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CARTA DE APRESENTAÇÃO DA CARTILHA
A publicação da Portaria nº 4 de 23 de janeiro de 2020 normatiza o tratamento dispensado
aos adolescentes e jovens LGBTI atendides1 no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal – DF e
também afirma o compromisso da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania – SEJUS com a
garantia de direitos dessa população. Até a publicação da Portaria, o Distrito Federal não contava
com diretrizes específicas para o atendimento ao público LGBTI no Sistema Socioeducativo, o que
fez dessa ação um marco no respeito à diversidade sexual, de gênero e da dignidade da pessoa
humana.
A população LGBTI é vítima de violências históricas e vivencia situações de preconceitos
e desrespeito aos seus direitos. As(os) adolescentes e jovens do Sistema Socioeducativo também
apresentam histórias de violação de direitos e desproteção social, as quais as(os) inserem de
forma precoce em contextos de violência. Dessa forma, a população LGBTI do Sistema
Socioeducativo apresenta suscetibilidades que demandam um olhar atento, assim como
intervenções urgentes para protegê-las(os) socialmente. Ações são necessárias para fomentar o
atendimento integrado a outras políticas sociais, promover o desenvolvimento seguro dessa
população, o pleno acesso à cidadania e proteção contra situações de violência entre outras
práticas.
A SEJUS como integrante do Sistema de Garantia de Direitos, do qual estão inseridas as
Políticas de Socioeducação e também LGBT, busca atuar com estratégias de enfrentamento a
todo tipo de violência e desrespeito a direitos. A responsabilidade desta Secretaria com um
atendimento humanizado e de qualidade à população LGBTI no Sistema Socioeducativo teve
início com a publicação da Portaria nº 4, sendo reafirmada com a publicação da Cartilha de
Atendimento, Acolhimento, Acompanhamento e Tratamento Adequados ao público LGBTI no
Sistema Socioeducativo do DF.

1

O termo atendides é inclusivo, acolhendo todas as identidades dentro da sigla LGBTI. Assim, demonstra-se o
respeito a todos, todas e todes. Tendo em vista a atual mobilização e discussão do movimento social e estudos
paralelos, a qual promove reflexão quanto à pluralidade de vivências de gêneros para além da binaridade do
masculino e feminino como, por exemplo, a existência de pessoas não binárias.
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A Cartilha tem como objetivo facilitar o acesso e compreensão das orientações contidas
na portaria supracitada para adolescentes, jovens, seus familiares, servidoras(es) e
colaboradoras(es) do Sistema Socioeducativo. De forma didática e objetiva, busca responder
sobre as principais dúvidas relativas às questões LGBTI, apresenta direitos conquistados e oferece
instrumentos para qualificação do atendimento, respeitando as especificidades de cada fase e
tipo de medida socioeducativa. Além disso, a Cartilha também indica serviços de apoio à
população LGBTI no DF.
Desejamos uma excelente leitura e que por meio deste trabalho possamos contribuir na
vida de cada uma(um) e, em especial, de cada adolescente e jovem!
Jaime Santana
Secretário da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania
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1. INTRODUÇÃO
É cada vez mais recorrente a presença de Adolescentes Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais, Transgêneros e Intersexo – LGBTI2 no Sistema Socioeducativo do Distrito
Federal. Esse movimento vem provocando diversos questionamentos a serem enfrentados pelo
Sistema Socioeducativo. O que significa LGBTI? O que é orientação sexual e identidade de gênero?
Quais são as necessidades que possuem a população LGBTI? Quais foram as dificuldades
encontradas na rotina da instituição? Quais são as legislações que garantem os direitos da
população LGBTI? Por que um tratamento específico para esta população? Qual a necessidade do
diálogo entre medidas socioeducativas e diversidade sexual e de gênero? E demais indagações
que precisam ser observadas.
Ao abordarmos o segmento LGBTI, devemos nos atentar para o reconhecimento e
respeito à orientação sexual para além da heterossexualidade, compreensão da identidade e
expectativas de gênero para não recair em ações que desrespeitem as vivências diversas e plurais.
A população LGBTI é alvo de discriminação, de violência, de rejeição e de preconceito na
sociedade brasileira. É extremamente importante refletir sobre o tema no contexto das medidas
socioeducativas, compreendendo as necessidades das(os) adolescentes e criando estratégias de
enfrentamento às diversas formas de violação de direitos que possam se manifestar nesse
contexto.
O Sistema Socioeducativo tem por premissa a promoção, proteção e garantia dos direitos
de adolescentes e jovens autores de atos infracionais, independente de raça, credo, gênero e
orientação sexual. Sendo assim, é imprescindível que as servidoras e os servidores tenham acesso
a mais informações, disponham de capacitações profissionais frequentes, e possam, com

2

Desde o ano de 2008, por meio da I Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais, foi
deliberado a padronização da nomenclatura usada pelos movimentos sociais e pelo governo em conformidade com
a denominação internacional naquela época. Portanto, no lugar de GLBT (Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e
Transexuais) e sigla passou a ser LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais) atendendo e dando
destaque às reivindicações das mulheres lésbicas e em reparação ao gênero feminino. O presente Grupo de Trabalho
atende a essa deliberação. No entanto, incorpora as pessoas intersexuais por um reconhecimento político, de
respeito e inclusão, utilizando-se da sigla LGBTI na cartilha.
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frequência, ler sobre leis e diretrizes que estabelecem acompanhamento adequado na questão
da diversidade sexual e de gênero, evitando conflitos e constrangimentos diversos.
Foi pensando nesta realidade que a Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania, por meio
da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo – SUBSIS e de Políticas de Direitos Humanos e
Igualdade Racial – SUBDHIR, elaborou esta Cartilha para servidoras e servidores do Sistema
Socioeducativo, tendo ênfase à aplicação de medidas no que concerne ao Sistema Socioeducativo
Humanizado, sendo um complemento das ações de respeito já iniciadas pela portaria da SEJUS
nº 4, de 23 de janeiro de 2020. Este documento contém orientações, aborda as particularidades
e desafios do Sistema à população LGBTI, apontando as necessidades específicas, as provocações
necessárias, os instrumentos legais e demais diretrizes que devem pautar as ações profissionais.
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2. HISTÓRICO DO DOCUMENTO
Em janeiro de 2020, em alusão ao Mês da Visibilidade Trans, foi publicada no Diário
Oficial a Portaria da SEJUS n° 4, a qual estabelece o direcionamento e normatização do
tratamento3 dispensado à população LGBTI no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, sendo
assinada a Carta de Intenções, em 29 de janeiro, na ocasião da IV Solenidade em Homenagem às
Pessoas Trans.
Esta oficializou um compromisso do Governo do Distrito Federal – GDF com a Portaria,
sendo embasada em Atos Normativos, como o Decreto Distrital n° 37.982/2017, o qual dispõe
sobre o uso do nome social e o reconhecimento da identidade de gênero de pessoas trans. A
Portaria Conjunta nº 3, de 21 de junho de 2017, trata sobre instruções adicionais aos órgãos da
Administração Pública Direta e Indireta do Distrito Federal para o cumprimento do Decreto n°
37.982, de 30 de janeiro de 2017. Assim como foi apresentado o compromisso do GDF, por meio
da adesão ao Pacto Nacional de Enfrentamento à Violência LGBTfóbica4, assinado em 2019 na
ocasião da III Solenidade em Homenagem às Pessoas Trans.
Importante destacar que esta construção conjunta só foi possível devido a atuação do
Grupo de Trabalho instituído pela Portaria nº 419, de 15 de junho de 2021, criado para essa
finalidade, contando com a participação de servidoras e servidores e de pessoas convidadas.
Sendo possível por causa da parceria realizada entre a SUBSIS e SUBDHIR, as quais uniram
esforços para alcançar esse objetivo, respeitando a transversalidade das pautas, primando pela
promoção dos direitos das(os) socioeducandas(os) atendidas(os).

3

A palavra tratamento não é sinônimo de patologizar/corrigir as identidades de gêneros e/ou orientações sexuais
não CisHeterossexuais, e sim, relaciona-se ao respeito a essas existências difundindo práticas adequadas a essa
população.
4
Fato esse registrado na mídia institucional como “Pacto enfrenta a violência LGBTfóbica: GDF assume o
compromisso de colaborar com a implementação e fortalecimento de ações voltadas para essa população”. Fonte:
Agência Brasília, 2019. Disponível em: < https://www.agenciabrasilia.df.gov.br/2019/02/22/distrito-federal-adereao-pacto-nacional-de-enfrentamento-a-violencia-lgbtfobica/ > Acesso em 21 de janeiro de 2022.
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3. OBJETIVOS DA CARTILHA
Esta cartilha tem como objetivo estabelecer diretrizes para o tratamento dispensado à
população LGBTI no Sistema Socioeducativo do Distrito Federal, visando o respeito à diversidade
sexual e de gênero, assim como a dignidade da pessoa humana.
É preciso garantir que ao entrar no Sistema Socioeducativo, durante o cumprimento das
medidas socioeducativas como no término da medida aplicada, se evite uma marginalização das
pessoas motivada pela orientação sexual e/ou identidade de gênero diferente dos padrões
impostos pela HeteroCisNormatividade5, expondo-as a risco de violências, constrangimentos,
maus-tratos e/ou abusos físicos e/ou mentais e/ou sexuais.
É de extrema importância buscar humanização no atendimento, no acolhimento e no
tratamento à população LGBTI em todas as etapas do processo socioeducativo. Desde a
passagem pelo Núcleo de Atendimento Integrado – NAI, Internação Provisória e no cumprimento
de todas outras medidas socioeducativas. Todas(os) envolvidas(os) no processo socioeducativo
devem considerar o contexto sócio-histórico e cultural a que essas(es) adolescentes e jovens
estão expostas(os).
A equipe de profissionais ao atender a(o) adolescente LGBTI deve estar disponível à
escuta, despindo-se de ideias preconcebidas, e considerar o modo singular como cada indivíduo
vivencia o próprio gênero, a sexualidade, as relações sociofamiliares e a discriminação a que,
comumente, estão historicamente presentes em sua trajetória pessoal.
É importante a existência de iniciativas institucionais tanto para inclusão das(dos)
adolescentes e jovens que se identificam como LGBTI, quanto para promoção da consciência e
do respeito à diversidade humana, sexual e de gênero entre todas as pessoas que ocupam um
mesmo espaço, seja no ambiente específico das medidas socioeducativas, seja na sociedade no
geral.

5

Entendemos por CisHeteroNormatividade um conceito complexo e que envolve uma série de reflexões quanto aos
padrões impostos embasados no machismo, patriarcado, sexismo, que suprime/oprime a diversidade de existências
enquanto possibilidades de gênero, sexualidade e afeto para além do sistema cisgênero e heterossexual normativo.
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4. NORMATIVAS VOLTADAS A POPULAÇÃO LGBTI
Apesar das dificuldades, das constantes violências e desrespeitos quanto às vivências
LGBTIs no Brasil6 – o que se aplica analogamente ao contexto internacional – há direitos
conquistados que merecem atenção de todas(os), além da permanente necessidade do seu
fortalecimento para que não haja qualquer retrocesso na proteção a esses sujeitos. Deste modo,
segue abaixo tabela com as principais legislações internacionais, nacionais e do Distrito Federal
que dizem respeito aos direitos e compromisso com a cidadania do público LGBTI, sendo de suma
importância conhecê-los.

TABELA 1 – DOCUMENTOS INTERNACIONAIS REFERENTES AO SEGMENTO LGBTI

INTERNACIONAL
DOCUMENTO
Declaração Universal
Humanos de 1948.

CONTEÚDO

Direitos Afirma os direitos fundamentais do ser humano, na
dignidade e no valor da pessoa humana e na
igualdade
de
direitos,
sendo
princípios
constitucionais que vedam as discriminações
odiosas.
Pacto de Direitos Civis e Políticos de Reconhece a dignidade inerente à pessoa humana e
1966.
impõe aos Estados a obrigação de promover o
respeito universal e efetivo aos direitos e as
liberdades da pessoa humana;
Pacto Internacional dos Direitos Reconhece que todos os povos têm o direito à
Econômicos, Sociais e Culturais de 1966. autodeterminação. Em virtude desse direito,
determinam livremente seu estatuto político e
asseguram livremente seu desenvolvimento.
Protocolo de São Salvador de 1988.
Este protocolo adicional à Convenção Econômica,
Social e Cultural americana sobre Direitos Humanos
compromete-se a adotar as medidas necessárias
para a plena efetividade dos direitos como, por
exemplo, da obrigação de não-discriminação.
Declaração da Conferência Mundial Compromete-se com a proteção de vítimas do
contra o Racismo, Discriminação Racial, racismo, discriminação racial, xenofobia e
6

dos

Veja os dados anuais apresentados por organizações políticas LGBTI a exemplo do Grupo Gay da Bahia (GGB),
disponível em: < https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/ >, e da Associação Nacional
de Travestis e Transexuais (ANTRA), disponível em: < https://antrabrasil.org/assassinatos/ > ambos acessados em 02
de dezembro de 2021.
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Xenofobia e Intolerância Correlata de intolerância correlata a indivíduos ou grupos de
Durban de 2001.
indivíduos, os quais são ou têm sido negativamente
afetados, subjugados ou alvo dessas ações.
Princípios de Yogyakarta de 2006.
Princípios adotados sobre a aplicação da legislação
internacional de direitos humanos em relação à
orientação sexual e identidade de gênero.
TABELA 2 – DOCUMENTOS NACIONAIS REFERENTES AO SEGMENTO LGBTI

NACIONAL
DOCUMENTO
Constituição Federal de 1988.

Lei Federal nº 8069, que dispõe sobre o
Estatuto da Criança e do Adolescente ECA - e dá outras providências, de 13 de
julho de 1990.

CONTEÚDO
Em especial, os princípios constitucionais da
dignidade da pessoa humana, da igualdade, da
proibição de discriminações, da liberdade, da
privacidade e da saúde previstos e o princípio
constitucional da prioridade absoluta estabelecido
no artigo 227, a qual atua na promoção e defesa dos
direitos humanos fundamentais de crianças,
adolescentes e jovens, como o direito de serem
protegidos de toda forma de negligência,
discriminação, exploração, crueldade, violência e
opressão.
No ECA observa-se, em especial, os artigos 17 e 18
os quais tratam do direito ao respeito na
inviolabilidade da integridade física, psíquica e
moral da criança e do adolescente e do dever de
todos em zelar pela dignidade do público infantojuvenil, pondo-os a salvo de qualquer tratamento
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou
constrangedor.
Estabelece normas de atuação para os psicólogos
em relação à questão da Orientação Sexual.

Resolução do Conselho Federal de
Psicologia n° 001, de 22 de março de
1999.
Resolução do Conselho Federal de Estabelece
normas
vedando
condutas
Serviço Social nº 489, de 03 de junho de discriminatórias ou preconceituosas, por orientação
2006.
e expressão sexual por pessoas do mesmo sexo, no
exercício profissional do assistente social.
Lei Federal nº 12.594, a qual institui o Em especial o artigo 35, incisos VI e VIII; e o artigo
Sistema Nacional de Atendimento 49, inciso III, os quais tratam da necessidade da
Socioeducativo – SINASE, de 18 de individualização,
considerando-se
a
idade,
janeiro de 2012.
capacidades e circunstâncias pessoais do
adolescente; da não discriminação do adolescente,
notadamente em razão de etnia, gênero,
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Portaria nº 2.803, do Ministério da
Saúde, de 19 de novembro de 2013.
Processo-consulta do Conselho Federal
de Medicina – CFM nº 32/2012 e do
Parecer CFM nº 8/2013.
Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo: Diretrizes e Eixos
Operativos para o Sistema Nacional de
Atendimento Socioeducativo – SINASE
de 2013.

Decreto nº 8727, de 28 de abril de 2016.

Nota Pública do Conselho Nacional dos
Direitos
das
Crianças
e
dos
Adolescentes – CONANDA, publicada
em 14 de setembro de 2017.
Resolução Conjunta do Conselho
Nacional de Assistência Social – CNAS e
do Conselho Nacional de Combate à
Discriminação LGBT – CNCD/LGBT, nº
01/2018.
Pacto Nacional de Enfrentamento a
Violência LGBTfóbica de 2018.

nacionalidade, classe social, orientação religiosa,
política ou sexual, ou associação ou pertencimento
a qualquer minoria ou status; e de ser respeitado em
sua personalidade, intimidade, liberdade de
pensamento e religião e em todos os direitos não
expressamente limitados na sentença.
Redefine e amplia o processo Transexualizador no
Sistema Único de Saúde – SUS.
Respostas à Defensoria Pública do Estado de São
Paulo sobre terapia hormonal para adolescentes e
transexuais.
O plano nacional define expectativas e estratégias
de curto, médio e longo prazo, determinando a
alocação de recursos públicos para cada exercício.
Entre as diretrizes para o SINASE, encontra-se
garantir o direito à sexualidade e saúde reprodutiva,
respeitando identidade de gênero e orientação
sexual.
Dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de
pessoas travestis e transexuais no âmbito da
Administração Pública Federal Direta, Autárquica e
Fundacional.
Nota pública do CONANDA, a qual trata sobre
direitos sexuais de crianças e adolescentes.

Estabelece a LGBTfobia como a rejeição, o medo, o
preconceito, a discriminação, a aversão ou o ódio, e
a violência de conteúdo individual ou coletivo,
contra lésbicas, gays, bissexuais, mulheres
transexuais/travestis e homens trans.
Promove o compromisso com o fortalecimento das
políticas públicas de enfrentamento à violência
LGBTfóbica em todas as esferas de governo.
Obs.: Destaca-se que o GDF, por meio da SEJUS,
aderiu a este Pacto Nacional no ano de 2019.
Resolução do Conselho Federal de Dispõe sobre a atuação profissional do/a assistente
Serviço Social nº 845, de 26 de fevereiro social com relação ao processo transexualizador.
de 2018.
Ação Direta de Inconstitucionalidade – Direito constitucional e registral. Pessoa
ADI nº 4275/2018 do Supremo Tribunal transgênero. Alteração do prenome e do sexo no
Federal – STF.
registro civil. Possibilidade. Direito ao nome, ao
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Ação Direta de Inconstitucionalidade
por Omissão n° 26/DF, do STF, do ano
de 2019.
Resolução n° 2.265 de 20 de setembro
de 2019 do Conselho Federal de
Medicina – CFM.

reconhecimento da personalidade jurídica, à
liberdade pessoal, à honra e à dignidade.
Inexigibilidade de cirurgia de transgenitalização ou
da realização de tratamentos hormonais ou
patologizantes.
Decisão do Supremo Tribunal Federal – STF
referente à criminalização da Homotransfobia no
Brasil.
Dispõe sobre o cuidado específico à pessoa com
incongruência de gênero ou transgênero e revoga a
Resolução CFM nº 1.955/2010.

TABELA 3 – DOCUMENTOS DO DISTRITO FEDERAL REFERENTES AO SEGMENTO LGBTI

DISTRITO FEDERAL
DOCUMENTO
CONTEÚDO
Lei Orgânica do Distrito Federal de 13 No artigo 2º, incisos II, III, e parágrafo único,
de junho de 1993.
apresentam que a capital federal tem como valores
fundamentais a plena cidadania, a dignidade da
pessoa humana, bem como a igualdade.
Lei Distrital nº 2.615/2000.
Determina sanções às práticas discriminatórias em
razão da orientação sexual das pessoas.
Decreto Distrital n° 37.982/2017.
Dispõe sobre o uso do nome social e o
reconhecimento da identidade de gênero de
pessoas trans – travestis, transexuais e transgêneros
– no âmbito da Administração Pública Direta e
Indireta do Distrito Federal.
Portaria nº 30, de 30 de janeiro de 2017 Dispõe sobre a utilização do nome social para a
da Secretaria de Estado de Saúde do pessoa que se autodenomina travesti, transexual,
Distrito Federal – SES/GDF.
transgênero e intersexo no âmbito SES/GDF e dá
providências.
Plano Decenal de Atendimento Baseado no Plano Nacional de Atendimento
Socioeducativo do Distrito Federal - Socioeducativo, o PDASE define expectativas e
PDASE publicado no ano de 2018.
estratégias de curto, médio e longo prazo para o
Sistema Socioeducativo do DF.
Portaria Conjunta nº 03, de 21 de junho Dispõe sobre instruções adicionais aos órgãos da
de 2017, entre a antiga Secretaria de Administração Pública Direta e Indireta do Distrito
Estado de Trabalho, Desenvolvimento Federal para o cumprimento do Decreto n° 37.982,
Social, Mulheres, Igualdade Racial e de 30 de janeiro de 2017.
Direitos Humanos – SEDESTMIDH e a
Secretaria de Estado de Planejamento,
Orçamento e Gestão – SEPLAG.
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Portaria nº 04, do Secretário de Estado
de Justiça e Cidadania do Distrito
Federal, de 23 de janeiro de 2020.
Lei distrital nº 6.804, de 28 de janeiro de
2021.

Direciona e normatiza o tratamento dispensado à
população
LGBTI
atendida
no
Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal.
Dispõe sobre o respeito ao uso do nome social nas
lápides e nos atestados de óbitos de travestis,
mulheres transexuais, homens transexuais e demais
pessoas trans e dá outras providências.
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5. IMPORTANTES CONCEITOS SOBRE O PÚBLICO LGBTI
Você está com algumas dúvidas sobre os conceitos que apresentamos nesta cartilha?
Que tal conversamos acerca de cada um deles? Vamos lá?!

5.1. VOCÊ JÁ OUVIU FALAR DAS SIGLAS GLS, GLBTT, LGBT, LGBTI E O QUE
SIGNIFICAM?
Se não ouviu, te explico agora. Quando você ouvir ou ler a sigla LGBT ou LGBTI, entre
outras denominações que revelam o mesmo sentido, significa dizer que é o segmento político e
de vivências formadas por pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais,
Transgêneros e Intersexuais.
Cabe destacar que não existe a sigla certa e sim a sigla oficial no Brasil, que atualmente
é LGBT, ou seja, já houve outras representações como, por exemplo, GLBT, mas, por uma
reparação ao gênero feminino e às mulheres lésbicas por meio de Conferência Nacional de Gays,
Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais ocorrida em Brasília no ano de 2008, após aprovação
em plenária, a sigla passou de GLBT para ser chamada oficialmente no Brasil de LGBT. Pode ser
que posteriormente ela evolua para LGBTQIA+ ou outra, contudo, para isso ocorrer, precisa ser
aprovado na Conferência Nacional LGBT.
Destacamos ainda que há variações da sigla política de forma inclusiva, mas todas
seguem o mesmo objetivo, ou seja, evidenciar esse grupo. Assim, por exemplo, quando aparecer
a letra “Q” junto a essa denominação – LGBTIQ ou LGBTQ – leia-se a integração de pessoas queer,
e caso tenha o símbolo positivo, o “+” (mais) – LGBTQ+ ou LGBTQIA+ - simboliza afirmar que há
outras identidades de gêneros e sexualidades não contempladas na extensão dessa sigla. Sendo
assim, para entender melhor o conceito, você deve compreender o que significa, principalmente,
quatro pontos: gênero; identidade de gênero; orientação sexual e comportamentos fóbicos
contra essa população.
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5.2. VAMOS ENTENDER O QUE É GÊNERO?
Gênero é construção social, a qual diferencia e normatiza aquilo que é considerado
masculino e feminino dentro da binaridade, devendo ser considerado para essa compreensão os
processos históricos, culturais e políticos atribuídos em uma dada sociedade e em um dado
tempo. De forma tradicional e binária, afirma-se que há dois gêneros mais comuns lançados no
singular: o masculino e o feminino. Porém, os gêneros se apresentam em uma pluralidade de
possibilidades, assim como também sua negação binária. Deste modo, mesmo quando falamos
de masculino e feminino, devemos reconhecer as diversas masculinidades e feminilidades,
podendo ser algo construído, desconstruído, mutável e não limitado, até mesmo reconhecendo
as identidades dentro da não-binaridade.

5.3. E O QUE É TRANSGÊNERO? CISGÊNERO? AFINAL, O QUE ISSO QUER DIZER?
Travestis, transexuais e transgêneros são pessoas que não se identificam com o gênero
com a qual foram designadas pela sociedade a partir de características estipuladas sobre o sexo
biológico, manifestando o desejo de viverem e serem aceitas como sendo do gênero oposto a
essa lógica, temos como exemplo as pessoas transexuais e as travestis.
Já as pessoas cisgêneras são aquelas que se identificam com o gênero designado
socialmente no nascimento, tendo por referência o seu sexo biológico. Assim, se a pessoa foi
designada, por exemplo, no nascimento como do gênero masculino e no decorrer da sua vida se
nota, se identifica, se percebe e vive de acordo com essa identidade de gênero, esse é um homem
cisgênero, independente da sua orientação sexual.

5.4. ENTENDI. ENTÃO O QUE É IDENTIDADE DE GÊNERO?
A identidade de gênero é a forma como uma pessoa se reconhece, possui uma convicção
íntima de si e se mantém nas relações sociais. Esse reconhecimento de si, encontra-se dentro das
possibilidades de gêneros a qual se identifica. Aliás, também pode não se reconhecer com
nenhum destes gêneros. Outro ponto importante, é que a identidade de gênero pode não
guardar relação direta com o gênero designado devido ao sexo biológico ainda no nascimento,
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sendo exemplos dessa identidade: pessoas agêneros; mulheres transexuais; as travestis;
mulheres cisgêneros; homens transexuais; e homens cisgêneros.

5.5. VOCÊ FALOU MUITO SOBRE TRANSEXUAL, TRAVESTIS, AGÊNEROS... O QUE ISSO
SIGNIFICA?
Pessoa transexual é aquela ou aquele que nasce com o sexo biológico diferente do gênero
com o qual se identifica, desejando ser reconhecida ou reconhecido pelo gênero que visa ser
notada ou notado. Detalhe, o que determina se a pessoa é transexual é sua identidade e não
necessariamente o processo cirúrgico. São homens transexuais pessoas que nascem com o sexo
biológico feminino, mas que se identificam, se entendem, como homens, independente de ter
realizado cirurgia de redesignação de sexo e de orientação sexual. Mulheres transexuais são
pessoas que nascem com o sexo biológico masculino, entretanto se identificam, se notam como
mulheres, independente de terem realizado também a cirurgia referenciada anteriormente e de
orientação sexual. As travestis são pessoas designadas como homens ao nascerem, mas possuem
identidade de gênero feminina. Lembre-se que o termo correto para tratamento é sempre “A”
travesti. Já as pessoas agêneras são aquelas que não se identificam ou não se sentem
pertencentes a nenhum gênero.
Ah! Quer saber como não errar ou ofender uma pessoa transexual ou travesti? Pergunte como
ela ou ele deseja ser chamada(o), ser tratada(o), respeite essa forma e estabeleça os
procedimentos conforme o gênero verbalizado. Entenda, quem decide e se autodetermina é a
pessoa, não você sobre ela.

5.6. O QUE É A INTERSEXUALIDADE?
Intersexual é um termo geral adotado para se referir a uma variedade de condições
(genética e/ou somática) com que uma pessoa nasce, apresentando uma anatomia reprodutiva
e sexual que não se ajusta às definições típicas do feminino ou do masculino (ABGLT, 2015).
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Dessa forma, intersexuais são pessoas que nascem com genitália e/ou características
sexuais secundárias que fogem aos padrões socialmente determinados para os sexos citados
anteriormente (BRASIL, 2018).
Ah! Não use o termo hermafrodita porque este é um termo desatualizado e, por vezes,
considerado muito depreciativo!

5.7. OK. MAS O QUE É A TÃO FALADA ORIENTAÇÃO SEXUAL?
É a forma como uma pessoa sente atração e/ou se relaciona emocional, afetiva ou
sexualmente com a(o) outra(o), sendo o lugar de direcionamento do desejo, do afeto. São
exemplos de orientação sexual: a homossexualidade, a heterossexualidade, a bissexualidade,
pansexualidade e assexualidade.

5.8. VOCÊ PODE EXPLICAR MAIS SOBRE CADA UMA DESSAS ORIENTAÇÕES?
Lógico! Vamos falar uma por uma:
● Assexuais: são pessoas (cis ou trans) que não sentem atraídas afetivamente, nem
sexualmente por outras do gênero oposto ou gênero igual;
● Gays: são homens (cis ou trans) que se relacionam afetiva e/ou sexualmente com
outros homens (cis ou trans);
● Lésbicas: São mulheres (cis ou trans) que se relacionam afetiva e/ou sexualmente
com outras mulheres (cis ou trans);
● Bissexuais: São pessoas (cis ou trans) que se relacionam afetiva e/ou sexualmente
com pessoas de dois ou mais gêneros;
● Heterossexuais: São pessoas (cis ou trans) que se relacionam afetiva e/ou
sexualmente por pessoas do gênero oposto (cis ou trans);
● Pansexuais: São pessoas que podem se relacionar afetiva e/ou sexualmente com
outras pessoas, independente de sua identidade de gênero ou sexo biológico.
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OBSERVAÇÕES:
1. O termo correto é “Orientação Sexual” e não “Opção Sexual” como muitas pessoas dizem,
ou seja, não é uma escolha e sim uma condição.
2. Existem ainda homens transexuais gays, mulheres transexuais lésbicas, homens
cisgêneros pansexuais, uma vez que identidade de gênero e orientação sexual são
conceitos diferentes e complementares.

5.9. SERÁ QUE TENHO PRECONCEITO? SERÁ QUE DISCRIMINO ALGUÉM LGBTI?
FIQUEI PREOCUPADA(O) AGORA. VOCÊ PODERIA FALAR O QUE É LGBTIFOBIA?
Sempre é bom refletir sobre as nossas próprias ações e treinar a capacidade de ser
empática (o). Empatia é uma importante habilidade de se colocar no lugar da(o) outra(o)!
Portanto, se não gosto de determinadas brincadeiras, se existem expressões que me ofendem ou
me deixam desconfortável, se há práticas que me deixam mal, entre outros contextos, com
certeza podem ter ações que pratico, assim como outras pessoas, e que podem ofender ou fazer
as pessoas se sentirem ofendidas.
A LGBTIfobia violenta a(o) outra(o)! Podendo ser entendida como a rejeição, o medo, o
preconceito, a discriminação, a aversão e/ou o ódio, de conteúdo individual e/ou coletivo, contra
esse segmento e/ou aquelas(es) que não se encontram dentro do padrão referente ao papel de
gênero predeterminado socioculturalmente para o seu sexo.
Essa ação atua como uma forma específica de sexismo, sendo uma construção social que
se materializa em diversas práticas, que consistem numa permanente promoção de apenas uma
forma de sexualidade (a heterossexual) e de uma única forma de identidade de gênero (a
cisgênero) em detrimento de outras formas de desejo e de outras construções identitárias de
gênero.
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Pense! A partir das suas ações você pode tanto acolher e proteger, quanto ofender e oprimir.
Seja empática(o)!

Ah! Cabe destacar que na realidade das Unidades Socioeducativas podemos atender famílias
que são LGBTIs. Nesse sentido, o conceito de família deve ser compreendido e respeitado
amplamente, havendo diferentes arranjos como, famílias monoparentais; extensa ou ampliada;
reconstituída; famílias homoafetivas; famílias constituídas por pessoas trans (casal trans ou
formado por pessoas cis e trans), entre outras.
TABELA 4 – ALGUMAS EXPRESSÕES QUE NÃO DEVEM SER UTILIZADAS PARA PESSOAS LGBTI
Como aponta a ABGLT o uso destas expressões “além de errado, pode ser ilegal e/ou
prejudicar a honra e dignidade de milhões de pessoas e seus familiares” (ABGLT, 2015, pág.
07).

Não use a expressão “opção sexual”.

Não fale “o travesti” ou “traveco”.
Substitua o termo “hermafrodita”.
Não diga: “veado, bixa, boiola”.

Não utilize o termo “sapatão”.
Frases como “pessoas bissexuais são
confusas”, “aquela/a corta para os dois
lados” não são expressões respeitosas.

Não use a palavra “homossexualismo”.

Utilize “orientação sexual”. Ninguém escolhe
a própria sexualidade, por isso, não é uma
opção. Assim como a pessoa heterossexual
não escolheu essa forma de desejo, a/o
homossexual, bissexual, pansexual, também
não.
Use a travesti. Pessoas travestis devem ser
tratadas sempre no feminino.
O termo correto é intersexual.
Essas expressões são muito ofensivas. Use
formas respeitosas para tratar pessoas gays.
Essa também é uma expressão que pode ser
considerada ofensiva. O termo correto é
lésbica.
Pessoas bissexuais não são pessoas
confusas/os tornando qualquer analogia algo
desrespeitoso.
Historicamente o sufixo “ismo” pode ser
associado a doença. Portanto, o termo
correto é homossexualidade a qual foi
substituído por “dade” (que remete a “modo
de ser”). Assim é correto dizer:
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Não fale mais “GLS”.
As expressões “Sabe me dizer se aquele/a é
homem ou é mulher?”, “aquela pessoa é
travesti, não é?!” podem ser compreendidas
como preconceituosas.
“Nossa! Mas você nem parece ser LGBTI!?” é
uma fala depreciativa.

Não fale para uma pessoa homossexual,
bissexual e trans: “Nossa! Que desperdício!”

Não pergunte para um casal LGBTI: “Quem é
o homem ou a mulher da relação?”.

Não diga: “Tudo bem ser LGBTI, mas não
necessita ficar demonstrando muito!”.

bissexualidade, lesbianidade,
transexualidade, travestilidade.
Como dito anteriormente, o termo correto é
LGBT.
Como já informado, na dúvida, e se
necessário, pergunte diretamente a pessoa
como gostaria de ser tratada/o e qual o
gênero que se identifica.
Ao expressar dessa forma é reforçado os
estereótipos pejorativos e atribui um sentido
negativo em ser LGBTI.
Não podemos atribuir um sentimento
negativo quando abordamos a orientação
sexual e identidade de gênero não
CisHeteroNormativo.
Esse questionamento é invasivo,
constrangendo as pessoas envolvidas.
Relações LGBTIs não necessariamente estão
consignadas a lógicas binárias promovidas
pelas relações CisHeterossexuais.
As pessoas LGBTI, por vezes, são cerceadas
de sua liberdade por motivações de
preconceito e/ou discriminação. Portanto,
essa afirmação limita e invisibiliza as
expressões de gênero e afetivas de pessoas
LGBTIs.
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6. DIREITOS

GARANTIDOS

E

SUA

APLICABILIDADE

NOS

PROCEDIMENTOS DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DF
Para além de direitos básicos garantidos constitucionalmente a toda a população
brasileira – o que inclui a população LGBTI – tais como à vida, à liberdade, à propriedade, à
privacidade, ao trabalho, dentre muitos outros, esta população também está resguardada em
algumas especificidades.
Você sabia que as(os) adolescentes e jovens LGBTI possuem direitos específicos
garantidos por lei ou legislação correlata? Vamos conhecer alguns:

6.1. DIREITO AO NOME SOCIAL E RESPEITO À IDENTIDADE DE GÊNERO DAS PESSOAS
TRANS.
Um dos direitos mais básicos que adolescentes e jovens trans possuem é o direito ao uso
do nome social e o respeito à sua identidade de gênero, conforme descrito no Decreto Federal
nº 8.727/2016, no Decreto Distrital nº 37.982/2017, na Portaria nº 4/2020 da SEJUS/GDF e
Portaria conjunta nº 3/2017 da SEPLAG/SEDESTMIDH.
Isso significa que elas/eles podem autodeclarar o nome que desejam ser chamadas (os)
no momento do atendimento ou ao decorrer do acolhimento e acompanhamento no Sistema
Socioeducativo. Portanto, em toda a Administração Pública Direta e/ou Indireta, que inclui o
Sistema Socioeducativo Distrital.
Nas unidades socioeducativas, os sistemas e instrumentos de registro de informações
referentes as (os) adolescentes ou jovens trans deverão conter campos próprios destinados ao
nome social, respeitando à sua identidade de gênero, devendo estar presentes nos documentos
produzidos e, em caso de ainda não retificação dos documentos pessoais, seguido com o nome
que consta no documento civil conforme previsto no artigo 3º do Decreto nº 37.982/2017, no
artigo 8º da Portaria nº 4/2020 da SEJUS/GDF e no artigo 2º da Portaria conjunta nº 3/2017 da
SEPLAG/SEDESTMIDH.
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Cabe destacar que as mesmas prerrogativas valem as(aos) adolescentes ou jovens
egressas(os) do Sistema Socioeducativo do DF, os quais não tiveram seus documentos civis
retificados.
OBSERVAÇÃO: Ressalta-se, que o não respeito ao nome social e toda e qualquer identidade de
gênero e orientação sexual é um tipo de violência LGBTIfóbica, criminalizado conforme Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 26, do STF, do ano de 2019.

6.2. DIREITO À REVISTA HUMANIZADA E O RESPEITO À ORIENTAÇÃO SEXUAL E
IDENTIDADE DE GÊNERO DE ADOLESCENTES E JOVENS LGBTI NAS UNIDADES DE
ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO.
Com relação às adolescentes transexuais e travestis e aos adolescentes transexuais,
deverão ser encaminhadas(os) às Unidades Socioeducativas de Semiliberdade e Internação
destinadas ao atendimento e acompanhamento do público feminino, conforme disposto no
artigo 10, da Portaria nº 04/2020 da SEJUS/GDF. Destaca-se, que referente ao atendimento
inicial, deverão ser acompanhadas(os) dentro das mesmas prerrogativas. Portanto, devendo
manter-se no espaço destinado ao público feminino.
As revistas superficiais e minuciosas realizadas nas unidades socioeducativas deverão
ser executadas por agentes do Sistema Socioeducativo do gênero feminino, conforme previsto
no artigo 15 da Portaria supracitada. As demais ações de revistas, deverão ser conduzidas e
realizadas, preferencialmente, pelas agentes, salvo nos casos em que estas profissionais
necessitem de apoio dos agentes socioeducativos para condutas específicas e pontuais.

6.3. DIREITO À VESTIMENTA E USO DE ACESSÓRIOS RESPEITANDO A IDENTIDADE
DE GÊNERO DE ADOLESCENTES E JOVENS TRANS NO SISTEMA
SOCIOEDUCATIVO.
A Portaria nº 4/2020 da SEJUS/GDF afirma nos artigos 13 e 14 que para a(o) adolescente
e jovem trans será permitido o uso de vestimentas e acessórios, incluindo a roupa íntima, de
acordo com a sua identidade de gênero e observadas as normas institucionais quanto a esse
aspecto. Cabe destacar que esse direito é extensivo às ações diárias, assim como atividades
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externas, por exemplo, consultas médicas, audiências judiciais, cursos, entre outras
oportunidades.
OBSERVAÇÃO:

Recomenda-se

que

em

caso

de

acolhimento,

atendimento

e/ou

acompanhamento de adolescentes e jovens LGBTI com demais expressões de gêneros para fins
de uso de vestimenta e acessórios, os quais correspondam a respectiva expressão do gênero
assumida, seja solicitado estudo de caso multidisciplinar, o qual será baseado nas previsões legais
quanto aos direitos de crianças e adolescentes e os direitos de pessoas LGBTI garantidos no
âmbito do DF e nacional.

6.4. DIREITO À VISITA A ADOLESCENTES E JOVENS LGBTI ACOMPANHADAS(OS) NO
SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO DF
6.4.1. Visitas íntimas
Para aquelas(es) adolescentes ou jovens LGBTI, em cumprimento de medida
socioeducativa de internação e internação provisória, casadas(os) ou que vivam em união estável
comprovada, é garantido o direito à visita íntima, observando-se dias e horários próprios
definidos pelas normativas institucionais de cada unidade, considerando a Portaria nº 508 de 21
de dezembro de 2018 da Secretaria de Estado de Políticas para Crianças, Adolescentes e
Juventude do Distrito Federal – SECRIANÇA/GDF e de acordo com a previsão legal da Lei Federal
nº 12.594/2012, conforme apresentado no artigo 68.

6.4.2. Visitas externas
Na realidade das unidades socioeducativas podemos atender e/ou acompanhar
famílias, amigas(os), entre outras pessoas, que integram a rede afetiva, pessoal e social da(o)
adolescente e jovem acompanhadas(os) e que são pessoas LGBTI. Assim, devem fazer jus às
prerrogativas de direito da população em tela. A Portaria nº 4/2020 afirma, no artigo 20, que
“Fica garantido o direito à livre manifestação da orientação sexual e da identidade de gênero às
pessoas que visitam os(as) adolescentes ou jovens privados(as) ou restritos(as) de liberdade, ou
a qualquer pessoa que por qualquer razão adentrar em Unidades Socioeducativas do Distrito
Federal [...] devendo ser respeitado o direito de ser tratada pelo seu nome, de acordo com a sua
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identidade de gênero, bem como terá respeitada sua identidade de gênero para a realização de
revista pessoal superficial ou minuciosa”.

6.5. DIREITO À ATENÇÃO INTEGRAL, À SAÚDE DE ADOLESCENTES E JOVENS LGBTI
ATENDIDAS(OS) E ACOMPANHADAS(OS) NO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO DO
DF.
De acordo com a Portaria nº 2.836, de 01 de dezembro de 2011, estabelecida pelo
Ministério da Saúde, a qual institui a Política Nacional de Saúde Integral LGBT, ressalta-se que “a
discriminação por orientação sexual e por identidade de gênero incide na determinação social da
saúde, no processo de sofrimento e adoecimento decorrente do preconceito e do estigma social
reservado às populações de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais” (BRASIL, 2011, pág.
18).
O direito à saúde para este segmento dialoga com os princípios constitucionais do
Sistema Único de Saúde – SUS referente à universalidade, à integralidade e à participação
previsto conforme a seguinte exposição:

a) a universalidade do acesso, compreendido como o “acesso garantido aos serviços
de saúde para toda população, em todos os níveis de assistência, sem preconceitos
ou privilégios de qualquer espécie”; b) a integralidade da atenção, “entendida como
um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigido para cada caso, em todos os níveis de complexidade
do sistema”; c) a participação da comunidade institucionalizada por meio de lei
regulamentar nos conselhos e conferências de saúde. (Ibidem, pág. 17).

Nesse sentido, a saúde integral deve ser notada como a adoção de ações de promoção,
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, produção de conhecimentos e o fortalecimento
da participação popular nos espaços de controle social.
Segundo o parágrafo único do artigo 7º da Portaria nº 4/2020 da SEJUS/GDF, as(os)
adolescentes e jovens que se afirmam como LGBTI não deverão ser submetidas(os) a quaisquer
atendimentos - inclusive médicos, psiquiátricos ou psicológicos - com a finalidade ou intenção de
patologização da identidade de gênero ou da orientação sexual, bem como a realização de
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tratamento para conversão, reversão, readequação ou reorientação de identidade de gênero e
orientação sexual.
Assim, é vedado atendimentos médicos, psiquiátricos ou psicológicos, entre outros, que
possam se configurar como “cura gay”, os quais têm a finalidade ou intenção de realizar
diagnóstico que resultem em um enquadramento como uma doença acerca das identidades e
sexualidades.
Desta feita, há demandas específicas do público LGBTI as quais merecem atenção, tais
como:

●

A inclusão dos quesitos de identidade de gênero e de orientação sexual nos formulários,
prontuários e sistemas de informação em saúde dentro dos sistemas operacionalizadas
pelas Gerências de Saúde – GESAU integrantes do Núcleo de Atendimento Inicial – NAI e
das unidades socioeducativas de internação;

●

Ações socioeducativas que prezam pela discussão e garantias dos direitos sexuais e/ou
reprodutivos e o respeito ao direito à intimidade e à individualidade;

●

A atenção e o estabelecimento de normas e protocolos de atendimentos específicos para
as adolescentes e jovens lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis;

●

Promoção, manutenção e o fortalecimento de ações de prevenção das Infecções
Sexualmente Transmissíveis – ISTs, assim como ao HIV e a Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS), com especial foco nas populações LGBTI;

●

Atenção, atendimento e acompanhamento referente às demandas apresentadas por
adolescentes e jovens LGBTI quanto à requisição ao processo transexualizador, devendo
as ações serem articuladas intersetorialmente entre a unidade socioeducativa e a rede
local do SUS;

●

Implementação do protocolo de atenção contra a violência homofóbica e/ou transfóbica
sofrida por adolescentes e jovens LGBTI.
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Entre outros destaques à saúde integral de adolescentes e jovens LGBTIs, chama-se
atenção para a administração de bloqueadores hormonais e da hormonioterapia para transexuais
ou travestis atendidas(os) e acompanhadas(os) pelo Sistema Socioeducativo distrital, cabendo
informar que de acordo com a Resolução nº 2.265/2019 do Conselho Federal de Medicina é
previsto que:
● Para adolescentes com menos de 16 anos de idade, o CFM determina que seja feito
acompanhamento psicológico, porém sem a intervenção de quaisquer tratamentos
hormonais.

Apenas a partir da puberdade é que o bloqueio hormonal pode ser

ministrado;
● Adolescentes trans podem iniciar tratamento hormonal a partir dos 16 anos de idade,
desde que com autorização dos pais ou responsável legal e mediante estudo de caso por
profissional capacitado e/ou instituição competente para este fim;
● Quando o/a jovem no Sistema Socioeducativo tiver mais de 18 anos de idade, a ela/ele
será facultada(o) iniciar ou continuar com os tratamentos hormonais referentes ao
processo transexualizador na rede do SUS.
Figura 1 - Como garantir os direitos as(os) adolescentes e jovens LGBTI ao longo do acompanhamento
socioeducativo?
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7. COMO GARANTIR OS DIREITOS DAS(DOS) ADOLESCENTES E JOVENS LGBTI NO
ACOMPANHAMENTO SOCIOEDUCATIVO?
Aqui iremos apresentar as implicações das abordagens anteriormente explicitadas para o
trabalho socioeducativo. Ou seja, como realizar o acolhimento, acompanhamento e tratamento
adequados à população LGBTI no contexto do trabalho socioeducativo.
É preciso iniciar ressaltando que não há receitas prontas que funcionarão em todos os
casos. Esta cartilha apresenta algumas diretrizes e parâmetros para auxiliar na condução do
serviço socioeducativo no trabalho com o público LGBTI. No entanto, algumas situações irão
requerer análise caso a caso. Devendo sempre serem respeitadas as dignidades e direitos das(os)
adolescentes e jovens. Na compreensão de que o trabalho socioeducativo deve favorecer um
desenvolvimento saudável, ruptura do contexto infracional, responsabilização, ressocialização e
reeducação a todas(os) socioeducandas(os), respeitando a sua individualidade, bem como sua
orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, dentre outras diferenças.
Outro lembrete importante é que é característica natural da adolescência a construção
da identidade e as descobertas sexuais. Dessa forma, o trabalho socioeducativo deve considerar
o momento de vida das(os) jovens promovendo reflexões, discussões e atividades que
possibilitem a ampliação do autoconhecimento, respeito aos sentimentos e dúvidas, sem que
elas(eles) sofram quaisquer constrangimentos pela expressão das suas identidades e afetos.
Assim, expõe-se abaixo como diretrizes que devem ser parâmetros para o acolhimento,
acompanhamento, abordagem e tratamento adequados para a população LGBTI no Sistema
Socioeducativo:
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Figura 2 - Diretrizes gerais para o acolhimento, acompanhamento e tratamentos adequados à população LGBTI no

Figura
Figura \* ARABIC
2 - Processo
sistemaSEQ
socioeducativo
do Distrito
Federal. de trabalho contendo as diretrizes para acolhimento, acompanhamento
e tratamento adequados à população LGBTI atendidas(os) nas unidades socioeducativas do DF.
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8. REDE DE ATENDIMENTO, APOIO E ORIENTAÇÃO À POPULAÇÃO LGBTI
NO DF
O adequado acolhimento e acompanhamento ao público LGBTI do Sistema
Socioeducativo se fortalece intersetorialmente no trabalho em rede com outras instituições
corresponsáveis pela garantia dos direitos a esta população. A seguir, constam listadas
instituições7 que formam a rede de proteção aos direitos LGBTI e suas áreas de atuação. Neste
sentido, o trabalho consiste em identificar as demandas dessa população para encaminhamento
às instituições parceiras.

7

Prezada(o) leitora(o) a depender do momento que esteja lendo essa cartilha, alguns dos e-mails e telefones das
instituições poderão estar desatualizados. Portanto, consulte lista atualizada na internet.
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CANAIS DE DENÚNCIA
DISQUE 100
Canal do Governo Federal responsável por receber, analisar e encaminhar denúncias de violações de
direitos humanos relacionadas aos seguintes grupos e/ou temas: Crianças e adolescentes; LGBT; Pessoas
idosas; e pessoas com deficiência.

DISQUE 162
Canal de ouvidoria do Governo do Distrito Federal, responsável por receber sugestões, críticas, denúncias
e elogios.
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9. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conquista de direito LGBTI é um processo complexo e que merece a imprescindível
atenção e compromisso da sociedade e das(os) representantes do estado a qual, conjuntamente,
devem primar pela superação da LGBTIfobia, ora já criminalizada no Brasil. No entanto, ainda
sendo uma triste realidade os vários cenários de violências e a negação de direitos a partir do
preconceito e discriminação com base na orientação sexual e/ou identidade de gênero dessas
pessoas.
Deste modo, esta cartilha visa colaborar na qualificação do atendimento e
acompanhamento de adolescentes e jovens LGBTI, autoras(es) de atos infracionais e seus(suas)
respectivas(os) familiares, assim como demonstra o ganho para as(os) próprias(os) servidoras(es)
que buscam por mais orientação sobre a temática.
Durante o período de construção da Cartilha, existiram várias ideias, sugestões e
recomendações que provocaram profundos diálogos, troca de saberes entre as(os) participantes
e propostas de ações futuras a serem adotadas de forma permanente e contínua na realidade do
Sistema Socioeducativo Distrital, sendo apresentadas a seguir:

● Formação e capacitação contínua e permanente das(os) gestores, servidoras(es) e
prestadores de serviços do Sistema Socioeducativo;
● Constituição

de

um

Comitê

LGBTI

do

Sistema

Socioeducativo

para

acompanhamento e atualização da presente Cartilha e criação e desenvolvimento
de demais documentos análogos ao tema;
● Criação de um protocolo de atendimento, acolhimento, acompanhamento e
tratamento adequados ao público LGBTI no Sistema Socioeducativo do DF,
englobando a necessidade e particularidade de cada programa de atendimento
sob responsabilidade da Subsecretaria do Sistema Socioeducativo;
● Incentivo à criação e realização de projetos socioeducativos e ações voltadas à
temática LGBTI, celebrando datas comemorativas importantes para essa
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comunidade, a serem desempenhadas nas unidades orgânicas e de atendimento
da SUBSIS;
● O fortalecimento da parceria entre as pautas de Direitos Humanos e Igualdade
Racial por sua área LGBT e do Socioeducativo, respeitando a transversalidade dos
temas para a construção de políticas e ações futuras voltadas para adolescentes e
jovens LGBTI autoras(es) de atos infracionais e respectivas famílias;
● Criação, dentro da Escola Distrital de Socioeducação, de um eixo de estudo,
pesquisa, produção de conhecimento e ensino crítico destinado à temática de
gênero, identidade de gênero, expressões de gênero, sexualidades, orientação
sexual e demais temáticas transversais, com incentivo a participação de pessoas
LGBTI na docência e demais ações pedagógicas;
● Cumprimento e avanço dos compromissos apresentados no Plano Decenal de
Atendimento Socioeducativo, PDASE, quanto aos cuidados e ações voltadas à
dimensão LGBTI e assuntos transversais como gênero, sexualidade, identidade de
gênero, orientação sexual para o Sistema Socioeducativo do DF;
● Fomento, elaboração, criação, realização, valorização e divulgação de pesquisas,
estudos, artigos, entre outros, relacionadas à temática LGBTI e o Sistema
Socioeducativo do Distrito Federal e do contexto nacional.

Entende-se que a presente Cartilha subsidia respostas a muitos questionamentos, dando
um suporte inicial e imprescindível às situações complexas que, em alguns casos, por falta de
orientação sobre o tema, recai em ações de preconceito e/ou discriminação de cunho fóbico ao
segmento LGBTI. Portanto, entende-se que este documento soma na garantia de direitos e
qualidade de vida para as(os) adolescentes e jovens LGBTI acolhidas(os) nas unidades do Sistema
Socioeducativo Distrital, assim como para toda a comunidade socioeducativa do DF, promovendo
um espaço de respeito à diversidade e fortalecimento da cidadania LGBTI.
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