistema socioeducativo, ante o anseio por novos paradigmas, 
igualmente trazidos pelo ECA, a fim de reformular a forma de 
tratamento aos adolescentes infratores, tanto tecnicamente, quanto 

no que se refere ao atendimento individualizado quando do 
cumprimento das medidas socioeducativas. (FASE, 2018). 

Nesse compasso, extinguiu-se a antiga FEBEM, e, junto à 
FASE, houve uma melhor adequação da doutrina da proteção 
integral prevista na CF e no ECA ao Sistema Socioeducativo, 
almejando um trabalho mais humanizado e voltado as 
particularidades dos adolescentes, de modo a buscar atender cada 

caso de forma particular. (informação verbal).1 
A FASE possui como missão executar o programa estadual 

das medidas socioeducativas ora referidas, buscando a efetiva 
reinserção dos adolescentes infratores à sociedade, com o auxílio 
das comunidades. Ou seja, atentando ao que preceitua a Carta 
Marga quando refere que essa é uma tarefa coletiva, e não somente 
de quem está à frente das Fundações e Unidades socioeducativas. 
Conforme dispõe o site da Fundação, a FASE busca, até o ano de 
2020, superar os níveis já existentes de ressocialização dos 
adolescentes. (FASE, 2018).  

Já, no tocante aos atendimentos prestados pela FASE, 
importante salientar que estes se dão tendo como norte o 

Programa de Execução de Medidas Socioeducativas de Internação e 
Semiliberdade (PEMSEIS), tendo esse, como premissa, a garantia 
dos direitos dos internos, sejam os individuais, ou os direitos 
coletivos. Com esse aparato de diretrizes que estão umbilicalmente 

ligadas, cada unidade de atendimento possui seu programa, de 
onde consta seu funcionamento, bem como as técnicas utilizadas, o 
                                            
1 Fala proferida por Paulo Dilamar de Castro da Silva no Curso de extensão: As medidas protetivas 

implementadas no ECA. De 27 de maio à 07 de julho de 2017. Universidade Regional Integrada do 
Alto Uruguai e das Missões- Campus Santo Ângelo-RS. 
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perfil de internos, bem como as diretrizes pedagógicas, devendo 
especificar acerca dos recursos materiais e humanos, atentando, de 

igual sorte, para o Plano Individual de Atendimento (PIA). A 
realidade vivenciada pela FASE nos dias atuais é de superlotação 
em suas unidades, eis que estas foram construídas para um 
número exato de adolescentes, todavia, as internações aumentam 

consideravelmente a cada dia, conforme gráfico abaixo. 
 

Figura 1: população total da FASE 

 
Fonte: FASE (2018). 

 

A população socioeducativa do Rio Grande do Sul 
atualmente é de 1321 adolescentes, sendo, parte das unidades da 
Capital, e os demais das unidades interioranas. Vê-se que o 
número de adolescentes internos nas unidades do interior 

totalizam 585. A fim de buscar alternativas tanto para a 
superlotação, quanto para os demais obstáculos a serem vencidos 
junto às Unidades, a FASE realizou a Caravana da Socioeducação, 
que se trata de uma ação que busca qualificar o sistema 
socioeducativo e seus agentes por meio de palestras e demais 
atividades integrativas.  

A Caravana ocorreu no segundo semestre do corrente ano 

em todos os Municípios onde a FASE possui Unidades em 
funcionamento, sendo Santo Ângelo, um destes. (FASE, 2018). 
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Ações dessa magnitude possibilitam melhor diálogo sobre as 
demandas do sistema, bem como sobre as medidas 

socioeducativas, as quais necessitam cumprir sua finalidade, e não 
somente privar os adolescentes de liberdade. Dessa feita, conforme 
aduz Oliveira no que toca às medidas socioeducativas executadas 
pela Fundação: 

 
[...] o objetivo da medida é algo que a medida socioeducativa, por 
si só não poderia garantir, seja na perspectiva de quem a cumpre, 

seja na perspectiva de quem executa. O possível está inscrito na 
relação entre socioeducador (ou ambiente socioeducativo) e 
adolescente naquilo que esta relação é capaz de produzir. 

(OLIVEIRA, 2014, p. 200). 
 

Em suma, as leis e diretrizes que norteiam o sistema 

socioeducativo são fundamentais para o bom cumprimento das 
medidas, tanto quando ações práticas como a Caravana ora 
referida. Em suma, a relação e as ações construídas nas unidades, 
podem servir como mola propulsora para que o adolescente de fato 
melhore enquanto sujeito. 

Ademais, atentando para que as normas sejam cumpridas e 
o direitos dos internos respeitados, bem como fomentando 
alternativas de ressocialização, protege-se o adolescente infrator 
contra abusos à sua peculiar condição de pessoa em 
desenvolvimento, evitando-se, assim, a coisificação dos 
adolescentes que se encontram em conflito com a lei, não fazendo 

destes apenas “mais um” no sistema, mas, fazendo do sistema de 
fato um ambiente produtivo e modificador de realidades, tal qual 
se busca nas atividades desenvolvidas nas Unidades interioranas, a 
exemplo do CASESA.  

 
3.2 O Centro de Atendimento Socioeducativo CASESA 

 
A descrição do CASESA, se dá por intermédio de 

observações, se fazendo um contraponto entre a pesquisa 
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documental, análise visual, e relatos dos socioeducadores e demais 
servidores, bem como por meio de dados colhidos em visita técnica 

através de Curso de extensão relativo ao ECA realizado na 
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões 
(URI).2 Em sendo assim, a visão local acontece também, 
observando-se presencialmente como é o espaço físico, bem como 

a forma de funcionamento diário da unidade, igualmente relatada 
pelos servidores nas entrevistas realizadas, objetivando maior 
realidade da rotina da Unidade pelas vozes de quem dela faz parte. 

A inauguração do CASESA se deu no ano de 1998, tendo 
como nome de identificação Centro da Juventude, tendo sido uma 
das Unidades pioneiras no Rio Grande do Sul a atender 
adolescentes infratores, possuindo como premissa a regionalização 

do atendimento a este público, o que não era visto na antiga 
FEBEM. O CASESA passou a atender em média 84 Municípios na 
região noroeste do Estado do Rio Grande do Sul. A unidade possui 
capacidade para 40, sendo os quartos/celas individuais, dividindo-
se nos setores A e B respectivamente. (DORNELES, 2010, p. 56-7).  

Em relação às equipes atuantes no CASESA, o servidor 
Senegal refere que contam com uma pedagoga, que faz a ponte 
entre a Escola e a Unidade, eis que a Escola é regida pelo Estado, 
porém está situada dentro do CASESA. Existem ainda, uma 
assistente social, que trabalha diretamente com as questões 
familiares dos adolescentes, uma psicóloga que realiza 
atendimentos individuais e grupais, uma enfermeira que coordena 

uma equipe de 4 técnicos de enfermagem, um dentista com carga 
horária de 20 horas. E, ainda, um médico clínico geral e um 
médico psiquiatra, porém os médicos são contratados, com carga 
horária de 10 horas, os quais prestam atendimentos pontuais, 

ainda, faz parte do quadro um motorista (SENEGAL, 2018). 

                                            
2 Curso de extensão: As medidas protetivas implementadas no ECA. De 27 de maio à 07 de julho 
de 2017. Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões- Campus Santo Ângelo-RS. 
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Igualmente, existe na equipe uma advogada, que cuida tanto 
das questões da Unidade, quando da parte jurídica envolvendo os 

adolescentes, incluindo o acompanhamento nas audiências junto 
ao Juizado Regional da Infância e da Juventude. Igualmente para as 
questões da Unidade, existe uma Assistente Administrativa, que 
cuida das questões documentais da Unidade. De outra banda, no 

que se refere à chefia, existe um Diretor e duas Assistentes de 
Direção, sendo que uma das Assistentes é servidora (pedagoga). 
(SENEGAL, 2018). Senegal ainda pontua que existem duas 
cozinheiras no CASESA, porém, a função destas é somente 
controlar a qualidade dos alimentos e a distribuição, uma vez que a 
alimentação que adentra na Unidade é terceirizada, não sendo 
nada produzido ali.  

E, diretamente ligados aos adolescentes, estão os agentes 
socioeducadores, os quais trabalham em regime de plantões, com 
carga horária de 12 horas por 36 horas (12x36), os quais compõem 
suas equipes, cada uma chefiada por um chefe de equipe, o qual 
possui função gratificada (FG), sendo a pessoa que coordenará a 
rotina em seu plantão. Esse chefe de equipe também é membro da 
equipe diretiva, por ser escolhido pela direção. (SENEGAL, 2018). 
No que se refere ao espaço físico, percebe-se que no local, existe a 
nítida sensação de se estar exposto, eis que se trata de uma 
arquitetura antiga que não contempla o que preleciona a lei do 
SINASE, sendo que os adolescentes se enxergam em tempo 
integral. Desse modo, quando ocorrem condutas desregradas onde 

os internos iniciam pedalações3, o fator negativo é que devido à 
exposição ora referida, por vezes esses fatos se generalizam, e o 
ruído no ambiente é ensurdecedor, haja vista tratar-se de uma 
espécie de ginásio, favorável ao eco dos sons, que ganham imensa 

proporção, como se observa a seguir: 
  

                                            
3 Pedalação é o termo utilizado na Unidade a fim de referir os chutes dados pelos adolescentes nas 
portas de ferro, ocasionando grande ruído e, por vezes, situações de descontrole nos internos. 



Lucimary Leiria Fraga | 55 
 

Figura: 02 - CASESA. 

 
Fonte: Jornal das Missões (2013).4 

 

Por meio da imagem acima, é possível visualizar a estrutura da 
Unidade, igualmente, se denota que o espaço não é adequado, seja 
em razão de sua forma física, quanto no que se refere aos espaços 

extremamente pequenos para as práticas diárias. Essas percepções 
são visíveis nas narrativas dos socioeducadores entrevistados durante 
esta monografia, onde, cada um relatou a unidade e suas 
particularidades de acordo com suas vivências, estando o espaço 
físico, mencionado em quase todas as falas como um fator negativo 
às atividades educativas e culturais na Unidade. Dentre as atividades 
realizadas, o servidor Senegal pontua que além da Escola, tudo que é 

possível oferecer aos internos tem impacto positivo em suas vidas, 
bem como possui finalidade pedagógica.  

Segundo ele, a FASE tem atentado para as atividades 
profissionalizantes, que propiciem maior reinserção desses meninos 
quando estiverem em liberdade. Outro aspecto positivo é o fomento 
de práticas esportivas e culturais, realidade muitas vezes não vivida no 

                                            
4 A imagem obtida por meio do site do Jornal das Missões, em razão da Unidade não permitir o uso 
de celulares e/ou objetos eletrônicos em seu interior. 
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seio familiar. Em sendo assim, a Unidade propicia aos adolescentes 
desde trabalhos manuais com artesanato, tapeçaria, oficinas de 

música (o que auxilia emocionalmente), escolinha de futsal e 
academia para a prática de exercícios físicos e distencionamento 
emocional, a qual está suspensa desde uma forte rebelião ocorrida no 
ano de 2017. Senegal ainda refere que o CASESA é a única Unidade a 

possuir esse espaço, se tornando referência em nível de Estado nesse 
sentido. (SENEGAL, 2018). Importante mencionar que no andar 
superior encontram-se os dormitórios (setores A e B), bem como a 
sala do chefe de equipe. Já no andar inferior, encontra-se a Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio (modalidade EJA), 
denominada Escola Herbert de Souza, a qual tem positivamente 
auxiliado os adolescentes no tocante à escolarização, eis que muitos 

chegam ao CASESA com baixa escolaridade, ainda no Ensino 
Fundamental, como ilustra o gráfico abaixo: 

 
Figura 03: gráfico de escolaridade (CASESA). 

 
Fonte: Juizado Regional da Infância e da Juventude- SA. (2018). 

 

Como se observa 77% dos adolescentes sequer concluiu o 
Ensino Fundamental, o que pode estar relacionado com o histórico 
de vida de cada um, muitas vezes permeado por negligência 

familiar, pela própria prática de atos infracionais que os direciona 
para uma realidade diversa, ou, igualmente, pela pobreza que é 
realidade em muitos lares dos adolescentes internos no CASESA. 
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Nesse aspecto, a Escola existente no interior da Unidade possibilita 
que os adolescentes conheçam o saber e façam dele ferramenta 

para que quando saiam a Unidade, estejam mais bem preparados 
para o mercado de trabalho. 

Existe na Unidade, ainda no andar inferior, as salas de 
atendimento jurídico, administrativo, enfermaria, assistente social, 

pedagogas, atendimentos psicológicos, salas de triagem, e 
ambientes recreativos e solário (ambiente para banho de sol), 
existe ainda o auditório, onde os adolescentes recebem as visitas de 
familiares, bem como a quadra de esportes. 

Apontado como outro fator negativo, foi à temperatura do 
ambiente, sendo demasiadamente fria no inverno, e extremamente 
quente no verão, chegando ser um ambiente insalubre. Os espaços 

de convivência são pequenos, não podendo ser utilizados como um 
ambiente de atividades que demandem muito tempo, prejudicando 
assim qualquer tentativa de ressocialização e convívio entre os 
internos, o que acaba por tornar difícil a tarefa dos 
socioeducadores e demais funcionários que visam promover 
atividades benéficas aos adolescentes, como relatou Síria5, 

 
[...] o espaço físico é bem pequeno, quando tu queres fazer 

alguma coisa diferente e precisa de uma sala é um... para que 
contemple todo mundo, que tu possas dizer, “aquela sala vou 

sempre fazer um grupo” não dá, o pastor vem uma hora eu 
ponho ele aqui, uma hora na sala de aula, uma hora lá para 
dentro. (SÍRIA, 2018). 

 

A pedagoga Síria, se referiu ao pastor em razão da unidade 
possuir grupos de espiritualidade coordenados por ela, os quais 
buscam contemplar no mínimo quatro religiões diversas, dentre elas 
a igreja Assembleia de Deus. Síria, ainda, refere que até mesmo para 
as atividades religiosas os espaços da unidade são pequenos, o que 

prejudica o desenvolvimento de mais programas entre os 
                                            
5 Entrevista realizada com a servidora do CASESA, aqui e doravante denominada pelo pseudônimo 
Síria, em respeito a sua identidade funcional. A entrevista se deu no dia 10 de julh. de 2018. 
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adolescentes. Igualmente prejudicial, é o fato de que os adolescentes, 
quando possuem desavenças, dificilmente são separados, em razão 

da falta de espaço para tal, o que reflete a necessidade de 
melhoramento da Unidade em diversos aspectos. Sobre esse aspecto. 

 Acerca da pouca separação do CASESA, a servidora 
Venezuela refere que: 

 
[...] são dois setores, o A e o B. o A geralmente são os guris que 
participam do curso de tarde, porque o A tem aula de manhã, e dai 

são geralmente os guris que vão pro curso de tarde, ou que estão 
com atividade externa.  E o B é mais ingresso assim, ou algum guri 
que não tem atividade externa e primeiro ingresso. [...] no B tem 19  

e no A tem 21. [...] é mais assim, o guri e atendido quando ela 
chegam no CASE e daí ele já conta se tem problema com alguém, se 
conhece alguém, se é de alguma cidade. Geralmente quando os 

guris vêm junto, que são do mesmo delito a gente bota um no A e 
um no B, não deixa junto. (VENEZUELA, 2018).6 

 

O que se observa na narrativa de Venezuela, é que não existe 
uma separação que leve com conta os delitos praticados, ou seja, as 
separações se dão muito mais por critérios simplórios como o 
horário de aula dos adolescentes, do que pela gravidade dos atos 
infracionais por estes praticados, o que se torna perigoso na 
medida em que o adolescente que possa ter cometido um furto, 
conviva com aquele que estuprou ou roubou, o que acaba sendo 
uma “escola do crime”.   

Conforme a imagem abaixo é possível perceber que no mês 

de junho do ano de 2018, os adolescentes internados no CASESA 
figuravam como autores de diversos atos infracionais, que, via de 
regra, deveriam permanecer separados, levando com conta a 
gravidade dos atos e a influência de um adolescente sobre o outro. 

No que se refere aos atos infracionais praticados, tem-se: 
 

                                            
6 Entrevista realizada com a socioeducadora do CASESA, aqui e doravante denominada pelo 

pseudônimo Venezuela, em respeito a sua identidade funcional. A entrevista se deu no dia 10 de julh. 
de 2018. 
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Figura 04: gráfico de atos infracionais (CASESA). 

 
Fonte: Juizado Regional da Infância e da Juventude-SA. (2018). 

 

Há época da coleta desses dados, percebe-se que os atos 
infracionais com maior índice são o roubo majorado e o tráfico de 
drogas, e, em menor número as lesões corporais, furtos e estupro. 
Em sendo assim, ante a realidade lastimável trazida pelo tráfico de 
drogas no país e no mundo, não há como não atentar para o risco 
em manter adolescentes que estejam envolvidos nesse ato 
infracional com aqueles que tenham furtado ou agredido terceiros.  

Em sendo assim, uma das únicas formas de se tentar apaziguar 
os problemas trazidos pela convivência quando existe desestabilidade, 
e igualmente punir os adolescentes quando desobedecem às regras, da 

unidade foi à criação do atendimento especial (AE), onde o jovem fica 
isolado do grupo ao fazer algo que não condiz com o recomendado no 
que se refere a comportamento. A ideia do AE seria atentar para a 
segurança do adolescente ou dos demais, em razão de sua conduta, ou 
de desentendimentos mais intensos entre os grupos, o que se 

comparado com o sistema adulto, seria o que é conhecido por 
“solitária.”. Todavia, o AE é solução momentânea, não solucionando 
as questões de não separação por ato infracional. 
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Cabe destacar, que ante o crescimento da violência e das 
desigualdades sociais, o que acaba refletindo na prática de atos 

infracionais, a unidade neste momento passa por outro problema, 
qual seja a superlotação, estando hoje com 61 adolescentes 
privados de liberdade7, sendo seis em internação provisória, a qual 
não deve ultrapassar quarenta e cinco dias, e os demais em 

internação definitiva, de modo que nem todos os adolescentes são 
deste Município, em razão do atendimento regionalizado ora 
referido, conforme ilustra a imagem abaixo: 

 
Figura 05: gráfico dos municípios de origem (CASESA). 

 
Fonte: Juizado Regional da Infância e da Juventude-SA (2018). 

 

                                            
7 Informação obtida junto ao Juizado Regional da Infância e da Juventude do Município de Santo 
Ângelo no mês de julho de 2018, por intermédio da pesquisa de campo adotada nesta monografia.  
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Chama a atenção o número de adolescentes oriundos de 
outros Municípios, o que acaba por superlotar a Unidade, 

igualmente cabe salientar que, apenas 15 adolescentes são naturais 
de Santo Ângelo, o que por vezes pode contrariar o imaginário dos 
cidadãos quando referem que os adolescentes infratores como 
maioria nesse Município, muitas vezes influenciados pela mídia. 

Inquestionável, pois, que a superlotação acarreta inúmeras 
situações prejudiciais ao bom andamento da Unidade, bem como 
na reeducação dos adolescentes que, em razão de não serem 
separados por ato infracional, acabam vivenciando experiências 
novas no que se refere à prática de atos infracionais. 

 Ademais, em se tratando de adolescentes, idade que traz a 
vontade de “poder”, por vezes uns influenciam os outros, trazendo 

tumultos e situações de desgaste emocional aos socioeducadores, 
desestabilizando assim a rotina junto ao CASESA. Tais atitudes 
fazem parte do período da adolescência, e tendem a se maximizar 
em ambientes de coletividade, tal qual a Unidade ora referida. 

 
3.3 Da adolescência ao ato infracional: breves considerações 

 
A título de melhor se compreender a temática proposta, 

concernente ao adolescente enquanto sujeito, ante a necessidade de 
se refletir acerca dos que se encontram privados de liberdade, e a 
título de melhor problematizar a temática deste trabalho, parte-se 
da premissa de que essa etapa da vida é composta também, do 

crescimento físico. Mas, mais que isso, é uma importante mudança 
intelectual, uma fase de transições e descobertas, passando a existir 
nesse sujeito uma crise de inúmeros valores, ocorrendo por vezes, 
uma espécie de rompimento com seu passado, iniciando uma série 

de questionamentos e inquietudes. (NOVELLO, 1990, p. 13).   
Em breve alusão ao tema, Osorio refere que “não podemos 

compreender a adolescência estudando separadamente os aspectos 
biológicos, psicológicos, sociais ou culturais.” (OSORIO, 1989, p. 
10). Ou seja, a adolescência parece ser um rito de passagem, onde o 
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adolescente experimenta as mais variadas formas de troca, de 
relações com o meio em que vive, formando assim sua 

personalidade, e passando a fazer suas escolhas tendo por base o 
que observa, da mesma forma, seu corpo e mente se modificam de 
acordo com suas descobertas. 

Vale ressaltar que, em se tratando de adolescentes privados de 

liberdade, essa etapa da vida acaba por se construir de maneira 
indevida, na medida em que, longe de suas famílias e daqueles que 
faziam parte de seu convívio, essa passagem de valores acaba 
sofrendo uma ruptura, razão pela qual, uma unidade de internação 
necessita de ferramentas que o façam se sentir incluso na sociedade, 
o que é fomentado no CASESA, a título de exemplo, por meio das 
atividades propostas pela equipe, as quais são realizadas diariamente.  

Nesse caminhar, é necessário um olhar humano no que 
tange ao sistema socioeducativo, em razão de que por vezes, o 
trabalho desempenhado pelos socioeducadores acaba sendo uma 
das poucas referências a esses jovens. Tal afirmação se mostra 
verídica na fala do socioeducador Egito8, 

 
[...] eu que tenho a chance de conviver com eles em passeios, a 

gente vê como que são os guris né. [...] uma coisa que aconteceu 
no último passeio que eu fiz, a gente estava indo a Porto Alegre, e 

é longe. E aí a gente tava em Lajeado, e o guri chegou pra mim, a 
gente parou em um posto de gasolina que eles queriam ir ao 
banheiro. E o guri me disse: Seu E, a gente tá quase chegando 

né? E eu disse não meu filho, a gente tá arrecém na metade. E ele 
disse: bah, mas como é longe né, a viagem mais longa que eu 
fiz na minha vida foi ali de Tenente Portela a Santo Ângelo 

num camburão da Brigada. Um guri com dezessete anos que 
nunca tinha viajado, nunca tinha ido para um outro lugar. Nesse 
último passeio, a grande maioria deles nunca tinha ido a uma 

churrascaria. (EGITO, 2018, grifo nosso). 
 

                                            
8 Entrevista realizada com o socioeducador e chefe de equipe do CASESA, aqui e doravante 

denominado pelo pseudônimo Egito, em respeito a sua identidade funcional. A entrevista se deu no 
dia 10 de jul. de 2018. 
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Egito relatou que dentre suas funções no CASESA, está a de 
promover uma socioeducação de qualidade e diferenciada, no 

sentido de oferecer para as (os) adolescentes atividades que 
construam e agreguem valores à suas vidas. As viagens referidas 
por Egito são custeadas pela venda de verduras cultivadas na horta 
da unidade, a qual é de responsabilidade dos adolescentes, os quais 

plantam, preparam a terra e comercializam sua produção. Podem 
trabalhar na horta os adolescentes com autorização judicial para 
atividades externas (ICPAE). 

Egito mencionou que essas atividades servem como uma 
forma de os adolescentes perceberem que pode ir além da 
criminalidade, podendo fazer delas uma profissão futura, para que 
exerçam quando deixarem a unidade. Ainda, sobre a realidade 

desses adolescentes, Egito, visivelmente emocionado mencionou 
que o sistema, ainda que prive o adolescente de liberdade, 
proporciona a estes muitas vezes o mínimo da dignidade que talvez 
não tenham tido ao longo de suas vidas no seio familiar, o qual 
muitas vezes é desestabilizado. Assim, Egito, narrou que, 

 
[...] tem muitos deles aqui que comem aqui, e dizem para nós que 

as vezes não tinham o que comer em casa. É muito triste, o guri 
que vem pra FASE, é o guri que foi abandonado pelas políticas 

públicas, aí sai muito mais caro para o Estado agora, cuidar deles 
aqui. Se tivesse feito escola em tempo integral, tivesse protegido o 
garoto as vezes de famílias que tangenciam o pátrio poder, que 

tem que cuidar e zelar pela criança, se houvesse uma fiscalização 
das famílias também né. (EGITO, 2018, s.p.). 
 

Nesse ensejo, Osorio textualiza que é nessa etapa da vida que 
começa a construção da identidade, entendendo-se que: 
“Identidade é, resumidamente, a consciência que o indivíduo tem 
de si mesmo como um ser no mundo”. (OSORIO, 1989, p. 14). Sob 
essa perspectiva, a adolescência, compreendida como fase de 
“descobertas”, pode também ser vista como uma etapa de 
construção e trocas do adolescente com o meio em que vive e se 
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relaciona, sendo fundamental que sejas assistido e orientado sobre 
suas ações, conforme ora referido. 

Em sendo assim, parte-se da premissa de que o adolescente 
não seja visto como o futuro da nação, muito menos como um 
problema social quando não é pacífico às normas impostas, devendo 
lhe ser assegurada uma maior autonomia, o que pode ocorrer 

quando este puder fazer suas próprias escolhas, ou quando esse se 
sente capaz de participar do meio em que vive o que se dá por meio 
de uma adolescência permeada por cuidado e desenvolvimento 
saudável. Para que tais ações ocorram, faz-se necessário um trabalho 
em conjunto, onde o Estado, a sociedade e o núcleo familiar de cada 
adolescente tracem estratégias para que esses sujeitos avancem, e 
para que não se tornem meras estatísticas no que se refere à prática, 

por exemplo, de atos infracionais. 
Por outro lado, na seara legal, em se tratando de Brasil, é 

inegável que o ECA trouxe uma mudança de paradigmas no 
tratamento a crianças e adolescentes, todavia, uma legislação por si 
só não contempla e atende todas as demandas dos segmentos, e na 
infância, não é diferente, eis que são sujeitos que, nem sempre são 
pauta das ações governamentais, passando despercebidos das 
principais demandas, além da necessidade de um olhar 
interdisciplinar a esses sujeitos, de modo a compreendê-los em 
todas as suas nuances. 

De acordo com a Fundação Abrinq, o Brasil possuía, até o ano 
de 2017, em média 60,5 milhões de crianças e adolescentes em sua 

população total. Ou seja, cerca de 30% da população do país, havendo 
cerca de 17 milhões de crianças e adolescentes em situação de baixa 
renda, muitas vezes sem os serviços básicos, quais sejam saneamento 
básico, iluminação e alimentação, o que fere diretamente seus direitos 

fundamentais, garantidos junto a Carta Magna. O mesmo ocorre em 
relação à educação e cultura, sendo alarmantes os dados acerca da 
ausência destes serviços para crianças e adolescentes, observando-se 
que este público não parece ser prioridade ao Estado conforme 
preconiza a legislação vigente. (ABRINQ, 2017, p, 9). 
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E, igualmente importante, são os dados referentes à violação 
de direitos à violência física e psicológica, sofridos por essa faixa 

etária, haja vista que até o ano de 2015, foram em média 153 mil 
ligações ao dique denúncia, denunciando violações de direitos no 
país.  Ainda, conforme a Fundação ora referida, existem metas das 
quais o Brasil teria se comprometido junto à infância e 

adolescência, quer sejam: 
 
Em setembro de 2015, os países-membros das Nações Unidas 
adotaram, por unanimidade, o documento “Transformando 

nosso mundo: a Agenda 2030 para o Desenvolvimento 
Sustentável”, contendo 17 objetivos e 169 metas que devem ser 
cumpridas por todos os países do mundo, construindo o caminho 

para a erradicação da pobreza, redução das desigualdades e dos 
impactos das mudanças climáticas e promovendo a justiça e a paz 

e segurança de todos. (ABRINQ, 2017, p. 51). 
 

Essas são algumas das demandas latentes na sociedade na 
seara infantojuvenil, haja vista que a garantia desses direitos, por 
certo, pode reduzir a criminalidade na medida em que promove 
vidas com dignidade e com as necessidades básicas atendidas. Não 
se afirmando com isso, que não seriam praticados atos 
infracionais, e sim, ponderando que estes certamente diminuiriam. 

Vê-se, pois, que a adolescência é permeada por um emaranhado de 
acontecimentos, e que a visibilidade desses sujeitos pelo Poder 
Público e pela família é crucial para um pleno desenvolvimento, a 
fim de evitar que os adolescentes entrem em contato com a 

criminalidade ou situação de abandono e rua. 
No instante em que se reflete acerca da adolescência e atrelada 

a prática de atos infracionais, é necessária uma análise, inclusive, de 
uma sociedade por vezes propensa a rotular os jovens. Resgatando a 
lição de Blay, é sabido que, frequentemente se houve a expressão 
“menor”. Todavia, o que se busca dizer ao proferir tal termo, é que 
menor, seria o adolescente pobre, perigoso, ou seja, ao se referir dessa 
forma, a sociedade rotula aquele sujeito não mais como criança, mas 
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como alguém atrelado a atos tido como errados, trata-se de uma 
forma de exclusão da infância. (BLAY, 1997, p. 31). 

Por oportuno, deve-se compreender que para que um 
adolescente seja considerado legalmente como infrator, faz-se 
necessário que este pratique ato infracional e, por meio do devido 
processo legal, lhe seja aplicada medida socioeducativa. Na 

execução das medidas socioeducativas, seguir-se-ão os preceitos da 
Lei do SINASE, ao passo que as medidas visam não somente 
responsabilizar o adolescente por seus atos, mas, de igual sorte 
reintegrá-lo à vida em sociedade. 

Todavia, todo adolescente que se encontra em conflito com a 
lei traz consigo uma história de vida, da qual inerentemente está 
sua família e o nela aprendido por ele. Ou seja, enquanto pessoa 

em desenvolvimento, o adolescente, por certo, ainda não possui 
condições totais de compreender muitas vezes, sua realidade, o 
mesmo ocorrendo com a prática de atos infracionais que, no 
momento do ato, pode lhe parecer sem consequências.  

Somam-se a esse fator, o fato de o Estado manter-se inerte 
no sentido de garantir a grande parte da população seus direitos 
básicos, como saúde, educação, moradia, e demais direitos 
coletivos, elevando muitas vezes os índices de criminalidade. É 
nesse déficit que muitas vezes os dados acerca de adolescentes 
infratores ganham maior proporção, na medida em que encontram 
meios ilícitos de manter sua subsistência, ainda que sejam ilegais.  

De outra banda, ainda que inegável que o sistema 

socioeducativo possa ter melhorado no que se refere a sua forma de 
funcionamento, bem como venha realizando atividades que visem 
dentro dos limites de cada Unidade promover a ressocialização, 
educação e formação dos adolescentes, existem demandas que, até o 

presente momento, pouco são vistas em pauta, sendo a temática 
relativa ao gênero e identidade uma delas. Razão pela qual, este 
trabalho melhor analisará este déficit, a fim de estudar de forma mais 
enfática tais problemáticas, o que se dará por meio de um caso fático 
ocorrido junto a este Município, qual seja, o caso Joana. 



 

 

 

4 

 

(In)visibilidade trans ante o sistema socioeducativo: 

uma análise do Caso Joana 
 

 
Ninguém nasce mulher, torna-se mulher.  

Simone de Beauvoir 

 

Neste capítulo se adentra na (des)construção Trans, tecendo, 
inicialmente, reflexões e questionamentos acerca de sexo, gênero e 

identidade, os quais, segundo alguns autores, são influenciados por 
fatores sociais e culturais, e não designados ao nascer. Desse modo, 
sendo tais temáticas ainda permeadas por estranhamentos e 
preconceitos, os sujeitos que não vivem de acordo com o sexo 
biológico parecem necessitar reafirmar diariamente essa 
identidade, eis que a sociedade parece, cotidianamente, questioná-
la e estigmatizá-la. Ao que parece, a sociedade historicamente 
busca formas de categorizar os sujeitos escolhas, sendo algumas 

escolhas comuns e/ou normais, e outras que fogem do 
naturalmente aceito. 

Igual análise se dá no âmbito socioeducativo, se observando, 
igualmente, tais perspectivas ante a Lei nº 12.594/2012, almejando 

compreender se o sistema socioeducativo está qualificado objetiva 
e subjetivamente para receber este público, quais sejam pessoas 
gênero divergentes ou Trans, garantindo-lhes todos os direitos 
inerentes à identidade, o que se inicia desde sua peculiar condição 
de pessoa em desenvolvimento, até os direitos atinentes a gênero e 
identidade. E, rumando ao final do capítulo e do trabalho aqui 
proposto, se traz à baila um caso fático de cumprimento de medida 
socioeducativa de internação por uma adolescente Trans de nome 
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Joana, junto ao município de Santo Ângelo-RS, onde, por 
intermédio de entrevistas, bibliografia, processos judiciais, 

legislações e observações in loco, melhor se pode compreender a 
realidade e a (in)visbilidade Trans junto ao sistema socioeducativo, 
especificamente no Município ora referido. 

 

4.1 Conceitos sobre sexo e gênero: uma construção social? 
 
Ao se discutir sexo, gênero e identidade na perspectiva do 

mundo jurídico, bem como na perspectiva da intervenção legal 
sobre os corpos, importa atentar para que esta influência seja de 
fato no intuito de possibilitar a igualdade e o melhoramento da 
vida dos sujeitos que vivem historicamente marginalizados em 

razão de viverem fora dos padrões heteronormativos impostos pela 
sociedade. (SANTOS; LUCAS, 2015, p. 115). 

Igualmente importa salientar, que os conceitos sobre sexo, 
sexualidade, gênero e identidade não são algo estanque, fadado a 
um só conceito, eis que os sujeitos vivem em constante evolução. 
Diversas são as áreas de análise sobre tais temáticas, bem como 
sobre o que as envolve enquanto fenômenos sociais. Neste cenário, 
no que se refere ao sexo, este não se engessa ao que dizem 
costumeiramente, eis que a maioria das análises limita o sexo 
meramente à reprodução ou promiscuidade, e, essas “certezas” da 
sociedade sobre assuntos desta seara, se configuram em um 
crescente e grave problema. 

 Erroneamente, o sexo biológico parece pautar toda e 
qualquer discussão nesse sentido, o que deixa de aprofundar as 
análises sobre seu real significado. Conforme aduz Jesus, o sexo é 
fator meramente biológico, enquanto gênero é algo que iria além, 

ou seja, seria a percepção do indivíduo sobre si, ou, a forma como 
cada um usa para expressar-se na sociedade, e esta deve ser uma 
liberdade garantida. (JESUS, 2012, p. 6).  

Nesse sentido, sexo e gênero, por vezes, acabam sendo 
identificados como uma única coisa, de modo que, sob essa 
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perspectiva, o indivíduo que nasce com um pênis é homem, e, 
respectivamente, a que nasce com vagina, é mulher. Assim, 

importante compreender que o sexo se refere a diferença genética 
das pessoas sexuadas, enquanto o gênero não emerge da natureza, 
e sim de uma gradual construção social, que possui variações 
culturais e sociais, de modo que o gênero surgiu visando 

desconstruir a visão essencialista de que a diferença entre homens 
e mulheres fosse meramente biológica. (LANZ, 2017, p. 40-1). 

Ainda sobre gênero, Beatriz Preciado afirma que: “O gênero 
é, antes de tudo, prostético, ou seja, não se dá senão na 
materialidade dos corpos. É puramente construído e ao mesmo 
tempo inteiramente orgânico.” (PRECIADO, 2014, p. 29). Nessa 
perspectiva, Butler refere que: 

 
Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio 

construto chamado 'sexo' seja tão culturalmente construído 
quanto o gênero; a rigor, talvez o sexo sempre tenha sido o 
gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se 

absolutamente nenhuma.  Se o sexo é, ele próprio, uma categoria 
tomada em seu gênero, não faz sentido definir o gênero como a 
interpretação cultural do sexo (BUTLER, 2010, p. 25). 

 

Nesse embate entre sexo e gênero, historicamente, muitas 
características demarcam as diferenças inerentes aos seres, 
tecendo relações de poder há anos existentes na sociedade, as quais 
se permeiam nas divergências, sendo o gênero uma delas. Neste 

passo, o gênero talvez tenha sido a primeira forma de existência 
das relações de poder social, e neste campo o poder se articula, ao 
passo que o gênero constitui formas de relação e ordem em nosso 
meio, onde o feminino e o masculino parecem determinar o andar 

humano. (SCOTT, 1990, p. 21-5). Sob essa perspectiva Goffman 
contextualiza que existem, historicamente, categorias sociais, de 
modo que nossas escolhas e atributos nos condicionam a classes 
definidas socialmente. (GOFFMAN, 1988, s.p.). Assim, o gênero 
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acaba rotulando indivíduos que quebram essas categorias pré-
estabelecidas.  

Por sua vez, Butler percebe o corpo e o gênero como uma 
construção constante, no mesmo sentido lecionava Simone de 
Beauvoir, que entendia que a mulher se tornava mulher ao longo 
de suas vivências, e não ao nascer, meramente pelo fator biológico. 

Assim, ao lado dos chamados gêneros intelegíveis, a autora atenta 
para seres “falhados”, onde estariam às pessoas Trans, os quais 
geram uma natural desordem nas normas tidas como adequadas 
de se viver em sociedade. (BUTLER, 2010, p. 39). 

Por seu turno, Lanz refere à teoria Foucaultiana acerca do 
dispositivo binário de gênero, qual seja o conjunto de normas de 
controle de corpos, que por vasto tempo busca estereotipar os 

indivíduos. E, homens e mulheres que venham a transgredir tais 
normas de conduta, passam a serem gêneros divergentes, não 
compreendendo o gênero, assim como as demais autoras, como 
uma herança biologicamente definida. (LANZ, 2017, p. 43). Ou seja, 
o indivíduo que nasce com um pênis, não deve viver e se identificar 
tão somente como homem, o que limitaria as questões identitárias 
discutidas na atualidade. 

Letícia Lanz, a fim de melhor ilustrar as questões de gênero, 
aduz ainda, que conforme o feminismo da primeira onda, sexo e 
gênero teriam origem biológica, de modo que as diferenças entre 
indivíduos seriam de forma natural, já o feminismo de segunda 
onda percebe sexo e gênero como coisas distintas, trazendo o 

gênero como construção social. E, para o feminismo de terceira 
onda, sexo e gênero nada mais seriam do que formas de linguagem 
e controle social. (LANZ, 2017, p. 48-9).  

Nesse cenário, as categorias de gênero se mostram 

inventadas, sendo uma forma de dar sentido aos corpos de cada 
sujeito, o que se inicia desde a infância por meio de vivências 
familiares, base de nossas escolhas.  Insta salientar que, por tais 
temáticas não serem discutidas com fervor no seio familiar e nas 
diversas áreas de conhecimento, ou distorcidas quando debatidas, 
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por vezes as instituições e a sociedade como um todo não atendem 
a perspectiva de gênero e identidade, bem como, a legislação 

caminha a passos lentos nesse sentido.  
Por outro viés, mas, ao mesmo tempo ligando as diversas 

formas de manifestação sexual e de gênero, ao passo que o 
trabalho avança para a análise da (des)construção Trans, importa 

se fazer algumas distinções cotidianamente mal interpretadas no 
tocante a orientação sexual, identidade de gênero e expressão de 
gênero. Desse modo, o sexo se resume a classificação biológica de 
cada sujeito, já a orientação sexual diz respeito ao coração, a quem 
as pessoas escolhem amar, quer sejam, por exemplo, homossexuais 
ou heterossexuais, enquanto que gênero se dá pela construção 
social, o que está umbilicalmente ligado às expressões de gênero, 

que é a forma como cada sujeito se apresenta, como se comporta 
de acordo com seu gênero (JESUS, 2012, p. 13). Essas distinções 
são fundamentais ao passo que estão atreladas a liberdade de cada 
ser humano viver como deseja, e afrontam uma sociedade 
naturalmente aprisionadora de corpos e castradora de desejos. Tal 
qual preleciona Foucault, se faz necessária uma análise libertadora 
sobre o sexo a suas ramificações, de modo que essa castração 
humana tenha fim, e o saber possa se fazer presente, afastando os 
dispositivos de poder que tais temáticas construíram ao longo do 
tempo. (FOUCAULT, 1988, p. 71).  

Sob essa ótica, em razão da sociedade multicultural 
existente, se tem como desafio para os direitos humanos a garantia 

da cidadania e do direito à liberdade, bem como o reconhecimento 
de cada sujeito no que toca à sua forma de vida, garantindo assim, 
uma convivência equânime entre os diferentes entre si. (BERTASO, 
2013, p. 34).  

Desta feita, toda e qualquer discussão acerca de sexo, gênero 
e identidade, deve ser no sentido se salvaguardar os direitos 
daqueles que, indubitavelmente devem ter a liberdade de viverem 
como se reconhecem, fazendo parte desse público, adolescentes, 
mulheres e homens Trans. Bem como, parte-se da premissa de, ao 
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se falar em sujeitos Trans, buscar o devido os direitos humanos, os 
quais, a duras lutas foram positivados na legislação, devendo 

abarcar todos os indivíduos, sem qualquer distinção. 
 

4.2 A (des)construção da identidade Trans: que mulheres são 
essas? 

 
As experiências e relações humanas são constantemente 

modificadas, na medida em que o próprio ser humano se constrói e 
se adapta ao meio e que vive. Todavia, para alguns sujeitos esta 
construção está umbilicalmente ligada à resistência, eis que o preço 
pago socialmente para exercerem suas identidades é cobrado 
diariamente, nas mais diversas esferas. Nesse ensejo, o senso 

comum acaba por julgar os corpos, tornando-os alvo dos mais 
diversos olhares, o corpo ora é umbral, ora céu, necessitando 
calcular seus movimentos e vivências, de modo a conseguir 
transitar sem ser subjugado. (WARAT, 2010, p. 85). 

Ao se falar nas formas de expressão corporal, percebe-se que 
as maiores diferenças entre mulheres e homens, constroem-se 
social e/ou culturalmente. Por exemplo, quando no nascimento, 
pais educam os filhos no sentido de comportarem-se 
“adequadamente de acordo com seu gênero” os rotulando 
baseados em convicções construídas ao longo de suas vidas. 
(JESUS, 2012, p. 5). Assim, nascer com um órgão sexual, é 
culturalmente o primeiro requisito de adestramento social, político 

e cultural. Ocorre que, atualmente, a sociedade se desenha cada vez 
mais plural, e essas verdades tidas como absolutas começam a ser 
questionadas e desafiadas por quem não deseja viver dentro das 
“caixas” determinadas ao longo do tempo. (LANZ, 2017, p. 156-7). 

À vista disso, neste emaranhado de relações e na diversidade 
de identidades e contextos sociais, surgem as mulheres e homens 
Trans, sujeitos que não desejam viver de acordo com o sexo 
biológico, todavia, nem sempre buscam alterá-lo por meio de 
procedimento cirúrgico. Ou seja, nesse universo, estão inseridas as 
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identidades que contrariam as normas de gênero socialmente 
estabelecidas, quais sejam macho/fêmea. É essa transgressão das 

normas de gênero que identifica a mulher Trans na sociedade, o 
que não deixa de ser uma forma de ousar, de transcender um 
sistema de hierarquização dos sujeitos há muito tempo existente. 
(LANZ, 2017, p. 69). 

Sob esse enfoque, na visão de Martins: 
 
Colocadas, geralmente, na miscelânea do termo trans ou 
transgêneros, as identidades transexuais e travestis se 

confundem em diversos discursos. A transgeneridade é a 
percepção que um indivíduo tem sobre a sua identidade de 
gênero, considerando aqui a binaridade de gêneros, na qual 

acompanha o sentimento de pertença a um gênero diferente do 
que aquele que seria o ideal pela lógica do sexo biológico. [...]. 

Nas pessoas trans, há uma complicação entre a percepção social 
do corpo e a percepção biológico-anatômica do elemento sexual 
identitário. (MARTINS, 2016, p. 34). 

 

No Brasil, muito embora exista uma infinidade de homens e 
mulheres Trans e/ou gênero divergentes, as identidades mais 
conhecidas ainda são as travestis ou transexuais, eis que os 
movimentos sociais usualmente assim as denominam. Esses 
sujeitos ainda resistem na adoção da nomenclatura “Trans” como 
uma espécie de guarda-chuva que abarque todas as 
transidentidades. Todavia, outra resistência a tais termos está no 
corte identitário existente na sociedade quanto a travestis e 

transexuais, o qual se dá na ordem econômica e cultural, onde a 
mulher financeiramente vulnerável é denominada travesti, 
enquanto aquela que tem acesso ao que necessita é chamada de 
transexual.  

Não menos importante, muito embora nos dias atuais essa 
questão tenha sido modificada, por muito tempo essas identidades 
foram reconhecidas como de pessoas portadoras de patologias, 
conforme preleciona Martins, referindo-se ao ano de 2016: 
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Sob a perspectiva patológica, o “transexualismo” integra a décima 

versão do Cadastro Internacional das Doenças (CID-10), a qual 
encontra-se em vigor na perspectiva da Organização Mundial de 
Saúde. O “transexualismo” é classificado no código F 64.0, como 

parte da categoria dos transtornos mentais, existindo, inclusive as 
diretrizes para seu diagnóstico. (MARTINS, 2016, p. 37). 
 

Todavia, a transexualidade ainda segue sendo identificada 
como “incongruência de gênero”, muito embora, psicólogos não 
sejam mais autorizados a tratar sujeitos que assim se reconhecem 
como pessoas doentes. Tal decisão de deu por meio da Resolução 
nº 1/2018 do Conselho Federal de psicologia. A resolução se funda, 
igualmente, no que traz o texto da CF, a DUDH, a Convenção de 
Yogyakarta, e demais documentos legais que amparam tais 
questões. A Resolução traz em seus artigos que: 

 

Art. 1º - As psicólogas e os psicólogos, em sua prática profissional, 
atuarão segundo os princípios éticos da profissão, contribuindo 
com o seu conhecimento para uma reflexão voltada à eliminação 

da transofobia e do preconceito em relação às pessoas transexuais 
e travestis.  
Art. 2º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, 

não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou 
preconceito em relação às pessoas transexuais e travestis.  

Art. 3º - As psicólogas e os psicólogos, no exercício profissional, 
não serão coniventes e nem se omitirão perante a discriminação 
de pessoas transexuais e travestis.  

Art. 4º - As psicólogas e os psicólogos, em sua prática 
profissional, não se utilizarão de instrumentos ou técnicas 
psicológicas para criar, manter ou reforçar preconceitos, 

estigmas, estereótipos ou discriminações em relação às pessoas 
transexuais e travestis. (Resolução nº 1, de 29 de janeiro de 
2018). 

 

Nessa mesma linha de preconceito, mulheres travestis são 

geralmente lançadas ao mercado do sexo, fazendo da rua um lugar 
social, espaço que lhes é negado no mercado de trabalho, nos 
educandários, e em tantos outros espaços.  (LANZ, 2017, p. 95). A 
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resistência dos movimentos em unificar essas identidades 
múltiplas como Trans, ou gênero divergentes acaba por 

discriminar os sujeitos que assim se reconhecem, enfraquecendo 
grupos que buscam o mesmo fim, o direito de viver como desejam 
e se reconhecem.  

Ou seja, dentro dos grupos de pessoas Trans, acaba sendo 

fomentada uma forma de hierarquização de identidades, assim, 
onde esses sujeitos poderiam encontrar amparo, acabam por 
encontrar uma segregação semelhante a do restante da sociedade 
quanto à suas formas de expressão. Mas, como tanto se questiona: 
o que é ser mulher? “A mulher? É muito simples, dizem os 
amadores de fórmulas simples: é uma matriz, um ovário; é uma 
fêmea, e esta palavra basta para defini-la.” (BEAUVOIR, 1980, p. 

25). Todavia, ser mulher, vai além da genitália, transcende 
questões biológicas e adentra na seara social, identitária e pessoal 
de cada indivíduo que assim se reconhece e deseja viver. Em outras 
palavras, se alguém se sente mulher e assim deseja viver, que mal 
há?  

De acordo com essas normas socialmente impostas, um 
homem que passa a se vestir como mulher está em desacordo com 
as normas adequadas. (LANZ, 2017, p. 69). Uma das questões 
urgentes, é a de que indivíduos que transgridam tais ideais de 
conduta social muitas vezes são vítimas dos mais diversos tipos de 
discriminação, seja pela ausência de um olhar governamental, legal 
ou social. Ou, ainda, pela violência a que são submetidos 

cotidianamente, figurando na sociedade, como minorias. Nesse 
ensejo, Angelin e De Marco aduzem que: 

 

O processo de “desenvolvimento” social, político, humano e 
ambiental da humanidade produziu diferenças e desigualdades 

sociais latentes, formando contingente de grupos sociais que se 
encontram às margens da sociedade, desassistidos pelo Estado e 
afastados de direitos de cidadania apregoados nas legislações 

locais, ou até mesmo, sem ter positivado direitos que lhes 
garantam o mínimo de dignidade. A história demonstra que, 



76 | A (in)visibilidade Trans no Sistema Socioeducativo 
 

esses grupos sociais, também denominados de “minorias”, no 

decorrer da história tem se organizado para forçar o Estado a 
lhes garantir o acesso e a viabilização de direitos. (ANGELIN; DE 
MARCO, 2014, p. 2). 

 

O termo minoria aqui utilizado, é meramente uma forma de 
identificar esses indivíduos que, numericamente, são inferiores às 
pessoas heterossexuais, e, obviamente, aceitas pela sociedade sem 
maiores questionamentos acerca de sua forma de vida. Já em 
relação às minorias, estas diariamente convivem com diversas 
formas de segregação social e violência, seja física ou psicológica.  
Acerca da violência, Saffioti preleciona que: 

 

Ainda no que se refere à violência, especificamente no sentido de 
gênero, esta acarreta desigualdade social, na medida em que 

muitas vezes é fomentada pelas estruturas de poder, por agentes 
em diversas esferas, segregando alguns indivíduos da vida em 
sociedade.” (SAFFIOTI, 2015, p. 74-5). 

 

Essas situações vexatórias de violência e segregação a que 
são submetidas mulheres Trans, muito está atrelada a 
heteronormatividade1, eis que, ao longo do tempo, a 
heterossexualidade se apresenta como norma correta, 
impossibilitando os modos de vida diversos dos definidos 
biologicamente (BENTO, 2008, p. 51). Tais imposições retrógradas 
acabam por influenciar o retrocesso social no sentido de não 
abarcar as múltiplas identidades existentes, de modo invisibilizá-

las, bem como, impedem uma maior reflexão acerca da construção 
identitária desses sujeitos, análise fundamental em uma sociedade 
plural. 

Deste modo, mulher Trans aqui abordada, é a mulher 

divergente do padrão binário de gênero, qual seja homem-mulher, 
não cabendo, portanto, análises baseadas em patologias ou 
                                            
1 Trata-se de um conjunto de normas que, historicamente, fazem da heterossexualidade uma espécie 

de monopólio da normalidade, estigmatizando e segregando os sujeitos que não vivem de acordo 
com tais normas, a exemplo das pessoas Trans. (LANZ, 2017). 
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perversões, o que cultural e historicamente é reproduzido, 
mantendo o diferente à margem da sociedade. Tampouco se reduz 

à orientação sexual, mas trata-se de uma construção de cada 
indivíduo que assim se reconhece. (JESUS, 2012, p. 7).  

Em um olhar mais direcionador, vislumbrando um 
segmento específico para análise, sendo a menina/adolescente 

trans, toda mulher trans verdadeiramente é, aquela que reivindica 
e transpassa este reconhecimento ante a sociedade. (JESUS, 2012, 
p. 8). Igualmente importante, é entender que nem sempre a troca 
de sexo é o que legitima homens e mulheres trans, há outras 
questões identitárias a serem ponderadas e respeitadas. (MILLOT, 
1992, p. 121). Faz-se necessário desconstruir a ideia do corpo como 
algo biologicamente fadado a um só molde, uma vez que este está 

em constante transformação. O corpo é a trajetória sociocultural 
viva de cada ser, carregando e si nossas vivências e desejos, 
moldando-nos enquanto sujeitos. (FOUCAULT, 2015, p. 65). 

Logo, tem-se a mulher Trans, como aquela que, como 
mulher se reconhece, e isto deve estar acima de qualquer análise 
ou julgamento alheio. Para estas mulheres, a luta pelo direito de 
viverem suas identidades é uma afirmação diária de seu “eu”.  
Nesta horizontalidade, a identidade por ser algo construída pelas 
relações com o outro, não é sólida, não é algo estanque e 
engessado, à medida que o contexto em que estes sujeitos estão 
inseridos os transforma constantemente, sendo estes fatores, 
extremamente cruciais para o pertencimento de cada ser, assim 

como para a construção de sua identidade. (BAUMANN, 1925, p. 
17).  

Nesse cenário, na medida em que a identidade é socialmente 
construída, se pode dizer que terceiros sobre ela opinarão, 

determinando padrões e, por certo, também julgando as pessoas 
que não se adéquam as normas, baseados em suas vivências. 
Todavia, como diz a música do cantor Caetano Veloso “cada um 
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sabe a dor e a delícia e ser o que é [...].” 2 Neste sentido, o corpo é 
pauta social, diariamente julgado, e acaba ser alvo de um “padrão 

de controle social” que busca por vezes escolher “maneiras 
corretas” de se viver, em detrimento de outras não aceitas.  

Em sendo assim, esta temática envolvendo pessoas gênero 
divergentes, deve ser analisada e debatida por diversas áreas do 

conhecimento, e não direcionada somente ao meio jurídico ou 
médico, e sim por um olhar multidisciplinar, sendo ponderados 
fatores sociais, antropológicos, culturais, e psicológicos. Urgem tais 
discussões, na medida em que, a exclusão social assola muitas 
mulheres Trans, pelo fato de assumirem publicamente quem são, 
sendo privadas muitas vezes, do próprio mercado de trabalho, lhes 
restando como alternativa, muitas vezes, a prostituição ou a 

drogadição e o crime, que parece, dentro de um contexto, 
empoderá-las, sendo a rua, muitas vezes, a única forma de 
sobrevivência ou de pertencimento a um grupo social, uma vez que 
o Estado não as ampara, e a sociedade não as vê. 

Ocorre que as ruas trazem a essas mulheres os mais 
variados tipos de discriminação e violência, a qual por vezes é 
física, e por vezes é psicológica, acarretando traumas que podem 
perdurar por toda uma vida. (KULICK, 2008, p. 47). Assim, 
existem marcadores sociais voltados às mulheres Trans, enquanto 
estas lutam pelo direito de se ter direitos, indo contra ao que o 
senso comum determina como correto.  (ALCÂNTARA, 2015, p. 3).   

Sob essa perspectiva, Santos preleciona: 
 

Sabemos também que as identificações, além de plurais, são 
dominadas pela obsessão da diferença e pela hierarquia das 
distinções. Quem pergunta pela sua identidade questiona as 

referências hegemônicas, mas, ao fazê-lo, coloca-se na posição de 
outro e, simultaneamente, numa situação de carência e por isso 

de subordinação (SANTOS, 1994, p. 31). 
 

                                            
2 A canção mencionada tem por título: Dom de Iludir, tendo como intérprete o cantor Caetano 
Veloso. 
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Por derradeiro, na subordinação social a qual as mulheres 
transexuais estão historicamente submetidas, acabam por 

construir códigos e valores próprios, quer seja para resistirem, ou 
mais que isso, para sobreviverem em um mundo tão voltado aos 
julgamentos sociais e de gênero, ou seja, a batalha por respeito é 
labuta diária e necessária, não há direito adquirido integralmente, 

ao passo que a sociedade se transforma constantemente, mas sem 
deixar de segregar inúmeros sujeitos. 

De outra banda, a urgência na análise acerca do universo 
Trans se dá, em razão de o Brasil figurar como protagonista de 
assassinatos de pessoas Trans no mundo, especialmente mulheres 
Trans, as quais possuem uma estimativa de vida que dificilmente 
ultrapassa 35 anos de idade. Conforme atenta Benevides: 

 
O modo como essas mortes ocorrem é sempre muito violento. O 

assassinato por tiros encabeça a lista de mortes, mas não são um 
ou dois tiros, é uma execução. Há casos em torno de 20, 30 tiros, 
como se o assassino quisesse matar também a alma da 

vítima. Expurgar de vez a existência Trans. E é assim que eles 
fazem! Muitos destes assassinatos são cometidos por pessoas sem 
relação direta com a vítima, o que demonstra a Transfobia 

presentes em todos os casos que vem sempre acompanhados de 
requintes de crueldade. E são as travestis e transexuais, em 

geral as profissionais do sexo, negras e em situação de 
vulnerabilidade social, as mais expostas. (BENEVIDES, 2017, 
p. 8, grifo nosso). 

 

Já no que se referem aos índices de assassinatos por Estado, 
tem-se que: 

 
Em números absolutos, o estado de Minas Gerais é o que mais 

mata a população trans, com 20 assassinatos. Em segundo a 
Bahia, com 17 casos, São Paulo e Ceará, com 16 assassinatos, Rio 

de Janeiro e Pernambuco, com 14. O Paraná aparece com 8 
crimes, Alagoas, Espírito Santo, Pará com 7, Mato Grosso, 6, 
Amazonas, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, com 5, 

Tocantins, com 3. O Distrito Federal, Maranhão, Mato Grosso do 
Sul e Sergipe somam duas mortes cada. E uma morte ocorreu no 
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Acre, Amapá, Piauí, Rio Grande do Norte e Roraima. (ANTRA, 

2018). 
 

Felizmente, o Estado do Rio Grande do Sul não figura com 
um índice elevado de assassinatos, todavia, não importa onde essas 
mortes ocorrem, e sim, importa que eles deixem de ocorrer. Em 
sendo assim, urge a necessidade de uma maior visibilidade a este 

público que sofre silenciosamente nas ruas, em suas casas, e na 
sociedade como um todo, tão somente pelo fato de viverem como 
se identificam, o que, via de regra, não fere a existência de 
ninguém. Esses assassinatos são uma clara violação aos direitos 
humanos, e a tudo que a lei preceitua quando fala em igualdade.  

E, ainda mais preocupante, é a percepção de que mulheres 
Trans em situação de vulnerabilidade social e prostituição são 

ainda mais expostas à violência, ainda que já tenham a conhecido, 
muitas vezes, no seio familiar, esta “caça as pessoas Trans” 
necessita ser estudada e debatida a fim de se buscar alternativas de 
manter essas pessoas protegidas do preconceito e da falta de 
espaço social. Conforme relatório da Antra, por meio dos 
assassinatos: 

 
[...] denota o ódio às prostitutas, em um país que ainda não existe 

uma lei que regulamente a prostituição que, apesar de não ser 
crime, sofre um processo de criminalização e é constantemente 

desqualificada por valores sociais pautados em dogmas religiosos 
que querem manter o controle dos seus corpos e do que fazemos 
com eles. Este comportamento da sociedade é constantemente 

reforçado pelas representações preconceituosas que o senso 
comum detém da imagem da prostituta e estão relacionadas aos 
comportamentos considerados como imorais pela sociedade. 

(ANTRA, 2017, p. 18). 
 

Por outro viés, se analisa aqui, a questão Trans, atrelando-a 
ao sistema socioeducativo, abordando-a para além dos estigmas 
sociais e da situação histórica de desigualdade deste segmento 
frente a uma sociedade patriarcal, machista e naturalmente 



Lucimary Leiria Fraga | 81 
 

opressora, o que é realidade latente com mulheres, negros, 
indígenas, hipossuficientes, quilombolas, entre outros segmentos, 

os quais são vulnerabilizados no tocante a seus direitos, quer seja o 
de viverem sua identidade social ou cultural.  

Parte-se para uma análise socioeducativa, todavia, não se 
descura da realidade das ruas e da prostituição, local de fala de 

Joana, a qual emprestou suas vivências a este trabalho, almejando 
ser ouvida dentro de suas narrativas. Ainda, as vozes dos 
servidores do CASESA igualmente são contempladas neste 
trabalho, objetivando analisar a questão Trans no Sistema 
Socioeducativo por meio da imparcialidade, onde todos os 
envolvidos dentro do que lhes foi questionado, pôde livremente 
narrar os desdobramentos da internação de Joana junto ao 

CASESA, bem como, o que ela lhes desafiou e/ou acrescentou 
enquanto sujeitos.  

 
4.3 A Lei nº 12.594/2012 (SINASE) e a perspectiva de gênero e 
identidade sob a óptica dos servidores do CASESA 

 
No que se refere às questões de gênero, a Lei do SINASE 

pouco contempla tal temática, trazendo em seu artigo 35, inciso 
VIII somente a: “não discriminação do adolescente, notadamente 
em razão de etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação 
religiosa, política ou sexual, ou associação ou pertencimento a 
qualquer minoria ou status; e.” (BRASIL, 2012, grifo nosso). Ou 

seja, trazer apenas a “não discriminação” em nada contempla a 
forma como as Unidades devam agir quando receberem 
adolescentes Trans, sejam meninos ou meninas, pois a lei nada fala 
sobre ferramentas de atendimento, existindo, visivelmente, um 

desinteresse ou uma omissão legislativa nesse sentido.  
Sob essa ótica, existem importantes documentos legais que 

trazem em seu texto tais pautas, um deles, é o Tratado 
Internacional de Yogyakarta do qual o Brasil é signatário, de onde 
consta que: 
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Os Princípios de Yogyakarta tratam de um amplo espectro de 
normas de direitos humanos e de sua aplicação a questões de 
orientação sexual e identidade de gênero. Os Princípios afirmam 

a obrigação primária dos Estados de implementarem os direitos 
humanos. Cada princípio é acompanhado de detalhadas 
recomendações aos Estados. No entanto, os especialistas também 

enfatizam que muitos outros atores têm responsabilidades na 
promoção e proteção dos direitos humanos. (Princípios de 

Yogyakarta, 2006, p. 8) 
 

 Tais princípios asseguram a população Trans os direitos 
inerentes a uma vida com dignidade e com direitos humanos 
amparados. O princípio 3º assegura que: 

 

Toda pessoa tem o direito de ser reconhecida, em qualquer lugar, 
como pessoa perante a lei. As pessoas de orientações sexuais e 

identidades de gênero diversas devem gozar de capacidade 
jurídica em todos os aspectos da vida. A orientação sexual e 
identidade de gênero auto definidas por cada pessoa constituem 

parte essencial de sua personalidade e um dos aspectos mais 
básicos de sua autodeterminação, dignidade e liberdade. [...]. 
(Princípios de Yogyakarta, 2006, p. 13). 

 

O Tratado, igualmente, traz em seu princípio 9º acerca do 
devido respeito à identidade de gênero e a orientação sexual de 
toda pessoa em situação de privação de liberdade, o que demonstra 
que, embora a legislação internacional avance nas questões de 

identidade e respeito ao gênero, a sociedade ainda caminha a 
passos lentos nesse sentido no Brasil. 

 Já no que se refere, por exemplo, aos locais de internação 
(cumprimento de medidas socioeducativas) referentes a 

adolescentes, estes, talvez, possam não estar preparados para 
receber um público que esteja em desconformidade com o sexo 
biológico, haja vista as inúmeras questões pontuais que emergem 
neste cenário, a exemplo muitas vezes da superlotação do sistema. 
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Ocorre que, em existindo tal previsão (respeito ao gênero) nas 
legislações, isto não deve ser ignorado.  

Em se tratando de pessoas Trans em conflito com a lei, 
existem também, questões imprescindíveis a serem asseguradas 
quando estas se encontrarem privadas de liberdade, sejam os 
tratamentos hormonais, as revistas corporais realizadas nas 

unidades, bem como as questões psicológicas e emocionais, o que, 
certamente, requer uma equipe de trabalho preparada objetiva e 
subjetivamente para tais situações, a qual deve ser minimamente 
treinada e orientada sobre as questões envolvendo gênero e 
sexualidade a fim de evitar violações às adolescentes. Neste 
sentido: 

  
A Declaração Universal dos Direitos Humanos consagrou 

inúmeros valores que passaram a ser adotados por diversos 
diplomas, sistemas e ordenamentos jurídicos. Liberdade, 
solidariedade, justiça social, honestidade, paz, responsabilidade e 

respeito à diversidade cultural, religiosa, étnico-racial, de gênero 
e orientação sexual são os valores norteadores da construção 
coletiva dos direitos e responsabilidades. Sua concretização 

se consubstancia em uma prática que de fato garanta a todo e 
qualquer ser humano seu direito de pessoa humana. No caso 
dos adolescentes sob medida socioeducativa é necessário, 

igualmente, que todos esses valores sejam conhecidos e 
vivenciados durante o atendimento socioeducativo, 

superando-se práticas ainda corriqueiras que resumem o 
adolescente ao ato a ele atribuído. Assim, além de garantir 
acesso aos direitos e às condições dignas de vida, deve-se 

reconhecê-lo como sujeito pertencente a uma coletividade que 
também deve compartilhar tais valores. (SINASE, 2006, p. 25, 
grifo nosso). 

 

Sobre a falta de capacitação para atendimento a adolescentes 
trans, bem como acerca da importância da capacitação aos 

servidores de cada Unidade de Atendimento Socioeducativo, a 
servidora Venezuela do CASESA, quando questionada, referiu que: 
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[...] ninguém nos disse assim, faz 20 anos que eu trabalho na 

FASE, e ninguém nos disse: ai tu tens que tratar uma pessoa 
trans diferente. Ou a pessoa vai exigir isso ou aquilo, ou tu tens 
que fazer isso. Ninguém nunca nos disse nada, simplesmente 

largam as pessoas aqui dentro e se virem. (VENEZUELA, 2018, 
grifo nosso). 
 

Percebe-se que a servidora sente falta de ferramentas para 
receber adolescentes trans, eis que em 20 anos na Unidade, jamais 
teve qualquer forma de capacitação no sentido de aprender a 
trabalhar com as questões identitárias ou de gênero diversas do 
público habitual do CASESA, qual sejam, adolescentes 
biologicamente masculinos e heterossexuais. Ao que parece, não 
somente a legislação é omissa no tocante às questões de gênero, 
mas, igualmente, as Instituições e Centros Socioeducativos, os 

quais parecem ignorar a existência desses sujeitos, que, 
indubitavelmente, podem adentrar ao sistema socioeducativo 
quando estiverem em conflito com a lei. 

Destoando do relatado por Venezuela, sob a óptica do 
servidor Senegal,  

 

[...] as normativas e as leis, elas vêm tencionar certas situações, 
para fazer mudar. A resolução do CONANDA ela traz essa parte 

mais pedagógica, [...], enfim, quando fala nessa questão de 
gênero, não só gênero, raça, todas essas questões mais 
emblemáticas. Qual é a palavra que mais se escuta para mudar o 

preconceito? Respeito! Como é que tu respeitas se tu não 
convives junto? Para respeitar tu tens que conviver, se tu 
segregas tu não respeitas. [...]. Assim como a grande sacada da lei 

das cotas foi para encher as Universidades de negros, porque daí 
não há estranhamento, quanto mais tu convive com a situação, 
mais natural passa a ser, mas se consegue entender e respeitar.  

(SENEGAL, 2018).  
 

Dessa feita, Senegal argumenta que a legislação não é omissa 
quanto às questões de gênero, eis que, segundo ele, 
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[...] a legislação é clara, se é do sexo masculino [...], embora 

tenha muita discussão encima disso. Vamos dizer a Joana, se tem 
o órgão genital masculino, mas se entende como mulher, esse 
tem que ser respeitado. [...] a gente tem totais condições no 

CASESA, tanto é que já atendemos inúmeras adolescentes nessa 
situação. (SENEGAL, 2018). 
 

Para Senegal, a legislação não discrimina, assim, se a Lei nº 
12.594/2012 traz em seu texto que a Unidade CASESA é para 
adolescentes do sexo masculino, acaso uma adolescente Trans, a 
qual visivelmente é mulher, mas biologicamente é um homem, esta 
deve cumprir medida socioeducativa junto a Unidade ora referida, 
para “conviver” com adolescentes de seu sexo biológico, e assim, 
deixar de se ter estranhamento acerca de sua aparência.  

Em sendo assim, tais discussões no sistema socioeducativo 

são fundamentais para que a legislação infantojuvenil avance não 
somente no tocante ao tratamento dispensado a este público 
quanto à proteção estatal nas esferas cíveis e infracionais, mas 
igualmente nas questões atinentes ao gênero, à orientação sexual, e 
a salvaguarda da identidade de cada adolescente quando em 
conflito com a lei. Não se pode mais desconsiderar a existência 
desse segmento, o qual luta diariamente por visibilidade, respeito à 

diferença e o direito a viverem conforme sua identidade.  
Do mesmo modo, é evidente a ausência de conhecimento de 

alguns servidores acerca das temáticas que envolvem o universo 
Trans, ao passo que estes ainda pautam suas opiniões tão somente 

no sexo biológico destas adolescentes, ou em suas convicções 
pessoais, ignorando por completo as questões identitárias, as quais 
são demandas diárias do segmento Trans, e ainda carecem de uma 
maior compreensão social.  

 
4.4 Joana cumpre medida onde? 

 
O CASESA, por ser uma Unidade voltada a adolescentes 

biologicamente masculinos, atende cotidianamente, seu público alvo. 
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Todavia, situações atípicas ocorrem quando, por determinação 
judicial, adolescentes do sexo feminino são designadas a cumprir 

medida socioeducativa naquela Unidade. Ocorre que, atualmente, o 
CASESA passou a receber adolescentes Trans, indo contra a dinâmica 
da uma Unidade, o que, por certo, altera a rotina diária e as ações dos 
servidores que passam a trabalhar com o diferente. 

Nesse passo, o CASESA recebeu, no ano de 2016, uma 
adolescente Trans de nome Joana, que assim como tantas Trans 
brasileiras, é oriunda de família humilde formada por três irmãos, 
sendo ela, a mais jovem. A adolescente foi internada 
provisoriamente junto na Unidade, pelo período de 45 dias3, em 
razão de ter recebido representação do Ministério Público pela 
prática de Roubo mediante grave ameaça, a qual, conforme art. 174 

do ECA: “pela gravidade do ato infracional e sua repercussão 
social, deva o adolescente permanecer sob internação para garantia 
de sua segurança pessoal ou manutenção da ordem pública. ” 
(BRASIL, 1990, grifo nosso). 

 Conforme já mencionado, o CASESA é um centro de 
atendimento socioeducativo para adolescentes do sexo biológico 
masculino, e Joana, que possuía nome de registro masculino, se 
enquadrava, aparentemente, no padrão da unidade, em razão de 
biologicamente estar de acordo com a legislação (SINASE). Porém, 
do parecer psicológico realizado pela psicóloga da Unidade, o qual 
está acostado aos autos, constou: 

 

Quando perguntado para a adolescente como ela deseja ser 
chamada, ela responde que prefere que se refiram a ela pelo 
nome de Joana. Por este motivo, nesta avaliação será feita 

referência à adolescente pelo nome de Joana; cabe destacar que 
na sua aparência física, também existe identificação com o 

sexo feminino. (BRASIL, TJRS, Processo nº 029/5.16.0000902-
8, p. 144, grifo nosso). 
 

                                            
3 45 dias é o período chamado de internação provisória, conforme o ECA. (BRASIL, 1990). 
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Obviamente, a rotina da unidade foi alterada por alguém 
que, se comparada ao público habitual da Unidade, não se 

enquadrava esteticamente naquele local. Mas, legalmente, deveria 
ter seus direitos assegurados quando do cumprimento da medida 
socioeducativa de internação a que foi condenada. Em outro trecho 
da avaliação psicológica, o qual aborda a permanência de Joana na 

Unidade, extrai-se que: 
 
Desde que ingressou no CASESA, a jovem se sente receosa e 
ameaçada, diz ter sofrido provocações por parte dos adolescentes 

e teme pela sua integridade física. Neste viés, até o momento 
(19/08/2016) permanece separada do convívio coletivo, estando 
alocada no setor de triagem da Unidade. (BRASIL, TJRS, Processo 

nº 029/5.16.0000902-8, p. 144). 
 

De imediato à análise do processo judicial, é possível 
perceber a contradição existente entre o laudo psicológico e a 
representação do Ministério Público, eis que, na avaliação a 
adolescente é denominada Joana e tratada na forma feminina, já da 
representação constaram: “José, brasileiro, menor de idade [...].” 
(BRASIL, TJRS, Processo nº 029/5.16.0000902-8, p. 1), requerendo 
a cientificação “do” representado. A mesma situação de 
invisibilidade é percebida junto à audiência de instrução, no 
momento em que Joana é questionada acerca de seu estado civil, 
sendo perguntado se era “solteiro”, tendo ela respondido que sim, 
era “solteira.”. Bem como, no tocante a sua atual atividade, quando 

referiu de forma enfática que, 
 
Eu não tava mais fazendo programa, eu tinha parado com tudo, 

tava estudando, tava tudo, eu nem saia mais de noite. Não teve 
nenhuma ocorrência depois que aconteceu essa outra coisa, que 

eu fui presa, passou dois anos seu não teve nada mais no meu 
nome. BRASIL, TJRS, Processo nº 029/5.16.0000902-8, p. 109). 
 

Se abstendo das discussões acerca do nome social, tanto a 
equipe técnica da unidade como o representante do Ministério 
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Público e a Justiça de forma ampla, estiveram frente a frente com 
Joana. Todavia, somente a psicóloga a tratou como menina, o 

mesmo ocorrendo no boletim de ocorrência, o qual descreve Joana 
como menino à fl. 28 dos autos ora referidos. Não obstante a 
confusão acerca da forma adequada de identificação da adolescente 
consta de manifestação da unidade CASESA, a seguinte afirmação: 

 
“[...] ocorre que o adolescente, o qual tem 16 anos de idade, é 
homossexual, vestindo-se e comportando-se como do sexo 

oposto, com aparência física de mulher. Diante dessa situação, 
esta Direção, preocupada com sua segurança requer autorização 
para que o adolescente cumpra o período de internação no setor 

de triagem da Unidade, local em que permanecerá separado dos 
demais internos. (BRASIL, TJRS, Processo nº 029/5.16.0000902-
8, p. 44, grifo nosso). 

 

Vê-se que, não somente a identidade é um fator desconhecido 
institucionalmente, como, de igual sorte, a orientação sexual dos 
indivíduos, eis que Joana é uma mulher Trans heterossexual, já que 
se relaciona com indivíduos do sexo biológico masculino, ou seja, o 
fato desta se identificar como mulher, não há torna necessariamente 
homossexual. Dessa feita, muito embora o CASESA tenha passado a 
respeitar o nome social em suas manifestações e avaliações, as 

questões ligadas às orientações sexuais ainda pairam sobre um 
terreno inseguro na perspectiva dos profissionais, o que pode não se 
dar puramente por preconceito, e sim, pela ausência de abordagem 
dessas questões junto a Unidade, eis que não há como saber aquilo 

que não se aprende.  
No curso do feito, em uma das audiências junto ao Juizado 

Regional da Infância e da Juventude, em agosto de 2016, o 
Ministério Público (ou seja, a acusação que, via de regra poderia 
não ter um olhar brando à adolescente) referiu que, em respeito à 
sua auto identificação, de modo que visualizava uma menina ao 
olhar para a adolescente, não vislumbrava a possibilidade da 
mantença da adolescente junto ao CASESA, razão pela qual, opinou 
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pelo cumprimento da medida junto a uma Unidade feminina na 
cidade de Porto Alegre-RS. 

 Já a Defesa, leia-se Defensoria Pública, postulou pela 
liberdade de Joana, em razão da não apreensão em flagrante, mas 
não fundamentou sua defesa atentando para o fato desta ser uma 
adolescente Trans, mesmo cabendo, em razão das particularidades 

do caso, postular neste sentido, a fim de salvaguardar os direitos 
de sua assistida. A Defesa até mencionou a transexualidade, ainda, 
reiterou que a cidade de Porto Alegre-RS, seria demasiadamente 
distante da família da adolescente, inviabilizando as visitas, em 
razão da hipossuficiência financeira.  

Já Joana, quando indagada pela equipe acerca do lugar que 
considerava ideal para sua permanência enquanto privada de 

liberdade, demonstrou receio em permanecer tanto em uma 
unidade para o sexo biológico masculino, quanto para o sexo 
biológico feminino, ambos em razão da discriminação que poderia 
sofrer em relação de sua aparência física destoar de sua genitália. 
Ainda assim, referiu que em um local composto por internas do 
sexo feminino, talvez se sentisse mais à vontade, mas, por sua fala 
se observa, que nem Joana sabia onde era realmente seu lugar. 

Após tal relato, a equipe do CASESA, através de parecer 
psicológico, levando em consideração a liberdade pessoal e 
individual de Joana, bem como respeitando sua subjetividade, 
emitiu parecer no sentido de a adolescente ser transferida para 
uma unidade feminina, acaso não fosse posta em liberdade, o que 

pode também ter se dado pela resistência e trabalhar com a 
diferença. O Juízo, com parecer favorável do Parquet4, determinou 
a transferência de Joana para a Unidade Feminina de Porto Alegre-
RS, em razão da particular situação da adolescente, constando da 

determinação: 
 

                                            
4 Nomenclatura em latim leia-se, Ministério Público. 
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[...] ouvi do adolescente que se reconhece como mulher desde os 

10 anos de idade, inclusive não gostando de ser chamado pelo 
nome masculino [...], preferindo ser chamado de Joana. Dessa 
maneira, em face aos relatos de que o adolescente vem sofrendo 

com “provocações” junto ao CASE de Santo Ângelo, de modo a 
salvaguardar os direitos do adolescente de qualquer violação, 
determino sua transferência ao CASEF de Porto Alegre. (BRASIL, 

TJRS, Processo nº 029/516.0000902-8, p. 101-2). 
 

 Ocorre que, em 17/08/2016 a FASE, através de sua Diretoria 
Socioeducativa, emitiu parecer desfavorável à internação junto a 
referida Unidade, citando como um dos critérios de análise, que o 
Programa de Atendimento do Centro de Atendimento 
Socioeducativo Feminino, aprovado pelo ofício 77/2015 dispõem: 

 
Art. 4º- O Programa responderá pelo atendimento de 

adolescentes e jovens adultas do sexo feminino em conflito com a 
lei, em cumprimento de Internação Provisória e que recebam 
sentença de medida socioeduvativa de internação nos regimes de 

internação sem possibilidade de atividade externa (ISPAE) e 
internação com possibilidade de atividade externa (ICPAE) 
estando mantidos pela Fundação, que serão distribuídos em 03 

(três) Setores, definidos no artigo 123, da Lei 8.069/90 [...]. 
(BRASIL, TJRS, Processo nº 029/5.16.0000902-8, p. 140). 
 

Em complemento ao argumento acima, a FASE utilizou 
como razão, ainda no mesmo feito, o conceito da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o qual categoriza que: 

 
(...) sexo refere-se às características biológicas e fisiológicas que 

definem homens e mulheres “e que “homem e mulher são 
categorias sexuais. ” De outra banda, “gênero’ refere-se aos 
papéis, comportamentos, atividades e atributos socialmente 

construídos que uma determinada sociedade considera 
apropriados para homens e mulheres” e que ‘masculino’ e 

‘feminino “são categorias de gênero.” (BRASIL, TJRS, Processo nº 
029/5.16.0000902-8, p. 140-141). 
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Neste sentido, a FASE aduziu que Joana nasceu com 
características biológico-fisiológicas que a enquadram no sexo 

masculino, e, deste modo, o Centro de Atendimento Socioeducativo 
Feminino (CASEF) não se mostraria adequado para que esta 
cumprisse sua internação provisória (45 dias), ou eventual medida 
que viesse a lhe ser imposta pelo Juízo, e assim, a adolescente 

deveria cumprir a medida amparada no art. 124, VI do ECA, e art. 
35 da Lei do SINASE, os quais garantem o cumprimento da medida 
em local próximo ao seio familiar, o que ignora por completo a 
questão identitária, fincando raízes somente na família. 

Então, em sede de deferimento da liminar requerida, a FASE 
opinou pelo deferimento provisório junto à outra Unidade que 
segundo a FASE, atenderia as necessidades da adolescente, 

possibilitando que esta cumprisse a medida da forma mais 
adequada. Ou seja, a fundamentação até aqui se pautou em um 
cumprimento da medida de internação próximo ao seio familiar, 
mas, e a questão identitária? A sexualidade é legalmente 
vislumbrada na Lei do SINASE, que em seu artigo 60 dispõe: “VIII 
– não discriminação do adolescente, notadamente em razão de 
etnia, gênero, nacionalidade, classe social, orientação religiosa, 
política ou sexual, ou associação ou pertencimento a qualquer 
minoria ou status [...].” (BRASIL, 2012, grifo nosso). Na caminhada 
final dos autos, quando da apresentação de memoriais, a Defesa 
mencionou de forma mais enfática a questão de gênero, dizendo 
que: 

 

A adolescente possui transtorno de identidade de gênero, 
apresentando a certeza de pertencimento ao gênero feminino, 
tanto que utiliza o nome de Joana. [...]. Desta forma, não podem 

encontrar esses mesmos preconceitos, medos e dúvidas no Poder 
Judiciário, que deve, antes de tudo, buscar a garantia dos direitos 

de liberdade e o valor máximo da dignidade da pessoa humana. 
[...]. Compete ao Poder Judiciário promover a estrutura 
necessária para que adolescentes eventualmente condenados 

possam cumprir a medida com dignidade [...]. (BRASIL, TJRS, 
Processo nº 029/5.16.0000902-8, p. 198-205, grifo nosso). 
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A defesa atuou visivelmente confusa quanto às distinções 

entre sexo e gênero, eis que utilizou a frase: “transtorno de 
identidade de gênero”, referindo-se de forma a tratar de Joana 
como alguém que possui uma patologia de gênero. Destaca Jesus 
que gênero é classificação pessoal e social das pessoas como 
homens ou mulheres. Orienta papéis e expressões de gênero 
“independente do sexo”. (JESUS, 2012, p. 13, grifo nosso).  

Logo, não há que se falar em transtorno, termo, aliás, por 
muito tempo utilizado pela Organização Mundial da Saúde de 
modo a fazer de mulheres e homens Trans, pessoas portadoras de 
patologias, o que não mais se admite. Em sendo assim, percebe-se 
que, mesmo no intuito de auxiliar Joana, as Instituições e Órgãos 
que atuam na socioeducação, não estão preparados para trabalhar 

esta temática tão delicada e segregada, no que se refere ao universo 
de identidade de gênero.  

Nesse compasso, em setembro do ano de 2016, a adolescente 
recebeu sentença procedente à representação do Ministério 
Público, sendo condenada a cumprir medida socioeducativa de 
internação com a possibilidade de atividades externas (ICPAE), 
com fulcro no artigo 157, parágrafo 2º, incisos I e II do Código 

Penal (emprego de arma e concurso de pessoas), já que estaria na 
companhia de um imputável. Porém embora autorizada à prática 
das atividades externas, ainda seguiu internada junto ao CASESA, 
unidade para adolescentes do sexo biológico masculino. 

Durante o cumprimento da medida, nos dias iniciais, Joana 
ficou instalada no setor de triagem da Unidade, o qual é destinado 
à recepção dos adolescentes até a designação do setor em que 
cumprirão a medida imposta. Conforme refere a servidora 
Venezuela, todos levaram um susto ao se deparem como uma 
mulher chegando na casa, restando inúmeras dúvidas quanto à 
forma de receber e manter a adolescente no CASESA. De suas 
palavras consta que: 
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Como é que a gente ia colocar uma menina junto com os outros 

guris? A Joana tem peito, coxa, bunda, tem tudo, ela é linda. [...] 
no início a gente foi organizando as coisas, primeiro foi pedido 
transferência dela para um instituto feminino, que daí foi negado, 

e quando foi negado a gente viu que ela era nossa, que a gente 
tinha que resolver esse problema, e daí todo mundo assumiu 
junto. Daí ela ficou um tempo aqui embaixo, morrendo de medo 

de subir para o setor, daí depois ela subiu para o setor e ficou no 
1B, e daí começamos todo um trabalho com os outros guris, mas 

ela foi bem aceita no grupo. E a gente chamava ela como Joana. 
(VENEZUELA, 2018). 
 

Fica evidente na fala da servidora, o receio de Joana em subir 
ao setor, onde conviveria com os adolescentes internos, todos física 
e biologicamente masculinos, sendo ela a única diferente naquele 

local. Da mesma forma, resta clara a insegurança dos servidores 
quando Venezuela menciona que a partir do indeferimento da 
transferência “o problema” era do CASESA.  

Por outro lado, o servidor Senegal refere que, em sua 
percepção, igual problema haveria se Joana fosse transferida, na 
medida em que poderia sofrer abuso sexual pelas internas da 
Unidade feminina, em razão de que, ainda que seja fisicamente 
uma menina, Joana possui órgão sexual masculino passível de ter 
ereção, segundo ele, a sexualidade afloraria, e a Unidade, de igual 
sorte sofreria transtornos.  

Sobre estas discussões, Senegal contextualiza que: 
 

“Se criou uma falsa impressão de que Joana estava injustiçada 
por não poder permanecer no CASESA. Os meninos já tiveram 
outras experiências, porém começou a se abortar por uma via 

totalmente torta. [...] o respeito com Joana foi por meio das 
atividades, por exemplo, tu não ias botar ela trabalhar na horta, e 

sim com artesanato. Ia pegar dentro da individualidade dela. 
Dentro da necessidade da sua diferença, ela foi tratada como 
menina. A chave para tudo é o equilíbrio. A chave para mim para 

tu respeitar tu tens que conviver. (SENEGAL, 2018). 
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Nesse ensejo, o servidor refere que considera a legislação 
adequada, eis que a mesma não pode determinar local 

diferenciado, pois estaria discriminando ainda mais, acaso 
separasse adolescentes Trans de adolescentes “normais. ”. E, nesse 
impasse de opiniões entre servidores, bem como ante a lacuna 
legal, Joana deu início à convivência com os demais internos, após 

alguns dias na triagem, foi inserida no convívio coletivo. Conforme 
relata o servidor Egito: 

 
Quando eu cheguei aqui na casa [...], eu disse: negativo, eu não 
vou deixar ela separada do convívio das outras pessoas, deixar ela 

apartada. Peguei e imediatamente subi ela, tomei a decisão. 
Imagina deixar uma pessoa segregada, sozinha numa sala, é 
direito de ela estar lá encima. Ela tinha o respeito dos guris, ela se 

portava bem. (EGITO, 2018). 
 

Joana então foi conduzida ao setor B, onde havia um 
dormitório individual para que permanecesse, bem como, manteve 
seu aspecto feminino. O servidor refere que, mesmo tendo sido 
providenciadas roupas masculinas para melhor se adequar a 
Unidade, Joana personalizava suas roupas de modo a torna-las 
atraentemente femininas. No cotidiano, Joana fazia sua higiene 
apartada dos internos, em razão de seu corpo (após tratamento 
hormonal, o mesmo possui traços marcantes), porém, passou a ter 
contato com os internos em outros momentos, como refeições e 
lazer.  

Egito enfatiza que os internos possuem uma espécie de 
compaixão humana que muitas pessoas que vivem em liberdade 
não possuem, e por essa razão, não violaram direitos de Joana, 
todavia, considera que a equipe do CASESA fez a diferença no 
tratamento dispensado a adolescente. O que abre precedente, pois 
uma adolescente não pode ficar à mercê da sorte, no sentido de 

depender do bom senso dos servidores de uma Unidade. Em suma, 
Egito entende que após o choque inicial de Joana adentrando a 
Unidade, bem como após o trabalho coletivo realizado, o CASESA 
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estaria preparado para receber novas adolescentes Trans, pois o 
estranhamento inicial foi, segundo ele, superado ante a internação 

de Joana. 
Para tanto, entende como essencial que o Estado capacite os 

servidores para receber essas adolescentes, pois muito embora 
venha do ser humano a noção de “aceitar o diferente” seria 

importante uma abordagem de tais temáticas junto ao Sistema 
Socioeducativo, eis que, em sua visão, ainda existe muito 
preconceito entre os servidores no tocante a pessoas Trans e/ou 
gays. Por essa razão, refere que igualmente necessário, seria que os 
servidores tivessem perfil para a socioeducação, a fim de evitar 
situações vexatórias. 

No curso do feito, após cerca de 9 meses de internação 

(privação de liberdade), Joana recebeu decisão de medida atrelada 
a Liberdade Assistida, a qual cumpre não mais em meio fechado e 
privado de liberdade, e sim, podendo retornar à sua família. Ocorre 
que, quando necessitou de amparo legal para salvaguardar sua 
individualidade, parece ter permanecido na (in)visibilidade, eis que 
esteve por nove meses em uma Unidade destinada ao sexo 
biológico masculino, tendo garantias tão somente naquilo que os 
servidores que a atendiam dispunham, mas, durante o tempo em 
que se viu privada de liberdade, ao que parece, não possuiu 
amparo na legislação, assim como ocorre com tantas e tantas 
pessoas Trans na sociedade. 

Nesse caminhar, se constata que o sistema socioeducativo 

não possui um local para internação que entenda a identidade de 
gênero, eis que uma menina com órgão genital masculino parece 
mais um ser humano destinado a permanecer no limbo da 
sociedade, a mercê de uma legislação que a tire desta sombra social 

e que a enxergue como sujeito de direitos. Todavia, o servidor 
Senegal discorda desta omissão quando diz que: 

 
O que traz o SINASE e a própria resolução? A resolução do 
CONANDA ela traz essa parte mais pedagógica, né. [...] quando 
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fala nessa questão de gênero, não só gênero, raça, todas essas 

questões mais emblemáticas, vamos chamar assim, qual é a 
palavra que ais se escuta? [...] Respeito. [...] como tu respeita se 
tu não convive junto? Então esse negócio de Joana, a única 

diferença da Joana do ponto de vista dos demais Trans [...], talvez 
a questão de Joana, por uma questão estética, somente. Que 
causou aquele frisson todo, e te afirmo que foi por parte dos 

servidores. [...]. Então ter um local específico é o absurdo do 
absurdo, isso é uma regressão mil anos atrás. Porque para 

respeitar tu tens que conviver, se tu segrega tu não respeita. [...]. 
Quanto mais se convive com a situação, mais tu consegues 
entender e respeitar. Eu acho que não falta legislação para isso, a 

legislação é clara, justamente por isso, se é do sexo masculino, e 
se tu olhar na Resolução 119 do CONANDA, e olhar nos artigos da 
Lei nº 12.594, ela tá respeitando a opção de gênero, raça, cor, 

etnia, situação social. Como é que eu vou introjetar nos guris a 
noção de respeito se eles não convivem com aquilo? (SENEGAL, 

2018). 
 

Na percepção de Senegal, Joana deveria permanecer na 
unidade do CASESA, para adolescentes do sexo biológico 
masculino, embora visivelmente seja uma mulher. Referindo, 
inclusive, que as primeiras meninas Trans que adentraram na 
unidade no passado, sofreram violações que Joana não sofreu. 
Segundo ele, Joana precisa ser tratada igual aos demais, dentro de 

sua diferenciação, o CASESA deve criar mecanismos nesse sentido, 
citando como exemplo que muitos internos sequer tinham 
shampoo para fazer a higiene, e para Joana eram destinados 

shampoos especiais, em razão dos cuidados da adolescente com o 
corpo, o servidor vê essa ação como tratamento desigual em 
relação aos internos, mas de respeito à identidade de Joana, na 
medida em que se respeitou sua feminilidade. 

Referiu ainda, que muito já se avançou nesse sentido, eis 
que, há 15 anos, o CASESA recebeu adolescentes travestis (as quais, 
segundo ele, “se montavam” para parecerem meninas), e, 
cruelmente, tiveram seus cabelos (lisos e lindos) raspados em 
razão das normas da unidade há época, o que define como “retirar 
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a identidade da pessoa”. Senegal refere que isso é trabalhoso, que 
requer iniciativa dos servidores em assegurar direitos às 

adolescentes como Joana, citando o esforço que faziam quanto ao 
uso do banheiro, a fim de que Joana não fosse exposta aos demais 
internos, eis que seu corpo é feminino. Joana ficou quase 01 ano na 
unidade, e se teve respeito, segundo Senegal. (SENEGAL, 2018).  

Sob essa perspectiva Lanz preleciona que: 
 
A luta do movimento transgênero é por direitos, não por 
identidades. A luta é pelo resgate e defesa dos direitos civis das 

pessoas gênero divergentes, quaisquer que sejam as suas 
identidades assumidas. Pessoas que, em virtude de serem 
consideradas infratoras do dispositivo binário de gênero, ficam 

sujeitas a inúmeras e pesadas sanções sociopolíticas, econômicas 
e culturais. (LANZ, 2017, p. 389). 

 

Para a autora Letícia Lanz, o não local para mulheres Trans é 
uma forma de violação de seus direitos, eis que estas devem ter a 
segurança de viver e transitar no meio social, usufruindo daquilo 
que lhes garante a identidade. Por essa razão, se busca ouvir as 
vozes de quem não é visto tal qual Joana, que permanece à 
margem de um sistema naturalmente masculino, onde quem a 
recebe, sequer compreende as particularidades do universo Trans, 
eis que não são preparados nesse sentido.  

Ainda, no intuito de buscar compreender o pensar da FASE 
acerca do público Trans, por meio da Caravana da socioeducação, 

foi possível, no momento oportuno buscar por meio da fala de sua 
diretoria a percepção da Fundação e do Sistema Socioeducativo 
quando questionado a respeito de onde é o local das adolescentes 
Trans junto ao Sistema Socioeducativo, obtendo como resposta 

que: 
 
Uma coisa é o que a gente quer fazer, outra coisa é o que tu 
consegue fazer com o diferente. Nós estamos evoluindo para uma 

análise escrita disso, vamos criar uma resolução para propor um 
acolhimento em relação a essa temática. Hoje, a nossa 
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dificuldade institucional de acolhimento passa pelos 

preconceitos que nós temos  
que superar. Os nossos preconceitos, os preconceitos dos 
nossos trabalhadores, e o preconceito dos nossos meninos e 

meninas. A nossa expectativa é construir uma forma de dialogar 
com esse ou essa adolescente, de forma que possamos dar uma 
acolhida com maior qualidade. Mas isso gera uma série de 

responsabilidades para o Estado como estrutura Estatal, que a 
gente tem que preservar esse adolescente na sua integridade. 

Houve um caso em Santo Ângelo, onde nós não estávamos 
preparados para atender essa pessoa, mas a nossa expectativa é 
que, nos próximos casos, sejam tratados de maneira diferente 

daquele há dois anos. [...] A nossa construção é criar uma 
possibilidade da pessoa escolher, se vai querer ir pra Unidade 
feminina ou masculina, para que possa ser inserido (a) nas 

rotinas das Unidades. (informação verbal, grifo nosso).5 
 

Nesse cenário, a fala do representante da FASE, acaba por 
reforçar a realidade vivenciada pelas pessoas Trans na sociedade, e 
não apenas no Sistema Socioeducativo, quando este menciona que 
grande parte da dificuldade institucional no que se refere ao 
público Trans passa pelo preconceito, e que ele necessita ser 
vencido para que possa se avançar nesse sentido. Ainda, atenta 
para a responsabilidade Estatal, na medida em que ao receber 
adolescentes Trans, seria necessária uma maior proteção visando 
garantir a integridade desses adolescentes nas Unidades, o que 
acaba transparecendo que existe uma omissão do Estado frente a 
adolescentes Trans.  

Por fim, refere que neste Município, há dois anos, houve 
uma caso de internação de uma adolescente Trans, onde, 
efetivamente não se soube lidar com as particularidades daquela 
menina com genitália masculina, menina esta, denominada Joana, 
e estudada neste trabalho.  

                                            
5 Informação verbal proferida pelo presidente da FASE, advinda de palestra junto a Instituição CNEC, 
durante a Caravana da Socioeducação realizada pela FASE no segundo semestre de 2018.  
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Por outro lado, analisando a narrativa de forma mais atenta, 
percebe-se que, acaso o Estado venha a assumir a responsabilidade 

efetiva das internações de pessoas Trans, isso ensejaria uma efetiva 
garantia de direitos, dentre eles, direito a identidade, e, até que 
ponto se quer assumir este encargo perante a sociedade? 

Em suma, as adolescentes Trans não podem, tampouco 

merecem, permanecer no limbo, eis que, a criação da Resolução 
ora referida ainda não ocorreu, o que comprova que ainda muito 
pouco se aborda a temática Trans junto ao Sistema Socieducativo. 
O que se tem, real e vivo, são as dificuldades narradas pelos 
socioeducadores, a existência de adolescentes Trans que, em algum 
momento da vida podem adentrar ao Sistema Socioeducativo, e 
uma grande lacuna no que se refere à forma de tratamento a ser 

dispensada a este público, o que é fomentado, cotidianamente pela 
invisibilidade que é realidade histórica a este segmento. 

Em sendo assim, muito embora a narrativa exponha um 
olhar voltado a uma necessidade de mudanças, até que ponto a 
efetiva mudança é possível em uma sociedade machista, opressora 
e sexista?  Ou seja, ainda que o Estado e a FASE construam 
alternativas para mudar a realidade hoje existente junto ao Sistema 
Socieducativo, importa analisar as barreiras que impedem esses 
avanços, eis que estas discussões se dão muito mais no campo da 
moral e da visibilidade social de se defender e lutar pela igualdade 
no que se refere à adolescentes Trans, do que propriamente nas 
questões de direito.  

 
4.5 O sistema socioeducativo e a identidade Trans: narrativas, 
percepções e vivências de Joana ao se ver privada de liberdade 

 

Preliminarmente às narrativas e vivências de Joana no que 
concerne ao sistema socioeducativo, é fundamental se buscar 
compreender alguns pontos acerca de memória e identidade, a fim 
de que se perceba a importância da narrativa da adolescente sobre 
sua passagem pelo CASESA. Nesse aspecto, se mostra essencial 
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perceber que a memória advém de uma construção social, tal qual 
o gênero e a identidade. Em outras palavras, a memória é uma 

forma de reconstruir o passado, alimentando assim, a construção 
constante daquele que a invoca ao narrar fatos de sua vida, fatos 
estes que o constituem/moldam enquanto sujeito. (CANDAU, 2012, 
p. 10-16). 

Por outro lado, a importância do que será narrado pela 
adolescente se dá, tendo em vista suas vivências, mas, para que 
haja vivências, há que se existir um sujeito, e, no caso em tela, o 
sujeito é Joana. Assim, a essencialidade de sua identificação neste 
trabalho se dá, primeiramente, atentando para a premissa de 
nominá-la. Afinal, poderiam ser aqui analisadas outras tantas 
meninas Trans que, cotidianamente, adentram ao sistema 

socioeducativo. Todavia, o caso ora analisado é o seu. Acerca da 
necessidade de se nominar os sujeitos, Candau preleciona que: 
“[...] apagar o nome de uma pessoa [...], é negar sua existência, 
reencontrar o nome de uma vítima é retirá-la do esquecimento, 
fazê-la renascer e reconhecê-la conferindo-lhe um rosto, uma 
identidade.” (CANDAU, 2012, p. 68).   

De modo que a invisibilidade Trans é a própria negação da 
existência de quem assim se reconhece, o que não pode ser aceito 
como normal. Neste ensejo, ao analisar a forma de tratamento 
destinado às adolescentes Trans junto ao Sistema Socioeducativo, 
se busca, não somente uma abordagem in loco, mas, igualmente 
costurada por bibliografia, análise processual, e, de forma mais 

sensível, por narrativas de quem lá já esteve. E, não há forma mais 
justa de se adentrar nestas vivências, se não contemplando as 
vozes das adolescentes que já tiveram sua liberdade privada, e, de 
igual sorte, dos servidores que as recebem e, preparados ou não, 

convivem diariamente com estas múltiplas formas de identidade 
existentes na sociedade, obrigando-se a encontrar a melhor forma 
de conviver com a diferença.  

Por outro lado, tal qual preleciona Touraine, existem 
experiências pessoais que acabam por se tornar uma espécie de 
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consciência coletiva. (TOURAINE, 2007, p. 92). Eis que, situações 
de dominação, tal qual o gênero, ainda que atinja cada indivíduo 

em suas particularidades, acaba por fomentar debates e pautas 
voltados a grupos maiores, e igualmente violados. Daí a 
importância da narrativa de Joana, pois a adolescente, ao passo que 
sua identidade desafia a Unidade e seu funcionamento, prova que o 

Sistema Socioeducativo não está adequado às novas identidades e 
expressões de gênero. Nesse ensejo, adentrando ao universo desta 
adolescente Trans, quando questionada sobre quem é, referiu: 

 
Eu sou Joana, uma transexual, Trans, travesti, eu não sei como é 
o nome certo pra vocês que estudam, mas eu sou mulher, sempre 

me senti mulher. Mas eu não gosto muito que me chamem de 
travesti, parece que eu sou montada, forçada. Eu sou Joana, sou 
transexual, porque trans é menina que nem eu, que parece guria, 

e travesti é aquele que de dia  é homem e de noite se veste de 
mulher. (JOANA, 2018). 

 

Percebe-se que Joana, diferentemente da sociedade que insiste 
em julgar as transidentidades, sabe exatamente quem é. Todavia, é 
enfática quanto à rejeição ao termo travesti, por, segundo ela, 
remeter a uma espécie de pessoa montada, forçada, o que destoa de 
sua identidade, eis que ela é uma mulher. Ainda, na mesma fala, 
refere que é por meio de seu órgão sexual que ganha à vida, eis que, 
desde os 12 anos de idade Joana é profissional do sexo, o que é de 
conhecimento de sua família, constando, igualmente, junto aos autos 

processuais. Refere ainda, acerca da importância do respeito ao nome 
social, enfatizando que ao longo das audiências relativas à internação, 
passou a ser chamada de Joana, o que, segundo ela, é uma forma de 
respeito a sua identidade.  

Para a adolescente, narrar sua vivência junto ao mercado do 
sexo parece natural, bem como os motivos que a levaram a este 
caminho, os quais segundo ela, iniciaram pela hipossuficiência, que 
é realidade em sua vida, desde muito pequena, eis que foi criada 
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tão somente pela genitora, tendo criado sozinha Joana e os irmãos. 
Acerca de sua forma de sobrevivência, a adolescente afirma: 

 

 “Tu sabia Dona que quando eu ia procurar trabalho, nunca me 
davam? Era só eu chegar nos lugar que já me olhavam torto, e 
diziam que não tinha vaga, que iam ligar, e nunca ligavam. Gente 

que nem eu não tem vaga em nada. Ninguém vai botar uma 
bicha num mercado numa loja, isso não tem como.” (JOANA, 

2018). 
 

É visível em sua fala, seu sentimento de exclusão, na medida 
em que torna visível a inexistência de espaço para pessoas Trans no 
mercado de trabalho. Neste sentido, Joana encontrou na prostituição 
uma fonte de subsistência, de reconhecimento ainda que por vezes se 
depare com a violência. E, quando questionada acerca da rua, e das 

consequências de estar exposta a ela, referiu que: 
 
A rua é ruim, dá medo, eu já apanhei, geral acha que a gente tá lá 
porque é vagabunda, mas não. Eu to lá porque ninguém me deu 

oportunidade. Daí na rua, eu ganho meu dinheiro sabe, os cara 
procuram, os casado também, dizem que eu sou bonita, ligam 
direto. Mas tem os que levam a gente pra motel, depois querem 

larga na rua sem paga, daí a gente cobra e apanha, daí registram 
parte que a gente roubou eles, ou os que dizem que como a gente 

tem pinto, tem que fazer programa de graça, não tem vergonha 
na cara. Por causa disso eu fui presa já, um inferno, porque se a 
gente não recebe, mesmo sendo errada a gente bate né, vai fazer 

o que. Ninguém quer dizer que saiu fazer programa com a bicha 
né? (JOANA, 2018). 
 

Sem que fosse necessário questionar acerca de sua passagem 
pelo Sistema Socioeducativo, Joana por conta própria passou a narrar 
o ocorrido. Segundo ela, muitos clientes após a realização do 
programa sexual se negam a pagar o acordado, e por essa razão, 
ocorrem desentendimentos que, na maioria das vezes ensejam 
agressões físicas e boletins de ocorrência junto a Delegacia de Polícia. 
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Foi desta forma que a adolescente, ainda no ano de 2014 adentrou ao 
Poder Judiciário para sua primeira audiência de apresentação.  

Conforme narra, o cliente teria parado-a na rua, solicitado o 
serviço e após, se negado a pagá-la. Ocorre que, após registrar queixa 
junto à delegacia, Joana foi acusada de roubo, o qual tem também por 
característica a agressão física, conforme preceitua a legislação. 

Aquele foi o marco de sua primeira internação, a qual durou apenas 
45 dias. Todavia, algum tempo depois, uma nova acusação levou 
Joana ao CASESA, e, desta vez, lá permaneceu por meses. Quando 
questionada acerca de sua passagem pela Unidade, narrou: 

 
Não botei uma arma na cara dos cara pra saírem comigo, eu to 
na rua porque preciso, não é pra arrumar namorado. Eu disse 

isso em tudo as audiência, mas daí a polícia diz que fui eu, e 
pronto. Daí os cara sabem que a gente tá la pra isso, pra ganhar 

dinheiro fazendo aquilo, e o que fazem? Não pagam a gente. Daí 
me embretei nessa droga de processo, fui presa, passei medo. 
Tipo, quando eu cheguei, me deixaram uns 50 dias na triagem, 

pra ver o que iam fazer comigo. As Dona lá na me trataram bem, 
me ajudavam,  entendiam como eu era, eu não posso falar delas, 
porque elas não foram ruim comigo. (JOANA, 2018). 

 

Joana refere que, no que se refere às servidoras mulheres, 
não teve rejeição ou mau tratamento, pelo contrario, se sentiu 
acolhida na Unidade. Por outro lado, menciona que um dos 
servidores, o qual preferiu não nominar, inúmeras vezes foi 
chamada de “viadinho” o que reforça a necessidade de uma 

determinação legal acerca de adolescentes Trans, a fim de que este 
tipo de tratamento não ocorra durante as internações. 

Por outro lado, ao ser questionada acerca do local onde 
considerava correto para cumprir a medida de internação, a 

adolescente referiu que deveria existir uma Unidade para pessoas 
como ela, considerando como local inapropriado tanto o CASESA, 
quanto o CASEF, pois nenhum atenderia suas particularidades, 
bem como, menciona que a dúvida quanto ao que fazer a respeito 
de sua internação na Unidade era visível entre os servidores, o que, 
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a seu ver, cria uma lacuna no sentido da responsabilização acaso 
algo grave acontecesse, pois, se não há um local ideal para recebê-

la, a quem responsabilizariam em eventuais violações? Chegando a 
afirmar: “Na verdade eu não sei onde é meu lugar, eu só queria 
que alguém soubesse ou que a lei soubesse, pra eu não ter ficado lá 
mofando.” (JOANA, 2018). 

É visível e sua fala, a sensação de invisibilidade, eis que, não 
somente a adolescente possui dúvidas quanto ao local ideal para 
cumprir a medida imposta, quanto percebeu que a dúvida se estende 
a todo o Sistema Socieducativo, que, de igual forma, não sabe onde 
inseri-la. Joana temeu, igualmente, uma possível rejeição feminina, 
acaso fosse para o CASEF. Mas, da mesma forma sentiu medo em 
relação aos internos do CASESA. Referindo: “Foi horrível lá, eu levei 

bitada6 na cara lá dentro de guri, guri me bateu já, horrores. Me 
fincaram comida na cara lá dentro. Eu só comia com eles e ia na 
escola, porque no quarto ficava sozinha.” (JOANA, 2018). 

Neste compasso, a sensação de não pertencimento a lugar 
algum, figura como mais uma forma de exclusão identitária, na 
medida em que Joana permaneceu psicologicamente confusa e 
deslocada, a mercê de decisões que fugiam de seu controle. Quanto a 
mais detalhes de sua passagem pelo CASESA, Joana referiu que após 
alguns dias o servidor Egito a conduziu para o setor 1B, onde 
permaneceu em um quarto individual, convivendo com os demais 
internos nas atividades coletivas, à exceção do banheiro, que lhe 
permitiam fazer sua higiene sozinha, em respeito à suas 

particularidades. Segundo ela, Egito teria assumido a responsabilidade 
acerca de sua subida ao setor, tomando a frente neste sentido.  

Mencionou ainda, que frequentou a Escola Herbert de Souza, 
junto ao CASESA, e que, algumas vezes, ouviu piadas de mau gosto 

acerca de sua aparência, tendo que se ausentar das aulas, porém 
enfatizou que em momento algum foi agredida fisicamente pelos 
servidores, o preconceito advinha dos adolescentes. O que não 

                                            
6 O termo bitada seria o ato de um interno arremeçar comida no rosto do outro. (JOANA, 2018).  
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significa que não tenha sofrido emocionalmente, eis que, a 
agressão não necessita ser física para ser real e produzir traumas 

na vida das vítimas. 
Joana referiu que, ao longo da internação, recebeu roupas 

masculinas, as quais buscou customizar de acordo com sua 
identidade, bem como sua mãe a visitava com frequência, e, por este 

lado, entendia válido estar no CASESA, pois, acaso fosse transferida 
para o CASEF, seria pouco provável que pudesse receber tal visita, 
em razão da hipossuficiência da genitora, bem como de seu estado de 
saúde, em razão da idade. No decorrer do tempo, em dado momento 
de sua internação, Joana escreveu a próprio punho uma carta ao Juiz 
da Infância e da Juventude, de onde se colhe: 

 
Doutor, eu Joana to escrevendo esta carta para o senhor porque 

estou enlouquecendo, estou louca, não aguento mais receber 
ameaças, não aguento mais ficarem me xingando dando risada de 
mim, eu estou com muito medo tiram sarro de mim, peço que o 

senhor pelo amor de deus me de mais uma chance, eu não tive nada 
que ver [...], eu mudei não faço mais programa, tava estudando, 
fazendo tudo certo, tudo que o senhor tinha mandado. [...] imagina 

eu um “viado” no meio de 50 piá, vai saber Deus o que passa na 
cabeça deles, não adianta chamarem atenção deles. (BRASIL, TJRS, 
processo nº 029/5.160000902-8, fl. 206). 

 

Ao que consta, muito embora não tenha ocorrido nada grave 
em relação a adolescente, muitas foram às vezes que se sentiu 
ameaçada, deslocada, constrangida e desamparada no que se refere 

a situações envolvendo os internos, a exemplo dos arremeços de 
alimentos em seu rosto, igualmente e relação às questões acerca de 
sexualidade, oque culminou em um grito de socorro por meio da 
carta ora referida enviada ao Poder Judiciário. 

Por outro viés, ao longo da internação, não se pode dizer que 
todos os internos era agressivos à sua aparência, eis que dentre 
eles, alguns se interessavam por Joana.  Tal a firmação se faz 
verídica à fl. 208 dos autos de nº 029/5.160000902-8, de onde 
consta uma carta escrita por um dos internos se dizendo 
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apaixonado pela adolescente, de onde consta: “Nunca te vi, mas 
sempre te amei. [...] Só de imaginar nóis dois juntos aqui no meu 

dormitório, nossa, não vejo a hora, assim que eu puder te escrever 
outro bilhete.” (BRASIL, TJRS, processo nº 029/5.160000902-8). 
Após a carta, no mês de setembro do ano de 2016, foi proferida 
sentença condenatória, onde restou determinado o cumprimento 

da medida se internação com possibilidade de atividades externas, 
pelo período de até três anos. Da referida decisão constou: 

 
Considerando que a Unidade local não está adequada para 
receber o público transexual, o que acarretou um início de 

cumprimento em regime de total isolamento, entendo que a 
internação deva ser cumprida, desde o início, com a possibilidade 
de atividades externas. (BRASIL, TJRS, processo nº 

029/5.160000902-8, fl. 212/v). 
 

Disto, se oberva que, muito embora tenha havido empenho 
junto ao CASESA, principalmente por parte das servidoras 
mulheres no que se refere ao acolhimento de Joana de forma 
respeitosa, não há como se ignorar o fato de que sua internação foi 
permeada pela insegurança, pela discriminação e pelo medo, 
realidade diária de muitos cidadãos que vivem em 
desconformidade com o padrão binário de gênero.  

Ainda, como já evidenciado neste trabalho, não há que se falar 
em lacuna legal quando se trata de vidas, de sujeitos de direitos, 
sendo nítida a necessidade de uma mudança no que se refere às 

internações de pessoas Trans e/ou homossexuais, seja em razão de 
suas particularidades, seja simplesmente pelo respeito às diferenças, 
que ainda não é realidade na sociedade. Por fim, quando questionada 
acerca de participar de um trabalho que aborda pessoas Trans junto 
ao Sistema Socieducativo, e, mais que isso, adentra em sua 
experiência de vida enquanto interna, a adolescente afirmou: 

 

Eu gostei muito. Eu acho que não dá mais pra todo mundo fingir que 
a gente, os viado, não existe sabe? A gente também é gente, e pelo 
que eu sei, não é porque eu sou assim que eu tenho que apanhar, ou 
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sofrer insulto sabe. Eu acho que é bom que a gente apareça mesmo, 

porque daí vão aprender a respeitar. Eu não roubei ninguém, mas, se 
algum viado roubar e for preso, tem que ser respeitado sabe, tratado 
como gente, porque é a justiça que tem que fazer a gente pagar o que 

faz, e não os guri lá, ou os caras que trabalham na Febem. Eu acho 
que um trabalho que fala dos viado, das Transexuais, é um jeito de 
alguém enxerga a gente.  (JOANA, 2018). 

 

Destarte, a narrativa de Joana se divide entre a incerteza 
quanto ao lugar ideal para receber adolescentes Trans, pelas razões 
já expostas. Bem como atenta para a importância dada pela 
adolescente no que se refere à visibilidade Trans, na medida em 
que percebe nos trabalhos que tratam desta temática uma forma 
de fomentar o diálogo e soluções de melhora neste sentido.  

O que ressalta que as questões de gênero e identidade são cada 

vez mais necessárias quando se atenta para a perspectiva de atender 
o que dispõem a lei no que se refere à igualdade, liberdade e livre 
arbítrio. Não são poucos os documentos legais que trazem essas 
garantias, todavia, na prática, carecem de um olhar mais engajado, 
mais atento e igualitário a todos os cidadãos que assim desejam viver, 
ou seja, que identitariamente são gênero divergentes. 

Em suma, não há como naturalizar uma sociedade nos 
moldes da que historicamente se vivencia, permeada pela 
desigualdade. Há sim, que se pensar no outro como parte de si. Um 
modelo de convivência humana que não percebe em uns a dor dos 
outros, não pode ser frutífero, a atenta contra os princípios da 

alteridade. (WARAT, 2010, p. 18).  A seguir sob essa perspectiva, 
sem uma mudança radical no trato ao diferente, toda fala acerca de 
direitos humanos termina dramaticamente ferida, aprisionando de 
forma desumana, todos os corpos que não se adéquam ao modelo 
tido como normal, quando o normal deveria ser, tão somente a 
liberdade de viver como se quer, tendo como base o respeito às 

múltiplas identidades que pluralizam a sociedade.  
 





 

 

 

5 

 

Conclusão 

 
 

Partindo de uma inquietude no que se refere às questões 
envolvendo infância e juventude, bem como se buscando analisar 
as diferenças entre o que preceitua a legislação e a realidade 
vivenciada por adolescentes Trans junto ao Sistema 
Socioeducativo, especificamente no Município de Santo Ângelo-RS, 
esta monografia levantou como problemática se o Sistema 

Socioeducativo está preparado objetiva e subjetivamente para 
receber adolescentes Trans. Para tal, a pesquisa se construiu tanto 
de forma bibliográfica, quanto pela pesquisa de campo, por meio 
do método indutivo e do procedimento monográfico, tendo como 
plano de fundo as narrativas as falas de servidores do CASESA, 
bem como de Joana, a fim de melhor analisar a realidade de quem 
possui o Sistema como local de fala. 

Primeiramente, se partiu da análise histórica dos direitos 
infanto-juvenis, o que se deu por meio de uma costura entre o 
cenário nacional e internacional, restando evidente que, a Doutrina 
da Proteção Integral, a qual possui amparo legal na CF e no ECA, 

foi um marco significativo no que diz respeito a garantia aos 
direitos humanos à crianças e adolescentes, eis que, por meio de 
um tripé composto por família, Estado e sociedade, passou-se a 
buscar alternativas para atender este público tão negligenciado ao 
longo da história, e se efetivaram direitos, antes negados a estes 
sujeitos.  

Com estes avanços legais, crianças e adolescentes passaram 
a figurar como sujeitos de direitos. Bem como, nos dias atuais, é 
extremamente protegida sua peculiar condição de pessoa em 
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desenvolvimento, o que se contrapõem a um passado permeado 
por violações, ausência de direitos, e exclusão. Tal proteção, 

igualmente passou a ser realidade junto aos adolescentes que, por 
ventura, venham a cometer atos infracionais, e, após determinação 
judicial, cumpram em Unidades de atendimento como o CASESA, 
medidas socioeducativas, a exemplo da medida de internação 

(privação de liberdade). 
Em sendo assim, a título de melhor se compreender o 

Sistema Socieducativo, bem como buscando adentrar na temática 
Trans, foram estudadas a FASE e o CASESA, sendo ambos 
protagonistas no que se refere ao atendimento de adolescentes em 
conflito com a lei. Como realidade evidente, surgiu a superlotação 
atual das Unidades de atendimento, as quais, em sua maioria, estão 

muito acima de sua capacidade física, o que, por certo, prejudica as 
atividades idealizadas pelos socioeducadores a fim de ressocializar 
os adolescentes, e limita as Unidades no que se refere ao 
melhoramento institucional.  

Já no que toca ao CASESA, se pode perceber que a 
superlotação se dá, muito mais, pelas internações advindas de 
outros municípios, em razão do atendimento regionalizado. 
Igualmente percebido, foi o baixíssimo índice de escolaridade dos 
internos, os quais chegam a Unidade, geralmente sem sequer 
completarem o Ensino Fundamental, e passam a conviver com o 
ambiente escolar, dentro do CASESA, junto a Escola Herbert de 
Souza, eis que a escolarização é uma das metas da ressocialização.  

Esta realidade escolar e de vida dos internos não é diferente 
da vivenciada por um grande número de jovens no Brasil, que, 
vítimas da exclusão social e da omissão do Estado, acabam em 
algum momento da vida, adentrando ao mundo do crime, das 

drogas, e do abandono, não se dizendo com isso, que sejam 
inocentes, e sim, que poderiam não estar nestes ambientes, se 
houvesse maior atenção a este período da vida, e maior fomento de 
políticas públicas para a juventude. 
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Todavia, também como realidade do Sistema Socioeducativo 
e do CASESA, está a (in)visibilidade Trans, e, por essa razão, se 

buscou, por meio da narrativa dos servidores da Unidade, bem 
como da adolescente Joana (a qual se viu em dado momento de sua 
vida privada de liberdade), compreender o local das adolescentes 
Trans junto ao ambiente socioeducativo. Por óbvio, se analisou o 

universo Trans, bem como suas ramificações, se compreendendo o 
gênero como uma construção social, que, como tal, se dá por 
intermédio das vivências de cada sujeito. Já a identidade Trans ou 
gênero divergente, é a forma como os indivíduos que não vivem de 
acordo com o sexo biológico se expressam, como de apresentam, 
como desejam viver. 

Ocorre que, a sociedade, naturalmente machista e opressora, 

ainda não respeita em sua totalidade o direito à identidade, sendo o 
Brasil o protagonista em assassinatos de pessoas Trans, em 
especial, mulheres Trans profissionais do sexo, tal qual, Joana. E 
isso fomenta a exclusão desses sujeitos de todos os espaços, 
restando-lhes a rua como local de fuga, e é nela que as pessoas 
Trans exercem uma espécie de cidadania ilusória, ao passo que ao 
menos nela, se expressam de acordo com suas identidades de 
gênero. 

Neste caminhar, adentrando ao Sistema Socioeducativo e ao 
caso Joana, imensas são as divergências ideológicas entre os 
socioeducadores acerca do local ideal para o cumprimento da 
medida de internação por uma adolescente Trans. A legislação 

pertinente, qual seja, o SINASE, apenas traz em seu texto a não 
discriminação, mas, em nada trata das questões de expressão de 
gênero e/ou identidades diversas das vivenciadas na maioria das 
unidades.  O que, por consequência, acarreta aos socioeducadores 

uma espécie de “empirismo” pois ao se depararem com 
adolescentes Trans nas Unidades, às atendem muito mais pautados 
em seus valores pessoas, morais e de vida, do que propriamente no 
que diz a lei, já que ela pouco diz.  
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Seguindo o caminhar, passou-se a análise da chegada de 
Joana junto ao CASESA, Unidade destinada a adolescentes 

biologicamente masculinos, conforme prevê a legislação. Nesse 
aspecto, a adolescente estaria dentro dos padrões daquele local, 
não fosse o fato de Joana possuir longos cabelos louros, e um corpo 
nitidamente feminino.  

Joana claramente passou a ser uma incógnita junto a 
Unidade, um desafio, seja para os servidores que narraram não 
receberem orientações acerca de sexo, gênero e identidades, seja 
para o próprio Poder Judiciário que, muito embora visualizasse que 
aquela adolescente destoava dos meninos lá internados, obrigou-se 
a manter Joana em uma Unidade masculina por nove meses. A 
mesma incerteza e/ou preconceito pairava nas peças processuais, 

onde, acusação e defesa ora se dirigiam à adolescente como Joana, 
ora como João.  

Por outro viés, ao longo da internação, não se pode dizer que 
Joana tenha sido violada de forma exacerbada, haja vista que, 
dentro do que compreenderam adequado à situação posta, os 
socioeducadores que mais tiveram contato com a adolescente, 
buscaram atender suas necessidades, em especial no sentido de 
costumes femininos e cuidados com o corpo. Bem como, no que se 
refere aos internos. Assim, passado o frisson inicial em perceberem 
uma menina dentro do CASESA, buscaram conviver com a 
adolescente sem maiores animosidades, além daquelas ocorridas 
entre eles, mesmo com os que vivem de acordo com o sexo 

biológico, realidade em todo local de confinamento.  
Todavia, resta evidente que as pessoas Trans estão 

historicamente vivendo à margem da sociedade, pois, no caso de 
Joana, se pode dizer que a mesma contou com a sorte de, em seu 

caminho, contar com o auxílio de servidores que, minimamente, 
partiram do princípio de se respeitar as diferenças, na medida em 
que buscaram ampará-la no tempo que esteve privada de 
liberdade. Foram nove meses em que esta adolescente se viu em 
dúvida quanto ao seu lugar no mundo e no Sistema 
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Socioeducativo, aguardando que alguém lhe indicasse seu lugar e 
garantisse seus direitos.  

Ocorre que, adolescentes Trans, os quais são por lei, sujeito 
de direitos, não podem viver à mercê da bondade ou da empatia de 
funcionários nas Instituições. Pois, é deveras um terreno incerto, 
onde não há legislação que paute a forma de tratamento a quem 

não vive de acordo com o sexo biológico, e esta omissão é uma 
dupla exclusão a estas pessoas, quando parece haver uma 
resistência na criação de leis que de fato garantam a cada um, o 
direito a viver de acordo como se identificam. Tal omissão é uma 
evidente forma de castração dos corpos que transgridem o sistema 
binário de gênero, há muito tempo imposto como o correto para se 
viver em sociedade, e ultrapassado nos dias atuais ante a uma 

diversidade evidente de identidades. 
Neste contexto, esta monografia lançou uma problemática 

que, ao menos por ora, está longe de ser solucionada. Concluindo 
que, muito embora identidades divergentes existam, a sociedade e 
o Sistema Socioeducativo parecem ainda não as reconhecer. E, 
nesse caminhar Joanas, Marias e Catarinas, ao adentrarem nas 
Unidades, permanecerão no limbo, tendo como palpável apenas a 
forma de tratamento que cada servidor lhes destinar, em razão da 
omissão legal neste sentido. Indubitavelmente, a realidade 
vivenciada por mulheres Trans na sociedade, no Sistema 
Socioeducativo e na legislação ainda é a ilustrada no título deste 
trabalho, quer seja, a (in)visibilidade.  

Indubitavelmente, urge a necessidade de tornar as questões 
de gênero e identidade pauta de debates sociais e legais, a fim de 
que a legislação avance no sentido de garantir a esses sujeitos o 
direito de uma vida digna, onde seus corpos não vivam tendo a 

insegurança como norte. Não há mais como negar a existência de 
gêneros divergentes, tampouco se pode segregar quem assim 
decide viver, ferindo diretamente os direitos humanos e o direito à 
liberdade, assegurados na CF. O tripé elencado na Doutrina da 
Proteção Integral quer sejam, Estado, Família e Sociedade devem 
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ser protagonistas na luta por visibilidade e garantia de direitos a 
este segmento, tal qual preceitua o ECA e os demais textos legais. 

Por fim, não se pode fazer do Sistema Socioeducativo um 
vilão, eis que não cabe a somente a ele a responsabilidade de 
solucionar a problemática que envolve pessoas Trans. Todavia, é 
necessário e urgente um olhar voltado ao diferente, na medida em 

que a sociedade se constrói cada vez mais plural e diversa, e 
necessita evoluir no sentido de assegurar proteção a todos os 
cidadãos, sem distinção. Sob essa perspectiva, sendo a FASE a 
responsável pela execução das medidas neste Estado, é 
imprescindível que se posicione no sentido de regulamentar a 
sistemática a ser adotada quando receber em suas Unidades, 
adolescentes Trans, sendo óbvio que, assim como Joana, outras 

adolescentes podem adentrar ao Sistema Socioeducativo.  
Restando como questionamento: até quando os sujeitos 

Trans possuirão somente à margem social como ambiente de 
vivencia e resistência de suas identidades? 
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