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RESUMO 
 

 

O segmento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) estão entre os vários 

grupos na cena social brasileira que mais sofrem violações de seus direitos humanos e estão 

mais expostos/as a situações de humilhação e violência. A partir desse contexto, foi proposto  e 

mapeado as políticas públicas de segurança existentes e destinadas a LGBT no Brasil. Analisar 

os alcances e os limites das ações e políticas públicas de segurança para LGBT nas três esferas 

de governo e o processo de consolidação destas políticas como um direito fundamental da 

cidadania LGBT. Por isso, é necessário identificar as propostas da área de segurança pública 

para o segmento LGBT, registradas em espaços privilegiados de manifestação da sociedade 

civil como, as Conferências nacionais LGBT (2008 e 2011), Diretrizes do I Seminário Nacional 

de Segurança Pública e Combate a Homofobia (2007), Programa Nacional de Direitos 

Humanos - PNDH-2 (2002) e PNDH-3(2010), Programa Brasil sem homofobia (2008), Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (2009), Relatórios da SDH 

(Disque 100: 2011 e 2012), Histórico e Tramitação do PLC 122 (2006-2014), Legislação 

LGBT: municipal e estadual de combate à homofobia (1999-2014). Para efetivar a pesquisa 

optei por uma abordagem qualitativa e a técnica de análise documental foi utilizada para a coleta 

de dados, para em seguida identificar as demandas do movimento LGBT no campo da 

segurança pública. Com esta técnica também foram analisados os documentos dos governos 

federal, estadual e municipal que trazem formalizadas em propostas as demandas de segurança 

pública para LGBT. E a partir dos escritos de vários/as autores/as das ciências sociais e 

jurídicas, como Arendt (2011), Spivak (2010), Appadurai (2009), Boudier (1989), Butler 

(2003), Arretche (2007), Sapori (2010), Protásio (2010), Raupp (2012), Adorno (2007), Appiah 

(2012) procurei analisar os dados sobre a violência dirigida contra LGBT, levantados tanto pela 

sociedade civil como pelo governo. As diferentes ações e o conjunto de 166 marcos legais 

mapeados que estão implementados são insuficientes para o enfrentamento das violências que 

afetam e fazem vítimas mulheres e homens LGBT e não houve um avanço efetivo no campo 

dos direitos humanos para o segmento. O que se tem no campo da segurança são políticas 

genéricas destinadas para toda população. Faltam agilidade e intenções políticas sérias nos 

debates para aprovação de leis que tratam de justiça para com o segmento, como propõe o PLC 

122, o qual visa a criminalização das lgbtfobias. A falta de políticas públicas de segurança 

consistentes é resultante de uma legislação omissa, que não alcança e não responde as demandas 

existentes. As leis que existem são mais ilustrativas que efetivas, na verdade são paliativos, por 

isso não têm força para dar suporte e garantir efetividade às políticas existentes. O levantamento 

feito sobre estas políticas para LGBT mostrou que a maioria das leis provém das esferas 

estadual e municipal, um contraponto revelando ausência do legislativo federal. Em vários 

estados do país os marcos legais foram criados para a promoção dos direitos LGBT, porém, são 

muito frágeis, muito localizados e de pequeno alcance. Estas tantas leis não conseguiram o 

enraizamento necessário para impedir as graves violações dos direitos humanos de LGBT.  

 

 

Palavras-chave: Violência. LGBT. Políticas Públicas. Segurança Pública. lgbtfobia. 



ABSTRACT 
 

 

The segment lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) are among the various groups in 

the Brazilian social scene that suffer violations of their human rights and are more exposed / 

the situations of humiliation and violence. It is from this context that I propose to investigate 

and map the existing public security policies and aimed at LGBT in Brazil. Analyze the scope 

and limits of actions and public security policies for LGBT in the three spheres of government 

and the process of consolidation of these policies as a fundamental right of LGBT citizens. So 

it is necessary to identify the proposals of public safety for the LGBT segment, recorded in 

manifestation of privileged spaces of civil society, national LGBT Conferences (2008 and 

2011), Guidelines of the First National Seminar on Public Security and Combat homophobia 

(2007), National Human Rights Program - PNDH-2 (2002) and PNDH-3 (2010), Brazil without 

homophobia Program (2008), National Plan for the Promotion of LGBT Citizenship and 

Human rights (2009), Reports SDH (Dial 100: 2011 and 2012), History and PLC Procedure 

122 (2006-2014), LGBT Legislation: municipal and state to combat homophobia (1999-2014). 

To narrow the search opted for a qualitative approach and document analysis technique was 

used to collect data, to then identify the demands of the LGBT movement in the field of public 

security. With this technique were also analyzed the documents of federal, state and local 

governments to bring formalized in the proposed public safety demands for LGBT. And from 

the writings of several / the author / the social and legal sciences, as Arendt (2011), Spivak 

(2010), Appadurai (2009), Boudier (1989), Butler (2003), Arretche (2007), Sapori (2010), 

Protásio (2010), Raupp (2012), Adorno (2007), Appiah (2012) tried to analyze data on violence 

against LGBT, raised both by civil society and the government. The different actions and the 

set of 166 mapped legal frameworks that are in place are insufficient to cope with violence 

affecting victims and make women and LGBT men and there was no effective progress in the 

human rights field for the segment. What has been in the security field are generic policies for 

the entire population. Lack agility and serious political intentions in the discussions for the 

approval of laws that deal with justice for the segment, as proposed by the PLC 122, which 

aims to criminalize lgbtfobias. The lack of consistent public security policies is the result of a 

missing legislation, which does not have and does not respond to existing demands. The laws 

that exist are more illustrative that effective actually are palliative, so do not have the strength 

to support and ensure effectiveness of existing policies. The survey on these policies for LGBT 

showed that most of the laws comes from the state and municipal levels, a counterpoint 

revealing absence of the federal legislature. In several states the legal frameworks have been 

created for the promotion of LGBT rights, however, are very fragile, very localized and short 

range. These so many laws have failed rooting necessary to prevent serious violations of human 

rights of LGBT. 

 

 

Keywords: Violence. LGBT. Public Policy. Public Security. lgbtfobia. 
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RESUMÉ 

 
 

Le segment lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT) sont parmi les divers groupes de 

la scène sociale brésilienne qui souffrent de violations de leurs droits humains et sont plus 

exposés / les situations d'humiliation et de violence. Ce est de ce contexte que je me propose 

d'étudier et de cartographier les politiques publiques de sécurité existants et visant à LGBT au 

Brésil. Analyser la portée et les limites des actions et des politiques de sécurité publique pour 

les LGBT dans les trois sphères du gouvernement et le processus de consolidation de ces 

politiques comme un droit fondamental des citoyens LGBT. Il est donc nécessaire d'identifier 

les propositions de la sécurité publique pour le segment LGBT, enregistrée dans la 

manifestation des espaces privilégiés de la société civile, les conférences nationales LGBT 

(2008 et 2011), Lignes directrices du premier séminaire national sur la sécurité publique et le 

combat homophobie (2007), Programme national de droits de l'homme - PNDH-2 (2002) et 

PNDH-3 (2010), le Brésil sans homophobie programme (2008), plan national pour la promotion 

de la citoyenneté LGBT et les droits de l'homme (2009), Rapports SDH (Dial 100: 2011 et 

2012), Histoire et de la procédure PLC 122 (2006-2014), la législation LGBT: municipal et état 

pour lutter contre l'homophobie (1999-2014). Pour affiner la recherche opté pour une technique 

d'approche et l'analyse de documents qualitative a été utilisée pour recueillir des données, 

d'identifier ensuite les revendications du mouvement LGBT dans le domaine de la sécurité 

publique. Avec cette technique ont été également analysé les documents des gouvernements 

fédéraux, provinciaux et locaux pour apporter formalisées dans les exigences de la sécurité 

publique proposées pour LGBT. Et dans les écrits de l'auteur plusieurs / sciences / sociales et 

juridiques, comme Arendt (2011), Spivak (2010), Appadurai (2009), Boudier (1989), Butler 

(2003), Arretche (2007), Sapori (2010), Protásio (2010), Raupp (2012), Adorno (2007), Appiah 

(2012) a essayé d'analyser les données sur la violence contre les LGBT, a soulevé tant par la 

société civile et le gouvernement. Les différentes actions et l'ensemble des 166 cadres juridiques 

mappés qui sont en place sont insuffisantes pour faire face à la violence touchant les victimes 

et rendre les femmes et les hommes LGBT et il n'y avait aucun progrès efficace dans le domaine 

pour le segment droits de l'homme. Quel a été dans le domaine de la sécurité sont les politiques 

génériques pour l'ensemble de la population. Manque agilité et intentions politiques graves dans 

les discussions pour l'adoption de lois qui traitent de la justice pour le segment, tel que proposé 

par le PLC 122, qui vise à criminaliser lgbtfobias. L'absence de politiques cohérentes de sécurité 

publique est le résultat d'une législation manquant, qui n'a pas et ne répond pas aux demandes 

existantes. Les lois qui existent sont plus illustratifs que sont réellement efficaces palliatifs, afin 

de ne pas avoir la force pour soutenir et assurer l'efficacité des politiques existantes. L'enquête 

sur ces politiques pour LGBT a montré que la plupart des lois provient des niveaux étatiques et 

municipales, un contrepoint révélant absence de la législature fédérale. Dans plusieurs Etats les 

cadres juridiques ont été créés pour la promotion des droits des LGBT, cependant, sont très 

fragiles, très localisé et de courte portée. Ces tant de lois ne ont pas l'enracinement nécessaire 

pour empêcher de graves violations des droits humains des LGBT. 

 

Mots-clés:  Violence. LGBT. Politique publique. Sécurité publique. lgbtfobia. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

A vida em sociedade mudou muito desde que há 66 anos, em dezembro de 1948 

aprovou-se a Declaração Universal dos Direitos Humanos e sua publicação fez divisar um novo 

tempo para a convivência humana, onde pressuporia relações de paz que pudessem superar o 

ódio e as marcas deixadas pelas guerras que destruíram milhões de vidas. No caso do Brasil, no 

entanto, mesmo a luta pelos direitos humanos tendo ocupado posição destaque nas últimas 

décadas, ainda se percebe muitos desafios a serem enfrentados. Seja pelo reflexo da herança 

negativa do passado colonial, seja por conta do período da ditadura militar, assim como no 

tempo presente pela desigualdade social que marca a sociedade e a história brasileira. 

Segundo a Carta das Nações Unidas, em seu art. 3°, “todo ser humano tem direito à 

vida, à liberdade e à segurança pessoal” (BRASIL, 2010a). Porém, em algumas partes do mundo 

e também no Brasil, esse direito nem sempre é garantido a todas as pessoas. As populações de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT) estão entre os vários grupos na cena 

social brasileira que mais sofrem violações de seus direitos humanos, assim como pessoas 

vulnerabilizadas por outros marcadores sociais, como os/as pobres, os/as negras/os, os/as 

indígenas, as mulheres, os/as jovens, entre tantos, mais expostos a situações de humilhação e 

violência tanto no espaço público como no privado. É a partir desse contexto, base desta 

pesquisa, que vou procurar investigar e mapear as políticas públicas de segurança existentes, 

como um direito fundamental da cidadania LGBT no Brasil.  

As políticas públicas na área de segurança para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais são os objetos desta tese. Privilegiarei na análise os três primeiros mandatos do 

Governo Federal brasileiro do século XXI, que compreendem os dois mandados do Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2006 e 2007-2010) e da Presidenta Dilma Rousseff (2011-

2014), sem deixar de mencionar as políticas desta área que foram criadas no segundo mandato 

do governo Fernando Henrique Cardoso (1999-2002). O objetivo da pesquisa é analisar as 

dinâmicas, contradições e processos relativos a ações, programas, estruturas e políticas públicas 

do Governo Federal para esta população na área específica da segurança pública, bem como a 

participação da sociedade civil neste debate. Para alcançar esse objetivo, propus o 

encadeamento de três procedimentos: 

- Mapear as ações, programas e políticas públicas do Governo Federal que respondem 

às demandas do movimento LGBT para a área de segurança pública, formalizadas no, Programa 

Nacional de Direitos Humanos - PNDH-2 (2002), Programa Nacional de Direitos Humanos - 

PNDH-3(2010), Programa Brasil sem homofobia (2008), o Plano Nacional de Promoção da 
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Cidadania e Direitos Humanos de LGBT – PNPCDH, LGBT (2009), Relatório da SDH (Disque 

100 – 2011), Relatório da SDH (Disque 100 – 2012), Histórico e tramitação do PLC 122 (2006-

2014), Legislação LGBT: municipal e estadual de combate à homofobia (1999-2014), Plano 

mais Brasil, PPA - Políticas para as mulheres (2012-2015), Relatório de monitoramento: 

Diálogos setoriais - União Europeia-Brasil (2012), Documento base: Sistema Nacional de 

Enfrentamento à Violência contra LGBT - Comitês Estaduais de Enfrentamento à homo-lesbo-

transfobia (2013). 

- Identificar as propostas da área de segurança pública para a população LGBT 

registradas em espaços privilegiados de manifestação da sociedade civil, como, Diretrizes I 

Seminário nacional de segurança pública e combate a homofobia (2007), bem como de espaços 

que expressam posicionamento tanto da sociedade civil quanto do Estado, como os Anais da 

Conferência Nacional de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais – GLBT (2008), 

Texto base da 2ª Conferência Nacional LGBT (2011) e o acervo documental relativo ao tema 

segurança da pesquisa Políticas públicas para a população LGBT no Brasil: um mapeamento 

crítico preliminar, desenvolvida pela equipe do Ser-Tão/UFG (2010). 

- Analisar efetividade, tensões, avanços, retrocessos e processos decisórios das 

propostas formalizadas nos planos e programas do Governo Federal para a segurança de pessoas 

LGBT. 

A proposta de investigar este tema, com os objetivos acima explicitados, fundamenta-

se, em primeiro lugar, na constatação da existência de um contexto de desrespeito, intolerância, 

impunidade e violência às quais, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais estão 

expostas/os cotidianamente. A hipótese é que essa situação de vulnerabilidade deve-se, em 

grande medida, à ausência ou ao alcance limitado de uma legislação que garanta os direitos 

dessa população e que possibilite o exercício pleno da cidadania, que estão entre os vários 

grupos na cena social brasileira que mais sofrem violações de direitos humanos.  

Os dados da violência lgbtfóbica indicam para a existência de um problema mais 

amplo no campo da segurança pública que é o agravamento da vulnerabilidade de grupos 

sociais, como as/os pobres, as/os negras/os, as mulheres e as/os jovens, cuja discriminação é 

intensificada quando a essa condição somam-se orientação sexual e identidade de gênero 

estigmatizadas. 

Penso este tema como importante e urgente, em face da realidade que vivemos e que, 

a nosso ver, constitui um campo de estudo com potencial de aprofundar o conhecimento 

disponível que, muitas vezes, reduz-se à constatação da violência, das informações da mídia e 

das propostas e intenções nunca materializadas dos agentes de segurança e estruturas do Estado. 
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O estudo da segurança para a população LGBT como política pública é um tema que, paralelo 

à atuação do movimento social, pode incidir na construção de processos políticos e novas 

culturas.  

A investigação de políticas públicas, ademais, é relevante e oportuna, entre outras 

razões, porque está em sintonia com o movimento social quanto à cobrança de que 

legisladores/as criem normas específicas de combate à homofobia e que os/as gestores/as 

públicos implementem políticas de Estado, e não apenas ações de governo, com vistas à garantia 

de seus direitos e ao atendimento de suas reivindicações, construídas nos espaços participativos 

de consulta nacional. 

Para averiguar com maior profundidade a interação entre governo e sociedade civil em 

torno das iniciativas, debates e demandas por políticas públicas de segurança para LGBT, optei 

por conduzir a pesquisa por uma abordagem qualitativa. Primeiramente trabalhei com 

referenciais teóricos das ciências sociais e de áreas afins. Ao retomar os conceitos sobre a 

violência parti de diferentes autores /as, como: Arendt (2011), Chauí (1999), Adorno (2002), 

Caldeira (2000), Waiselfisz (2012), Appadurai (2009), Misse (2008), Scott, (1995), Butler, 

(2003), Spivak, (2010), Saffioti, (2001), Piscitelli, (2004), Eribon (2008), Bourdier (1989), 

Welzer-lang, (2004), entre outros para poder entender como a violência ganha particularidades 

quando atinge determinados grupos de pessoas. 

Entre os vários teóricos/as que escreveram sobre a temática das políticas públicas vale 

mencionar alguns com os/as quais trabalhei: Frey (1997), Rua (1998), Saravia (2006), Fraser 

(2006), Arretche (2007), Grojew (2007), Pecheny e Dehesa (2009), Sapori (2010), Raupp 

(2012), Höfling (2012), entre outros pesquisadores/as. Para tratar do tema da segurança pública 

dialoguei com os/as seguintes investigadores/as: Matsuda, Graciano e Oliveira (2009), Becker 

(2008), Soares (2007), Sapori (2010), Soares L. (2011), Lopes (2009), Lemle (2012), Miki 

(2009), Adorno (2002), Protásio (2011), Stochero (2012) e para o quarto capítulo que trata da 

análise das ações e leis sobre segurança para LGBT nas três instâncias de governo reportei-me 

a Appiah (2012), Fraser (2006), Daniliauskas (2011) e Avancini (2014), etc.. 

Para a coleta e interpretação de dados, utilizei a técnica de análise documental para 

identificar as demandas do movimento LGBT no campo da segurança pública. Com esta técnica 

também foram analisados os documentos do governo federal que trazem formalizadas em 

propostas as demandas de segurança pública para LGBT.  

A partir dos escritos destes/as vários/as autores/as procurei analisar os dados sobre a 

violência em geral e outros sobre a violência dirigida contra LGBT, com destaque para os 

números recolhidos e tabulados pelo governo federal a partir do dos dados do Grupo Gay da 
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Bahia (GGB) e do serviço do “Disque 100” (2011 e 2012), site de denúncias da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR). No decorrer da pesquisa, procurei 

analisar se as ações e políticas públicas de segurança surgiram de processos sociais 

democráticos e participativos, que tenham envolvido diferentes segmentos de LGBT e que 

tenham sido efetivadas.  

A tese está organizada em quatro capítulos. No primeiro capítulo procurei formular 

uma leitura sobre o cenário de violação de direitos de pessoas LGBT no Brasil. Para isso, reuni 

reflexões sobre a violência de um modo geral, com ênfase particular nas violências de gênero 

e lgbtfóbicas (lesbofobia, gayfobia, bifobia, trans e travestifobia), haja vista que pressuponho 

que essas modalidades estão na raiz das agressões motivadas por ódio às orientações sexuais 

subalternizadas (lésbicas, gays e bissexuais) e às identidades de gênero estigmatizadas (travestis 

e transexuais), fundadas em visões de mundo sexistas, androcêntricas e heteronormativas.  

A discussão sobre violência toma os mais diferentes contornos tal sua urgência e 

alcance. Em nosso caso, a violência é discutida no âmbito das políticas de segurança para os 

grupos LGBT, tendo, pois, aí seu foco. Assim, para evidenciarmos as questões que envolvem a 

violência contra os grupos LGBT temos a explicitação do argumento de que a violência sofrida 

por este segmento da sociedade tem particularidades e um alcance que justifica a ação 

governamental voltada a combatê-la. 

Ainda que o tema da violência já tenha sido amplamente investigado tanto no Brasil 

como em outros países, esse assunto segue como um desafio a ser problematizado e estudado 

continuamente, tendo em vista a especificidade da questão e de tudo que a ela se agrega.  

O tema das políticas públicas vai compor o segundo capítulo. A primeira parte reúne 

reflexões conceituais a respeito de políticas públicas e os limites dessa modalidade de 

intervenção governamental, seguido pelo agrupamento de um conjunto de seis pré-requisitos 

(diagnóstico, planejamento, suporte legal, corpo técnico, orçamento e controle social) que 

considerei importantes e prioritários para distinguir políticas públicas de simples ações 

governamentais isoladas. Para concluir essa parte, trouxe as dificuldades e desafios inerentes 

aos processos decisórios de todo o ciclo de concepção e implantação desse tipo de ação de 

governo, onde forças progressistas e conservadoras debatem e deliberam sobre as propostas 

apresentadas pelos grupos LGBT e seus/suas aliados/as.  

A principal intenção de deter-me sobre o tema políticas públicas, é tê-lo como segundo 

parâmetro macro de análise das ações do governo no campo da segurança para LGBT as quais 

vou analisar no quarto e último capítulo. 

Já o terceiro capítulo, que trata da segurança pública no Brasil, tem como objetivo 
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desenvolver uma reflexão sobre segurança pública, como terceiro referencial para poder 

analisar as políticas existentes no campo da segurança para LGBT. Está organizado em quatro 

tópicos: o primeiro é onde apresento o vasto campo da segurança pública no Brasil, num cenário 

marcado por desigualdades e injustiças. Nesta parte inicial discuto o tema a partir do sentido 

mais conhecido da segurança, que é o da proteção da vida como direito de todas as pessoas, 

chegando ao significado mais político da expressão, entendida como um direito de todo/a 

cidadão/ã. 

Na segunda parte apresento as ações gerais de segurança pública apresento um 

panorama de ações e programas governamentais na área da segurança pública brasileira, com 

destaque para iniciativas tomadas entre os anos 2000 e 2014, especialmente de enfrentamento 

à violência de gênero e à lgbtfobia. E na terceira parte apresento um mapa dos operadores/as de 

segurança no Brasil e alguns aspectos da formação que lhes é oferecida no campo dos direitos 

humanos e cidadania LGBT. Faço um destaque a presença das mulheres nas corporações e à 

Rede Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT (Renosp). Ainda neste capítulo 

retomo a agenda das políticas públicas de segurança para LGBT no Brasil no período de 2002 

a 2014, pontuando as demandas e propostas tanto da sociedade civil quanto do governo para o 

segmento LGBT nesta área e concluo comentando a principal demanda reivindicada pelas 

pessoas LGBT e suas organizações que é o projeto de lei da câmara, o PLC 122, que tornará 

crime e punirá discriminação por gênero, identidade de gênero e por orientação sexual, não 

beneficiando somente o segmento lgbt, mas também discriminação contra pessoas com 

deficiência, negros/as, idosos/as e grupos religiosos. 

No quarto e último capítulo mapeei e apresento um conjunto de ações e leis na área da 

segurança pública brasileira, destacando as iniciativas adotadas nessa primeira década do século 

XXI, sobretudo de combate à violência lgbtfóbica. As políticas públicas catalogadas em 

documentos dos governos federal, estadual e municipal as quais elegi para analisar, constituem 

um conjunto de registros composto por leis, decretos, resoluções e portarias editadas por 

aprovação nos níveis municipal, estadual e federal. Esse primeiro grupo de documentos contém 

os marcos legais existentes para o campo da segurança e que beneficia direta ou 

transversalmente o segmento LGBT.  

A intenção nessa quarta e última parte da tese é retomar o conjunto de atos normativos 

catalogados para analisá-los enquanto políticas públicas de segurança destinadas ao segmento 

LGBT à luz das reflexões teóricas apresentadas nos capítulos anteriores. Com a mesma 

intencionalidade, quero a partir das unidades de análise convencionadas, observar se as ações 

estabelecidas nas três esferas de governo correspondem ao que se pede de uma política pública, 
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na perspectiva dos seis requisitos mínimos por mim apresentados bem como dos demais 

elementos conceituais e teóricos trazidos neste texto. 

Por fim, nesse quarto e último capítulo olho os dados para ver possíveis intersecções 

quanto a abrangência e especificidade dessas leis procurando analisar se há um processo de 

capilarização e efetividade dessas políticas para a vida das pessoas as quais elas se destinam.  

As múltiplas manifestações de violência de gênero e de violência lgbtfóbica e os 

desafios das políticas públicas, apresentadas nesta tese, ilustram a complexidade da segurança 

pública no Brasil frente às muitas e diferentes demandas pautadas pelo segmento LGBT. O país 

vive tempos de avanços e retrocessos na busca de superação de seus dilemas e da consolidação 

da democracia. 
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1 VIOLÊNCIA CONTRA LGBT NO BRASIL 
 

 

A discussão sobre violência toma os mais diferentes contornos tal sua urgência e 

alcance. Vários setores pelas mais diferentes razões têm estudado este tema, por isso é debate 

dentro da sociologia, da psicologia, da pedagogia entre outras áreas do conhecimento. Em nosso 

caso, a violência é discutida no âmbito das políticas de segurança para os grupos LGBT, tendo, 

pois, aí seu foco. Assim, para evidenciarmos as questões que envolvem a violência contra os 

grupos LGBT temos a explicitação do argumento de que a violência sofrida por este segmento 

da sociedade tem particularidades e um alcance que justifica a ação governamental voltada a 

combatê-la. 

Para empreender esta discussão, este capítulo está dividido em quatro partes, tendo, 

inicialmente, uma abordagem mais abrangente sobre a natureza e as modalidades de violência; 

em seguida, se detém na reflexão sobre a violência de gênero e por fim, aprofunda os conceitos 

e as manifestações de uma forma particular da violência de gênero, que é a violência lgbtfóbica1. 

Esta que é entendida como uma das múltiplas formas de preconceito que, segundo Werneck 

(2005), têm origem na não aceitação da diversidade sexual e estão camufladas “no cuidado 

excessivo, nas gracinhas e piadas, no riso, no olhar, na fala e até mesmo no silêncio, na 

formação dos grupos, na distinção entre os sexos, naquilo que se vê e deseja esquecer” (p. 21) 

e se expressam, de forma mais extrema, no desprezo e agressão motivados por ódio, aversão e 

antipatia a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

 

 

1.1 As múltiplas faces da violência 

 

 

Ainda que o tema da violência já tenha sido amplamente investigado tanto no Brasil 

como em outros países, esse assunto segue como um desafio a ser problematizado e estudado 

continuamente, tendo em vista a especificidade da questão e de tudo que a ela se agrega. Por 

isso, retomo conceitos sobre a violência a partir de diferentes autores/as para poder entender 

como a violência ganha particularidades quando atinge determinados grupos de pessoas.  

Na busca de entendimento para essas peculiaridades é que problematizo: Existe 

                                                           
1 Nesta tese, faço opção por usar lgbtfobia e não homofobia (exceto nos casos de citação direta a autores/as), a 

partir do que Mello et al (2012)dizem, que o preconceito que afeta os homossexuais é diferente da intolerância e 

desprezo que afeta travestis, transexuais, bissexuais e lésbicas, e enfatizam que estas são triplamente desprezadas 

pela lesbofobia, sexismo e machismo, por isso nomear esse ódio e desprezo as pessoas desses grupos como 

lgbtfobia. 
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alguma especificidade da violência dirigida a LGBT? Quem são os agentes dessa violência? Há 

diferenças entre as violências que vitimam lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais? 

Quais as possíveis causas dessa violência? Nessa seção reflito sobre essas e outras questões, 

começando, porém, com uma reflexão sobre o que é violência, pois a compreensão sobre este 

conceito é fundamental no âmbito desta pesquisa. 

Assim como são muitas as faces e tipificações da violência, também é amplo e variado 

o seu conceito. A definição dada por Houaiss2 (2001), por exemplo, refere-se ao uso da força 

física nos atos de violência contra outras/os, assim como àqueles que não envolvem força física, 

mas representam a negação da justiça e de direitos a determinados segmentos, com 

desdobramentos sobre a vida das pessoas e sobre a dinâmica da vida social.  Nesse sentido, ao 

refletir sobre este tema, Chauí (1999, s/p) também se remete à dimensão da força e do poder 

físicos usados para ferir, porém, amplia a definição, dizendo que violência tem a ver com:  

 
 Tudo o que age usando à força para ir contra a natureza de alguém; 

 Todo ato de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 

constranger, torturar, brutalizar); 

 Todo ato de transgressão contra o que alguém ou uma sociedade define como justo e como 

direito. Consequentemente, violência é um ato de brutalidade, maus-tratos e abuso físico ou 

psíquico contra alguém e caracteriza relações sociais definidas pela opressão e intimidação, 

pelo medo e pelo terror. 

 

 

Esses conceitos reafirmam a ideia de que toda força e poder, usados de maneira 

agressiva com a finalidade de intimidar e amedrontar, ferem o direito e a liberdade de alguém. 

Por isso, é muito difícil apresentar uma razão convincente para o emprego de ações nítida ou 

dissimuladamente violentas, uma vez que os argumentos para justificar a violência comumente 

são contraditórios por isso sempre questionáveis.  

Nesse sentido, a partir do que Arendt (2011) discute, pode-se dizer que a natureza da 

violência é ser um instrumento ou meio que invariavelmente usa o objetivo final como 

justificativa e como direcionamento para sua ocorrência. E conclui a autora, se a violência 

necessita de argumentos que a expliquem e a sustentem, ela não tem essência e de nada valem 

seus propósitos.  

Sendo assim, posso pensar que, se a violência tivesse de fato alguma substância ou 

valor, a mesma se imporia sem necessidades de justificativas e não seriam necessários tantos 

                                                           
2 Qualidade do que é violento. Ação ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou algo) ou 

intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força (sem lei, a polícia pratica violência contra 

indivíduo); exercício injusto ou discricionário, ilegal, de força ou de poder; cerceamento da justiça ou do direito; 

coação, opressão, tirania; [...] constrangimento físico ou moral exercido sobre alguém, para obrigá-lo a submeter 

a vontade de outrem; coação” (HOUAISS, 2001, p. 2866). 
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estudos procurando entendê-la e tantos gastos para investigá-la e outros tantos para combatê-la 

nos casos onde ela machuca e ceifa tantas vidas. Portanto, a violência não pode encontrar algum 

sentido que a sustente, pois é vazia de sentido.  

Já para Velho (1996), a “violência não se limita ao uso da força física, mas a 

possibilidade ou ameaça de usá-la constitui dimensão fundamental de sua natureza” (p. 10). 

Assim, xingamento, injúria, desprezo também são exemplos de violência, uma vez que são 

utilizados para fazer uma pessoa sentir-se diminuída e inferiorizada. Nesse sentido, a 

costumeira assimetria entre pais/mães e filhas/os, patroas/ões e empregadas/os, policiais e civis 

ou qualquer tipo de relação em que haja ameaça de uma parte sobre a outra já constitui um ato 

potencialmente violento, pois intimida e amedronta a parcela mais vulnerável da relação.  

Nessa mesma linha, no artigo “O monopólio estatal da violência na sociedade 

brasileira contemporânea”, Adorno (2002) diz que “na história do moderno pensamento 

ocidental, o conceito de violência nasce atrelado ao pressuposto antropológico da absoluta 

autonomia do indivíduo. Tudo o que pudesse constrangê-la ou restringi-la de alguma forma 

poderia ser então qualificado de violência” (p. 6). 

 A partir da reflexão do autor, posso pensar que ter autonomia é um valor inegociável, 

o que equivale dizer que toda vez que uma pessoa tem sua liberdade ameaçada, ela/e está 

sofrendo algum tipo de violência. Ao mesmo tempo, que isso parece significativo, este 

pensamento pode ser uma armadilha, pois pode alguém que discrimina ter a liberdade para 

discriminar? Se não tem, então estamos limitando essa pessoa?  

Para Guimarães (2014) “discriminar ainda é visto – e vendido – por alguns como um 

“direito”, ou, como gostam de dizer, “liberdade de expressão”. Porém, discriminar pessoas não 

é e jamais será um direito” (GUIMARÃES, 2014, s/p).  Por isso, recorda o professor e advogado 

Joaquim (2014) que “todos são iguais perante a lei” como diz a Constituição brasileira e, assim, 

ainda que situações de discriminação sigam afetando muitas pessoas e mesmo havendo o 

entendimento de que nenhum indivíduo é forçado a gostar de pobre, do/a deficiente físico, de 

LGBT, do índio ou de negros/as, respeitar o direito delas/deles é obrigação de todos/as. 

Ante a questão, outros estudos mapeiam diferentes formas através das quais a violência 

é exercida, inclusive, em práticas seculares que culturalmente são tidas como não violentas. 

Dentro de casa, por exemplo, crianças têm sido agredidas através de puxões de orelha, 

beliscões, tapas, chineladas, entre outras formas de castigo corporais, numa prática que se repete 

há tantas gerações que Santini e Williams (2012) chegam a dizer que “este tipo de violência é 

tão antiga que se confunde com a própria história da humanidade” (p. 604). Daí que a punição 

física, para muitos/as pais e mães é a resposta para “controlar” uma criança desobediente ou 
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uma forma de “educar”.  

Ainda no contexto doméstico ou intrafamiliar, há as violências expressas em 

humilhações embutidas em “brincadeiras” infantis entre as próprias crianças, passando para as 

violências sexuais praticadas por parentes adultos contra crianças e adolescentes, sem esquecer 

as diversas formas de violência de namorados e maridos contra namoradas e esposas, compondo 

um quadro de violações cotidianas mais recorrentes do que os casos narrados e quantificados 

pelas autoridades públicas. Essas violências são reais, porém, ainda pouco notificadas, pois 

quase sempre o fato é amparado no segredo da vergonha ou na ameaça de mais agressões ou 

mesmo legitimado no contexto de uma cultura machista.  

Pensando nas dimensões macro dessa realidade, Caldeira (2000) discute questões 

como segregação, crime e cidadania em sua obra “Cidade de muros”, na qual aborda aspectos 

da violência como um dispositivo que, do ponto de vista de classe, aparta pobres e ricos: “A 

violência e o medo combinam-se a processos de mudança social nas cidades contemporâneas, 

gerando novas formas de segregação espacial e discriminação social” (p. 9). O pensamento da 

autora aponta para a existência de elementos que compõem a complexa teia de causalidades da 

violência no Brasil que, além de classe, inclui variáveis de etnia, escolarização, gênero e 

orientação sexual, entre outras.  

Essas diferenças, por si só, não produzem ou não deveriam produzir desigualdades, 

como reflete Piscitelli (2008), por isso, a autora chama a atenção para a questão das diferenças 

perguntando se essas são resultantes de exclusão, exploração, desigualdades ou, ao contrário, 

se elas resultam de situações inversas como igualdade, diversidade e ações reais de democracia. 

Para ela, a diferença necessariamente não é um indicador que torna uns superiores e outros 

subalternos. Assim, a partir da ideia de intersecção, Piscitelli (2008) afirma que se pode 

problematizar sugestivamente como o poder é distribuído ou como as diferenças são 

estruturadas e a partir daí enxergar como esses fatos definem as posições desiguais dos 

diferentes grupos no mundo.  

Nessa mesma direção, Pereira (2010) diz que ao se pensar diferentes cruzamentos da 

violência, com marcadores sociais como gênero, deparamos com pensamentos que tomam a 

violência como algo episódico, esquecendo que ela tem relação com várias situações e 

realidades presentes na cotidianidade dos indivíduos e da sociedade. Há, ainda, pessoas que 

empregam o termo sem nenhuma criticidade ou de maneira muito fechada, reforçando 

binarismos, como “vítima e agressor”, “agência e opressão” (p. 357), fazendo da 

insubordinação à lei a única maneira possível das vítimas se expressarem.  

Dado o seu caráter social, a violência se materializa em redes muito mais complexas 
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do que os binarismos sugerem, invariavelmente, envolvendo vítimas, agressores e uma ampla 

diversidade de cúmplices e de contestadores. Além do mais, as vítimas algumas vezes se 

expressam não na insubordinação à lei, mas justamente ao contrário, na exigência de que 

determinadas normas sejam cumpridas como, por exemplo, a Lei Maria da Penha3. 

Combinadas de maneiras diversas, variáveis como as diferenças de etnia, gênero e 

orientação sexual, classe, nível de escolaridade, entre outras, resultam nas muitas formas de 

violência que têm na taxa de homicídio um dos indicadores mais elementares. Nesse sentido, 

segundo o mais recente “Mapa da Violência no Brasil” (WAISELFISZ, 2012), com base em 

dados do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde, nos 30 anos que vão 

de 1980 a 2010, o Brasil passou de 13.210 homicídios por ano para 49.932 – o que equivale a 

um incremento de 259%. Neste mesmo período a população em geral também cresceu, porém, 

muito menos do que a taxa de homicídio em grupos de 100 mil habitantes, que passou de 11,7 

em 1980, para 26,2 no ano 2010, portanto, um aumento real maior que 100%. Comparando os 

dados de 2004 a 2007, o autor conclui: 

 

 

No Brasil, país sem disputas territoriais, movimentos emancipatórios, guerras civis, 

enfrentamentos religiosos, raciais ou étnicos, morreram mais pessoas (192.804) 

vítimas de homicídio, que nos 12 maiores conflitos armados no mundo. Mais ainda, 

esse número de homicídios se encontra bem perto das mortes no total dos 62 conflitos 

armados registrados nesse relatório (WAISELFISZ, 2012, p. 20). 

 

 

Para o autor, o Brasil não pode justificar estes índices de violência alegando que esta 

realidade é decorrente de sua extensão territorial. Países maiores territorialmente, como a China 

e mais populosos, como a Índia, não apresentam números de mortes tão elevados. Esses dados 

lançam, portanto, uma dúvida sobre as causas da violência no Brasil, ao que Misse (2008) 

nomeia como acumulação social da violência, referindo-se à evolução dos índices de 

criminalidade: “Apenas nos últimos cinco anos, a polícia do Rio de Janeiro reconheceu 

oficialmente que matou 4.000 civis em conflitos armados em morros e favelas, mas atribuiu a 

essas vítimas fatais – como justificativa – a categoria de ‘bandidos’ e ‘traficantes’” (p. 384). 

Diante disso, Misse (2008) diz que os números da violência no Brasil já se assemelham aos de 

uma guerra civil, acarretando a desconstrução da imagem que o país projetava de um paraíso 

da cordialidade. 

A este respeito, Velho (1996) fala que as muitas formas da violência surgem, em 

                                                           
3 A Lei 11.340/06 cria mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher. Conhecida como 

Lei Maria da Penha, ganhou este nome em homenagem à Maria da Penha Maia Fernandes, que por vinte anos 

lutou para ver seu agressor preso (Observe/UFBA, 2014). 
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grande parte, do desejo de poder e de dominação de um indivíduo ou grupo em submeter 

outros/as a uma única vontade. A essa fixação por dominar e encerrar os/as fracos/as em guetos, 

que algumas pessoas ou grupos carregam, Appadurai (2009) nomeou como “identidades 

predatórias”, que são aquelas “cuja mobilização e construção social requerem a extinção de 

outras categorias sociais próximas, definidas como ameaças à própria existência de algum 

grupo, definido como “nós”” (p. 46). Este tipo de comportamento nega toda possibilidade de 

interação construtiva entre diferentes e de reconhecimento da cidadania da/o “outra/o”.  

Há situações em que se procura justificar e argumentar favoravelmente sobre o uso da 

violência por parte dos indivíduos sobre outros. Sobre esta ideia Arendt (2011) diz que apenas 

em casos de legítima defesa frente a um perigo iminente, para garantir a própria vida ou de 

outros/as, é que o uso da violência não seria questionável. Argumentos que dizem que a 

violência é necessária no presente em vista da garantia de bons tempos no futuro, segundo ela, 

são uma falácia. Ainda que encontre defesas hábeis, a violência nunca terá legitimidade, de 

acordo com a autora. 

Nesta mesma linha de associação, da violência com a falta de legitimidade, vai a 

reflexão de José Vicente Santos, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Na 

aula inaugural de 2012, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Universidade 

Federal de Goiás (UFG), o professor Santos disse que “a violência é a negação da política”. Em 

outras palavras, a violência desacredita as possibilidades de construção de acordos e diálogos, 

não deixa espaço para a reflexão e turva o pensamento e, muitas vezes, suplanta e nega rumos 

de conciliação e superação de conflitos. Também, destrói toda organização e ordem, arrasa 

projetos e ações voltadas para o bem comum.  

A violência está sempre contrária à vida e a paz, embora, na contramão do pensamento 

de Santos, nem por isso ela deixa de ser também uma expressão da política, cujo exemplo 

clássico é o chamado uso legítimo da força por parte do Estado, conforme diz Weber (1982, p. 

98) ao afirmar que o “Estado é uma comunidade humana que pretende, com êxito, o monopólio 

do uso legítimo da força física dentro de um determinado território”. Sobre isso, o pensamento 

contemporâneo de Adorno (2002, p.6) vai dizer: 

 

 

Do mesmo modo que outros agrupamentos políticos, o Estado é uma empresa de 

dominação de uns sobre os outros, por meio de recurso à violência ou à ameaça de 

seu emprego. No entanto, trata-se de uma violência legítima, porque autorizada pelo 

direito. É isto que faz com que lhe seja possível diferenciar força coatora do Estado 

do puro e simples recurso à violência para impor a vontade de uns sobre os outros. 

 

 

Nesse ponto cabe uma ressalva ao pensamento de Adorno (2002), uma vez que do 
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ponto de vista dos grupos desfavorecidos, é bastante relevante a diferença entre os termos 

“legitimidade” e “legalidade”.  Em outras palavras, embora amparado pela lei, nem sempre o 

uso da força por parte do Estado está de acordo com os interesses da coletividade, não 

atendendo, assim, as exigências razoáveis mínimas de legitimidade.  

No Estado democrático de direito, segundo Rocha (2014), a legalidade está próxima 

da legitimidade. Então, quando o Estado atua não pode ser mera formalidade, mas age por uma 

sociedade justa, livre e igualitária, no respeito à dignidade das pessoas segundo os valores 

fundantes do Estado brasileiro.  

No caso brasileiro, em particular, concordo com Misse (2008) ao dizer que “o Estado 

nunca conseguiu ter completamente o monopólio do uso legítimo da violência, nem foi capaz 

de oferecer igualmente a todos os cidadãos acesso judicial à resolução de conflitos” (p. 374). 

Retomo essa afirmação, quando lembro da atuação das forças policiais (instituição do Estado) 

nas favelas e periferias das grandes cidades, por exemplo, no caso do assassinato, do ajudante 

de pedreiro Amarildo, praticado por policias da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP), 

ocorrido no Rio de Janeiro ou no enfrentamento e ofensiva às manifestações sociais de junho 

de 2013.  

Nesses diferentes enfretamentos e conflitos o Estado não soube agir de maneira 

adequada, revelando despreparo das forças policiais nas manifestações, demora e até omissão 

para tratar o caso Amarildo.   Muito ao contrário, historicamente, o poder público brasileiro não 

oferece oportunidade de acesso à justiça para setores “subalternizados’, - expressão que Spivak 

(2010) problematiza ao discorrer sobre o lugar dessas/es grupos no discurso ocidental – na 

verdade um lugar inexistente para as/os excluídas/os, mas que tem sido reiteradamente 

apropriado pelas elites e posto a serviço delas, promovendo ou acobertando múltiplas formas 

de violência contra pobres, não brancos/as, mulheres e LGBT, entre muitos segmentos 

desfavorecidos. 

A ausência do Estado no combate à violência e de investimento político e orçamentário 

em ações que garantam a sustentação de direitos voltados para a cidadania de minorias resulta 

em aumento da violência. E desse modo, mais uma vez vale recordar Arendt (2011) quando diz 

que, apesar de ser eficaz no alcance de objetivos, a violência não promove nenhum tipo de 

avanço ou de causa, nem mesmo revolução e muito menos progresso. A história é barrada no 

seu curso, consequentemente, a violência produz graves problemas sociais e, portanto, a 

discussão pública deste tema é fundamental nas arenas4 públicas e políticas. 

                                                           
4 Resgato aqui a compreensão de arena a partir da conceituação que Facchini (2009) faz: área cultural ou social, 

onde sujeitos políticos (mulheres e homens) atuam e são reconhecidos, independente do nível de envolvimento e 

participação em ações de ativismo. 
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A violência tem muitas formas, desde o preconceito velado ao revelado em desprezo 

e discursos discriminatórios, chegando a diferentes tipos de agressão que machuca ou ao uso 

da força física que intimida e coage. Ela afeta mais alguns grupos que outros e infelizmente está 

presente na vida das pessoas, na sociedade e nas instituições como a família, a escola e o Estado. 

Ainda, é objeto constante de investigação e de análises em diversos centros de estudo e por 

muitos/as pesquisadores/as e está na pauta de vários projetos de ações e políticas dos governos 

que tentam combatê-la ou no mínimo controlá-la. 

A violência existente na sociedade contemporânea e mostrada nas estatísticas tem 

gerado insegurança e medo, constituindo uma cultura onde a morte está praticamente 

banalizada. Os altos índices de violência atingem os/as jovens em situação de vulnerabilidade, 

mas também, crianças, mulheres, pobres e LGBT. A violência presente na sociedade brasileira 

tem revelado a incapacidade do Estado de enfrentá-la e combatê-la. Tal realidade revela o 

grande desafio que será tratar essa urgente demanda como política pública de Estado. 

 

 

1.2 Violência de gênero 

 

 

A seguir, volto-me para um tipo de violência específica que é a de gênero. Ponho em 

discussão e busco mostrar que para além das desigualdades sociais geradoras de grande parte 

das violências (REZENDE, 2001), ela perpassa as relações nos diferentes segmentos sociais e 

em grande medida não é alcançada pelas ações do Estado (HEILBORN e SORJ, 1999).  Nesta 

discussão tomo como referência, entre outras/os, as reflexões realizadas por algumas teóricas 

feministas, Scott (1995), Butler (2003), Spivak (2010), Saffioti (2001), Piscitelli (2004), Busin 

(2007), entre outras. Trato desta forma da violência destacando suas características lgbtfóbicas, 

pois percebo que ela afeta lésbicas, travestis, transexuais, bissexuais e gays de formas parecidas, 

porém distintas.  

Para além da violência física ou dura, de acordo com a tipificação5 de Abramovay e 

Castro (BRASIL, 2009b, p. 10), que ocorreria quando “a força é usada para intimidar, diminuir 

e machucar o outro”, existem tipos de violência mais sutis, embora não menos graves, que 

requerem mais atenção para serem identificados. As expressões de violência dura, mais 

                                                           
5 Violência física ou dura: atos contra a integridade, como suicídios, brigas, furtos, assaltos, homicídios etc.; 

violência simbólica ou Institucional: revela-se nas relações de poder, aquele que é violado não consegue se 

defender, por ser mais fraco na relação de poder [...]; microviolências: atos de “incivilidade”, humilhações, 

xingamentos e falta de respeito, que rompem com as regras de convivência e podem minar a autoestima dos 
indivíduos. São caracterizadas pela manifestação de palavras e gestos que questionam potencialidades, identidades 

e desejos. (BRASIL, 2009b, p. 10). 
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conhecidas e quantificadas pelas estatísticas dos governos e centros de pesquisa, e mais 

divulgadas pelos meios de comunicação de massa, geralmente são antecedidas ou combinadas 

com estas outras maneiras de agredir, humilhar, enfraquecer e ferir pessoas, nações e povos 

inteiros. 

Para Smigay (2002), a violência de gênero é difícil de explicar, porque não acontece 

de forma episódica ou aleatória, mas, ao contrário, se dá de modo sistemático e planejado. A 

autora afirma que a violência não é entendida completamente pelos ataques de um/a agressor/a, 

mas pelas ações de violência constantes sobre uma vítima, com intenções calculadas, 

enfraquecendo e fragilizando uma pessoa sempre mais. Assim como outras formas de violência, 

a de gênero vai revelar a “existência de uma modalidade específica de violência, aquela que se 

origina no modo como se armam as relações entre homens e mulheres (HEILBORN e SORJ, 

1999, p. 213)”, entre homens e homens e entre mulheres e mulheres, em todos os espaços onde 

vivem. Ela é instaurada quando não se dialoga e não se aceitam as diferenças, bem como quando 

se desrespeitam e se negam as singularidades das pessoas.  

Na tentativa de entender estas formas de violência, alguns autores/as falam de 

violência de gênero de um modo geral, como Saffioti (2001), Puthin e Azevedo (2009), bem 

como de dimensões desta modalidade de violência, como a psicológica tratada por Silva; 

Coelho e Caponi (2007), Busin (2007); a simbólica tratada por Bourdier (1989), Kronbauer e 

Meneghel (2005) e a epistêmica, discutida por Spivak (2010) e Menafra, (2007), tais tipologias 

de violência que tratarei cada uma mais a frente.  

Embora a violência de classe ou de raça sejam formas ou dimensões indiscutivelmente 

relevantes para entender a realidade brasileira, a categoria violência de gênero, no contexto 

desta pesquisa, é a privilegiada porque dela deriva a compreensão dos motivos que estão na 

base das agressões impostas a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais do ponto de 

vista da privação ao direito humano à vida com dignidade e à cidadania. 

A expressão ‘gênero’ inicialmente era mais utilizada para falar daquelas diferenças e 

assimetrias entre mulheres e homens que não são apenas de ordem física ou biológica. O termo, 

segundo Scott (1995), parece ter surgido primeiro entre as feministas estadunidenses, nos anos 

1970, “que queriam insistir no caráter fundamentalmente social das distinções baseadas no 

sexo. A palavra indicava uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos 

como ‘sexo’ ou ‘diferença sexual’” (p. 72). 

Pesquisas e estudos de diversos autores/as concordam que, diferente do sexo, o gênero 

é uma realidade moldada historicamente, resultando em constructos culturais diversos, sujeitos 

a mudanças ao longo da vida, como falam Vale de almeida (1995), Fernández (2000) e 
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Lacombe (2007). Portanto, gênero não é algo biologicamente instituído, mas materializado a 

partir das relações sociais, dos costumes e das tradições. Sendo assim, “a categoria gênero pôs 

em questão a ideia do ‘natural’ a partir do entendimento de que é a cultura e não a biologia que 

estabelece as prescrições relativas ao que é próprio de cada sexo” (FERNÁNDEZ, 2000, p. 

133). Por isso, é possível perceber que, em diferentes culturas, a compreensão de sexo e gênero 

pode ter sentidos distintos.  

 

 

O termo gênero torna-se uma forma de indicar as “construções culturais” – a criação 

inteiramente social das ideias sobre os papéis adequados aos homens e às mulheres. 

Trata-se uma forma de se referir às origens exclusivamente sociais das identidades 

subjetivas dos homens e das mulheres. Gênero é, segundo essa definição, uma 

categoria social imposta sobre um corpo sexuado (SCOTT, 1995, p. 75). 

 

 

Em entrevista para a revista IHU do Instituto Humanitas da Unisinos, Butler (2006) 

questiona essa noção de gênero presa ao binarismo “homens e mulheres” a partir da noção de 

performatividade. Sua concepção inclui os indivíduos que estão fora dos padrões normatizados 

nos binarismos clássicos, uma vez que toda pessoa é muito mais do que apresenta ou aparenta 

ser, e o que “é” nunca é em definitivo. Ainda que haja um padrão dominante, as pessoas mudam 

à medida que recebem, trocam, internalizam e recriam as visões de mundo que recebem e que 

produzem: 

 

 

Isso significa que o gênero não expressa uma essência interior de quem somos, mas é 

constituído por um ritualizado jogo de práticas que produzem o efeito de uma essência 

interior. Eu também penso que o gênero é vivido como uma interpretação, ou um jogo 

de interpretações do corpo, que não é restrita a dois, e isso, finalmente, é uma mutável 

e histórica instituição social (BUTLER, 2006, s/p). 

 

 

Para Butler (2003), o gênero se intersecciona com marcadores sociais de diferenças, 

como classe, raça, etnia, sexo e região, que vão constituindo e compondo as identidades 

discursivamente, dessa forma, ser uma mulher, por exemplo, não é suficiente para esgotar o 

todo que essa pessoa é. Na mesma obra, a autora define gênero como uma aliança livre, na qual 

as identidades alternativas são constituídas ou negligenciadas, de acordo com o próprio tempo; 

e que pode ser entendido como um encontro em que diferentes tendências divergem ou se 

integram sem obedecer a nenhum princípio ou objetivo normativo. Gênero é ainda, diz a autora, 

um enredamento de diferentes significados, que no todo de sua complexidade vê-se sempre 

adiado e poucas vezes debatido e considerado nas diversas conjunturas. 

Sobre o mesmo tema, Sierra (2011) comenta uma reflexão de Butler, segundo a qual 

as atuações performativas acontecem em contraposição e resistência aos modelos estabelecidos. 
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O autor conclui, então, que os corpos das mulheres e dos homens são construídos repetindo-se, 

fazendo-se de novo através de representações performáticas em que os tipos hegemônicos se 

fazem e onde são normatizados. Oliveira (2012), por sua vez, aprofunda o debate sobre gênero 

e performance, também comentando o pensamento de Butler, ao dizer que ela procura subverter 

e desarranjar o tripé sexo-gênero-desejo. 

 Ele diz que, em vista disso, Butler reconhece as performances subversivas de gênero, 

sobretudo, aquelas que não correspondem ao gênero nomeado, como uma forma de resistir e 

contestar as normas hegemônicas postas para mulheres e homens. Ao subverter o binarismo 

feminino/masculino, Butler questiona a heterossexualidade hegemônica que se mantém e se 

recria legitimada pela constância das práticas performáticas de gênero. 

De acordo com Sierra (2011), os exemplos mais emblemáticos de performatividade, 

para ilustrar a teoria de Butler, podem ser vistos nas mulheres e homens trans, uma vez que a 

presença deles e delas nos espaços sociais desarruma o que estava estabelecido, desautorizando 

normas e questionando “verdades”, na tentativa de garantir uma segurança identitária.  

Sujeitos trans costumam embaçar e confundir as lentes hegemônicas, porque muitas 

vezes desarticulam a correspondência tida como automática e natural entre corpo e gênero. Em 

suma, a categoria social “gênero” como performance tem possibilitado repensar questões da 

sexualidade humana, bem como contribuir para perceber uma gama de discriminações e 

desigualdades que mulheres e homens, travestis e transexuais, lésbicas, gays e bissexuais 

sofrem por viverem experiências afetivo-sexuais distintas da norma hegemônica. Desse modo, 

as performances de gênero que não se alinham ao modelo heteronormativo6, evidentemente, 

são recebidas no contexto social com estranheza, repulsa e, muitas vezes, com agressividade.  

Escrevendo sobre a violência contra as mulheres no Paquistão, Veena Das (2011) 

afirma que a violência de gênero está no sujeito desde que ele nasce. É uma violência herdada, 

presente no ambiente e nos costumes construídos historicamente, mas isso não quer dizer que 

a autora vê tal realidade como algo natural.  

Nesse sentido, ao longo do processo de socialização, essa violência pode impregnar de 

tal maneira o campo social que muitas vezes não há alternativa para o indivíduo escapar ou 

fugir dela. Na maior parte das vezes, esse tipo de violência se manifesta nas agressões praticadas 

por homens ou na defesa do ordenamento machista das relações. E embora, na maioria das 

                                                           
6 O termo designa a constituição da heterossexualidade como norma de comportamento. Ou heterossexualidade 

normativa, ou heterossexualidade compulsória - complementa a convenção da hierarquia de gênero, que privilegia 

o masculino sobre o feminino, com a interdição da homossexualidade como parte de formas de vida singulares 

(RIBEIRO, 2014, s/p). 
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definições, tenha sido entendida como violência contra a mulher, nem sempre é assim: “não só 

mulheres, mas também às vezes crianças, velhos e, sobretudo, homens que recusam o modelo 

tradicional, ou a virilidade dominante são objetos de violência de gênero” (SMIGAY, 2002, p. 

37).  

Essas pessoas integram, portanto, um grupo que as pesquisadoras do feminismo 

identificam como sujeitos oprimidos, subalternizados e mercantilizados. No caso das mulheres 

vítimas do machismo e misoginia, entre outras opressões, Rosaldo (1979) as nomeia dizendo 

que são “esposas, mães, bruxas, parteiras, freiras ou prostitutas, [pessoas] definidas quase que 

exclusivamente em termos de suas funções sexuais” (p. 48). Por tudo isso, as ativistas na luta 

por direitos das mulheres escrevem, de maneira direta, no primeiro parágrafo do artigo II do 

“Redstockings Manifesto7”, de 07 de julho de 1969, a respeito da sua condição:  

 

 

Nós mulheres somos uma classe oprimida. Nossa opressão é total, afetando cada 

faceta de nossas vidas. Somos exploradas como objetos sexuais, criadas, empregadas 

domésticas e mão de obra barata. Nós somos consideradas seres inferiores, cuja única 

finalidade é melhorar a vida dos homens. Nossa humanidade é negada. 

(REDSTOCKINGS MANIFESTO, 2011, p. 1). 

 

 

Uma das pioneiras dos estudos feministas, a socióloga e professora Saffioti (2011) 

reforça esse ponto de vista da violência de gênero como fenômeno que alcança pessoas de 

diversas gerações e também de diferentes orientações sexuais e identidades de gênero. Assim 

ela diz: 

 

 

Por ora, basta esclarecer o conceito mais abrangente, mencionando-se as categorias 

sociais, alvo das agressões – físicas, sexuais, emocionais – dos machos ou de quem 

lhes faz às vezes. Violência de gênero é o conceito mais amplo, abrangendo vítimas 

como mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. No exercício da função 

patriarcal, os homens detêm o poder de determinar a conduta das categorias sociais 

nomeadas, recebendo autorização ou, pelo menos, tolerância da sociedade para punir 

o que se lhes apresenta como desvio (SAFFIOTI, 2001, p. 115). 

 

 

A violência de gênero, portanto, é praticada por alguém que tem mais poder numa 

relação social e defende a manutenção da suposta superioridade masculina imposta pela cultura 

sexista e machista. Essa cultura produz um conjunto de preconceitos em relação a quem não 

                                                           
7 Redstocking é um grupo de mulheres que atuou em movimentos por libertação (EUA, 1970). Foi capitaneado 

por um grupo de feministas radicais muito ativas na década de 70 do século passado. A palavra “redstokings” é 

um neologismo, que combina o termo “sabichona”, uma expressão pejorativa para mulheres intelectuais, com a 

palavra “vermelho”, cor que identifica movimentos de libertação. O grupo foi criado em fevereiro de 1969 por 

Ellen Willis e Sulamith Firestone, um dos maiores ícones feministas da segunda onda, que faleceu em 30.08.2012 

(REDSTOCKINGS MANIFESTO, 2012). 
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corresponde aos padrões de gênero socialmente convencionados. É um tipo de violência 

carregada de muitos estereótipos, sobretudo aqueles que tomam as mulheres e os/as 

homossexuais como inferiores e que devem sempre estar submetidas/os ao poder masculino. 

Ao comentar o texto “O ato de testemunhar: violência, gênero e subjetividade em 

Veena Das”, Pereira (2010) ressalta que há todo um conjunto de signos e expressões que reforça 

a violência de gênero explicitada na hegemonia da cultura masculina, que coloca a si mesma 

acima de tudo e de todos, inferiorizando o que é ou o que é tomado como feminino. Segundo 

ele, esse tipo de masculinidade encontra respaldo no Estado que consente e inclusive mantém 

essas violências por meio da cultura que normaliza a dominação androcêntrica.  

São situações em que o homem, amparado na cultura machista, sente-se autorizado a 

ameaçar e até agredir física, sexual, psicológica ou simbolicamente todas as pessoas que para 

ele são inferiores, por não serem aceitos nas suas identidades, naquilo que o senso comum e o 

preconceito atribuem como não sendo “homens de verdade”: gays, bissexuais, travestis e 

transexuais e também as mulheres. Assim como a violência em sentido amplo, a violência de 

gênero também tem modos distintos de manifestação ou dimensões particulares, dentre as quais 

destacamos a psicológica, a simbólica e a epistêmica.  

A dimensão psicológica da violência de gênero é “caracterizada pela tentativa de 

degradar ou controlar outra pessoa por meio de condutas de intimidação, manipulação, ameaça, 

humilhação e isolamento ou qualquer conduta que prejudique a saúde psicológica, 

autodeterminação ou desenvolvimento de uma pessoa” (BUSIN, 2007, p. 11). Esse tipo de 

violência geralmente não é percebido prontamente, como no caso de uma fratura ou de um corte 

físico.  Silva; Coelho e Caponi (2007) falam deste tipo de violência como um problema de 

difícil identificação, por ser sutil e silencioso, que acontece deixando marcas em todos as/os 

envolvidas/os. Outras vezes evolui, desencadeando violência física. 

Já a dimensão simbólica da violência refere-se ao “poder invisível o qual só pode ser 

exercido com a cumplicidade daqueles que não querem saber que lhe estão sujeitos ou mesmo 

que o exercem” (BOURDIEU, 1989, p. 7-8). Esse tipo de violência, é sustentado de alguma 

maneira pelas próprias vítimas, como demonstra pesquisa realizada em unidades básicas de 

saúde de Porto Alegre, no ano de 2003, sobre as particularidades de violência praticada pelos 

atuais ou ex-companheiros de mais de 250 mulheres, na qual Kronbauer e Meneghel (2005) 

identificam situações em que as vítimas não conseguem enxergar o que sofrem. 

A autora e o autor falam da “invisibilização dos eventos violentos pelas próprias 

mulheres, que naturalizam, banalizam e relativizam as violências que sofrem, e o que é pior, 

não as percebem como tal” (p. 700). Nesse contexto, cabe recordar o pensamento de Bourdieu 
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(2003, p.9) sobre a dominação baseada na supremacia dos homens: 

 

 

Sempre vi a dominação masculina, no modo como é imposta e vivenciada, o 

exemplo por excelência desta submissão paradoxal, resultante daquilo que eu 

chamo de violência simbólica, violência suave, insensível, invisível a suas 

próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente 

simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento. 
 

 

Nesse sentido, têm íntima relação com a violência simbólica a falta de informação, o 

desconhecimento, a apatia ou a decisão deliberada de não “querer saber, para não sofrer mais”. 

Nas palavras de Busin (2007) esse tipo de violência, “se baseia na fabricação de crenças no 

processo de socialização, que induzem o indivíduo a se enxergar e a avaliar o mundo de acordo 

com critérios e padrões definidos por alguém” (p. 11). Seguindo o que diz a autora penso que a 

violência simbólica diz respeito à construção de crenças coletivas e faz parte do discurso 

dominante, que procura apresentar como universais valores e tradições que beneficiam 

diretamente grupos e segmentos sociais específicos. 

Ainda que a definição de violência simbólica seja referência no campo dos estudos da 

violência, há pelo menos dois pontos problemáticos referentes a esta concepção. O primeiro, é 

que a partir de seu uso tende-se, ainda que implicitamente, a culpabilizar as vítimas, 

especialmente as mulheres, pela violência que sofrem. O segundo, diz respeito ao entendimento 

da masculinidade dominante como algo monolítico.  

De acordo com o antropólogo Camilo Braz, em entrevista para Queiroz (2012), por 

um lado é falacioso e irreal supor que essa dominação foi superada, mas, por outro lado, é 

equivocado pensar que existe e já tenha existido uma única forma de ser homem. Para Braz, é 

fundamental reconhecer a pluralidade do termo se quisermos realmente compreender o que é 

“ser homem”. Ideia que amplia os sentidos postos sobre a questão. 

As pesquisas sobre gênero favoreceram o surgimento de estudos sobre outras 

masculinidades ao trazer para o campo acadêmico um novo olhar acerca da identidade 

masculina na contemporaneidade, como dizem Welzer-lang (2004), Piscitelli (2004) e Schultz 

(2004). Para além da referência tradicional da masculinidade hegemônica, representada no 

macho ativo e agressivo do homem hétero (GROSSI, 2006), há outras representações e 

performances do “ser homem”.  Muitos homens são reconhecidos pela nova maneira de exercer 

a paternidade, de relacionar no trabalho e, mais ainda, de falar e viver suas emoções. Há homens 

dóceis e fortes e não são gays, da mesma forma há gays que são fortes e hostis.  

Finalmente, a dimensão epistêmica da violência de gênero, segundo Menafra (2007), 
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caracteriza-se por uma negação de alteridades e por apresentar discursos e práticas orientados 

a extirpar, ocultar e marginalizar formas de conhecimento alternativas aos modelos tidos como 

únicos e hegemônicos.  

A violência epistêmica é uma maneira de invisibilizar o/a outro/a, de não permitir que 

minorias e pessoas vulnerabilizadas expressem seus pensamentos e maneiras de interpretar a 

vida e o mundo. Spivak (2010) traduz com exatidão o sentido desse tipo de violência com a 

pergunta que dá título a um de seus escritos: “Pode o subalterno falar?”. Na obra, ela 

problematiza fatos do cotidiano de muitos lugares onde mulheres, pobres, velhas/os, LGBT, 

entre outros/as, têm suas vozes silenciadas ou, quando falam, não são ouvidas ou são 

menosprezadas. Também diz que essa violência é uma forma de uso do poder que altera, nega 

e, em casos extremos, não reconhece e até elimina os discursos que são ditos ou escritos por 

todos/as aqueles/as que estão em condições de subalternidade. 

A violência epistêmica, de acordo a autora, é o que explica o fato de que, ainda que 

algumas se sobressaiam, ocupem cargos de destaque e poder, a autoridade da mulher é muitas 

vezes questionada, porque a cultura dominante é masculina: “a mulher como subalterna não 

pode falar e quando tenta fazê-lo não encontra os meios para se fazer ouvir” (SPIVAK, 2010, 

p. 119). Essa estratégia de silenciamento evidencia a violência epistêmica, pois desacredita ou 

desautoriza saberes de diferentes grupos de mulheres, entre os quais estão lésbicas, negras, 

indígenas, lavradoras, ativistas, trabalhadoras, donas de casa, viúvas, anciãs, deficientes, 

estudantes, jovens e solteiras ou “sozinhas”, ou seja, praticamente todas as mulheres. 

Para concluir, digo que a violência de gênero afeta mulheres e homens de todos os 

segmentos sociais para além desse binarismo excludente que encarcera e pune outras formas de 

ser e se mostrar no mundo. É sim um tipo de violência engendrada socialmente, até porque as 

questões de gênero estão interseccionadas com outros marcadores sociais de diferença, daí ser 

um tipo de violência com raízes nos costumes e tradições, portanto, uma construção 

sociocultural.  

As violências explícitas ou mais sutis, que intimidam e/ou mortificam a pessoa, 

manipulando-a, privando-a de liberdade podem desencadear tanto as agressões físicas como a 

violência psicológica. Já a violência simbólica é quase invisível e dificilmente percebida, por 

isso quem a sofre quase não percebe que está sendo violentada. Muitas vezes, esse tipo de 

situação tem origem em sujeitos que são ou ficaram dependentes de outros/as e trazem como 

resultado um silenciamento da pessoa afetada.  Por fim, a violência epistêmica acontece quando 

se desautoriza a fala do/a outro/a calando-a/o, assim, impedindo que indivíduos se manifestem 

e sejam reconhecidos/as quando escrevem ou falam.  
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Estas diferentes faces da violência de gênero, separadas ou combinadas atingem de um 

modo geral as pessoas que não correspondem ao padrão androcêntrico e heterossexual 

dominantes, e quando são dirigidas a mulheres e homens LGBT essas violências ganham 

formas particulares. E devido à importância destas particularidades, elas serão discutidas na 

seção seguinte. 

 

 

1.3 Violência LGBTfóbica 

 

 

Nesta parte do capítulo trago alguns/as autores/as dos estudos da sexualidade para falar 

de homofobia. Este é um conceito que dá nome a um tipo de violência que é dirigida às pessoas 

LGBT, bem como é face de uma violência trazida pela cultura heterocêntrica que influencia a 

prática de perversas perseguições que vão do preconceito velado a agressão física. Estas práticas 

vão também do pessoal ao institucional, como a mídia, a família, lugares de trabalho, entre 

outros. Ainda, comento um pouco mais as particularidades dos ataques e humilhações dirigidos 

a cada grupo do segmento LGBT. E mesmo que os/as autores/as pesquisados/as usem a 

expressão homofobia para falar da violência que machuca lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais distintamente, farei uso da expressão lgbtfobia conforme argumento já dito. 

Um tipo de violência fundamental no contexto desta pesquisa é a chamada homofobia 

ou violência originada no ódio ou aversão às orientações sexuais8 ou identidades de gênero9 

que não se enquadram nos padrões da heteronormatividade. Essa é, segundo Petry e Meyer 

(2011), o “padrão de sexualidade que regula de forma compulsória e normatizada o modo como 

a sociedade ocidental está culturalmente organizada” ou como diz Warner (apud JUNQUEIRA, 

2009, p. 14), “por meio da heteronormatividade, a heterossexualidade é instituída e vivenciada 

como única possibilidade legítima de expressão identitária e sexual”. Por sua vez, Guasch 

(2000), ao escrever sobre a crise da heterossexualidade, complexifica a questão ao afirmar que 

“la proliferación de indentidades sexuales cuestiona el mito de la heterosexualidad como estilo 

de vida, pero desarrolla otros, tan míticos como aquél”. (p. 37). Com isso, quem estiver fora da 

norma ficará à margem, impedido de participar do que está instituído como referência.  

Nesse sentido, Sierra (2011) acrescenta ao debate a compreensão de que diferentes 

                                                           
8 Segundo os Princípios de Yogyacarta orientação sexual é compreendida como referência à capacidade de cada 

pessoa de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual, bem como ter relações íntimas e sexuais por 

indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero (s/d, p. 6). 
9 Compreendemos como a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero de cada pessoa, que 

pode ou não corresponder ao sexo atribuído no nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo e outras expressões 

de gênero, inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos (PRINCÍPIOS DE YOGYACARTA, s/d, p. 6).  
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instituições, como mídia, escola, igreja, estado e família, assim como os conhecimentos 

advindos de áreas como a pedagogia, a psicologia, a psiquiatria, a biologia, a medicina ou a 

biomedicina, entre outras, historicamente apresentaram a heterossexualidade como única 

referência para todas as pessoas. Assim, a rigidez impositiva da cultura heterossexual tem 

desencadeado preconceitos ao ditar o que vem a ser “normal”.  

Sobre isso Junqueira (2009) chama a atenção ao dizer que a total intolerância para com 

a homossexualidade surge a partir da cultura heteronormativa que faz com que mulheres e 

homens sejam formados de maneira compulsória para o modelo hegemônico heterossexual. E 

esse “modelo único” pode muitas vezes desencadear manifestações de homofobia. 

Dirigida contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – ou contra pessoas 

que sejam confundidas com –, a violência homofóbica muitas vezes é praticamente gratuita e 

surge do preconceito que cresce com o desprezo contra essa população tida como “outsider”, 

na expressão de Becker (2008): “aquelas pessoas que são consideradas desviantes por outras, 

situando-se por isso fora do círculo dos membros “normais” do grupo” (p. 16). Essas pessoas 

são vistas como menos semelhantes às demais, como sujeitos desviantes, colocados/as à 

margem por religiosos/as fundamentalistas10, e parlamentares conservadores/as, bem como por 

todas/os que desprezam o que lhes é diferente. Assim, sob a “lógica da pureza, várias minorias 

transformaram-se em alvos da fúria contra a impureza incompleta: os homossexuais, os velhos 

e os enfermos, os ciganos e acima de tudo os judeus”. (APPADURAI, 2009, p. 49). 

Sobre este assunto, para os pesquisadores Vianna e Carrara (2006), é visível que 

pessoas e grupos LGBT são vítimas de muitos tipos de violência, caracterizada entre outras 

como homofobia. Tal realidade encontra argumentação em diversas pesquisas sobre violência. 

Identifica-se que os diversos casos têm características a partir de marcadores como cor, idade, 

classe, orientação sexual, identidade de gênero e sexo, sendo que as vítimas mais constantes e 

vulneráveis a todo tipo de agressão e abusos são travestis e transexuais. 

Para Daniel Borillo (2010), a homofobia é entendia como “atitude de hostilidade 

contra as/os homossexuais, portanto, homens ou mulheres” (p. 13). Ampliando ainda mais a 

reflexão, Junqueira (2007) afirma que a homofobia age e produz efeitos sobre todos os 

indivíduos, homossexuais ou não. Para ele, esse tipo de prática precisa ser denunciada porque 

afeta o campo dos direitos da pessoa, diferente de um contexto inicial em que o termo enfatizava 

                                                           
10 Uma explicação para o endurecimento dos discursos religiosos, também chamados de fundamentalismos, pode 

ser compreendido a partir do que Citeli e Nunes (s/d), dizem quando os identifica em três aspectos: quando há um 

crescente enrijecimento dos costumes, sedimentação das desigualdades de gênero e aumento de um moralismo 

conservador, práticas essas que resultam comumente no surgimento e fortalecimento dos fundamentalismos 

religiosos no Brasil atual. 
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aspectos apenas de ordem psicológica. Nesse novo contexto, “a homofobia passa a ser vista 

como fator de restrição de direitos de cidadania, como impeditivo à educação, à saúde, ao 

trabalho, à segurança, aos direitos humanos e, por isso, chega-se a propor a criminalização da 

homofobia” (p. 7). Sendo assim, a homofobia traz um impedimento às pessoas LGBT de terem 

acesso a direitos fundamentais. 

O termo “homofobia”, porém, tem seu uso questionado por autores/as como Avella 

(2011) e Junqueira (2007), os quais apontam limites desta categoria a começar pela origem da 

expressão que está associada fortemente a um sentido médico e patologizante. Pode-se perceber 

isso na relação entre homofobia e certos comportamentos e emoções, e na relação desses com 

diferentes psicopatologias, conforme fala Junqueira (2007, p. 4).  

Avella (2011), por sua vez, problematiza o conceito de homofobia por quatro motivos 

principais: (1) “refuerza la idea de enfermedad mental”; (2) “rechaza a las mujeres”; (3) “dirige 

la atención lejos de la opresión sexual en general”; e (4) “individualiza el problema en su 

totalidad” (p. 159). Ainda em debate sobre a limitação do termo homofobia, o autor recorda o 

contexto de surgimento da sigla LGBT na Colômbia, de onde procederia parte destes 

questionamentos: 

 

 

Es importante recordar que la utilización de la sigla LGBT es relativamente reciente 

como denominación de este movimiento, y que indudablemente el sector que ha sido 

más visible es el conducido por líderes homosexuales masculinos, habiendo 

permanecido por mucho tiempo en la absoluta penumbra las organizaciones lésbicas, 

de transgeneristas y mucho más las compuestas por bisexuales (AVELLA, 2011, p. 

162). 

 

 

Concordando com as ponderações de Junqueira (2007) e Avella (2011), adoto neste 

trabalho o termo lgbtfobia todas as vezes que me referir ao conjunto de discriminações e 

violências que atingem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros, mesmo 

reconhecendo que há particularidades na violência dirigida a estas pessoas, como busco 

caracterizar na próxima seção, a partir das expressões lesbofobia, gayfobia, bifobia e transfobia. 

Explícitas ou dissimuladas, as violências lgbtfóbicas não são fatos isolados, mas são resultado 

da indiferença e do ódio de uma sociedade em que a maioria das pessoas desenvolve enorme 

desprezo para quem é tido ou visto como destoante da norma heterocêntrica.  

São pessoas de diferentes classes e níveis de escolaridade, muitas delas alinhadas ao 

pensamento machista e que se declaram ateias ou pertencentes a igrejas conservadoras dirigidas 

por líderes fundamentalistas, as quais, no Brasil, nos últimos anos, têm acirrado discursos que 

incitam o ódio aos não heterossexuais como sujeitos indesejados e repulsivos. Smigay (2002) 
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diz que esses indivíduos, “socializados para a misoginia, para o sexismo e a homofobia, não 

apenas desprezam os que consideram inferiores e desvirilizados, como coletivamente acionam 

condutas francamente violentas, [...] agem segundo a norma de uma cultura 

homofóbica/sexista”11 (p. 36).  

Tais sentimentos e atitudes ilustram o quanto os direitos humanos dos/as LGBT têm 

sido violados em muitos espaços institucionais:  

 

 

Muitos são os gays menores de 18 anos expulsos de casa que, não tendo onde morar 

ou a quem recorrer, iniciam-se na prostituição como michês ou travestis. [...] também 

nas instituições escolares gays e lésbicas sofrem abusivas discriminações e até nas 

universidades a discriminação anti-homossexual têm feito suas vítimas. [...] graves 

discriminações são perpetradas contra homossexuais dentro do próprio governo. [...] 

também no setor diplomático e na área da justiça, algumas autoridades têm-se oposto 

à presença de profissionais com orientação sexual homófila.[...] e nas forças armadas 

é onde o machismo antigay manifesta com mais virulência (MOTT, 1996, p.106-9).  

 

 

Assim como Mott (1996), Junqueira (2009) fala do preconceito e das discriminações 

presentes em diferentes espaços sociais que ao longo do tempo tornaram-se um forte 

instrumento de controle e dominação simbólica usados contra pessoas adultas e jovens LGBT 

desde que elas eram crianças. Ele relembra que, antes mesmo de se descobrirem gays, muitos 

meninos já sofrem desprezo e humilhações por parte da comunidade escolar. O mesmo pode 

ser dito das meninas e meninos que destoam do “padrão”, porque são ou apenas porque parecem 

ser gays, lésbicas, travestis ou transexuais, o que, segundo Junqueira (2009), as/os tornam alvo 

das piadas mais maldosas, tendo seus nomes escritos nas carteiras e banheiros de forma 

depreciativa, sendo vítima potencial de diferentes formas de violências e perversidades.  

A disposição de seus algozes sempre tem um conjunto de insultos de alta carga 

misógina, racista e homofóbica. Ao falar dos insultos, humilhações ou “injúrias” pelas quais 

passam lésbicas e gays, Eribon (2008) chama a atenção para diversas formas de violência que 

são evidenciadas nessas perseguições: violência cultural, social, jurídica e política. São 

condenações seculares que apelam para esquemas mentais que permitem ridicularizar pessoas 

homossexuais. Tais atitudes permitem a continuidade das ofensas que inferiorizam esses 

grupos, perpetuando as estruturas mentais que justificam essas diversas formas de violência, 

afirma o autor.  

A violência lgbtfóbica também pode ser exercida institucional e massivamente, por 

exemplo, quando praticada pela mídia, “reforçando discriminações, preconceitos e estigmas. 

                                                           
11 A partir deste ponto o termo homofobia será usado neste trabalho apenas para respeitar a terminologia utilizada 

pelas/os autoras/as citadas/os. 
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Isso colabora para a veiculação e perpetuação de valores dominantes de intolerância, ampliando 

a vulnerabilidade social dos homossexuais” (MARTINS; FERNANDEZ e NASCIMENTO, 

2010, p. 3). A atuação da mídia numa perspectiva lgbtfóbica pode ser constatada, 

particularmente, quando da divulgação dos homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e 

transexuais. A cobertura desse tipo de crime é geralmente cercada de sensacionalismo, com 

tendência de transformar a vítima em culpada ou o crime em “desculpável”, uma vez que teria 

atingido uma pessoa “imoral”.  

Pode-se acrescentar a esses setores institucionais a política homofóbica de alguns 

países, à qual Ottoson (2010) define como “homofobia de Estado”. Essa se refere à política de 

estados nacionais que negam o direito à vida e à liberdade, entre outros direitos humanos 

fundamentais às pessoas LGBT. Sobre isso, a Associação Internacional de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Trans e Intersex (ILGA), em pesquisa de 2013 a respeito da homofobia praticada 

pelo Estado denuncia que cinco nações: Irã, Mauritânia, Arábia Saudita, Sudão, Iêmen e regiões 

da Nigéria e Somália castigam com pena de morte estes grupos. Mostra, também, que 80 países 

do mundo possuem leis homofóbicas promovidas pelo Estado, sendo que em 72 países castigam 

com prisão pessoas adultas LGBT.  

Outra forma de lgbtfobia institucional é a religiosa, muito presente, por exemplo, na 

igreja católica romana, com sua perseguição a candidatos à vida religiosa e sacerdotal 

supostamente ou de fato homossexuais, e constantes discursos de condenação aos homens e às 

mulheres com orientação sexual fora da heterossexualidade ou ao reconhecimento de direitos 

civis para casais de pessoas do mesmo sexo. A este respeito, o papa emérito Bento XVI afirmou 

que a Igreja “não pode admitir ao seminário e às ordens sacras aqueles que praticam a 

homossexualidade, apresentam tendências homossexuais profundamente radicadas ou apoiam 

a chamada cultura gay” (METTLER, 2012, s/p). Quando era cardeal Ratzinger, antes de se 

tornar papa e estava à frente da congregação para a doutrina da fé, disse ele em relação aos 

casais LGBT “intrinsecamente desordenados”. 

Diferente de Bento 16 e de papas anteriores, o papa Francisco têm procurado estar em 

consonância com as reivindicações e questões de fronteiras postas pela sociedade 

contemporânea. De acordo com Pullella (2014) da agência Reuters, o documento do Sínodo 

sobre a família, realizado em outubro de 2014, o Vaticano diz que os homossexuais têm “dons 

e qualidades a oferecer” e que a igreja católica deveria aceitar o desafio de achar “um lugar 

fraternal” para eles/elas, sem abandonar nenhum princípio sobre família e matrimônio. O texto 

final do documento que será estudado até 2015 pelas dioceses do mundo todo, não registra 

nenhuma mudança na condenação da igreja as/aos LGBT. 
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 Da mesma forma, muitos/as pastores/as evangélicos/as têm postura semelhante à da 

hierarquia católica romana e, no Brasil, ainda estão articulados/as numa bancada evangélica no 

Congresso Nacional que conta com 68 dos 543 parlamentares da Câmara Federal (CORREIO, 

2013), configurando no mínimo uma contradição às disposições constitucionais da laicidade do 

Estado brasileiro.  

 Por sua vez, Halberstam cita que nos EUA esta conduta está impregnada no 

cristianismo, ainda que naquele país existam leis de proteção da população LGBT 

(FERNANDES, 2012). Para ele, em nações onde predomina a religião mesclada ou confundida 

com sistema político, como em alguns países de maioria muçulmana, não adianta dizer que se 

protege a população LGBT, pois isso não acontece de fato. 

Neste contexto, é pertinente recordar a reflexão de Prado (2010) de que “é evidente 

que o preconceito não só reside nos indivíduos, mas também se articula na cultura e nas 

instituições” e, por esta razão, defende o autor, a compreensão do funcionamento da homofobia 

“é fundamental para aprimorar as formas de enfrentamento e desconstrução de suas práticas 

violentas e silenciosas” (p. 9). Saber e tomar consciência que muitas ideias e atitudes 

preconcebidas acerca do desprezo para com LGBT podem ter origem em instituições como 

escolas, igrejas e mesmo na família é problemático, pois revela ou leva a discriminação e 

fragmentação das relações. É fundamental reconhecer que as lgbtfobias são consequências de 

preconceitos culturalmente construídos e portando, precisam ser desconstruídos. 

Em resumo, qualquer que seja o tipo ou a particularidade, estas formas de lgbtfobia 

provocam exclusão, sofrimento e morte. O que elas têm em comum é o fato de derivarem da 

dominação heteronormativa como único modelo de orientação sexual que é, nos termos de 

Foucault (1985), um mecanismo para manter o controle sobre os corpos, exercido no cotidiano 

e com repercussão na totalidade da vida de uma pessoa e no conjunto da sociedade: 

 

 

Na maioria dos países do mundo e, particularmente, no Brasil, o paradigma 

hegemônico de gênero, de raça e de orientação sexual estabelece como privilégio ser 

homem, branco e heterossexual. Esta concepção tem sido produzida, disseminada e 

reproduzida nas relações sociais – no trabalho, nas escolas e universidades, nos 

movimentos sociais, partidos políticos, dentre outros – levando mulheres e homens, 

que orientam seus desejos afetivo-sexuais por pessoas do mesmo sexo, a se sentirem 

silenciados/as (MESQUITA, 2006, p. 3). 

 

 

Há um comportamento covarde por boa parte da sociedade, sobretudo, aquela que é 

mais conservadora, ao negar e rejeitar as diferenças que fogem aos padrões normativos 

tradicionais. Para essas pessoas, só há um tipo de pessoa e quem não corresponde a este tipo 
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está fora. Por isso, concordo com Mesquita no que ela diz acima acerca do silenciamento que 

incide e pesa sobre todas as pessoas que destoam do padrão hegemônico. Nas palavras de Mott 

(1996), “lastimavelmente, a homofobia no Brasil é muito mais cruel, constante e generalizada 

do que o complô do silêncio do conservadorismo machista permite divulgar” (p. 101).  

Para romper com este silenciamento, o próprio Mott, junto ao Grupo Gay da Bahia, 

GGB, há décadas vem reunindo informações sobre crimes de caráter lgbtfóbico, veiculados 

pela mídia ou denunciados diretamente a esta organização. Um desses levantamentos aponta 

que no Brasil, em 2011, foram documentados 266 assassinatos de gays, travestis e lésbicas, seis 

a mais do que em 2010, o que representa um aumento de 118% nos últimos seis anos, uma vez 

que foram registrados 122 assassinatos em 2007. No levantamento de 2011, os gays lideraram 

a lista das vítimas de homicídios: 162 (60%), seguidos de 98 travestis (37%) e sete lésbicas 

(3%). Grande parte destes casos não é esclarecida, nem sequer vai a julgamento, criando um 

clima de impunidade e deixando estes grupos mais vulneráveis à violência. 

Ainda, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, SDH, 

apresentou dois relatórios anuais sobre “Violência Homofóbica no Brasil: ano de 2011/ ano de 

2012”, que são os primeiros estudos oficiais sobre o tema não apenas no Brasil, mas em toda a 

América Latina (BRASIL, 2013, p. 9), elaborados com informações consolidadas 

especialmente a partir de denúncias provenientes do Disque Direitos Humanos (Disque 100). 

 Publicados no ano de 2012 e 2013, estes relatórios são uma menção obrigatória em 

reflexões sobre segurança pública para este segmento, antes de tudo porque reúnem os 

primeiros dados produzidos por um canal oficial do governo brasileiro, e depois pelo fato de 

registrar violências lgbtfóbicas que não se limitam à forma extrema do homicídio.  

Os dados informados, entretanto, como a própria versão inaugural do relatório 

reconhece que estão longe de retratar a realidade de violação de direitos humanos em curso, o 

que se dá, em grande medida, porque os canais de registros de informação desta natureza são 

frágeis. Dividido em duas seções principais, este relatório apresenta primeiro os dados coletados 

em quatro canais disponíveis na estrutura do Governo Federal12 e, em seguida, assume uma 

metodologia e um serviço prestado há pelo menos três décadas pelo GGB, que consiste no 

inventário de crimes conta LGBT noticiados pela mídia. 

A primeira parte dos estudos tem como base o registro de 1.159 ocorrências relativas 

                                                           
12 (1) “Disque 100” ou Disque Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos; (2) o “Ligue 180” ou Central 

de Atendimento à Mulher, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ambas sendo secretarias da Presidência da 

República; (3) o “Disque Saúde” e Ouvidoria do SUS, do Ministério da Saúde; (4) Comunicações diretas para o 

Conselho Nacional de Combate à Discriminação e para a Coordenação Geral de Promoção dos Direitos de LGBT. 
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a 6.809 violações de direitos humanos contra LGBTs denunciadas ao governo federal em 2011, 

as quais envolvem 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos (BRASIL, 2012a, p. 15). Em 2012, o número 

de denúncias chegou a 3.084, com 9.982 violações, 4.851 vítimas e 4.784 suspeitos, o que 

corresponde a aumentos respectivos de 166,9%, 46,6%, 183,19% e 110,19% comparando os 

dados de 2011 e 2012 (BRASIL, 2013, p. 18). 

Como o relatório adverte, por um lado, esses dados não expressam plenamente a 

realidade de violência, que é reconhecidamente subnotificada e, por outro, os percentuais não 

indicam, necessariamente, um aumento da violência focado no ano de 2012, mas um maior 

conhecimento do canal de denúncia, estimulado tanto pela Conferência Nacional LGBT (2012) 

quanto pela própria repercussão da primeira versão do relatório. Outro aspecto que pode ser 

interpretado positivamente é o fato da maioria das denúncias de 2012 ter sido feita por pessoas 

que presenciaram, mas não conhecem as vítimas (47,3% dos casos – BRASIL, 2013, p. 21), o 

que pode indicar uma rejeição social progressiva em relação às práticas lgbtfóbicas. 

Considerando as predominâncias estatísticas e os aspectos demográficos coincidentes 

nas duas pesquisas, sexo, etnia e geração são marcadores que se confirmam, sendo a maior parte 

das vítimas destas violações identificadas como pessoas do sexo biológico masculino: 67,5% 

em 2011 (BRASIL, 2012a, p. 19) e 71,38% em 2012 (BRASIL, 2013, p. 22); negras: 51,1% 

em 2011 (BRASIL, 2012, p. 22) e 40,55% em 2012 (BRASIL, 2013, p. 25); e jovens: 47,1% 

com idade entre 15 e 29 anos, em 2011 (BRASIL, 2012, p. 24) e 61,16% em 2012 (BRASIL, 

2013, p. 26). 

Do outro lado, as pesquisas apresentam discrepâncias em dois aspectos cruciais: o 

primeiro diz respeito à orientação sexual das vítimas que, em 2011, teve a maioria identificada 

como homossexuais 85% (BRASIL, 2012a, p. 21), enquanto que, em 2012, o polo se inverteu, 

com 82% das vítimas não tendo a sua orientação sexual identificada (BRASIL, 2013, p. 23). 

Também são discrepantes os números relativos à identidade de gênero, tendo sido a maioria das 

vítimas identificadas como lésbicas em 2011 (34,5%) e como gays em 2012 (60,44%).  

O relatório do ano de 2012 reconhece estes dados são bastante imprecisos, uma vez 

que as categorias “identidade de gênero” e “orientação sexual” não são de domínio geral, o que 

amplia o risco de invisibilização principalmente das violências transfóbicas. Assim como há 

casos de crimes praticados contra LGBT não identificados como crimes lgbtfóbicos, outros 

casos em que as pessoas sofrem agressões por parecerem gays também correm o risco de não 

serem contabilizados como violências lgbtfóbicas ou aqueles casos em que as vítimas são 

LGBT, mas o crime não é propriamente motivado por ódio ou desprezo a pessoas desse 

segmento. 
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Quanto aos agressores, nas duas pesquisas foi predominante a afirmação de que são 

pessoas conhecidas das vítimas: 61,9% dos casos denunciados em 2011 (BRASIL, 2012a, p. 

28) e 58,9% em 2012, sendo principalmente familiares e vizinhos em ambos os casos (BRASIL 

2013, p. 29). Nas denúncias feitas aos canais do governo federal, as violações acontecem tanto 

em casa quanto na rua: 42% e 30,8%, respectivamente, em 2011 (BRASIL, 2012a, p. 37) e 

38,63% e 30,89%, em 2012 (BRASIL, 2013, p. 31). E os casos mais frequentes tipificados são 

de violência psicológica (42,5% e 83,2%), discriminação (74,01%) e violência física (32,68%) 

(BRASIL, 2012a, p. 37-38 e BRASIL, 2013, p. 32).  

A segunda parte do relatório, baseada em dados hemerográficos diz um pouco da 

realidade de violação de direitos contra LGBT, mas talvez expresse muito mais a conduta da 

mídia diante destes casos, frequentemente invisibilizados sob a alegação de que não têm “valor-

notícia”, reforçando a predominante naturalização da violência sexista e homofóbica. Na 

mesma direção, a executiva nacional dos estudantes de comunicação social (ENECOS, 2014) 

aponta que nos programas humorísticos se reforçam preconceitos quando mostram pessoas 

LGBT de forma estigmatizada e no caso das travestis os programas policiais sempre acabam 

por reforçar estereótipos que as inferiorizam, com isso elas sempre são bastante atingidas pela 

não aceitação nos espaços públicos.  

O aspecto mais discrepante entre os dados obtidos por denúncia direta e os dados 

obtidos por meio da imprensa diz respeito justamente à tipificação das violações. Enquanto nas 

denúncias feitas ao governo federal a violência física ocupou a terceira posição, na imprensa 

majoritariamente são noticiados esses tipos de caso: 73,4% das 478 violações noticiadas em 

2011 (BRASIL, 2012a, p. 63) e 74,56% dos casos noticiados em 2012 (BRASIL, 2013, p. 46), 

sendo que quase oito em cada 10 notícias referem-se a homicídios. Ou seja, uma regra não 

escrita, mas tácita da imprensa, é que se não for violência física, principalmente assassinato, as 

violações contra LGBT não precisam ser noticiadas.  

Ainda, segundo matéria sobre “mídia e homofobia” veiculada no Portal UOL (2014), 

José Osmando, diretor de redação do Jornal Meio Norte, de Teresina, diz que “muitas vezes a 

imprensa se pauta na cobertura de escândalos e sensacionalismos, desviando o foco de questões 

importantes, como a violência contra as minorias” e Paulo Lima da revista Trip fala que “a 

homofobia embutida na mídia é produtora de sofrimento”.  

 O relatório chama a atenção, também, para dois aspectos relevantes que são a 

invisibilidade de algumas vítimas e a letalidade dos crimes noticiados. As violências cometidas 

contra lésbicas, em 2011, compuseram 7,3% das vítimas identificadas em notícias veiculadas 

nos meios de comunicação, porém, chegaram a 34,5% das vítimas registradas nos canais 
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disponibilizados pelo poder público (BRASIL, 2012a, p. 52-53). Os/as transexuais, por sua vez, 

sequer figuram nas notícias de violência veiculadas na mídia em 2012 (BRASIL, 2013, p. 43).  

Finalmente, os relatórios concluem que metade das vítimas fatais identificadas nas 

notícias veiculadas em 2011 era formada por travestis (BRASIL, 2012a, p. 53), que 

correspondem a 49% das pessoas assassinadas (BRASIL, 2012a, p. 67). Em 2012, travestis 

foram mais uma vez a maioria das vítimas de violência em geral noticiadas (51,86%), não foram 

maioria entre as pessoas assassinadas, mas ficaram imediatamente abaixo dos gays (54,19%) 

(BRASIL, 2013, p. 48). 

Nomeada desde a década de 1990 como “homofobia”, a violência que atinge LGBT, 

nesta tese, assim como outros/as pesquisadores/as trato-a como violência lgbtfóbica. que 

continua fazendo vítimas centenas de travestis, transexuais, lésbicas, bissexuais e gays, 

conforme o próprio governo federal vem mapeando nos últimos anos a partir do programa 

disque 100 da secretaria nacional de direitos humanos e que mostramos nestes últimos 

parágrafos. Estes dados explicitam que existe de fato lgbtfobia em grande escala no Brasil, a 

qual se manifesta de várias formas e tem suas especificações quando dirigidas a cada um/a do 

segmento LGBT, portanto, há lesbofobia, gayfobia, bifobia, transfobia e travestifobia.  

Esse tipo de violência tem raízes nos preconceitos culturalmente construídos e 

acontece quando não se aceita e se têm total desprezo às pessoas que não se enquadram aos 

padrões heteronormativos. O preconceito e tantas agressões originadas das lgbtfobias podem 

resultar em perseguições e visões estereotipadas sobre o comportamento e a vida de LGBT e 

quando somados com sexismo, misoginia, entre outras formas de opressão, acabam reiterando 

aversões e exclusão para esse segmento. Também concorre para isso, o crescente 

fundamentalismo religioso e o conservadorismo de instituições como a mídia, o Estado, a 

família os quais, muitas vezes, acirraram sentimentos de ódio para com as mulheres e homens 

LGBT.  

A lgbtfobia pode ser pessoal, mas também institucional quando parte do Estado e de 

seus organismos, de empresas, de coletivos sociais, como sindicatos, grupos culturais e de 

esporte, entre outros, sendo assim, toda ação lgbtfóbica precisa ser denunciada para que haja o 

combate da mesma e se faça justiça. Nesse sentido, a partir de reivindicações dos movimentos 

sociais, em especial dos grupos LGBT organizados, o governo federal por meio do serviço 

“Disque 100” já realizou por dois anos um mapeamento das violências lgbtfóbicas, no entanto, 

nada ainda foi feito de maneira eficaz para por fim à violência que fere e tira a vida de pessoas 

LGBT. Sendo assim, as formas de expressão da lgbtfobias que atingem lésbicas, gays, 

bissexuais, travestis e transexuais, como afirmei anteriormente, têm particularidades que 
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precisam ser descritas e analisadas. Sobre essas características é que me deterei nas duas seções 

que seguem. 

 

 

1.4 Violência contra lésbicas, gays e bissexuais 

 

 

Nesta parte do capítulo trato das violências dirigidas para cada um destes três 

segmentos LGBT: lésbicas, gays e bissexuais. Primeiro, falo da violência nominada como 

lesbofobia, tendo em vista o grupo o qual ela afeta. Em seguida, das especificidades que percebi 

quando atingem pessoas gays, por isso gayfobia e, continuando, abordo as características da 

violência que são dirigidas contra bissexuais, por isso bifobia. Para comentar essas tipologias 

de violência, apoio-me nos/as autores/as: Borillo (2010), Halberstan (2012), Lorenzo (2012), 

Vale de Almeida (1995), Eribon (2008), Heilborn (1996) e Cornell (1995), entre outros/as. Ao 

descrever cada uma dessas fobias pretendo aprofundar o que caracteriza e diferencia cada uma 

delas, tendo em vista refletir a falta de políticas públicas de segurança para este público. 

O primeiro elemento a ser considerado para entender a lesbofobia é a constatação de 

que as mulheres lésbicas compartilham com as heterossexuais as opressões e as violências de 

gênero, sendo que para elas esta carga é acrescida de outras violações, como o sexismo, o 

machismo e a misoginia. Por esta razão, as autoras como Lorenzo (2012), Téllez (2012) e 

Borillo (2010) defendem o emprego de uma terminologia particular, tomando “lesbofobia” 

como um termo que define variações da lgbtfobia. 

 

 

A lesbofobia constitui uma especificidade no âmago de outra: com efeito, a lésbica é 

vítima de uma violência particular definida pelo duplo desdém que tem a ver com o 

fato de ser mulher homossexual. Diferentemente do gay, ela acumula as 

discriminações contra o gênero e contra a sexualidade. [...] O fato de tornar essa 

sexualidade invisível parece estar, portanto, no âmago da violência homofóbica em 

relação às mulheres (BORILLO, p. 27-8). 

 

 

A violência específica dirigida a lésbicas tem origem e sustentação na negação social 

de que estas mulheres têm uma sexualidade própria e legítima. Com isso, a lesbofobia sustenta-

se em duas características estruturais dominantes: um sistema vertical, binário e excludente e a 

conformação das sexualidades de forma hierarquizadas (LORENZO, 2012). Essa mesma autora 

segue dizendo que a lesbofobia está circunscrita a quatro questões principais, que são 

construção das lésbicas como pessoas dessemelhantes e rejeição às suas diferenças; 

desumanização destas mulheres, desfeminilizando-as e estigmatizando-as; exclusão por parte 

do grupo que as rejeita e as expulsa de seus espaços; violência que vulnerabiliza e põe em risco 
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a vida das lésbicas resultante da intersecção da misoginia, machismo e lesbofobia. 

O preconceito lesbofóbico aparece desde há muito tempo também em textos literários, 

e a forma que neles são retratadas as lésbicas reforça estereótipos e preconceitos, como lembra 

Téllez (2012) ao dizer que, “seguindo quase uma tradição no mundo literário de diferentes 

países, pode-se encontrar em muitas/os autoras/es e nos seus escritos o que constitui grandes 

expressões de misoginia, revelando incontestável preconceito lesbofóbico na criação das 

personagens lésbicas”. Esses papéis, afirma Téllez (2012), foram criados por autoras/es que as 

retrataram ora como prostitutas viciadas e pervertidas, ora como vampiras sedutoras de virgens 

ou como sujeitos do mais baixo escalão. 

Deslocando o olhar da literatura para instituições como a família, Lorenzo (2012) 

relembra que, muitas vezes, jovens lésbicas são coagidas a casarem ou terem relações com 

homens quando assumem sua orientação sexual. Forçá-las a isso, diz a autora, e ainda a manter 

outras relações sexuais não consentidas reiteradamente é algo não apenas vil e humilhante como 

pode ser considerado também como tortura e sujeição sexual.  E nesse mesmo sentido, outras 

vezes, as lésbicas podem ser vítimas de violência como as provas de virgindade ou a gravidez 

forçada (LORENZO, 2012). Sobre esse problema, Joker (2014) fala que uma das mais 

agressivas formas de violência contra lésbicas acontece com o chamado estupro corretivo, um 

ato perverso resultante do machismo de certos homens que creem que agindo assim, essas 

mulheres mudarão a orientação sexual.  

Grande parte destas agressões não atinge igualmente os diversos segmentos da sigla 

LGBT, o que torna inadequado, como já dito, o emprego dos termos genéricos homofobia ou 

mesmo lgbtfobia quando se refere especificamente à condição das mulheres. Para Rubin (1993), 

nessas situações as lésbicas, por serem mulheres, são mais uma vez perdedoras, porque não têm 

os direitos que os gays, que por serem homens, têm: “enquanto os homens tiverem direitos 

sobre as mulheres que as mesmas não possuam sobre si próprias, será plausível esperar que a 

homossexualidade entre as mulheres seja razão de maior repressão do que entre homens” (p. 

13). 

Por outro lado, do ponto de vista da violência de gênero, as mulheres lésbicas 

compartilham a mesma condição de subalternidade das mulheres heterossexuais, no entanto, os 

homens gays e bissexuais em muitas situações gozam dos privilégios dos homens 

heterossexuais. Tomando os argumentos de Halberstam (2012), de forma análoga podemos ver 

que, assim como os homens heterossexuais, os homens gays (e bissexuais) vêm se beneficiando 

historicamente do estatuto da masculinidade, que ganhou tanta expressão e investimento social, 

tornando difícil a sua desconstrução. 
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Ainda que de certa forma privilegiados por serem homens, muitas formas de violência 

contra esses ganham contornos específicos, pois sendo homens gays serão punidos e carregarão 

forte carga acusatória por não corresponderem ao padrão de masculinidade hegemônica. 

Quando se olha para o grupo dos gays, bissexuais e homens trans, o privilégio recai, todavia, 

sobre aqueles indivíduos que têm aparência e posturas de acordo com o modelo heterossexual, 

enquanto que os mais efeminados frequentemente sofrem mais discriminação. Entretanto, em 

outras situações, mesmo sendo homens, os gays são marginalizados por seus “pares” a ponto 

de sofrerem diferentes formas de violência homofóbica.  A partir destas ideias, questiono: Por 

que alguns homens são tidos como menos homens do que outros? Há maneiras diferentes de 

ser homem? Que atributos têm os homens que são considerados Homens? Que sanções sofrem 

os homens que não correspondem ao modelo hegemônico de masculinidade?  

Para responder a essas perguntas é necessário acessar uma das vertentes dos trabalhos 

sobre sexo e gênero conhecida como estudos de masculinidades, tais como os feitos por Connel 

(1995), Vale de Almeida (1995), Welzer-Lang (2004), Machado (2004) e Piscitelli (2004). 

Estes estudos se referem diretamente a sujeitos que, geralmente, exercem grande poder em 

praticamente todos os setores da vida social, mas que, apesar disso, não estão conformados no 

lugar social que lhes foi imposto. Outro dado, os modos de ser homem ganham atributos 

diferenciados de um lugar para outro, de uma época para outra, o que mostra o quanto cada 

cultura e sociedade influenciam as diferentes formas dos homens se apresentarem nos seus 

grupos sociais: 

 

 

As masculinidades são socialmente construídas, e não uma propriedade de algum tipo 

de essência eterna, nem mítica, tampouco biológica. Pressuponho que masculinidades 

variam de cultura a cultura, variam em qualquer cultura no transcorrer de um certo 

período de tempo, variam em qualquer cultura através de um conjunto de outras 

variáveis, outros lugares potenciais de identidade e variam no decorrer da vida de 

qualquer homem individual (KIMMEL, 1998, p. 103). 

 

 

Portanto, não há apenas uma, mas diferentes masculinidades: “Ser homem não é o 

mesmo para quem segue a norma social da heterossexualidade ou para quem assume a bi ou 

homossexualidade” (VALE DE ALMEIDA, 1995, p. 129). Produto de um tipo de educação, 

cultura e historicidade, os modelos de masculinidade afetam, para bem ou para o mal, a vida de 

todos os sujeitos, dado que influenciam a forma destes homens se relacionarem entre si e com 

as mulheres.  

Por causa da exaustiva repetição e cobranças de uma cultura machista que acentua a 

força física e as atitudes agressivas como elementos positivos na identidade masculina 
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hegemônica, os próprios corpos dos homens muitas vezes são símbolos de violência. Em outras 

situações a cultura machista os leva a situações de conflitos e agressões físicas onde se 

machucam e machucam outros/as. Tais situações podem ser vistas, por exemplo, nos índices de 

assassinatos, acidentes de carro, confrontos entre torcidas organizadas. Geralmente, os homens 

heterossexuais se assenhoram dos espaços, desqualificam e humilham não só os grupos mais 

vulneráveis como os gays, mas até mesmo seus iguais. Por esta razão, os homens constituem o 

grupo mais exposto à violência, sendo ao mesmo tempo autores e vítimas. 

Do ponto de vista dos homens que sofrem violência, os gays são vítimas contínuas de 

diversas formas de agressão. São muitos os casos em que gays se tornam vítimas preferenciais 

de ataques e desprezo por parte de pessoas e grupos homofóbicos, como os neonazistas, 

religiosos fundamentalistas, políticos e mídia conservadora, entre outros: 

 

 

“Viado nojento” (“sapata nojenta”) não são simples palavras lançadas en passant. São 

agressões verbais que marcam a consciência. São traumatismos sentidos de modo 

mais ou menos violento no instante, mas que se inscrevem na memória e no corpo 

(pois a timidez, o constrangimento, a vergonha são atitudes corporais produzidas pela 

hostilidade do mundo exterior) (ERIBON, 2008, p.27). 

 

 

Nesta mesma direção vai a reflexão de Connell (1995), “os homens gays se tornam 

alvos sistemáticos do preconceito e da violência e, entre os gays, os “homens efeminados e 

débeis” são constantemente humilhados” (p. 197). Segundo Eribon (2008), basta a maneira 

diferente de se vestir ou os modos divergentes do padrão hegemônico de gesticular e falar para 

que pessoas gays sejam ameaçadas e até agredidas. O autor recorda que também a literatura dos 

romances e das biografias dos homens e mulheres homossexuais contam das ameaças e 

agressões pelas quais essas pessoas passam. 

Tudo isso evidencia que a cultura predominante, fundada na heteronormatividade, que 

constrói e exige dos homens uma dureza comportamental e a negação de sua emotividade pode 

afetar seu modo de estar no mundo, suas maneiras de se relacionar com as pessoas, também 

influenciando formas de exercer responsabilidades e poder. A este respeito, Connell (1995) é 

afirmativa em sua análise ao dizer que até mesmo o imperialismo tem origem na história e na 

cultura heteronormativa que empoderaram e perenizaram o poder da figura masculina: “Não 

podemos ignorar a maioria da população do mundo, nem tampouco a história que tornou 

possível as masculinidades hegemônicas dos poderes hegemônicos: a história do imperialismo” 

(1995, p. 192). 

Ainda que haja tanto machismo, misoginia e homofobia, o ser homem na sociedade 

plural contemporânea é resultado de um processo histórico, sujeito a muitas mudanças. Nesse 
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sentido, a pergunta de Miguel Vale de Almeida (1995) pode ser transformada em uma 

afirmação: a existência de várias masculinidades é resultante da diversidade das experiências e 

identidades dos homens, inclusive nas contradições do contexto social em que as diferentes 

masculinidades são produzidas. Para esse autor, as ramificações acadêmicas do feminismo e do 

movimento gay dos Estados Unidos, do Reino Unido e da França “introduziram no pensamento 

sobre o gênero um questionamento mais além do essencialismo das categorias de homem e 

mulher: o do essencialismo da heterossexualidade” (VALE DE ALMEIDA, 1995, p. 15). 

Portanto, além dos questionamentos ao binarismo de gênero, é pertinente que se 

questione também a heterossexualidade como único modelo estabelecido que goza de 

legitimidade. Muitas famílias, bem como igrejas, escolas, grupos de iguais, setores da mídia, 

entre outras instituições, cobram dos homens a adequação a uma norma social há muito 

construída para um tipo único de masculinidade. Isso pode ser feito inclusive com uso das redes 

sociais e novas tecnologias, através de técnicas de “zoação”, como bem demonstrou Espírito 

Santo (2008), na pesquisa intitulada “Sexualidade, subjetividade e governo no discurso 

curricular: o jovem macho e a jovem difícil”. 

Assim, desde muito cedo os meninos internalizam esta norma, que os leva comumente 

à negação de sentimentos e atitudes tidas como exclusivas do “feminino” (ternura, cuidado, 

gentileza, entre outras), estimulando-os à agressividade, à competição, à vingança e a outras 

formas de expressão da identidade do “macho”. O preço que estes homens pagam por viverem 

e receberem esse tipo de educação e o esforço para corresponder ao padrão masculino 

estabelecido pode desencadear tantos processos de auto depreciação quanto violência para com 

as mulheres e grupos mais vulneráveis. 

Por sua vez, o desafio para tratar da violência dirigida a bissexuais, começa com uma 

primeira dificuldade que é falar de cidadania e direitos humanos dada a invisibilidade deste 

segmento, constatação que, por si, já é uma forma de violência (BORILLO, 2010). Sobre este 

problema, Oliveira (2014) afirma que a “invisibilização, a fetichização, a invalidação de 

demandas e sentimentos, a prisão dos estereótipos, entre outros tipos de preconceito e a 

discriminação fazem parte da rotina das pessoas bissexuais” (OLIVEIRA, 2014, s/p).  

Este autor ao discutir a respeito dessa violência que parece sutil quando se invisibiliza 

pessoas ou grupos intencionalmente, traz alguns dados de um programa realizado pelo comitê 

consultivo LGBT da comissão de direitos humanos de São Francisco, CA, que foi sistematizado 

no documento “Invisibilidade Bissexual: Impactos e Recomendações”. As informações trazidas 

confirmam como se esconde esse grupo: em relação à população em geral está constatado que 

bissexuais sofrem grandes distinções quando se trata da saúde comparado as demais pessoas, 

http://blogueirasfeministas.com/2013/08/visibilidades-pelas-quais-lutamos/
http://blogueirasfeministas.com/2011/11/a-prisao-dos-estereotipos/
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estão mais susceptíveis a problemas de saúde física e abuso de tabaco e álcool, bem como a 

elevadas taxas hipertensão, e grande parte dos programas de prevenção ao HIV e DSTs não 

tratam adequadamente as necessidades de saúde das pessoas desse segmento. Vale lembrar que, 

destacando a questão da saúde como campo que fragiliza bissexuais, tal realidade sempre afeta 

de maneira diversa todo o segmento LGBT. 

A rejeição frente a alguns grupos é uma tentativa de esconder suas existências. Se, por 

um lado, a bissexualidade é reconhecida academicamente como parte das trajetórias sexuais e 

afetivas, como falam Diniz e Borges (2007), Heilborn e Cabral (2006), por outro lado, 

socialmente há certa controvérsia quanto a condição deste segmento: 

 

 

Em um contexto em que a luta por espaço, voz e principalmente por direitos se revela 

cada vez mais presente, a bissexualidade acaba sendo interpretada como uma posição 

de conforto por muitos, como a saída em viver a homossexualidade e manter-se 

inserido naquilo que é considerado como “socialmente aceitável”. Termos como “vida 

dupla” frequentemente aparecem nas discussões que rodeiam o cotidiano dos 

bissexuais. Ser bissexual carrega, dentre muitas rotulagens, o estigma de uma vida 

“em cima do muro”, “às escuras” ou até mesmo um certo oportunismo (CALAÇA, 

2008. s/p). 

 

 

Nesse sentido, as/os bissexuais, além de discriminadas/os pela cultura 

heteronormativa, também sofrem discriminação por parte de determinados segmentos de 

lésbicas, gays, travestis e transexuais. Dentro do movimento LGBT a desconfiança tende a ser 

menos do ponto de vista da identidade e mais quanto ao posicionamento político do/a bissexual, 

o que Avital (2010) classifica como um mito: 

 

 

Dos muitos mitos que cercam a bissexualidade e alimentam a bifobia, um me parece 

especialmente pernicioso e ofensivo: a ideia de que bissexuais são ‘privilegiados’ que, 

a qualquer momento, podem “trair o movimento” e embarcarem em uma relação 

hetero, aproveitando assim todas as “vantagens” que isso traz (s/p). 

 

 

Segundo a autora, o fato da/o bissexual não estar tão exposta/o à violência devido ao 

reconhecimento da orientação sexual ou identidade de gênero pela aparência não deveria 

constituir uma vantagem: “É triste vivermos em um mundo em que simplesmente não ser 

aviltado por sermos quem somos é um luxo” (AVITAL, 2010, s/p). Há que sublinhar, 

entretanto, que, nesse entendimento, bissexual seria apenas a pessoa que “parece” hétero ou que 

não é associada a nenhuma identidade sexual “desviante”, uma vez que a mulher que parecer 

lésbica ou o homem que parecer gay também sofre discriminações que esses sofrem, 

independentemente de serem bissexuais. 
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Por outro lado, é procedente a reflexão feita no Bi-sides 13  (2012) quanto ao 

patrulhamento sofrido pelos/as bissexuais, com base no binarismo sexual: “não temos nossa 

condição dada visualmente e sendo ignorada pelos olhares, e sim nossa identidade sendo 

ignorada pelos rótulos, discursos, instituições e indivíduos. Existe homossexual e 

heterossexual. Só. Se você não tem um desses rótulos na testa, você não existe” (s/p).  

Por não se conformarem aos padrões exclusivos da heterossexualidade, mulheres e 

homens bissexuais muitas vezes são ameaçados de terem suas vidas expostas, situação que os/as 

deixam à mercê de diversas formas de violência. Segundo Calaça (2008), ainda nos nossos dias, 

o/a bissexual é tido como um sem lugar, por isso, carrega o peso de ser cobrado/a ou ofendido/a 

como aquele/a que não se assume direito. Para muitos/as, é um/a medroso/a que não tem 

coragem de admitir que é homossexual. Vive às sombras, como um/a indefinida/o, suportando 

críticas e ironias de homos e héteros. 

Relacionado à questão da discriminação sofrida por bissexuais que estamos refletindo, 

encontramos no universo da bissexualidade uma outra tipologia que inclui os homens que fazem 

sexo com homens, HSH14, e as mulheres que amam mulheres, MAM. Segundo Costa (2009), 

pesquisa do Ministério da Saúde identificou um expressivo contingente de homens que fazem 

sexo com homens, mas não se identificam como homossexuais como, por exemplo, as 

populações encarceradas. Ou seja, o fato de se relacionarem com pessoas do mesmo sexo não 

implica que essas experiências definam as suas identidades. Essa terminologia foi assumida 

pelo movimento LGBT, porém, com certo receio de que o uso dessa categoria reforce 

homofobias, diz o autor. 

Em um caso relatado por Maria Luiza Heilborn (1996), comentando sobre a 

homossexualidade que se afirma cada vez mais no Brasil contemporâneo, no artigo “Ser ou 

estar homossexual: dilemas de construção da identidade social”, um casal de mulheres diz de 

forma incisiva que não consideram impossível virem a se relacionar com parceiros do sexo 

oposto. Elas dizem que o relacionamento não as definem identitariamente, não se assumem e 

nem se identificam como homossexuais, mesmo tendo feito um rito celebrativo de união 

conjugal (HEILBORN, 1996). Essa ideia rompe com o pressuposto de identidade homossexual 

que não quer dizer ser, mas simplesmente estar. 

O comportamento sexual das pessoas nem sempre foi um constitutivo identitário, 

                                                           
13 Blog criado com o objetivo de encontrar, reunir, discutir e criar bases para o movimento bissexual no Brasil. 

(BI-SIDES, 2012). http://bisides.wordpress.com/). 
14 No Brasil, o termo HSH foi assumido no contexto da construção de políticas para portadores de HIV/Aids, 

conforme Costa (2009). 
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como fala Piason (2008). Em diversas épocas, diz a autora, aconteceram experiências sexuais 

nas quais mulheres e homens tinham relacionamentos com parceiras/os do mesmo sexo e isso 

não fazia com que fossem consideradas/os de modo inerente ou essencialmente diferente das/os 

demais. No contexto atual, entretanto, a manutenção de valores conservadores impede o cultivo 

de relações mais autônomas, livres e respeitosas entre mulheres que amam mulheres, entre 

homens que amam homens e entre homens e mulheres bissexuais. 

Para concluir, digo que a lesbofobia, a gayfobia e a bifobia são variações de diversas 

formas de violência e perversidades praticadas contra lésbicas, gays e bissexuais. A lesbofobia 

se manifesta, sobretudo, pelas tentativas de deslegitimar a aceitação e a autonomia que essas 

mulheres têm sobre sua orientação sexual. O preconceito enraizado no binarismo excludente 

somado ao machismo, misoginia e sexismo atinge as lésbicas através de diferentes ataques 

gerando o que estou chamando de lesbofobia. Já a violência contra os homens gays, a gayfobia 

ou homofobia continuam tendo destaque na imprensa sensacionalista e os crimes de ódio contra 

gays seguem acontecendo, desde a micro violência contida num olhar de desdém e desprezo 

chegando às agressões verbais e assassinatos.  

Desafiando a cultura constituída os homens gays provam com suas vidas e presença 

na sociedade a existência de outras masculinidades, distintas do modelo hegemônico 

heteronormativo. Para as mulheres e homens bissexuais a prova de que existe bifobia são as 

constantes tentativas de invisibilizá-los. Os recorrentes questionamentos acerca da identidade 

bissexual parte em grande medida da sociedade em geral, mas também, por lésbicas, gays, 

travestis e transexuais que os/as acusam de estarem “em cima do muro” ou que são bichas ou 

sapatas que não se assumem. Todas essas acusações acabam por gerar mais preconceito, 

discriminação e exclusão dentro destes diferentes grupos. 

 

1.5 Violência contra travestis e transexuais 

 

Nesta ultima parte do texto, apresentarei aspectos da violência transfóbica. Essa 

também nomeada como travestifobia quando se dirige as travestis e transfobia quando afeta o 

grupo de mulheres e/ou homens trans. Para falar destas violências que ferem de modo particular 

travestis e pessoas trans me reportarei aos estudos de Lionço (2009), Jimenes e Adorno (2009), 

Carrara e Viana, (2006), Mott, (1996), Bento, (2006), Sierra, (2011), Ventura e Scharamm 

(2009), etc., que produziram conhecimento a respeito de sujeitos trans. Ao pesquisar 

especificidades das violências sofridas por travestis e transgêneros quero conhecer mais sobre 

as diferenças e semelhanças dessas realidades que não só machucam, mas também tiram a vida 
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dessas pessoas, tendo em vista os objetivos desta pesquisa. 

Estudos de diferentes autoras/es reportam a condição de travestis e transexuais tidos 

como doentes por parte dos discursos tradicionais da medicina, da psiquiatria e do direito, como 

apontam Ventura e Schramm (2009), Jimenez e Adorno (2009), Figueredo (2011). A 

eliminação do status da homossexualidade como “patologia” dos códigos profissionais da área 

de saúde, beneficiaram gays, lésbicas e bissexuais, mas até hoje, segundo Lionço (2009), o 

status de travestis e transexuais é tido como patológico, como consta no Código Internacional 

de Doenças, CID 10:F-64-0.  

Neste Código, qualifica-se transexualismo e travestismo como “disforia de gênero”, 

termo que se refere aos casos em que uma pessoa não sente confortável e adequada com relação 

ao sexo de nascimento, podendo acontecer desse sentimento trazer junto uma intensa vontade 

de modificar o sexo genital (JIMENES e ADORNO, 2009). A este respeito, tem-se que, mesmo 

que em alguns lugares as travestis estejam sendo beneficiadas com o direito a hormonioterapia 

(pelo SUS), por parte do Conselho Federal de Medicina, elas são mais uma vez perdedoras 

quando lhes são recusados esses benefícios caso não tenham um diagnóstico de transexualismo. 

Segundo Lionço (2009), elas não recebem e não são beneficiadas com atenção à saúde e ficam 

reféns das “bombadeiras”15 ou da automedicação quando usam silicone industrial para modelar 

seus corpos.  

Além do estigma patológico, travestis e transexuais estão em situações de maior 

vulnerabilidade do ponto de vista de exposição à violência. Em um grupo de trabalho durante 

a 2ª Conferência Nacional de Políticas Públicas e Direitos Humanos LGBT, realizada em 

dezembro de 2011, em Brasília, uma participante perguntou a uma travesti por que as mais 

jovens não estavam participando do evento. A pergunta recebeu uma resposta direta: “Não estão 

aqui porque estão mortas”. 

 A despeito do caráter hiperbólico da afirmação, esse episódio ilustra a condição das 

travestis dentro do grupo LGBT, como um dos segmentos que mais sofre preconceito, 

perseguições e outras formas de violência (CARRARA e VIANNA, 2006). A violência contra 

travestis vitimizou 51,68% do total de casos notificados segundo o Relatório sobre violência 

homofóbica no Brasil do ano de 2012. No relatório de 2013/2014, publicado pelo GGB, 

registra-se que foram 108 travestis (35%) assassinadas no Brasil no período de um ano. 

                                                           
15  Bombadeiras são assim chamadas as travestis que transformam o corpo de suas clientes com aplicações 

clandestinas de silicone. Geralmente silicone industrial, não permitido para o uso em seres humanos (ALENCAR, 

2014, s/p).  
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Sobre estes dramas decorrentes da violência transfóbica, Figueiredo (2011) escreve 

que, para as travestis, a dor é uma realidade muito recorrente. Elas mencionam em suas 

narrativas as muitas situações de enfrentamento social, de marginalização e exclusão nas quais 

experimentam a crueza de vidas marcadas pela abjeção. A autora fala que, para as travestis, até 

as movimentações diárias se tornam arriscadas, pois experimentam ameaças e a possibilidade 

da morte constantemente. Essa condição de grupo mais vulnerável entre vulneráveis não parece 

ter sofrido alterações no Brasil, pois 

 

 

Ao longo da última década temos documentado inúmeros episódios de perseguição e 

caça notadamente aos travestis prostitutos, justificando-se tais medidas ora como 

repressão à prostituição e vadiagem, ora alegando-se como razão das detenções 

“falsidade ideológica” por vestirem-se tais “rapazes de peito” com trajes diversos da 

fotografia de suas carteiras de identidade (MOTT, 1996, p. 113). 

 

 

Muito antes da exposição a estas modalidades de violência, as travestis acumulam 

longas histórias de violação, começando no ambiente onde nascem e crescem: “o que temos 

percebido nos relatos ouvidos e nas observações etnográficas realizadas são histórias de 

discriminação, violência e exclusão, muitas vezes seguidas de morte que têm início dentro da 

própria família” (PERES, 2009, p. 238). 

Muitas dessas histórias são encerradas em assassinatos, como constataram Carrara e 

Vianna (2006), em artigo que registra parte de uma pesquisa conduzida nos anos 2000 e 2001, 

a respeito da atuação dos tribunais brasileiros em relação à violência contra homossexuais. O 

artigo afirma que dos mais de 100 homicídios estudados, os que vitimaram travestis são os mais 

numerosos dentre os crimes cometidos com armas de fogo, tendo estas vítimas um perfil 

sociológico comum e distinto das demais, com predominância de negras e pardas, “indicativos 

do seu pertencimento aos estratos mais pobres da sociedade brasileira” (CARRARA e 

VIANNA, 2006, p. 235).  

Os dados apurados nesta pesquisa mostram que, dentre os casos analisados, as travestis 

representam o maior número de vítimas de execuções, de pessoas vitimadas nas ruas e de 

inquéritos arquivados sem conclusão: “De modo geral, portanto, a baixa resolução dos casos de 

execução parece ser condicionada por um conjunto de fatores, entre os quais gênero e classe 

social, que se combinam para colocar as travestis entre os grupos socialmente mais 

desfavorecidos” (CARRARA e VIANNA, 2006, p.237). 

 Um caso muito comum lembrado por Borba (2011) é a violência sofrida pelas travestis 

na hora de fazer acertos com clientes, quando são ameaçadas, abandonadas em lugares desertos, 

ainda que muitas delas reajam contra os seus ameaçadores (p.198-199). Para Junqueira (2009), 
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a falta de políticas de enfrentamento às intolerâncias e preconceitos a que estão expostas/os 

travestis e transexuais incorre no aumento de fatos de abusos e agressões, como por exemplo, 

a segregação de travestis a certos espaços urbanos e a certas profissões, como as atividades de 

cuidado com a beleza ou a prostituição. 

No grupo das identidades de gênero/sexuais estigmatizadas, as/os transexuais, por seu 

turno, talvez sejam o segmento que mais escape à vigilância e controle das normas que 

submetem todos os corpos ao modelo “único” e hegemônico (SIERRA, 2011). Contra as/os 

transexuais que conseguiram “apagar” as marcas do sexo biológico não recairiam as “queixas” 

sobre orientação sexual, uma vez que se trata de pessoas que se declaram heterossexuais, pelo 

menos na maioria dos casos. Aqui a questão é a identidade de gênero, uma vez que ainda 

estamos longe do reconhecimento público da redesignação sexual como um direito. Muito ao 

contrário de serem acolhidas/os, as/os transexuais continuam marcadas/os negativamente, 

excluídas/os ou incluídas/os como inferiores ou “anormais”: 

Processos de estigmatização são aqueles em que as pessoas, ao romperem com os 

modelos previamente dados pela normatização, ficam marcadas negativamente e depreciadas a 

ponto de serem desprovidas de direitos a ter direitos, aproximando daquilo que Butler (2003) 

vem nomeando como corpos abjetos (PERES, 2009, p. 237). Esses “corpos abjetos”, são corpos 

“sujos”, sem reconhecimento, sem direitos, que não deveriam existir, os que de maneiras 

diversas, lançam questionamentos sobre a “normalidade” de todos os corpos ou, nas palavras 

de Bento (2006): “existem homens e mulheres de verdade? [...] Se a verdade está no corpo, os 

sujeitos que não se reconhecem em seus corpos generificados vivem uma mentira, estão fora 

da realidade?” (p.20).  

Segundo a autora, a resposta vai na direção contrária, uma vez que as/os transexuais 

mudam seus corpos, através de cirurgia ou não, justamente para se tornarem reais e não serem 

socialmente definidas/os como “aberrações” e para terem “inteligibilidade social” (BENTO, 

2006, p.25). Talvez sejam elas/es as/os que mais desautorizam as caracterizações rígidas da 

biologia ao habitar as sutis linhas que separam os gêneros (SIERRA, 2011). 

 A expressão “transexual” foi criada no campo do saber médico-psiquiátrico, e nesse 

meio tem sido repetido por décadas o discurso de que mulheres e homens trans sofrem de um 

“transtorno”, negando a essas pessoas poder de emancipação e aprovando falas e 

comportamentos entre profissionais dessa área, que vão desde boas práticas àquelas 

extremamente rudes e preconceituosas (ALMEIDA, 2012, p. 517-518).  

De acordo com Ventura e Scharamm (2009) nos campos do conhecimento do direito 

e da medicina, cirurgias para mudança de sexo necessitam de controle médico, sobretudo da 
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psiquiatria e o intermédio do direito para serem validadas, já que para esses profissionais e suas 

áreas, como dito anteriormente, o sexo não-biológico é ainda tido como uma doença. 

A violência contra a pessoa transexual tende a iniciar cedo, com as diversas repressões 

às meninas que gostam de vestir “coisas de meninos” e aos meninos que gostam de usar “coisas 

de meninas”. Segundo Arán e Murta (2009), entre muitos sofrimentos que mulheres e homens 

transexuais vivem são recorrentes aqueles de ordem psíquica, que têm origem nas situações de 

amargura geradas pela inadequação ao sexo biológico, bem como pelas angústias provenientes 

de diversos fatores de ordem social, jurídica, ética e culturais inerentes a essa condição e 

culminam em tentativas de suicídio, transtornos alimentares, depressão e aflição constante e de 

diferentes formas.  

Outras dores que essas pessoas experimentam e carregam, segundo as autoras, têm 

origem nos relacionamentos afetivos e sexuais e outras vezes na própria família que não os/as 

reconhecem e nem os/as aceitam, sendo somadas a essas feridas os insultos e o abandono 

geradores de traumas e exclusão. 

Certos abusos são recorrentes no ambiente que utopicamente deveria ser mais íntimo 

e acolhedor como as famílias, em grande medida devido às imposições domésticas de vestir, 

adornar e cuidar do corpo da maneira prescrita pelas normas sociais estabelecidas para os 

gêneros: “Os conflitos com o corpo são precedidos de uma etapa anterior, quando os/as 

transexuais, ainda crianças, são obrigados/as a se vestir e a comportar de acordo com o que se 

supõe ser o natural para seu corpo-sexuado” (BENTO, 2006, p.24). 

Assim como as/os demais LGBT, mulheres e homens trans estão em constante 

preocupação e cuidado com a autopreservação e privacidade de suas vidas. Mesmo quando 

essas pessoas assumem publicamente sua orientação sexual e/ou identidade de gênero, suas 

cotidianidades são marcadas pelo cuidado com a autoproteção, para se “blindarem” contra a 

violência e livrarem-se do desconforto de serem diferentes. Assim, muitas pessoas LGBT optam 

por viverem em “armários” ou restringem-se a viver em um mundo social bem reduzido, tanto 

de pessoas quanto de possibilidades: “o espaço público é recriado em espaços menores e 

privativos. Recusa-se dessa maneira a conviver dentro de uma sociedade variada e 

multifacetada”. (GOMES, 2002, p. 187).  

Nesse momento, convém reconhecer que ainda que o movimento LGBT tenha 

conquistado alguns espaços, como diz Eribon (2008), estando mais organizado em suas ações 

por direitos, mesmo assim essas conquistas não são suficientes para acabar com as agressões, 

injúrias e perseguições que sofrem. E mesmo que as reivindicações sejam justas e que as lutas 

e ativistas tenham ganhado maior visibilidade, isso não tem sido o bastante para diminuir as 
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assimetrias sociais que acabam favorecendo a exclusão dessas pessoas e grupos. Com estas 

reflexões, entendo a inclusão da orientação sexual e identidade de gênero como marcadores 

sociais relevantes para a compreensão das manifestações da violência em nossa sociedade, não 

para substituir, mas para complexificar tanto a leitura dessa realidade quanto o estabelecimento 

de políticas públicas mais costumeiramente formuladas ou ensaiadas em uma perspectiva 

universal ou voltadas para grupos específicos, definidos a partir de categorias socioeconômicas, 

étnico-raciais e/ou de gênero.  

Uma política pública de segurança que além de reconhecer e tentar superar as 

desigualdades que marcam as relações de pobres e ricos, brancos e não-brancos, homens e 

mulheres, também deve reconhecer a cidadania das pessoas que não têm suas identidades 

conformadas aos padrões da heterossexualidade e dos estereótipos de gênero. 

Nesta seção, procurei demonstrar, com base em dados empíricos e teóricos, que a 

violência dirigida a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais tem escala e 

particularidades que justifica a expectativa de que o poder público promova políticas de 

segurança dirigidas a este segmento, em vista de garantir o gozo pleno dos direitos humanos e 

de cidadania das pessoas LGBT e a punição de indivíduos e instituições que praticam qualquer 

forma de violência lgbtfóbica.  

A violência que se experimenta se sabe e se vê têm gerado insegurança e medo, 

constituindo uma cultura onde a morte está praticamente banalizada. No caso da violência de 

gênero que neste capítulo refletimos ela afeta mulheres e homens de todos os segmentos sociais 

para além do binarismo excludente (homem-mulher/masculino-feminino / macho-fêmea) que 

encarcera e pune outras formas de ser e se mostrar no mundo. É um tipo de violência com raízes 

nos costumes, portanto, uma construção sociocultural. A violência de gênero ora mais explícita 

outras vezes mais sutil tem diferentes faces e deixa suas marcas nos corpos e vidas de mulheres 

e homens LGBT. 

A violência lgbtfóbica ainda que muitas vezes subnotificada, têm números 

preocupantes no Brasil. São dezenas de LGBT vítimas de diferentes formas de crime mostrados 

em dados de pesquisa hemerográficas realizada há vários anos pelo GGB, bem como as 

estatísticas mais recentes, a partir dos Relatórios sobre violência homofóbica no Brasil ano de 

2011 e 2012 que mostramos em parte nesse capítulo. Esses dados explicitam que existe sim 

lgbtfobia em grande escala no Brasil e se manifesta de várias formas e tem suas especificações 

quando dirigidas a cada um/a do segmento LGBT, portanto, há lesbofobia, gayfobia, bifobia, 

transfobia e travestifobia.  

A rejeição e preconceito que dão origem às lgbtfobias surgem muitas vezes da 



59 

 

constante reiteração do modelo heteronormativo dominante e que desencadeia outras formas de 

exclusão. Veja por exemplo o crescente fundamentalismo religioso e o conservadorismo de 

instituições como a mídia, o Estado, a família que acabam por acirrar sentimentos de ódio para 

com as mulheres e homens LGBT.  Ainda que o movimento LGBT tenha conquistado alguns 

espaços e ganhado mais visibilidades em grandes manifestações como Paradas do orgulho 

LGBT e estejam mais organizados em suas ações por direitos, mesmo assim essas conquistas 

não são suficientes para acabar com as agressões, injúrias e perseguições que os/as ferem e 

machucam. Esses dados mostram a necessidade de pensar políticas públicas de segurança tendo 

em vista a superação das violências lgbtfóbicas. 

Para concluir digo que a violência lgbtfóbica é parte da violência maior presente na 

sociedade contemporânea. Nessa mesma linha, em entrevista dada a jornalista brasileira Poliana 

Abritta (2014), o prêmio nobel da paz, o indiano Kailash Satyarthi ao falar sobre as diferenças sociais 

e exclusão pela qual passa e vive grandes parcelas da humanidade vai dizer que “pobreza é violência, 

analfabetismo é violência, todo tipo de abuso é violência”, portanto, posso concluir a partir das 

expressões por ele usadas, que todo ato de injúria, desprezo, preconceitos e  todo tipo de agressão 

dirigida contra mulheres e homens LGBT é violência.  

Para continuar problematizando as realidades de violência que vulnerabilizam as 

relações e a vida social, no próximo capítulo discutirei a respeito do que é uma política pública 

e sobre alguns atributos que as constitui como ação e ferramenta de transformação social e de 

superação das violências. 

 



2 POLÍTICAS PÚBLICAS: CONCEITOS, ALCANCES E LIMITES  
 

 

Este capítulo trata dos conceitos, do alcance e dos limites das políticas públicas como 

ferramentas para se pensar os direitos LGBT. Para realizar esta reflexão, ele está organizado 

em três partes, iniciando pela apresentação dos conceitos de políticas públicas e pela discussão 

dos limites deste tipo de ação governamental junto aos grupos evidenciados neste estudo. Na 

segunda parte, agrupo um conjunto de seis requisitos que considero mais relevantes para 

classificar uma ação governamental como sendo ou não uma política pública. Finalmente, a 

terceira traz uma reflexão sobre os entraves à implementação de políticas públicas direcionadas 

para o segmento LGBT, destacando especialmente as particularidades dos processos decisórios 

referentes a todo o ciclo de ações governamentais desta natureza.  

Entre os vários autores/as que pesquisam essa temática trabalhei com Pecheny e 

Dehesa (2009), Raupp (2012), Fraser (2006), Rua (1998), Höfling (2012), Sapori (2010), 

Arretche (2007), Saravia (2006), Frey (1997), Grojew (2007), entre outros pesquisadores/as 

que estão escrevendo e trabalhando sobre e com políticas públicas. A principal intenção de 

deter-me sobre esse tema é tê-lo como segundo parâmetro macro de avaliação das ações do 

governo no campo da segurança para LGBT as quais vou analisar no quarto e último capítulo.  

 

 

2.1 Alcances e limites 

 

 

O cenário político no qual o continente latino-americano se encontra, está muito 

diferente desde o fim das mais recentes e violentas ditaduras militares de países do continente 

ocorridas na segunda metade do século XX. No Brasil, igualmente, com o fim do regime militar, 

na década de 1980, passa-se a viver a transição e o estabelecimento da democracia, com uma 

forte mobilização social em diversos países da região da América Latina: “Las luchas contra 

las dictaduras, tanto internas como desde los exilios, trajeron consigo una revalorización del 

Estado de Derecho, del lenguaje de los derechos humanos, de la democracia y política formales, 

y de la no-violencia”. (PECHENY e DEHESA, 2009, p.37).  

Com o advento desse novo tempo sociopolítico, no Brasil, pessoas e grupos retomaram 

questões necessárias para que a democracia se consolidasse e desencadeasse processos de 

construção de uma sociedade cidadã, na qual o Estado de direito16 se concretizasse de fato. 

                                                           
16 Estado de direito é um Estado ou uma forma de organização político-estatal cuja atividade é determinada e 

limitada pelo direito. ‘Estado de não direito’ será, pelo contrário, aquele em que o poder político se proclama 
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Sobre essa questão Nardi, Raupp e Machado (2012) relembram que o período ditatorial 

foi o contexto de surgimento das políticas públicas no Brasil. Segundo os autores e a autora, 

historicamente essas políticas públicas foram concebidas em meio a processos e visões 

superficiais acerca da dignidade e da liberdade dos indivíduos, numa conjuntura em que as 

pessoas eram tidas mais como peças de controle do Estado que sujeitos de direitos. 

Além do mais, é preciso reconhecer que o fim da ditadura e o fortalecimento da cultura 

democrática não resolveram e, em alguns aspectos, até complexificaram questões como as 

desigualdades sociais, conflitos urbanos provocados pela falta de moradia, de acesso à saúde, 

como também os conflitos no mundo rural com a questão da reforma agrária que nenhum 

governo pós-militarismo conseguiu equacionar. Bem como, os números de mortes produzidos 

pela violência. A continuidade destas situações segue dificultando maiores avanços no campo 

das conquistas dos direitos individuais e coletivos, dos direitos humanos, das políticas 

igualitárias, da não-violência e da cultura de paz17. 

As reivindicações por direitos foram e estão sendo forjadas em meio a um contexto de 

problemas econômicos e sociais, e nas particularidades de um processo de crescente 

urbanização que suscita questões que afetam diariamente a vida das pessoas, como: o caos no 

sistema público de saúde, a falta e/ou as péssimas condições de moradia, falta de uma educação 

pública de qualidade, ausência de garantias e proteção a grupos mais vulneráveis, dificuldades 

e sofrimentos causados pela miséria, desemprego, fome, doenças e por diversas formas de 

violência. 

 Estes problemas são um claro reflexo das desigualdades socioeconômicas que se 

tornaram estruturais no Brasil e que se reproduzem continuamente (RODRIGUES, 2010). De 

acordo com a autora, “muitos desses problemas não constituem, apenas, ‘casos de polícia’ ou 

meros ‘problemas dos outros’, e a ação (ou inação) do Estado (pelos governos) com respeito a 

eles nos dizem algo sobre quem somos enquanto sociedade: uma sociedade rica e desigual” 

(RODRIGUES, 2010, p. 9, grifo da autora). Um Estado e sociedade marcados pela desigualdade 

que extrapola o marcador social de classe e avança para os campos de gênero, raça-etnia, 

orientação sexual, entre outros. 

Embora o processo de democratização não tenha solucionado muito dos problemas do 

Brasil, há nele muitos elementos positivos. Assim, aproximando mais o foco para olhar esta 

                                                           
desvinculado de limites jurídicos e não reconhece aos indivíduos uma esfera de liberdade ante o poder protegido 

pelo direito. (CANOTILHO, 1999, p. 11). 
17 De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU): “Cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, 

modos de comportamento e de vida que rejeitam a violência, e que apostam no diálogo e na negociação para 

prevenir e solucionar conflitos, agindo sobre suas causas” (ZELLAUY, 2007, s/p). 
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conjuntura, percebe-se que a busca por direitos acontece em meio a um intenso ativismo político 

e social, decorrente da estruturação e alargamento da cultura democrática no país, produzido 

por diversos grupos e novas/os atrizes/atores18 políticas/os. Nas palavras de Montes (2009, p. 

1), “La radicalización y ampliación de la democracia permiten la emergencia de nuevos sujetos 

políticos y la politización de una serie de relaciones, entre ellas las que se vinculen con la 

sexualidad, el deseo y el erotismo”. São novas relações de poder, outros temas e demandas 

colocados nas agendas governamentais por mulheres e homens que vêm se politizando nas 

fileiras dos movimentos sociais, quais sejam feministas, jovens, grupos de consciência negra, 

LGBT, núcleos acadêmicos de estudo e pesquisa, por exemplo. 

São estes grupos que também pautam os temas de fronteira, aqueles que trazem as 

demandas mais polêmicas, como a questão do aborto, da eutanásia, da criminalização da 

lgbtfobia, das pesquisas com células tronco, entre outras, que deveriam entrar na agenda 

pública, já que é neste espaço que a sociedade debate e constrói uma opinião pública sobre 

temas de interesse coletivo.  

Certamente quem levará estas reivindicações adiante são as/os novas/os atrizes/atores 

políticas/os que estão à frente de organizações e que, por muito tempo, não tiveram visibilidade 

nem reconhecimento político sequer por parte do movimento social dito de esquerda e muito 

menos pelos grupos mais elitizados que sempre estiveram no poder. Desse modo, no campo das 

chamadas minorías: “los movimientos homosexuales de los años 1960 y 1970, marginados por 

la derecha y desdeñados por las izquierdas, reaparecen en las transiciones usando el recuperado 

lenguaje de los derechos humanos”. (PECHENY e DEHESA, 2009, p. 41). Com isso, a 

população LGBT, entre tantas outras também marginalizadas, tomou como objetivo a luta pelo 

reconhecimento de suas reivindicações no campo dos direitos humanos (FRASER, 2006). Até 

porque, ainda que se tenha conquistado um pouco mais de visibilidade, é mínimo o que se tem 

no campo das políticas públicas de equiparação de direitos para essas pessoas quando 

comparadas às heterossexuais. Ainda, as ações e as iniciativas existentes com o objetivo de 

equiparar e conquistar direitos para as populações mais excluídas não são suficientes.  

Na atualidade, o movimento social cobra como resposta do poder público, às suas 

demandas, uma atuação mais ampla e permanente e que não esteja limitada às opções do 

governo que está no poder, mas que sejam verdadeiras políticas públicas de Estado, entendidas 

                                                           
18 Segundo Rua (1998) atrizes/atores políticos são sujeitos envolvidos em demandas que dizem respeito ao uso e 

destinação de recursos e bens públicos. Eles/elas se distinguem em atores/atrizes públicos que atuam em funções 

públicas e privadas quando não estão vinculados ao Estado e para realizar suas ações dependem de recursos 

privados. 
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como um conjunto de decisões e ações destinadas à resolução pacífica de problemas políticos 

e de conflitos quanto ao acesso a bens públicos (RUA, 1998).  

Nesse sentido, Laswell citado por Souza (2007) e Rodrigues (2010) dizem que para se 

compreender o que é uma política pública é necessário obter resposta clara para três questões: 

“quem ganha o quê, por quê e que diferença faz” (p. 68).  Para Höfling (2012), as políticas 

públicas são entendidas como “o ‘Estado em ação’; é o Estado implantando um projeto de 

governo através de programas, de ações voltadas para setores específicos da sociedade” (p.31). 

Hernández (2012), por sua vez, diz que as políticas públicas são retornos governamentais às 

reivindicações apresentadas pelos coletivos do movimento social e que passam a fazer parte das 

ações públicas; que é no dinamismo próprio da democracia que surgem as políticas públicas 

como ferramentas de um governo que acolhe a pluralidade de pensamentos e o direito à 

cidadania dos indivíduos. 

Outras/os autoras/es, refletem que as políticas públicas são ações coletivas, no sentido 

de serem formuladas e também executadas com a participação da sociedade, visando a garantia 

de direitos (GUARESCHI et al, 2004). Para Saravia (2006), Souza (2007) e Rodrigues (2010), 

os estudos e debates acerca desta temática ganham complexidade ao receber contribuições de 

teóricas/os de diferentes áreas do conhecimento, “em especial do chamado neo-

institucionalismo, o qual enfatiza a importância crucial das instituições/regras para a decisão, 

formulação e implementação de políticas públicas” (SOUZA, 2007, p. 81). Percebe-se nessa 

corrente, o quanto o ambiente e as normatizações interferem tanto positiva como 

negativamente, no decorrer deste processo.  

Toda política pública, para Stromquist (1996), é condicionada pelo enredamento da 

conjuntura social marcada por uma dinâmica própria que não pode passar despercebida. As 

finalidades e instrumentalidade, as redes de relações e poder e o tempo são elementos que 

complexificam a compreensão de uma política, afirma a autora.  

Geralmente, gestores públicos ao definirem prioridades de governança as fazem por 

meio de planos, programas e ações, com o objetivo de resolver questões sociais e econômicas. 

E é nesse tipo de conjuntura que Carneiro (2013) compreende as políticas públicas, como 

consequência das disputas de poder frente a diferentes interesses, que se concretizam em 

deliberações definidas pelo poder público segundo as responsabilidades que lhes são 

transferidas pela Constituição. 

Um pouco mais além de pensar soluções para questões do campo econômico e social, 

as políticas públicas, em princípio, têm como característica necessária a universalidade. Isto é, 

a garantia de benefícios para todos/as, sobretudo, aquelas de caráter social, como acesso à 
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saúde, à educação e à segurança e, mesmo sendo focais, os objetivos de toda política são o bem 

estar de toda sociedade.  

Segundo Gómez (2012), em termos ideais, as políticas públicas teriam as seguintes 

características: a) são de total responsabilidade e autoridade do Estado; b) são destinadas a toda 

sociedade; c) a implementação acontecerá com a participação de todos/as os/as envolvidos/as; 

d) deve estar de acordo com as leis do país; e) privilegiar o bem das pessoas. O autor acima, 

ainda diz que estes parâmetros são desdobramentos do surgimento dos Estados regidos pelo 

direito, originados nas revoluções francesa e estadunidense.  

Se a leitura das políticas públicas partir de uma visão operacional, isto é, do ponto de 

vista da execução destas ações, o que se descobre é um conceito de política pública como: 

 

 

Um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, preventivas ou 

corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de um ou vários setores da 

vida social, por meio da definição de objetivos e estratégias de atuação e da alocação 

dos recursos necessários para atingir os objetivos estabelecidos (SARAVIA, 2006, 

p.29). 

 

 

Nessa perspectiva, as políticas públicas, quando são planejadas, com todos os seus 

objetivos e ciclos, de sua origem à finalização, definirão ações a serem realizadas com o fim de 

mudar ou manter as realidades e erradicar problemas. As opções feitas na dinâmica de incluir 

ou excluir certas ações são resultantes também do conjunto de metas definidas, de dotação 

orçamentaria, bem como das escolhas políticas e do comprometimento das pessoas envolvidas. 

Consequentemente, as estratégias definidas serão determinantes para a construção de uma nova 

conjuntura. 

As políticas de governo têm características que as distinguem das políticas de Estado. 

As primeiras “são aquelas que o Executivo decide num processo bem mais elementar de 

formulação e implementação de determinadas medidas para responder às demandas colocadas 

na própria agenda política interna – pela dinâmica econômica ou política-parlamentar, por 

exemplo – ou vindos de fora” (ALMEIDA, 2009, s/p). 

 Já a política pública de Estado não é tão pontual, tendo como princípio ser fruto de 

discussões e análise de demandas dos grupos envolvidos em determinado problema (violência, 

lgbtfobia, falta de segurança ou de acesso à saúde). Quando implementadas estas políticas 

tendem a ter continuidade para além das alternâncias no Poder Executivo, uma vez que possuem 

uma estrutura formal. 

Aprofundando este tema, Almeida (2009) vai dizer que, para que uma política de 

Estado se concretize é necessário um longo caminho de estudos e principalmente envolver 
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diferentes grupos de pessoas na sua criação, tanto do governo quanto da sociedade civil. 

Também, que para a criação de uma política pública é preciso investigação técnica, diferentes 

tipos de análises de impactos, custos orçamentários e de benefícios, antecipando e prevendo 

todo o processo de criação da política que se quer realizar. Percebe-se, pois, que o caminho de 

criação de uma política de Estado é longo, burocrático e requer muito diálogo com diferentes 

instâncias governamentais e, por fim, com o Congresso Nacional. 

Um tempo mais prolongado, que vai além de um mandato governamental, e o controle 

social exercido por diferentes grupos de atrizes/atores são dois elementos necessários para se 

executar políticas que sejam de fato transformadoras. Isto se dá porque a perenidade é o que 

garante o cumprimento das metas de uma política, permitindo alcançar resultados ou alterar os 

problemas inicialmente constatados. Nesse sentido, políticas públicas não surgem do 

espontaneísmo e sempre carregam o desafio de estruturar-se para garantir direitos e promover 

cidadania.  

Algumas vezes são ações destinadas a beneficiar a todas/os indistintamente, como 

também pode ser o caso de privilegiar grupos específicos mais vulneráveis ou estabelecer 

prioridades para atender demandas mais urgentes. O reconhecimento da força de uma política 

pública acontece quando ela congrega pessoas e conquista credibilidade para o que está 

propondo.  

 

 

Em primeiro lugar, precisamos entender que política pública não é uma ação 

individual e voluntária. Trata-se de uma ação universal, que distribui direitos. Assim, 

é necessário congregar e organizar as pessoas em torno das idéias para lhes dar força 

e legitimidade. Em seguida, temos de convencer as pessoas a respeito da importância 

da causa (GRAJEW, 2007, p.40). 

 

 

Mesmo tendo claro que uma política pública é de responsabilidade do governo, a 

promoção de alianças com empresas socialmente responsáveis, com núcleos de pesquisa e 

pesquisadoras/es, com ONGs é condição imprescindível ao se pensar e ao se implementar esse 

tipo de política, uma vez que ações em parceria podem, em menor tempo, conquistar apoio de 

mais grupos que se queira envolver. Daí que, além de participar destas mobilizações do 

governo, cabe à sociedade civil, por outro lado, realizar ações de advocacy19 de forma integrada, 

para convencer e formar grupos de apoiadoras/es das causas e propostas em questão. 

Para Sampaio e Araújo Jr. (2006), o interesse de todas/os e a finalidade coletiva de 

                                                           
19 “Advocacy centrada en la ciudadania es un processo político que incluye la coordinación de los esfuerzos de las 

personas para cambiar políticas, ideas y valores que perpetúan la desigualdad, los prejuícios y la exclusión”. 

(SECRETARIADO PARA LA JUSTICIA SOCIAL, 2010, p.18). 
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superar problemas socialmente relevantes é o que dá caráter público às políticas públicas. 

Segundo a autora e o autor citados, múltiplos sujeitos podem ser protagonistas destas ações, 

que podem ou não ser implementadas pelo poder estatal: 

 

 

Políticas públicas constituem-se num processo dinâmico onde interagem uma 

diversidade de atores e intenções, jogos de poder, recursos financeiros, estruturas 

políticas e sociais, entre outros, não sendo apenas resultado de definições, restritas ao 

campo político, e da execução dessas, restritas ao campo administrativo (SAMPAIO 

e ARAÚJO JR, 2006, p. 336). 

 

 

Elas se concretizam estruturadas em projetos financeiros e sociais, em meio às disputas 

de poder, não podendo prescindir das diferentes frentes que atuam nas arenas sociais. Por isso, 

a dinâmica de criação e implementação de uma politica pública que produza os efeitos 

esperados necessita do suporte de pessoas e grupos os mais diversos. 

 Nos últimos anos as políticas públicas ganharam visibilidade, ao mesmo tempo em 

que dão visibilidade, tanto no campo social quanto no econômico, aos governos que estão 

comprometidos em realizá-las. A lógica, porém, de mostrar o que o governo faz, também revela 

a quantidade e a qualidade do que ele faz. A implantação deste tipo de política é um processo 

sempre abrangente que não se limita às esferas dos governos, com suas/seus assessoras/es, 

gestoras/es e técnicas/os, mas acaba envolvendo muitas pessoas de organismos não 

governamentais. 

 

 

A política pública permite distinguir entre o que o governo pretende fazer e o que, de 

fato, faz. A política pública envolve vários atores e níveis de decisão, embora seja 

materializada através dos governos, e não necessariamente se restringe a participantes 

formais, já que os informais são também importantes (SOUZA, 2006, p.36).  

 

 

As políticas públicas, portanto, têm origem no e estão voltadas para o coletivo e são 

assumidas pelos governos que podem delegar a outros a responsabilidade por implementá-las. 

Mesmo em caso de delegação, a responsabilidade primeira é sempre do Estado (SAPORI, 

2010), que deve atuar junto às comunidades para enfrentar as dificuldades e limites que essas 

apresentarem, de modo que as estruturas do Estado garantam a realização de ações de 

erradicação de problemas. 

Segundo Sapori (2010), uma política pública deve existir para resolver problemas que 

afetam negativamente a vida das pessoas: “Ter uma política pública significa ter razões ou 

argumentos que contenham não só a compreensão de um problema como também a sua solução. 

[Essas políticas] põem em questão o que é e o que deve ser feito” (p.69, grifo do autor). Em 
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tese, as políticas, quando formuladas, deveriam trazer indicativos para solucionar as demandas 

apresentadas pelas comunidades e grupos, para resolver carências e superar necessidades de 

quem as pleiteia. Porém, nem sempre a sociedade civil e os governos conseguem fazer alianças 

e estabelecer parcerias.  

Algumas vezes, grupos bastante antagônicos se unem contra outros que defendem a 

descriminalização do aborto, por exemplo, ou num outro extremo se cotizam para proibir a 

matança de baleias ou se juntam em ações solidárias frente a calamidades públicas. Há outras 

situações em que as pessoas e grupos se mobilizam e reagem diante do que é considerado 

injusto, sobretudo para pressionar o Estado quando este se coloca a serviço apenas da classe 

dominante. 

Para que realidades de marginalização sejam modificadas, faz-se necessário o 

reconhecimento de que sofrimento e opressão atingem de maneiras diferenciadas determinadas 

parcelas da população, por serem pobres, por serem lésbicas, gays, bissexuais, travestis ou 

transexuais, por serem negras ou deficientes, enfim, por ocuparem posições de subordinação 

econômica, social, política e cultural. Tal processo de inclusão/exclusão também é observado 

quando da formulação e implementação de políticas públicas: 

 

 

Las políticas públicas definen en este sentido la distribución (y procedimientos de 

distribución) de bienes y prerrogativas, lo cual implica en los hechos la inclusión o 

exclusión de determinadas categorías de personas dentro de la comunidad política. En 

otras palabras, las políticas públicas contribuyen a la definición y contenidos de la 

ciudadanía […] de los asuntos y sujetos considerados como susceptibles o dignos de 

la acción del estado y la deliberación pública (PECHENY e DEHESA, 2009, p. 31). 

 

 

As políticas públicas deveriam existir para compensar, equiparar e incluir os grupos 

mais marginalizados, tornando-os sujeitos políticos partícipes de todas as prerrogativas que lhes 

reserva o Estado de direito. Mas, nem sempre é isso o que encontramos nas realidades concretas, 

nas quais as políticas ofertadas pelos governos são, muitas vezes, excludentes, discriminatórias 

e reprodutoras de desigualdades sociais e, por isso, os direitos sociais deveriam chegar até as 

pessoas, primeiramente, através de leis que de fato garantissem a cidadania de todos/as.  

Entretanto, as situações e processos de exclusão parecem ser mais complexos e exigem 

mais do que uma boa legislação, como fica evidente no caso brasileiro, em que a Constituição 

Federal reconhece todos/as como cidadãs/os iguais em direitos, mas isso não tem sido suficiente 

para superar as realidades de exclusão. Mesmo as políticas públicas que tentam materializar os 

objetivos de determinadas leis, muitas vezes, são incapazes de superar as desigualdades porque 

são leis e políticas que preservam o Estado de direito de sociedades capitalistas, das quais as 
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desigualdades são parte intrínseca (HÖFLING, 2012). 

Para Saravia (2006), uma política pública passa necessariamente por estágios diversos, 

em cada um dos quais atuam atrizes/atores também diversos, em processos e com ênfases 

particulares. As políticas públicas têm, portanto, dinâmicas e destaques diferenciados, 

dependendo do campo temático das demandas que as originam (econômico, ambiental, cultural, 

social ou político), da formulação que recebe e do conjunto dos sujeitos políticos que estão 

envolvidos, como grupos de interesse, partidos e mídia.  

Em um conjunto de políticas públicas estabelecidas, cada uma delas responde por uma 

dimensão ou parte de um determinado problema. Além disso, por sua própria dinâmica, as ações 

de governo são estabelecidas por prioridades decorrentes, em primeiro lugar, do poder de 

pressão dos mais diversos grupos, em seguida, da compreensão do que é mais urgente, tendo 

em vista a solução de problemas que impedem o bem-estar e o direito de ter direitos (ARENDT, 

1989). Esse pensamento indica para o imperativo de que a verdadeira cidadania está assentada 

na garantia de direitos para todas/o, maior visibilidade, prioridade e destinação de recursos para 

políticas públicas da área econômica ou ambiental em relação às políticas sociais, por exemplo, 

o que tem a ver com os grupos e interesses que estão por trás das propostas.  

Vê-se que o predomínio da lógica de mercado afeta também o governo, distanciando 

ou até inviabilizando proteção social para populações secularmente subalternizadas. Isso se dá 

porque a cultura capitalista favorece, “um conjunto de interesses que cada vez mais enrijecem 

a estratificação social vigente, impedindo o surgimento de políticas públicas que, se não levam 

em direção ao universalismo, levem, pelo menos, a uma política social mais solidária” 

(GIOVANNI, 2012, s/p). Muitas ações não se capilarizam porque não alcançam a totalidade de 

seus objetivos a ponto de serem reconhecidas como universais. Por sua vez, ainda que locais 

ou focais muitas políticas conseguem fazer mudanças e inclusão onde são implantadas, 

independente de sua abrangência. 

Ainda que sejam feitas leituras esperançosas e positivas das políticas públicas como 

ferramentas de mudanças e melhorias sociais, autores como Hölfling (2012, s/p) fazem duras 

críticas à importância das mesmas como instrumento de mudança social: 

 

 

Para os neoliberais, as políticas (públicas) sociais – ações do Estado na tentativa de 

regular os desequilíbrios gerados pelo desenvolvimento da acumulação capitalista – 

são consideradas um dos maiores entraves a este mesmo desenvolvimento e 

responsáveis, em grande medida, pela crise que atravessa a sociedade. 

 

 

No mesmo texto e a partir de uma corrente de pensamento oposta ao neoliberalismo, 
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a autora critica as políticas públicas, não apenas porque elas não seriam convenientes para 

épocas de crise, mas porque são incapazes de promover alterações sistêmicas. Segundo Höfling 

(2012), essas políticas têm uma função meramente reguladora ou de ajustamento, tendo as 

políticas compensatórias ou mesmo emancipatórias o fim tão somente de manter as coisas como 

estão, pois as desigualdades sociais em nada mudariam. Somando a essa corrente de 

pensamento, Stromquist (1996) também é crítica com relação às políticas públicas de coerção, 

porque, segundo ela, essas políticas favorecem mais a repartição que o remanejamento de bens 

sociais, ainda que aumentem a participação de grupos excluídos, não estimulam nem formam 

novas visões de mundo.  

Ela ilustra esse pensamento, citando as ações governamentais majoritárias em áreas 

como a educação que não objetivam nem promovem mudanças na arquitetura do poder. Soma-

se a isso, o fato de que os processos de construção das políticas públicas revelam os conflitos 

de interesse e as alianças que têm garantido a permanência dos mesmos grupos nos mesmos 

postos onde está o poder. 

Frente às dificuldades e problemas estruturais como as desigualdades que encontramos 

no Brasil, sendo que muitas dessas disparidades tem origem nos marcadores sociais de diferença 

como classe, gênero, raça-etnia, orientação sexual, entre outros, e que revelam campos abertos 

para a concepção de políticas públicas, pois mesmo com o advento da democracia não houve 

mudanças expressivas nessas áreas que prescindisse de ações específicas para tratá-las.  

A criação de toda política pública exige planejamento e tempo para serem 

implementadas. O principal responsável por essas ações são os governos que devem estabelecer 

as alianças necessárias para que elas se concretizem. Elas acontecem em meio a disputas de 

poder, ainda que isso pareça contraditório, já que são criadas para superar sofrimentos, 

equiparar direitos e incluir grupos subalternizados, modificando realidades onde os grupos 

elitizados sempre foram beneficiados ao longo de décadas por leis e políticas que deveria ser 

para todos/as.  

Mesmo que a Constituição diga, e está lá escrito que os que direitos são para todos/as, 

as mulheres e homens LGBT ainda sofrem por não terem esses mesmos direitos garantidos. 

Diante das estatísticas de violência que os/as atingem, conforme já relatada no primeiro 

capítulo, as leis existentes hoje no país não conseguem eliminar desigualdades e o Estado ainda 

não fez um movimento concreto de enfrentamento em vista da criação de politicas que 

promovam a superação de tantas mazelas sociais, entre essas, a violência disseminada na 

sociedade.. 

Além dos limites das políticas públicas quanto às mudanças estruturais, há ainda outra 
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dificuldade relativa ao aspecto da sua nomeação ou publicidade, isto é, nem sempre as 

chamadas políticas públicas possuem atributos que as qualificariam como tais. Partindo de uma 

perspectiva analítica, Frey (1997) apresenta um elaborado ciclo sobre a criação de políticas 

públicas, composto pelas seguintes etapas: percepção e definição dos problemas, agenda-

setting, elaboração de programas e decisão, implementação das ações, concluindo com a 

avaliação e se necessário adequação das políticas. 

 Para esse autor o que há de comum nas diferentes estruturas de políticas públicas são 

as etapas: formulação, implementação e controle de impactos. E é na perspectiva de conhecer 

os ciclos ou etapas de uma política pública que tratarei os itens seguintes. 

 

 

2.2 Etapas e requisitos mínimos 
 

 

Nesta parte do capítulo tratarei da necessidade que toda política pública tem de um 

conjunto de dados, que não só garanta a sua constituição e existência enquanto ferramenta 

política, bem como, seja identificada e reconhecida como tal. Para tanto, ela necessita entre 

outros elementos definir para quem se destina, resultados e benefícios que se espera e se no 

processo de proposição e elaboração houve debate público, isto porque todo processo político 

exige mediações e toda política pública exige planejamento para definir ações - o que fazer, as 

responsabilidades pelo processo todo – quem irá realizar e definir agenda – o tempo de duração 

para cada etapa, etc. 

A partir da literatura utilizada, elegi seis elementos que considero requisitos mínimos 

de uma política pública, os quais balizarão a leitura das iniciativas do governo brasileiro no 

campo da segurança pública para LGBT, distinguindo dentre as iniciativas aquelas que são 

ações governamentais isoladas daquelas que são realmente políticas públicas. Os requisitos 

deste tipo de política assumidos nesta pesquisa são (1) diagnóstico, (2) planejamento, (3) 

suporte legal, (4) corpo técnico regular, (5) orçamento e (6) controle social20, sobre cada um 

dos quais refletirei a seguir. 

 

 

2.2.1 Diagnóstico 
 

A forma como cada ator/atriz enxerga o mundo e atua nele é fundamental nos 

                                                           
20 A pesquisa “Políticas públicas para a população LGBT: um mapeamento preliminar” listou quatro requisitos de 

uma política pública, assim designados: (a) respaldo jurídico; (b) modelo de gestão que viabilize atuação 

transversal e intersetorial; (c) previsão orçamentária; (d) servidores públicos especializados (MELLO, MAROJA 

e BRITO, 2010). 
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processos de diagnóstico da realidade. Para Saravia (2006), a dinâmica da vida em tempos de 

globalização exige um olhar mais atento, observando o contexto onde os fatos estão 

acontecendo, acompanhando o cotidiano das pessoas no espaço público, atentando-se para o 

movimento de interação que está havendo entre os indivíduos, entre grupos e, inclusive, entre 

países. Por isso, Saraiva (2006, p. 25) fala que “a necessidade de auscultar a conjuntura e prever 

a evolução da estrutura socioeconômica tornou imprescindíveis às técnicas de construção de 

cenários”.   

Também, Frey (1997) ao falar de diagnóstico refere-se a esse momento como a etapa 

do conhecimento de problemas, na qual aparecem várias demandas (policyissues) que revelam 

necessidades de intervenção política e por consequência vão gerar um ciclo de intervenções ou 

políticas (policy cycle). Para o autor, estas são questões postas ao técnico de políticas públicas 

e o desafia a uma infinidade de presumíveis áreas de ação.  

Ao se iniciar o processo de formulação de uma política pública, o primeiro passo é 

conhecer a realidade mais ampla e seus indicadores (sociais, econômicos, políticos, culturais 

etc.), os quais possibilitarão uma análise crítica das situações em nível global, nacional e local, 

de maneira a identificar os problemas que mais afetam a vida das pessoas.  

Para que uma política pública possa se concretizar, “é preciso interpretar o ambiente 

para planejar/organizar as ações, decidir sobre quais os benefícios/serviços que se pretende 

implementar e de onde serão extraídos os recursos para sua implementação” (RODRIGUES, 

2010, p. 31). Nesse sentido, o conhecimento prévio da realidade torna-se fundamental para 

estabelecer quais questões deverão ser respondidas em primeiro lugar e para definir qual o 

conjunto de ações necessárias para superar os problemas em questão. 

Para que o governo e a sociedade conheçam de fato uma determinada realidade, é 

imprescindível escutar as pessoas afetadas, atuantes ou relacionadas de alguma forma com a 

questão. Isto feito, para identificar suas necessidades, bem como as estratégias que elas 

consideram adequadas para resolver o problema em discussão. Esse conhecimento, portanto, 

não pode ser produzido adequadamente apenas a partir da atuação de técnicos, políticos ou 

burocratas isolados nos seus gabinetes. E sobre isso, Frey (1997) vai um pouco além, ao dizer 

que determinadas demandas ganham destaque e passa a chamar a atenção dos governantes com 

a contribuição das diversas mídias e redes sociais que atribuem a esses problemas particular 

importância. 

Quanto mais participativo for o momento de conhecimento da realidade mais se 

aprofunda sobre as causas dos problemas e mais chance se tem de ser preciso nas proposições. 
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Nesse sentido, as conferências temáticas 21 , se tomadas seriamente pelos governos que as 

promovem, são momentos privilegiados de contato com as principais demandas das bases para 

o estabelecimento de políticas públicas, uma vez que esses espaços geralmente congregam uma 

pluralidade de atores/atrizes de um determinado tema ou segmento e frequentemente expõem o 

conjunto de perspectivas que compõem a complexidade de um problema que se pretende 

equacionar. 

Em resumo, o diagnóstico é o momento de conhecer a historia e o chão de uma futura 

política pública. Ao finalizar esta etapa, as pessoas envolvidas no processo da construção das 

políticas públicas terão uma visão mais concreta dos diversos interesses e demandas da 

sociedade, que têm origem nas realidades da vida das pessoas. Esse conhecimento da conjuntura 

pode ocorrer em dinâmicas administrativas das instituições, abertas a receber e a ouvir as 

pessoas, nas quais gestoras/es estão em permanente contato com as realidades da sociedade, 

saindo de seus gabinetes para entender a pluralidade de situações e problemas presentes na vida 

social. Assim, com o conhecimento prévio e abrangente das diversas carências detectadas pode-

se passar para a etapa do planejamento propriamente dito das políticas públicas. 

 

 

2.2.2 Planejamento 

 

  

O ato ou processo de planejar é fundamental para que qualquer ação seja desenvolvida 

de modo racional, eficaz e tenha qualidade em seus resultados. Logo, uma boa política pública 

é resultado de um bom planejamento. De acordo com Ancona (2014), os crescentes desafios 

urbanos fizeram com que os processos de planejamento se tornassem uma necessidade. 

Primeiro, como planejamento urbanístico, depois como governamental, para, em seguida, se 

constituir em planos de criação de políticas públicas. A origem desse itinerário surgiu na Europa 

com a necessidade de tornar melhor a vida das cidades no final do século XIX.   

Daí que toda política pública decorre de um planejamento, que consiste no processo e 

no tempo de organização das ideias e reflexões que irão dar corpo, coerência e coesão a um 

conjunto de ações. Segundo Bordenave e Carvalho (1979), “planejamento é um processo 

sistematizado através do qual se pode dar maior eficiência a uma atividade [...]. É Um conjunto 

                                                           
21 As conferências temáticas e livres, convocadas pelos governos têm caráter consultivo e propositivo e não são 

eletivas. Elas podem ser municipais, territoriais, estaduais e nacional. Elas têm caráter de sensibilização, mobi-

lização, articulação, promoção do debate em seus temas específicos no processo de construção da Conferência 

Nacional. Deverão debater temas de âmbito nacional que são estratégicos para uma determinada categoria ou área 

política (MTE, 2014). Alguns exemplos de conferências temáticas já realizadas no Brasil: LGBT, educação, saúde, 

mulheres, segurança pública, direitos humanos, criança e adolescentes.  
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de fases pelas quais se realiza uma operação” (p. 88). E a palavra processo é aquela que sintetiza 

o que é planejar, porque este exercício exige tempo para refletir e elaborar as diferentes etapas 

do caminho a percorrer e, principalmente, pela interconexão e interdependência que existe entre 

estas etapas. É o momento de organizar sistematicamente o que será feito, bem como de tomar 

decisões em vista do que será realizado. Sem planejamento, é difícil uma ação ser efetivada e 

ter eficácia. É pelo planejamento que a política pública ganha corpo e passa a existir. 

Aprofundando este tema, Ancona (2014) reflete que um bom planejamento é resultado 

de construções coletivas onde diferentes atores e atrizes se interagem. Por isso, é preciso 

reconhecer que nenhum planejamento é feito para exercer controle de qualquer setor da 

sociedade, mas que deve servir como ferramenta de interlocução entre diferentes setores da 

sociedade.  

 

 

[...] Deve-se empregar tecnicidade, reconhecendo-se limites para formulação de 

políticas públicas de qualidade, de maneira justa, ética e responsável. É preciso que 

se pense e que se planeje não só bons projetos, mas como eles serão aplicados e como 

contribuirão para a sociedade (ANCONA, 2014, s/p).  

 

 

Um bom planejamento é resultado de um conjunto de elementos que visam superar 

obstáculos e que devem ser considerados na hora de pensar a criação de políticas públicas. Os 

resultados positivos de uma política pública dependem de um planejamento que considera 

alguns valores, que são imprescindíveis para que a ação pública seja efetivada, como: suporte 

técnico, sustentação legal e responsabilidade de todos/as os/as envolvidos/as, mas que também 

se antevejam os limites do processo de construção de boas políticas públicas.  

O bom planejamento deverá ter objetivos claros, articulado em um conjunto de etapas 

dinâmicas que resultarão em metas passíveis de serem avaliadas, caso contrário, constituiriam 

no que Mario Pechehy e Rafael de la Dehesa (2009) nomeiam como “políticas públicas 

puramente expressivas” ou vazias de sentido, uma vez que “no implican intervenciones 

materiales, con metas medibles e impactos ‘concretos’ en la población” (p. 32). 

No processo de planejamento é interessante que se esteja prevenido para os desacertos 

e imprevistos. De acordo com Stromquist (1996), podem acontecer, com regularidade, 

mudanças na origem dos objetivos e fins das políticas públicas, como as de gênero, por 

exemplo, que são tidas como contestáveis ou de difícil consenso. Entretanto, na opinião do 

autor, a incidência de fatores acidentais no decorrer da formulação e implementação de ações 

públicas não pode levar à interpretação de que toda política pública é marcada pela 

imprevisibilidade. 
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Para um Estado que pretende ser reconhecido como democrático, o planejamento tem 

grande relevância, devido ao imperativo de que todo governante apresente seus propósitos em 

planos de ação nascidos de processos participativos, universais e transparentes: “A formulação 

de políticas públicas constitui-se no estágio em que os governos democráticos traduzem seus 

propósitos e plataformas eleitorais em programas e ações que produzirão resultados ou 

mudanças no mundo real” (SOUZA, 2006, p. 26).  

As exigências de ações políticas que transformem positivamente a vida das pessoas é 

um desafio para que a democracia não seja utopia, mas que seja de fato realidade no cotidiano 

da sociedade. As cobranças por resultados por parte da sociedade civil é coerente com as lutas 

por transformação que podem ser viabilizadas através de políticas públicas que sejam 

planejadas a partir de necessidades reais das comunidades. 

 

 

2.2.3 Suporte legal 

 

 

Uma política pública bem formulada e planejada não basta para ganhar legitimidade. 

Assim, além disso, toda política desta natureza tem que ser fundada em bases legais, tendo 

amparo nas leis do país, para ser reconhecida e para diminuir o risco de sofrer descontinuidades. 

A presença e atuação governamental precisam estar respaldadas por suportes jurídicos que 

garantam a execução e a continuidade das ações de enfrentamento e resolução de problemas.  

A esse respeito, reporto-me a Tolentino (2014) quando reflete que por conter dados 

sociais e econômicos, entre outros, toda política pública se espelha no ordenamento jurídico, 

por isso a importância de tratá-las também na perspectiva do direito, em especial os direitos 

sociais, direitos dos quais as modernas Constituições vêm tratando desde o início do século XX. 

É fundamental o entendimento das políticas públicas como categoria jurídica necessária para a 

materialização dos direitos humanos e dos direitos fundamentais de modo global.  

A ação dos governos no campo jurídico é o que leva, portanto, ao reconhecimento de 

que as políticas públicas podem ser definidas como “a intervenção do Estado no ordenamento 

da sociedade por meio de ações jurídicas, sociais e administrativas, sendo que as ações da 

administração pública se reportam também às atividades de auxílio imediato no exercício do 

Governo”. (RODRIGUES, 2010, p. 19, grifo da autora). 

 Para Stromquist (1996), um conjunto de leis, respostas avaliativas feitas por peritos, 

referendadas por governos e comentários positivos oficiais em documentos técnicos de setores 

e organismos governamentais são diferentes formas pelas quais uma política pública pode vir a 
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se constituir. Normalmente, a leitura e conhecimento de propostas de políticas públicas para 

serem regulamentadas necessitam da burocracia do Estado para obter aprovação e consequentes 

passos para serem implementadas. 

As atividades concernentes tanto à criação quanto à implantação de políticas públicas 

precisam ser construídas a partir de meios jurídicos (MONTES, 2009; GRAJEW, 2007). E Para 

que determinadas demandas tornem-se normas é necessário que as/os atrizes/atores sociais 

interessadas/os no tema tenham habilidade para fazer articulações com organismos e 

movimentos afins, estabelecer parcerias, fazer uso de estratégias inteligentes de forma que 

resistências ou oposições sejam suplantadas. É legítimo, nesse sentido, que os diversos 

segmentos sociais realizem manifestações públicas, dando visibilidade às suas reivindicações, 

pressionando para que o governo não recue ou decline de suas responsabilidades. 

Por esta razão, é fundamental que todas/os as/os atrizes/atores envolvidas/os nos 

processos de formulação e implantação de políticas públicas tomem consciência de que as 

mesmas somente serão reconhecidas e ganharão notoriedade se estiverem amparadas 

legalmente. Sem base legal, por melhor que sejam as iniciativas dos governos, corre-se grande 

risco de ser tão somente um conjunto de ações episódicas, sem continuidade e desdobramentos, 

com a possibilidade de serem assumidas ou não em um próximo mandato, já que não são uma 

política de Estado. 

No caso da violência homofóbica, que não se resume a homicídios, vale dizer que, 

uma das queixas mais recorrentes do movimento social é que ela não é combatida, em grande 

medida, devido à ausência de um suporte legal que a tipifique nas suas múltiplas expressões: 

 

 

Essa ausência de proteção jurídica contra o ódio homofóbico posiciona os gays em 

uma situação particularmente vulnerável, tanto mais grave quanto a 

homossexualidade usufrui do triste privilégio de ter sido combatida, durante os 

últimos séculos, simultaneamente, enquanto pecado, crime e doença: mesmo 

escapando à igreja, ela acabava caindo sob o jugo da lei laica ou sob a influência da 

clínica médica (BORILLO, 2010, p. 41).  

 

 

Junto com a população LGBT, outros grupos subalternizados continuam desprotegidos 

frente à inexistência de uma lei que criminalize tantas outras práticas marcadas pelo ódio, pelos 

preconceitos e pela intolerância. Um dos passos para alterar essa realidade é fazer com que as 

pessoas tomem conhecimento sobre as políticas públicas como expressão jurídica, isto é, 

alicerçadas em marcos legais, de modo que essas políticas se tornam instrumentos de proteção, 

garantidoras de direitos para todos/as.  

Para ampliar um pouco mais o tema, retomo Coutinho (2014) que analisa as políticas 
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públicas pela perspectiva do direito. Ele olha o interno, o aspecto legal numa política pública, 

não como um mero componente constitutivo desta, por isso, comenta que o direito é uma parte 

imprescindível no processo de efetivação das políticas públicas. Ele as pensa como disposições 

complexas que demandam administração jurídica diária e estruturante durante todo o processo 

de realização das mesmas. 

O suporte legal é um requisito para que toda política pública possa ser executada e 

levada adiante, ainda que haja entraves de cunho político, estrutural, etc. Esse é um elemento 

necessário para que a ação seja efetivada, para assim ser reconhecida e respeitada, bem como 

para conter resistências e possíveis questionamentos que possam desautorizá-la no decorrer de 

sua efetivação. 

 

 

2.2.4 Corpo técnico regular 

 

 

Além de diagnóstico, planejamento participativo e de suporte legal, a presença de um 

corpo técnico regular nos órgãos governamentais é o quarto requisito para uma política pública. 

Assim, como toda política pública deve ter origem no coletivo, é com o suporte de técnicos 

especializados que as mesmas devem ser implementadas. A responsabilidade no decorrer do 

processo é compartilhada entre gestoras/es, corpo técnico e seus auxiliares, podendo também 

ser uma ONG e toda sua equipe de colaboradoras/es, porém, o governo continua sendo o 

primeiro responsável por todas as fases de uma política pública: 

 

 

Apesar do reconhecimento de que outros segmentos que não os governos se envolvem 

na formulação de políticas públicas, tais como os grupos de interesse e os movimentos 

sociais, cada qual com maior ou menor influência a depender do tipo de política 

formulada e das coalizões que integram o governo [...]a diminuição da capacidade dos 

governos de intervir, formular políticas públicas e de governar não está empiricamente 

comprovada (SOUZA, 2006, p. 27). 

 

 

Devido a esta responsabilidade, cabe ao governo disponibilizar gestoras/es e 

técnicas/os de diferentes áreas e outras/os colaboradoras/es qualificadas/os para executar as 

políticas públicas de acordo com as suas naturezas específicas. E como são construídas e 

conduzidas numa dinâmica colegiada, aos quadros técnicos somam-se participantes de 

organizações sociais. O envolvimento de grupos diversos ao longo do processo de implantação 

uma política pública vai depender do nível de adesão, conhecimento e interesse das parcerias 

entre sociedade civil e governo.  

Há confusões que eventualmente ocorrem quanto ativistas se tornam técnicos ou 
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quando o governo espera que ativistas atuem como técnicos. Nesses casos, podem haver 

vantagens quando o/a ativista atua falando de um lugar que conhece dentro do espaço 

governamental e desvantagens quando o/a ativista no espaço de militância deixa-se cooptar, 

tornando-se uma voz do governo dentro das organizações onde atua. Pode ocorrer também, que 

ao deixar a militância em função de um trabalho de gestão em outro setor, a organização onde 

atuava poderá ficar sem pessoal qualificado para continuar as ações do ativismo.  

 Por outro lado, as constantes disputas e conflitos que sempre existiram entre os 

diversos grupos do movimento social, bem como entre os partidos políticos e desses todos com 

o governo e vice-versa, constituem um pluralizado grupo de atrizes/atores que, nas palavras de 

Rodrigues (2010), 

 

 

são os que têm, de fato, o poder de decidir políticas. Entre esses que estão diretamente 

envolvidos na produção e execução de políticas públicas estão os gestores públicos, 

os juízes, os parlamentares, os burocratas, os políticos (membros do Executivo), além 

das organizações e instituições de Governo e as internacionais (p. 22). 

 

 

Os recursos humanos que darão suporte técnico regular para a formulação e 

implementação de políticas públicas, na melhor das hipóteses, saem das fileiras de grupos que 

participaram de todo o processo de formulação, implementação e avaliação dessas políticas. Há 

muitos casos, porém, em que gestores/as são designados/as para conduzir determinada política 

em decorrência dos arranjos partidários e das frequentes trocas de favores nos governos. Nesses 

casos, é comum que as/os gestoras/es não tenham nenhuma afinidade e nenhuma atuação com 

as políticas que irão coordenar – o que amplia o risco de não atingir os objetivos pretendidos. 

A este respeito, Lopes e Amaral (2008) refletem que dependendo dos posicionamentos 

do corpo técnico, no decorrer da execução de uma política pública ela poderá sofrer severas 

alterações. Por sua vez, é de responsabilidade do corpo técnico fazer o acompanhamento direto 

de todas as etapas das ações em andamento e de tudo o que foi planejado.  

É inquestionável que nenhuma política pública se efetiva se não tiver um grupo de 

pessoas responsáveis e habilitadas para desencadear e gerir todo o processo de execução destas.  

E de todo corpo técnico, seja eles/elas dos quadros de carreira do governo ou do ativismo, 

designados para exercer essas responsabilidades, se espera que tenha conhecimento a respeito 

de toda dinâmica e processos para que uma política pública seja efetivada. Uma vez que, quem 

acompanha e faz gestão de políticas públicas tem que ser capacitado ou capacitar-se 

tecnicamente para exercer com eficiência o trabalho. Isso deve ser realizado em função do 

aprimoramento dos grupos de gestores/as, das instituições e da democracia. 
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2.2.5 Orçamento  

 

 

O quinto requisito, e não menos importante, é a clareza que se exige dos/as gestores/as 

a respeito das fontes de recursos orçamentários para a implantação das políticas públicas. Em 

vista disso, Rodrigues (2010) afirma que, “grosso modo, as políticas públicas são desenhadas 

por atores políticos que ao exercerem suas funções, mobilizam os recursos necessários para 

realizá-las” (p. 21, grifo da autora). No contexto da reflexão, a autora sugere que não apenas o 

governo, mas inclusive as/os atrizes/atores privadas/os interessadas/os e participantes na 

formulação e execução de uma política pública terminem sendo encarregadas/os de conseguir 

os recursos necessários para concretizar uma proposição. 

 De acordo com Ribeiro (2014), para atender às demandas existentes e apresentadas 

pela sociedade, o Estado tem que garantir que parte das verbas públicas sejam destinadas para 

a concretização das políticas públicas.  E ela diz mais,  

 

 

o orçamento é o principal instrumento de realização de políticas públicas, de modo 

que o controle judicial dessas políticas que viabilizam os direitos sociais que 

necessitam efetivar determinadas prestações passa necessariamente, pelo controle da 

disponibilidade de recursos e da execução orçamentária (s/p).  

 

 

A autora analisa que sem recursos para a concretização das ações se compromete a 

garantia de direitos advindos das políticas públicas. Para que uma política pública possa sair do 

papel, é necessária a aprovação de dotação orçamentária para subsidiar os custos do conjunto 

de atividades que essa política desencadeará, até porque tem de haver prestação de contas ao 

final das ações realizadas com recursos públicos. De um modo geral, porém, nunca é fácil para 

um governo reservar recursos públicos para políticas sociais, devido ao fato de que a liberação 

de verbas para essas ações depende do poder e da força política de quem propõe e dos processos 

decisórios que definirão que projetos serão priorizados. Nesse sentido, a busca por dotação 

orçamentária para a implementação de uma política pública é quase sempre um tempo de 

disputas. 

 Para Frey (1997), no Brasil do presente, marcado pelo imperativo de ajuste fiscal, as 

concorrências intersetoriais e entre redes políticas de trabalho, para obtenção de recursos, 

evidenciam acirramento de disputas, o que pode acarretar inoperância na execução das ações, 

afetando a gestão das estruturas políticas. Bastante curioso é que, segundo o autor, a busca por 

recursos financeiros – quase sempre escassos – em vista da execução de políticas setoriais e 

conforme os interesses de cada área política pode também ser um tempo de relações de 
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cumplicidade entre organismos e setores. 

Para Souza (2006), as deliberações em vista da aprovação de recursos financeiros para 

determinada política não surgem do nada, mas de debates e negociações prévias, ocorridas num 

contexto de pressão de diversos grupos de interesses, alguns dos quais são francos opositores 

das políticas em questão. Desse modo, as políticas públicas são materializadas na relação entre 

os governos, sendo que a formulação geralmente fica na esfera federal e a execução nas outras 

duas, estadual e municipal. Já os orçamentos dependem de aprovação das três esferas de 

governo. 

Ao chegar à etapa de decisões objetivas, como a definição dos recursos que serão 

destinados a um conjunto de medidas, muitas vezes pouco ou nada é levado em conta de 

aspectos sociais e políticos que estavam presentes na etapa do planejamento participativo das 

políticas públicas, perdendo algumas propostas a sua condição de prioridade. Assim, muitas 

dessas políticas não chegam sequer a ser iniciadas ou são interrompidas porque ficam sem 

orçamento para concluir as atividades. 

Nesse contexto, concordamos com Muñiz (2009) quanto ao “riesgo lo [que] constituye 

la dependencia respecto a las agendas pre-establecidas por las instancias financiadoras y los 

propios intereses de un Estado cuyos gobiernos en turno son, en algunos países de América 

Latina, conservadores y de filiación religiosa”. (p. 110). Ainda que pareça estranho, em pleno 

século XXI, muitos financiamentos de políticas públicas e ações humanitárias são retidos ou 

mesmo negados por interferências de líderes religiosos conservadores que não concordam com 

ações no campo dos direitos humanos, da sexualidade, dos direitos reprodutivos etc. Esses 

mesmos grupos, com seu poder de influência, podem barrar apoio financeiro de agências de 

cooperação internacional para grupos e ONGs que têm suas ações voltadas para populações 

como mulheres feministas ou LGBT.  

Uma programação com prazos determinados, definida em conjunto com financiadores, 

governos, agências de cooperação internacional, empresas privadas, que monitoram e cobram 

resultados e prestação de contas em dia, pode contribuir muito positivamente para a execução 

de uma política pública se os seus gestores forem estimulados a cumprir as metas programadas. 

Outro aspecto que afeta a relação com os financiadores, são as interferências de lideranças 

religiosas no processo, sobretudo, se uma política trata da questão dos direitos sexuais e 

reprodutivos. Pois, ainda que o Estado constitucionalmente seja laico, muitos recursos 

financeiros são condicionados às exigências da ordem de uma moral religiosa. 

Num cenário político como o brasileiro, com farta tradição de corrupção, mau uso e 

desrespeito com a coisa pública, é um desafio realizar as políticas públicas gastando 
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corretamente verbas governamentais. “Uma causa ética deve ser alcançada por métodos éticos, 

democráticos e pacíficos” (GRAJEW, 2007, p. 41). Trabalhar sem verbas é impossível, manter 

a contabilidade e a prestação de contas em dia é uma obrigação necessária e imprescindível, 

pois gera confiança entre sociedade e governos, o que, de alguma forma, nos leva ao último 

requisito de uma política pública destacado nessa pesquisa, que é o controle social. 

 

 

2.2.6 Controle social 

 

 

De acordo com Serafin e Teixeira (2014 ), o direito de intervir nas políticas públicas 

surge com os movimentos sociais quando concebem o controle social como ferramenta política, 

para estabelecer de vez a democracia no país. Essa ação de interação com o Estado pode 

acontecer tanto no nível municipal, quanto estadual ou federal. É o momento que a sociedade 

participa acompanhando as diferentes etapas das políticas públicas.  O controle social é um 

instrumento que permite os grupos sociais e o Estado compartir o poder.  

A primeira intencionalidade de fazer o controle social das políticas públicas está em 

garantir serviços de qualidade, com transparência, credibilidade e eficácia das ações 

desencadeadas pelo Estado. Para Frey (1997), uma política pública pode ser monitorada quanto 

às estruturas de poder, às redes sociais e políticas e às experiências político-administrativas, 

sendo esses quesitos observados nas diferentes etapas do processo, obedecendo a um conjunto 

de exigências políticas de gestão. À medida que a cultura democrática amadurece, as exigências 

são maiores no campo da execução e monitoramento de toda ação pública. Por isso, é necessário 

que as pessoas e os grupos organizados dos movimentos sociais acompanhem criticamente as 

ações dos governos. 

 

 

O controle social pressupõe um avanço na construção de uma sociedade democrática 

e que determina alterações profundas nas formas de relação do aparelho de Estado 

com o cidadão. Através da reforma e modernização do aparelho do Estado é possível 

se criar mecanismos capazes de viabilizarem a integração dos cidadãos no processo 

de definição, implementação e avaliação da ação pública (DROPA, 2012, s/p). 

 

 

Dialogar com a população sobre o andamento das políticas públicas é, portanto, uma 

obrigação do Estado, a ser materializada por meio da criação de espaços formais, como fóruns, 

conselhos, audiências públicas e similares, nos quais os setores e grupos interessados avaliem 

os governos e suas ações. Isso deve ser feito, não só pela transparência dos aspectos contábeis, 

mas também para que as comunidades e grupos organizados sejam reais interlocutores e 
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participantes nos processos de implantação e monitoramento das políticas. Daí que o controle 

social de toda política pública faz parte de sua própria dinâmica, o que em princípio é critério 

para toda e qualquer ação governamental pública. 

Além da população, há também gestoras/es e organismos da estrutura governamental 

que devem fazer esse controle de maneira formal por exigência da própria legislação. “Entre os 

atores que realizam a avaliação de políticas públicas estão os gestores, além daqueles que fazem 

parte dos mecanismos de controle social e de controle interno, como os Tribunais de Contas e 

Ouvidorias em seus vários níveis” (RODRIGUES, 2010, p. 22-3). Vê-se dessa maneira que 

além da sociedade civil, o próprio governo tem que monitorar internamente as ações. 

 A experiência democrática possibilita que, juntos, sociedade e poder público façam o 

acompanhamento de uma política pública, isto é, o controle social, que é um fenômeno 

crescente segundo Antico e Januzzi (2012, p. 02): 

 

 

O interesse crescente pelo uso de indicadores nas atividades ligadas à gestão de 

políticas públicas deve-se, em grande parte, a tais fatores, assim como ao 

aprimoramento do controle societal do Estado Brasileiro nos últimos 20 anos. A 

mídia, os sindicatos, a sociedade civil passaram a ter maior poder de fiscalização do 

gasto público, exigindo o uso mais eficiente, eficaz e efetivo do mesmo, e a 

reorganização das atividades de planejamento em bases mais técnicas. 
 

 

Monitorar e acompanhar criticamente toda ação pública nos três níveis de governo é 

fundamental porque evita, acima de tudo, desperdício de dinheiro público, prevalência de 

interesses pessoais e corporativos, bem como corrupção. Os pesquisadores Mario Pecheny e 

Rafael de la Dehesa (2009, p. 66), ao criticar essas situações, dizem: 

 

Para algunos actores nacionales e internacionales – incluyendo agencias financiadoras 

– la respuesta a este dilema se encuentra en el papel de “control social” que puede 

jugar la sociedad civil. Es decir, que la sociedad civil ejerza un monitoreo al estado – 

demandando transparencia y rendición de cuentas – y en algunos casos participe en la 

formulación e implementación de políticas públicas. 

 

 

Os processos de acompanhamento que acontecem no exercício do controle social, 

feitos a partir de dados provenientes de avaliações, podem ser usados para criticar ou beneficiar 

o poder público (TREVISAN e BELLEN, 2008). Nesse sentido, tanto a sociedade civil 

organizada como a mídia podem se valer dos resultados para criticar os governos, afetando 

gestores e executores. Os governantes, por sua vez, em casos positivos, fazem uso dos 

resultados para validar e promover suas ações. 

O controle social aparece, por conseguinte, como ferramenta política para provocar 
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mudanças, garantir governabilidade e desencadear processos transparentes de gestão. Para 

Trevisan e van Bellen (2008), deve haver imparcialidade e objetividade dos processos de 

avaliação onde a sociedade civil monitora o governo, e esse a si mesmo, e as avaliações devem 

ser realizadas por instituições autônomas.  

A importância dos processos avaliativos de políticas públicas tem a ver com os 

propósitos destas ações, como reflete Saravia (2006): “a finalidade última de tal dinâmica – 

consolidação da democracia, justiça social, manutenção do poder, felicidade das pessoas – 

constitui elemento orientador geral das inúmeras ações que compõem determinada política” (p. 

29). Todos esses fins para os quais uma política pública exista é o parâmetro mais humano, ao 

mesmo tempo ético, para que se comprove que as mesmas sejam efetivadas e compreendidas 

pela população como necessárias. 

A este respeito Grajew (2007), amplia a reflexão ao dizer que uma causa ou projeto 

ganha relevância ao “ter legitimidade e ser importante para o conjunto da sociedade. Só assim 

ganhamos a credibilidade e a força necessárias para promover impacto na sociedade”. (p. 38). 

O principal teste de confiabilidade para uma política pública, portanto, vem dos grupos a quem 

ela se destina e depois da sociedade de modo geral que dirá de sua relevância, das causas e da 

eficácia das ações. 

É fundamental que todas as pessoas saibam e possam exercer o papel crítico de 

acompanhar e cobrar a execução das políticas públicas. Isso deve acontecer em função do 

próprio amadurecimento das ações, da democracia e da construção de uma nova cultura onde 

todo brasileiro/a reconheça que isso também é seu papel como cidadão. Toda prestação de 

contas dos gastos públicos é responsabilidade dos governos para garantir transparência e 

fidelidade frente às exigências legais postas pela Constituição.  

 

 

2.3 Entraves nos processos decisórios de políticas públicas 

 

 

A constituição de uma política pública é o resultado de um conjunto de exigentes 

requisitos que se complexificam quando ela chega em sua fase de aprovação. Aí entram em 

jogo os diferentes interesses e as disputas de poder que ficam evidenciados nas relações entre a 

sociedade e o Estado. As reflexões de Kerbauy (2005), Pecheny e Dehesa (2009), Höfling 

(2012), Sapori (2010), Mello; Maroja e Brito (2010), darão suporte nessa reflexão 

problematizando os processos que se desencadeiam para aprovação ou não de uma política 

pública. 
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A conquista de legitimidade de uma reivindicação e/ou de uma causa proposta por um 

pequeno grupo ou por parte do conjunto da sociedade, evidentemente, supõe muito debate e 

grande esforço de convencimento tantos dos governos quanto da opinião pública. Os embates 

entre grupos de interesses fazem com que o processo de formulação e implantação de políticas 

públicas seja sempre carregado de tensões, visto que as disputas de poder acompanham a 

construção e execução deste tipo de política, de sua origem à avaliação final.  

Por sua vez, Kerbauy (2005) citando Rua (1998), fala do quanto as políticas públicas 

no Brasil acabam se fragmentando, pois “estão à mercê da competição interburocrática, 

padecem da descontinuidade administrativa, agem em resposta a certas ofertas e não a 

demandas específicas e revelam as clivagens entre a sua formulação e a sua implementação”. 

(p. 201). Em resumo, não poderiam, tecnicamente, ser chamadas de políticas públicas.  

Muitas são as ações e projetos governamentais que não têm continuidade, por causa 

de interesses particulares de pessoas ou de grupos. Também, a burocracia do Estado acaba 

dificultando e atrasando atividades e projetos públicos. Outras vezes, é a falta de gerenciamento 

e acompanhamento técnico ou os crônicos desvios de verbas, entre outros problemas, que 

impedem que tantas políticas públicas cheguem a ser cumpridas. 

Outros entraves para a construção de políticas públicas são decorrentes da ação de 

grupos que disputam espaço nas arenas de poder. Boa parte dessas organizações é refratária a 

mudanças: são grupos religiosos fundamentalistas, parlamentares conservadores e seus 

partidos, parte da mídia e outros como latifundiárias/os e grandes empresárias/os. 

Frequentemente, esses grupos atuam pela permanência e ou ampliação dos seus privilégios, 

dificultando e impedindo que outras pessoas também tenham acesso a direitos, sobretudo se as 

reivindicações partem do campo dos direitos sexuais e das liberdades individuais: 

 
En muchos casos, las dificultades en avanzar los derechos sexuales en la arena política 

se deben a la influencia que ejercen la Iglesia Católica y otras fuerzas religiosas. En 

las últimas décadas, el Vaticano ha promovido una campaña ideológica y política 

contra los derechos sexuales y reproductivos a nivel internacional, descalificándolos 

como expresiones de liberalismo, hedonismo, relativismo, y una ‘ideología de género’ 

promovida por feministas (PECHENY e DEHESA, 2009, p. 57).  

 

 

A Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável (CNUDS), 

mais conhecida como Rio+20, foi um dos espaços mais recentes onde o Vaticano, mesmo sem 

ter o status de Estado-membro, influenciou a Conferência das Nações Unidas, a ponto do 

documento final excluir a expressão “direitos reprodutivos” e substituí-la por “saúde 

reprodutiva” (ONU, 2012a). Indo, então, na contramão das reivindicações dos grupos 
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feministas pelo reconhecimento do exercício da sexualidade e da reprodução como um direito 

humano, concebido para além da esfera da saúde.  

Em relação a esta ideia, tem-se que, mesmo perdendo fiéis, como apontaram os 

resultados do Censo 2010 (IBGE, 2012) e desgastada por escândalos de pedofilia, a Igreja 

Católica Romana ainda exerce controle sobre muitos grupos e tem poder de influenciar 

governantes e parlamentares para impor e manter seus valores. Ademais, em questões 

polêmicas como o aborto e os direitos sexuais, grupos conservadores vinculados a correntes 

religiosas tradicionalmente rivais, como católicos, protestantes e mulçumanos, esquecem suas 

diferenças e fazem aliança contra as propostas de mudança. 

Para Pecheny e Dehesa (2009), o pensamento conservador de Bento XVI, bem como 

o de seu antecessor João Paulo II, tem influenciado particularmente as políticas públicas dos 

países latino-americanos. No Brasil, como se verá em outras partes deste trabalho, além da 

hierarquia católica, a bancada evangélica no Congresso Nacional, por questões morais, atua 

sempre de forma reacionária, posicionando-se e votando contra todo projeto voltado para a 

conquista dos direitos de minorias estigmatizadas. Além de apresentar propostas legislativas 

que visam a cercear direitos, como no caso da conjugalidade e parentalidade de casais 

homossexuais, prostituição, aborto, etc. 

Por outro lado, mesmo tendo avançado em termos de conhecimento, as ações de 

advocacy ainda não são suficientes a ponto de ter se tornado uma cultura/prática dos 

movimentos sociais e muito menos a ponto de pautar as políticas dos governos. Para ir além do 

que já faz e das conquistas realizadas, é necessário que os movimentos sociais ampliem a 

capacidade de analisar a dinâmica dos chamados processos de decisão, nos diferentes níveis e 

estágios que uma política pública percorre, desde sua formulação até sua execução.  

Nessa mesma dinâmica, acompanhar as ações que tramitam no Congresso Nacional e, 

de forma particularizada, os posicionamentos e as atuações de parlamentares, gestoras/es 

públicos, agentes de segurança, operadoras/es do direito e gestoras/es do legislativo, executivo 

e judiciário frente à definição das políticas públicas voltadas para erradicação de problemas 

sociais, como violência e falta de segurança. 

Para o movimento social alinhado com determinada causa, além de acompanhar as 

movimentações do campo político partidário e governamental, é necessário ficar atento quanto 

aos interesses e à movimentação política de outros grupos da própria sociedade civil, 

reconhecendo que nas arenas políticas as disputas se acirram e não poucas vezes os valores 

éticos não são sequer lembrados. Talvez por compreender esta dinâmica, Theodor Lowi, citado 

por Souza (2006), elaborou um conceito de política pública, através da máxima: “a política 
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pública faz a política”. Com essa máxima, Lowi quis dizer que “cada tipo de política pública 

vai encontrar diferentes formas de apoio e de rejeição e que disputas em torno de sua decisão 

passam por arenas diferenciadas” (p. 29). 

Os jogos de interesse e de poder frente às decisões e rumos que irá tomar uma política 

pública também determina todo um cenário político. Dependendo da temática e de quem a 

defende, uma proposta de política pública terá mais ou menos facilidade de ser aceita e 

aprovada. Por esta razão, todo coletivo que quer ver seus problemas resolvidos precisa se 

arregimentar para enfretamentos diversos, através de ações bem articuladas. É importante que 

os grupos e populações se interessem pelos assuntos postos em pauta, mas, antes de tudo, que 

saibam e conheçam o que está sendo discutido e planejado em vista da criação do que poderá 

se tornar uma ação política emancipadora. 

Aprofundando este tema Mello, Maroja e Brito (2010), ao escreverem sobre políticas 

públicas para a população LGBT no Brasil, advertem sobre as contradições que muitas políticas 

públicas carregam nas circunstâncias em que reforçam “as desigualdades, quando as ações e os 

programas governamentais objetivam atender necessidades supostamente universais, ignorando 

demandas específicas de parcelas da população” (p. 8). Nesse sentido, ainda que constituídas 

pelas contradições de suas trajetórias e influenciadas por diferentes fatores, é importante focar 

nas especificidades dos problemas para garantir que, de fato, as políticas respondam às 

reivindicações de populações minoritárias em direitos. A universalização das ações de governo, 

por esta linha de raciocínio, deve ser feita em favor dos segmentos mais vulnerabilizados: 

 

 

Penso que uma administração pública - informada por uma concepção crítica de 

Estado - que considere sua função atender a sociedade como um todo, não 

privilegiando os interesses dos grupos detentores do poder econômico, deve 

estabelecer como prioritários programas de ação universalizantes, que possibilitem a 

incorporação de conquistas sociais pelos grupos e setores desfavorecidos, visando à 

reversão do desequilíbrio social (HÖFLING, 2012, s/p).  

 

 

É preciso ter presente, finalmente, que ao longo da história as ações políticas têm sido 

executadas, fundamentalmente, para beneficiar grupos privilegiados e não para realizar 

mudanças necessárias ou para solucionar problemas das populações para as quais elas deveriam 

se destinar. Por esta razão, Sapori (2010) defende que “a noção de políticas públicas deve 

englobar não só os processos decisórios e os consequentes cursos de ação, como também a 

ausência de decisões e, consequentemente, de intervenções governamentais” (p. 70).  

A etapa de decisão de toda política pública se complexifica quando estão em jogo 

interesses diversos ou o auto interesse das/os decisoras/es, muitas vezes reféns da pressão ou 
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“sedução” de lobistas com maior poder financeiro e de barganha, em prejuízo das necessidades 

e urgências da população. Tais situações podem gerar impasses ou a interrupção definitiva de 

uma política pública, o que acaba se tornando uma perda maior para o conjunto da sociedade. 

Para concluir recordo que as políticas públicas surgem como ferramenta política no 

contexto do regime militar e solidifica sua importância com a consolidação da democracia nas 

últimas décadas. Elas são pensadas, decididas e formuladas em vista da conquista de direitos e 

superação de problemas como as desigualdades sociais. Como uma ação pública, a presença e 

atuação de pessoas e grupos (atores/atrizes) sociais vão facilitar ou mesmo determinar a 

existência e efetividade das políticas públicas. 

No uso desse instrumento político, o protagonismo desses sujeitos poderá garantir que 

o Estado cumpra seu papel de promover e realizar planos e projetos de ação dirigidos para 

diferentes setores da sociedade. É através das políticas públicas que os governos devolvem para 

a sociedade o que ela reivindica, como diz Nassif (2014): “o cliente da política pública são as 

cidades”. 

 Construir uma política pública não é algo simples, demanda um processo com um 

itinerário que pensa um conjunto de requisitos como: diagnóstico, planejamento, suporte legal, 

corpo técnico, orçamento e controle social. E por fim, chegam-se aos processos decisórios, os 

quais envolvem diálogos, investimentos e disputas de interesse e poder. 

 A criação e existência de políticas públicas como respostas concretas às demandas 

apresentadas pela sociedade já definem sua importância e necessidade, porém, sem a 

participação e pressão dos organismos sociais elas não se oficializariam como mecanismo legal 

facilitador de mudanças, daí a força do coletivo neste processo, tendo em vista o fortalecimento 

desta ferramenta na superação das injustiças sociais e dos problemas que fragilizam a 

democracia.  

 



3 SEGURANÇA PÚBLICA NO BRASIL: DILEMAS DE UMA 

SOCIEDADE DESIGUAL 
 

 

O objetivo deste capítulo é desenvolver uma reflexão sobre segurança pública, como 

terceiro referencial iluminador para poder analisar as políticas existentes no campo da 

segurança para LGBT. Sendo que este capítulo está organizado em duas partes principais, na 

primeira, apresento o vasto campo da segurança pública no Brasil, num cenário marcado por 

desigualdades e injustiças. Na segunda, trato das reivindicações da sociedade civil, constituindo 

o conjunto dessas demandas numa ampla agenda sobre segurança pública do segmento LGBT 

para o governo.  

Nesse caminho, tento compreender a dinâmica, os processos, as tensões em torno do 

campo da segurança pública no Brasil integrado com a pauta de reivindicações e propostas de 

ação do segmento LGBT. E a partir desses destaques procurarei analisar o recorte desta 

pesquisa. Parto primeiramente de explicitar de que noções de segurança pública estou me 

vinculando e os parâmetros por meio dos quais distingo, de um conjunto de ações 

governamentais, aquelas que considero pertinentes nomear como políticas públicas. Em 

seguida, falo sobre os/as operadores/as da segurança pública e a formação desses profissionais 

e por fim concluo relatando as demandas que o movimento LGBT está pedindo. Dessa maneira 

penso em conhecer mais sobre a segurança pública no país, suas forças e fragilidades, bem 

como, alcance ou não de suas ações no atendimento a LGBT. 

As múltiplas manifestações de violência de gênero e de violência lgbtfóbica, retratadas 

no primeiro capítulo, e os desafios das políticas públicas, apresentadas no segundo, ilustram a 

complexidade da segurança pública no Brasil frente às muitas e diferentes demandas existentes.  

O país vive tempos de avanços e retrocessos na busca de superação de seus dilemas e 

da consolidação da democracia. Com objetivo de caracterizar esse processo, esta seção está 

organizada em três tópicos, sendo o primeiro reservado para a discussão de segurança pública, 

desde o seu sentido de proteção e cuidado com a pessoa até o significado mais político do termo, 

entendido como um direito de toda/o cidadã/o; em seguida, faz-se um panorama de ações e 

programas governamentais na área da segurança pública brasileira, com destaque para 

iniciativas tomadas entre os anos 2000 e 2012, especialmente de combate à violência de gênero 

e à lgbtfobia, e finalmente apresentamos um quadro das/os operadoras/es de segurança no 

Brasil, com especial atenção para identificar a formação que é oferecida para elas/es no campo 

dos direitos humanos e da cidadania LGBT. 
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3.1 O campo da segurança pública 

 

 

Quando se fala em segurança hoje o termo aparece muito vinculado à violência, 

agressão, conflito etc., e pouco se fala desse campo como um direito e uma dimensão mais 

pessoal, vinculada à proteção em diferentes situações existenciais, é o que abordo aqui 

inicialmente. A segurança como proteção é um direito de todas as pessoas, expresso nas 

expectativas ou nas experiências que se tem em diversos campos da vida: segurança no trânsito, 

nos espaços institucionais e sociais, na escola, em casa, no trabalho, no hospital, no banco, 

numa festa, andando na rua, podendo também se estender para os cuidados nas diferentes etapas 

da vida: 

 

O direito à segurança inclui a certeza de que, em caso de doença, invalidez, seremos 

atendidos e amparados, teremos segurança necessária para recompor nossa vida. 

Inclui também a certeza de que, quando estivermos mais velhos, teremos uma 

aposentadoria digna (SCHILING, 2008, p. 13). 

 

 

Dessa forma, o significado de segurança abrange mais do que o sentido da proteção 

física imediata e alcança o significado de guarida, de direitos garantidos, presumindo que tudo 

que tira uma pessoa ou um grupo das incertezas e vulnerabilidades e que a deixa em situação 

de conforto e bem-estar também é segurança. A ideia de Schiling (2008), expressa um sentido 

de segurança como proteção existencial e garantia de direitos individuais, mas não do ponto de 

vista do conflito e sim de um grupo que precisa conquistar um reconhecimento e assegurar 

marcos jurídicos novos. 

Para aprofundar o tema e numa outra perspectiva, no contexto da 1ª Conferência 

Nacional de Segurança Pública do Brasil, realizada em 2009, o secretário executivo do 

Programa Nacional de Segurança Pública com cidadania (PRONASCI), Ronaldo Teixeira, 

defendeu a necessidade de ampliar o conceito de segurança do convencional entendimento do 

termo como prevenção ou repressão à violência: “Nós queremos substituir o ‘ou’ dessa 

dicotomia pelo ‘e’. Isso nada mais é que estimular ações de segurança pública com caráter 

preventivo” (AGÊNCIA BRASIL, 2012, s/p).  

A abordagem proposta por Teixeira, portanto, amplia o debate e avança de uma 

concepção reducionista, que enfatiza ora a prevenção ora a repressão, para uma que acentua 

rumos e projetos de segurança na perspectiva da prevenção. O que ele propõe é um modelo de 

exercício de política pública que quer ver a segurança de forma mais ampla, mas isso não 

significa que o conceito abrange tudo. É preciso progredir rumo a uma discussão mais 
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abrangente sobre segurança pública, que passa a ter um sentido extensivo ao campo da política, 

da economia, da justiça, entre outros, ressalvando que isso tudo deve sempre estar relacionado 

ao tema dos direitos humanos. 

Do ponto de vista histórico, a inclusão do tema da segurança na pauta de debate público 

no Brasil teve um impulso no final da década de 1980, em meio ao processo de 

redemocratização do país. Desde então, segundo Gilberto Protásio (2011, p. 157-158), duas 

mudanças significativas ocorreram na segurança pública brasileira:  

 

uma por volta do final do século XX e outra, a partir de 2009. A primeira foi a 

extrapolação do conceito de segurança pública, antes restrito predominantemente a 

“caso de polícia” [...]. A outra mudança expressiva foi a modificação do conceito de 

“responsabilidade de todos” a que se refere o legislador constituinte, ao definir no art. 

144 da Constituição Federal de 1988, o que é a segurança pública. 

 

 

O artigo 144 da Constituição Federal, a que se refere o autor, define que a segurança 

pública é “dever do Estado, direito e responsabilidade de todos/as, é exercida para a preservação 

da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio” (BRASIL, 1989). Nessa 

definição a segurança pública passa a ser responsabilidade compartilhada entre o Estado e a 

coletividade 22 , diferente, do conceito de segurança como proteção existencial de cada 

indivíduo, de Schiling (2008) descrito anteriormente. A Constituição, ademais, estabelece a 

segurança como um dos direitos individuais fundamentais (caput do art. 5º) e também como 

direito social (caput do art. 6º). 

Segundo Fontoura, Rivero e Rodrigues (s/d), quando a Constituição Federal atribui ao 

Estado o dever de ofertar segurança pública implica que este é um direito inalienável de todos/as 

os/as cidadãs/os. Um direito que se estende a todos indistintamente, mas, que o Estado não está 

conseguindo garantir. Determinados grupos sociais estão mais vulneráveis que outros. 

Primeiramente os/as pobres, moradores/as das periferias ou moradores/as em situação de rua 

nos centros das grandes cidades. Também LGBT e jovens negros/as, entre outros, conforme já 

mostramos no primeiro capítulo, são as mais constantes vítimas da violência (OLIVEIRA, 

1998), portanto, desprotegidos/as desse direito. A segurança pública que fala a Constituição e 

que o Estado brasileiro tem oferecido ainda não têm sido suficiente para garantir proteção a 

todas essas pessoas. 

Sobre esta questão, Porto (2009) enfatiza que “o provimento de segurança é atribuição 

e prerrogativa do Estado, e condição de pacificação social” (p. 222). O Estado quando cumpre 

o seu papel e o faz de forma planejada, estabelece com as políticas de segurança situações e 

                                                           
22 Formulação, a qual norteará minhas análises nesta pesquisa. 
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ambientes de estabilidade afetando positivamente o cotidiano das pessoas. Em outras palavras, 

a segurança pública passa a ser expressão de cidadania. Sim, a efetivação democrática (para 

todas e todos) da segurança eleva os indivíduos à condição cidadã. O pensamento de Porto 

(2009) sobre pacificação remete a ideia de um Estado de Direito. As pessoas não resolvem mais 

os conflitos pelas próprias mãos, mas são mediados pela lei. Se isso é assegurado, então estamos 

no caminho de um Estado de Direito, isto é, garantidor de mediação dos conflitos e 

protetor/provedor dos direitos. Logo, segurança se liga à ideia de um estado de direito que 

permite a fruição da cidadania (exercício pleno dos direitos de uma pessoa ou grupo em uma 

comunidade, nação). 

A segurança como constitutivo da cidadania tornou-se um direito legal, criado para 

garantir e proteger todos os indivíduos indistintamente, como explicita a formulação de um 

documento do Ministério da Justiça:  

 

 

A Segurança Pública é uma atividade pertinente aos órgãos estatais e à comunidade 

como um todo, realizada com o fito de proteger a cidadania, prevenindo e controlando 

manifestações da criminalidade e da violência, efetivas ou potenciais, garantindo o 

exercício pleno da cidadania nos limites da lei (BRASIL, 2012b, s/p). 

 

 

Em experiências democráticas, portanto, as políticas públicas de segurança, para serem 

eficazes, necessitam dos princípios da cidadania. E a cidadania para ser plena necessita que as 

políticas de segurança de fato existam e sejam eficazes nos seus objetivos e ações de prevenir 

e combater as diversas formas de violência e promover a paz social. Essa designação da 

segurança pública como garantidora da cidadania também está presente nas três dimensões 

desse conceito, formuladas por Matsuda, Graciano e Oliveira (2009, p. 21): 

 

1. Segurança pública é uma política pública que deve ser desenvolvida pelos órgãos 

públicos (federal, estaduais e municipais) e pela sociedade. 

2. A prevenção e, principalmente, a repressão à criminalidade devem ser realizadas 

nos limites previstos na lei. A polícia não pode, por exemplo, agir de maneira ilegal 

para conter um ato criminoso. 

3. A principal finalidade de uma política de segurança pública é garantir a cidadania 

de todos, da coletividade e até mesmo daqueles que cometem algum crime. 

 

 

Tanto a conceituação acima quanto a redação constitucional definem que a segurança 

pública faz parte das obrigações do Estado, visando garantir os direitos e a cidadania de todas/os 

as/os brasileiras/os. Esses e outros valores próprios de sociedades livres e autônomas são 

resultantes de processos democráticos que vêm sendo construído no país desde o final da 

ditadura militar (1964-1985). 
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O fim da ditadura no Brasil aconteceu quando em outros países a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos de 1948, após quase quatro décadas, estava criando e consolidando uma 

cultura de respeito e proteção da pessoa humana e dos povos, tendo como fundamento o 

princípio de que “todo ser humano tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal” (ONU, 

2012, s/p). O conjunto de direitos humanos preconizado pela Carta Magna da ONU aponta a 

necessidade de se estabelecer uma nova cultura, alavancada por diferentes lutas em prol da paz 

e da solidificação de relações de respeito entre povos e nações, e, principalmente, dos governos 

para com os/as cidadãos/ãs, em toda a sua diversidade:  

 

Na contramão da violência do Estado, os direitos humanos valorizam cada indivíduo 

como portador de direitos naturais e como cidadão, isto é, enquanto membro 

respeitável de uma comunidade humana, o que implica considerá-lo igual em 

dignidade a todos os demais, independentemente de sua classe social, cor, gênero, 

religião ou nacionalidade (SOARES, 2011, p. 24). 

 

 

Nessa mesma perspectiva e confirmando o que foi estabelecido como lei, a Carta 

Magna brasileira, no seu artigo 3º, coloca entre seus objetivos fundamentais, que é papel do 

Estado “- erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; 

- promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer 

outras formas de discriminação” (BRASIL, 1989, s/p). Nesse sentido, nesta pesquisa 

indagamos, particularmente, se o “bem de todas/os”, sem qualquer discriminação, está 

disponível do ponto de vista das políticas públicas de segurança oferecidas pelo Estado 

brasileiro também para LGBT. 

Na tentativa de fazer avançar democraticamente o estabelecimento de um modelo de 

segurança pública para o Brasil, os/as representantes da sociedade civil e do governo, 

delegados/as na 1ª Conferência de Segurança Pública, propuseram um novo “paradigma de 

segurança com cidadania, centrado na tríade participação, prevenção social e repressão 

qualificada” (BRASIL, 2009c, p. 10). Vale destacar que o primeiro dos três elementos ganhou 

força na última década, uma vez que aponta para um sistema de segurança pública que atende 

o requisito constitucional da corresponsabilidade entre o Estado e a sociedade civil, indo um 

pouco além da já conhecida dicotomia ‘prevenir ou punir’, como uma atribuição restrita ao 

Estado. 

Para Fontoura, Rivero e Rodrigues (s/d), o sentido constitucional da segurança pública 

como responsabilidade de todas/os deriva do reconhecimento da importância do papel da 

sociedade tanto na participação quanto no controle das políticas desta natureza. A sociedade 

colabora com a segurança pública, ademais, atuando “na socialização dos indivíduos, na 
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perpetuação dos mecanismos informais de controle social e de autocontrole, a partir da 

perspectiva de que não é somente o controle pelo Estado que garante a segurança de todos”. 

(FONTOURA; RIVERO e RODRIGUES, s/d, p. 143). 

Esse espaço de maior participação das/os cidadãs/os na formulação e controle de 

políticas públicas é um importante qualificador da democracia. Para efetivar este requisito, 

novos modelos e propostas de segurança pública devem ser construídos com a participação de 

técnicas/os e lideranças afetas/os às questões, demandas e pautas desse tema. Segundo Ribeiro 

(2012), o trabalho para construção de políticas públicas de segurança não se reduz à procura 

por entendimento do fenômeno da violência e da própria segurança no país, mas tem em vista 

a construção de novos referenciais de análise, fundados em parâmetros éticos e de valores para 

o desenvolvimento de ações públicas voltadas para a superação e mudanças dessas realidades. 

Nesse exercício a atuação política de apreciar, de acompanhar, de avaliar e de criar políticas 

públicas é um papel a ser exercido por diversas/os peritas/os de diferentes áreas que atuam nesse 

campo. 

Juntamente com o exercício de fazer o controle das políticas de segurança está o 

desafio de repensá-las criticamente e propor novas respostas. No sentido de apontar saídas, 

Protásio (2011) fala sobre a necessidade de pensar um modelo de segurança pública orgânico, 

sustentado em programas estruturantes, no sentido de gerar a autonomia dos indivíduos e que 

possibilitem que as comunidades não fiquem reféns do medo e da insegurança, mas que 

aprendam a se proteger e a denunciar abusos e violências que sofrem, bem como a buscar ajuda 

onde possam encontrá-la, seja nas instituições ou programas de proteção do Estado ou nas 

organizações nacionais ou internacionais de direitos humanos. Isso é necessário não só porque 

a sociedade está mais politizada, reivindica e monitora as políticas e ações de governos, mas 

também por causa das próprias facções criminosas, que estão mais organizadas. Esses grupos 

têm lideranças fortes e controle sobre bairros ou comunidades, algumas vezes através de 

ameaças que intimida as pessoas ou extorquindo dinheiro de comerciantes e de moradores 

dizendo que é para a proteção desses. 

Segundo Soares (2011), na última década o crime organizou-se e tem grande poder, os 

grupos de extermínio, bem como a ‘banda podre’ das polícias estão muito articulados, 

controlam bairros, são apoiados por políticos, têm armamento, dinheiro e seus crimes são 

acobertados. No caso da violência policial, quase nunca seus delitos são julgados – o que revela 

um poder paralelo à organização do Estado, a inexistência de controle dessas forças e a 

inoperância das políticas e organismos de segurança, assim como gera um total descrédito da 

população para com as tentativas de resposta do governo, o que pode representar a ausência de 
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um estado de direito. 

Os crimes de qualquer tipo, desde as agressões e injúrias até os de colarinho branco, 

deixam parte da sociedade indignada e outra parte apática, porém ambas inseguras. Segundo 

dados do Sistema de Indicadores de Percepção Social (SIPS23), do Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA, 2011), para 23% das/os brasileiras/os, o maior problema atual 

do país é a violência/insegurança, acompanhado muito de perto pela saúde (22,3%). As 

situações de medo e violência, bem como a constante menção a tais problemas nos meios de 

comunicação de massa, afetam o dia-a-dia das relações sociais. Segundo Sapori (2010), na 

atualidade isso é uma realidade em todos os países e, por esta razão, a reivindicação por 

segurança constitui “uma das principais plataformas de afirmação dos direitos de cidadania e, 

consequentemente, da comunidade política que caracteriza o Estado-nação” (p. 17). 

Ao refletirmos sobre as políticas de segurança como direito para todas/os, não há como 

esquecer a história do país na qual a maioria da população foi, e em muitos espaços continua 

sendo, mais discriminada do que uma minoria rica, heterossexual e branca. A ausência do 

direito que não alcança a todas/os agrava ainda mais a realidade de grupos sociais que estão em 

situação de maior vulnerabilidade, “como pobres, negras, mulheres e jovens, cuja discriminação 

é intensificada quando a essa condição associam-se a orientação sexual e/ou a identidade de 

gênero estigmatizadas”. (AVELAR, MELLO e BRITO, 2010, p. 5).  

No Brasil dos últimos anos, tem havido avanços no combate ao racismo, inclusive por 

meio da aprovação da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que “define sobre os crimes 

resultantes de preconceito de raça ou de cor”, e à violência contra as mulheres, também nos 

termos da lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, que “cria mecanismos para coibir a violência 

doméstica e familiar contra a mulher”, conhecida como Lei Maria da Penha, ambos tornados 

crimes.  

Por outro lado, falta uma lei que criminalize toda espécie de violência contra a 

população LGBT – necessidade há muito apontada pelo movimento de direitos humanos, 

especialmente pelos grupos focados na promoção da cidadania e dignidade LGBT. O cenário 

de preconceito e discriminação contra LGBT, sobre o qual já refletimos no primeiro capítulo, 

tem origem no machismo, no heterocentrismo e em diferentes fundamentalismos, 

possivelmente, a exaustão a que chegou esses extremos tem motivado que cada vez mais 

pessoas saiam às ruas para denunciar as agressões e exigir que o poder público criminalize todo 

                                                           
23 A segunda edição do SIPS, publicada em 2012, avaliou a percepção da população em relação a oito temas: 

assistência social, defesa nacional, mobilidade urbana, educação, trabalho e tempo livre, valores e estrutura social, 

segurança pública e mídia e comunicação. 
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tipo de violência contra as pessoas LGBT. Esse segmento da população tem sido vítima 

preferencial de violências provenientes do sexismo e da lgbtfobia tanto de pessoas quanto de 

instituições, que comprovam a falta de proteção e garantia de direitos decorrentes da ausência 

de legislação pertinente. Esses grupos mais vulneráveis que nomeamos, sempre esperam 

respostas e ações do governo no sentido de acabar com a insegurança e agressões que tantas 

vezes os/as fere, outras vezes mata. 

Nas tentativas de responder aos gritos e “palavras de ordem” que vem das ruas e 

manifestações, ouve-se desde o discurso conservador que afirma ser preciso endurecer e punir 

ostensivamente, até o discurso praticamente inverso, que argumenta que toda/o agressor/a 

também é vítima de um sistema social de desigualdades que sempre favoreceu as elites – sendo, 

ambos, pontos de vistas questionáveis: 

 
Não são poucas as análises que chamam a atenção para o simplismo de tais abordagens 

e apontam para o esgotamento de ambas como modelos para a composição de uma 

agenda satisfatória para o aprimoramento da Segurança Pública e redução da 

violência. Sensíveis ao problema, organizações da sociedade civil e instituições 

acadêmicas despertaram para o estudo do fenômeno e, por meio do acúmulo analítico 

e reflexivo, do embate pluralista de diagnósticos e propostas e da experimentação 

prática de projetos, vêm desenhando e testando novos paradigmas para a segurança 

pública (GUIMARÃES, 2010, s/p).  

 

 

Diferentes autores tais como Sapori (2007), Lopes (2009) e Soares (2007, 2009) vão 

dizer que para combater a violência e a criminalidade, antes de tudo, são necessárias políticas 

sociais estruturantes, que irão afetar o curso da realidade do fenômeno criminoso e que “seriam 

aquelas atinentes à provisão dos serviços de educação, saúde, habitação, emprego, entre outros. 

Haveria uma sobreposição quase que completa das políticas sociais às políticas de segurança 

pública” (SAPORI, 2010, p. 14). Portanto, um conjunto de políticas sociais deveria ser pensado 

e executado antes ou paralelamente às próprias políticas de segurança. É nessa linha preventiva 

que se defende a implantação de projetos de educação, lazer, saúde etc., num conjunto de 

políticas sociais mais abrangente a médio e a curto prazos, para se evitar o emprego exclusivo 

das ações repressivas muito conhecidas e contestadas dentro das convencionais políticas 

públicas de segurança: 

 
Ações direcionadas pela idéia de um Estado repressivo, voltado apenas para a sua 

própria proteção, e que vê tudo o que está a sua volta como inimigo que deve ser 

combatido já não é mais compatível com a sociedade atual e muito menos com a 

própria concepção de Estado Democrático de Direito Social. Ações preventivas 

precisam ser a prioridade, não basta combater às conseqüências de determinado ato 

delituoso, é necessário ir às causas, procurá-las com atenção e dedicar verbas e 

trabalho humano para minimizá-las, visto que detê-las é um tanto utópico (TELES, 

2009, s/p). 
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Hoje, portanto, cada vez mais, as políticas públicas de segurança são desafiadas a 

deixar a herança de um modelo exclusivamente coercitivo e agregar outras modalidades de 

ação, tanto de combate quanto de prevenção. De acordo com Velásquez (2012), a adoção da 

segurança como política pública supõe o respeito a algumas características intrínsecas a esse 

campo: a) marco do Estado de direito; b) base para conquista de direitos indisponíveis; c) valor 

inalienável; d) base de desenvolvimento; e) tema complexo que requer abordagem 

multidisciplinar; f) política de Estado; g) que não pode prescindir de lideranças e autoridade 

que atuam a partir de marcos legais – o que está de acordo com o pensamento de Lopes (2009, 

p. 120): 

 

 

O processo mais contemporâneo e considerado a maior novidade em democracia é 

aquele que hoje em segurança faz funcionar os mecanismos jurídico-legais, novas 

formas de penalidade, dispositivos penais associados à tecnologia, justapostos a 

políticas e programas sociais e à colaboração da sociedade no planejamento, avaliação 

e denúncia. 

 

 

Nestes termos, o processo de construção de uma política pública de segurança é mais 

exigente porque há que se considerar todo um conjunto de situações e demandas locais, 

atentando para o perfil das vítimas e também das/os agressoras/es, suas vulnerabilidades e ainda 

conhecer os ambientes físicos e sociais dessas pessoas. Estes e outros dados, num modelo ideal, 

constituiriam bancos de informações, usados para tipificar os delitos de cada ambiente e 

subsidiar a elaboração de estratégias de segurança: 

 
A qualidade de políticas e programas de prevenção do crime e da violência e a 

melhoria da segurança pública dependeriam, sobremaneira, da existência de uma base 

de participação para a construção de informações sobre os principais crimes e 

violências que se deseja prevenir (LOPES, 2009, p. 20). 

 

 

Assim como Lopes (2009), Miki (2009) também defende que a construção de políticas 

públicas de segurança tem que ser feita de modo participativo, num processo que envolva a 

sociedade civil, as/os trabalhadoras/es da segurança pública e representantes do poder público, 

para que esta área se consolide como propulsora de direitos para a população. O trabalho em 

parceria é um caminho em vista de somar forças e experiências. Reunir técnicas/os e 

pesquisadores das áreas de segurança pública e violência para trabalhar juntas/os: 

universidades, institutos de pesquisa, movimentos sociais e operadoras/es de segurança. As 

análises e diagnósticos provenientes de pesquisas podem ser peças importantes na 

fundamentação de planos e ações em vista de prevenção e superação das realidades de 
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violência.  

Para concluir, reporto-me a duas definições de segurança, uma primeira mais restrita 

que a define como proteção individual, voltada mais para os cuidados pessoais. Uma segunda, 

com sentido mais amplo, que está na Constituição brasileira de 1988, definindo-a como 

obrigação do Estado e direito de todos/as, onde povo e governo compartilham a 

responsabilidade sobre ela. Esta última uma conceituação de segurança que remete ao Estado 

de Direito. Ainda que seja um conceito com fundamentos na tradição democrática, encontramos 

nele uma fratura que contradiz a Constituição, pois o direito a segurança garantido a todos/as 

não protege igualmente pobres e ricos, sobretudo as populações mais vulneráveis e entre essas 

os/as LGBT.  

As ações que o governo vem realizando não consegue resolver os problemas gerados 

pela violência e o que se faz e se tem de política pública de segurança não consegue encontrar 

ecos, respostas eficazes para mudar as situações de criminalidade. A sociedade olha e vê os 

grupos criminosos organizados e as forças policiais corrompidas e despreparadas, tais 

realidades questionam e desautorizam o que se tem. Está dito que a segurança é um direito para 

todas/os, mas esse direito não chega aos segmentos mais excluídos. 

 

 

3.2 Ações gerais de segurança pública 

 

 

Nesse subitem tratarei da realidade de insegurança como grave problema atual e as 

respostas do governo federal, a partir do ministério da justiça, com os diferentes planos 

nacionais de segurança. Também, menciono algumas conferências e eventos nacionais 

temáticos que trataram do tema da segurança. A relação da sociedade com a polícia e os 

conflitos presente no exercício da gestão da segurança pública. Esse caminho teórico farei 

apoiado nos estudos sobre violência e segurança, segundo as análises de alguns autores/as como 

Adorno (2012), Fontoura, Rivero e Rodrigues (2008), Soares (2011), Miki (2009). Pretendo 

com a reflexão identificar o alcance ou não dessas ações e eventos quanto ao campo da 

segurança para o segmento LGBT.  

De acordo com Adorno (2002), frente ao crime, diferentes estratos sociais estão 

vivendo sob constante estado de insegurança e medo. Segundo ele isso tem mobilizado a 

opinião geral da população entorno dessa realidade. Essa realidade vem de modo intenso 

incidindo sobre o aparelho de justiça criminal, facilitando a criação e execução de políticas 

públicas de segurança (ADORNO, 2002). A partir da Constituição de 1988, aconteceram e vêm 
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acontecendo no Brasil diversas tentativas de combater a violência e a criminalidade, em 

resposta a diferentes formas de manifestação da população em geral, especialmente em 

situações de crise, e de grupos organizados do movimento social, que vão das pequenas 

caminhadas de protesto feitas por crianças e adolescentes pelas ruas de um bairro, gritando 

‘chega de violência’, das praças das cidades do interior às grandes avenidas das metrópoles e 

da capital federal aos manifestos nas redes sociais, das velhas pichações, passando pelas moções 

e cartas de repúdio, chegando às modernas intervenções e performances artísticas também de 

caráter de denúncia.  

Esses movimentos têm acontecido tanto em níveis locais como nacional. É a sociedade 

civil ocupando e recuperando um espaço perdido tempos atrás, em meio a uma classe média 

assustada e a segmentos sociais conservadores. Dessa forma, no espírito democrático desse 

tempo, do final dos anos 1980 até hoje, governantes e gestores/as das três instâncias de governo 

no país têm sido provocados/as a pensar em vista da construção de projetos, planos, ações, 

enfim, de políticas de segurança, na perspectiva de fazer o enfrentamento das dificuldades deste 

campo. Essas mobilizações podem ser explicadas pelo fato de, no Brasil atual, a insegurança e 

o medo serem considerados pelo conjunto da população um dos maiores problemas sociais 

como já destacado anteriormente. 

Da mesma forma como é amplo o sentido constitucional de dever e de 

responsabilidade no âmbito da segurança pública, compartilhados pelo aparato do Estado e 

pelas/os cidadã/os, ainda que haja muitos problemas e disputas entre estes dois entes, também 

é vasto o universo das medidas de segurança que, conforme Santos (2010), não se limitam ao 

combate da criminalidade, nem se restringem à atividade policial. Direitos equânimes são 

construídos a partir de políticas que reparam, emancipam e se fazem a partir de uma cultura de 

paz.  

A urgência dessa nova cultura fez com que, nesse início de milênio, o Brasil desse 

mais um passo significativo no processo de consolidação da democracia, que foi convocar e 

viabilizar conferências com a participação de diferentes atrizes/atores para discutir os rumos 

das políticas e mudanças para o país. Mesmo não sendo uma estratégia nova, pois estas surgem 

em 1941, com a 1ª Conferência Nacional de Saúde (BRASIL, 2009a), ainda assim, constituem 

uma novidade como experiência e estratégia democrática depois de um longo período de 

autoritarismo. 

Dessa forma, mesmo em meios aos muitos conflitos entre essas duas instâncias, o 

governo e a sociedade civil organizada construíram programas, projetos e outras iniciativas 

formalizadas em atos administrativos federais, alguns dos quais a partir de propostas aprovadas 
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em conferências nacionais, como as onze conferências anuais de Direitos Humanos (de 1996 a 

2008), as duas conferências LGBT (2008 e 2011) e a conferência de Segurança Pública (2009), 

entre outras mais de 50 conferências temáticas nacionais ocorridas na primeira década do século 

XXI (BRASIL, 2010), que apresentaram inúmeras sugestões em vista da construção de políticas 

públicas. 

Nesses eventos, os Governos Federal, Estadual e Municipal têm procurado ouvir 

diferentes categorias de representantes dos movimentos sociais, em vista da construção de ações 

e políticas públicas para os diversos setores da vida do país. Essas conferências, em maior ou 

menor medida, tornaram-se espaços privilegiados de debate de ideias e proposições, bem como 

de confronto, conflitos e disputas entre diferentes forças e lideranças políticas, da sociedade 

civil e do governo. Constituem, dentro das arenas democráticas, um lugar que ainda precisa ser 

potencializado em vista das possibilidades de se experimentar momentos de democracia 

participativa: 

 

 

As conferências podem encarar o desafio histórico que lhes é colocado ou podem 

simplesmente desviar-se dele; podem romper com consensos previamente 

estabelecidos ou podem apenas reafirmá-los. Tudo depende de como o processo 

decisório está organizado e de como, dentro desse processo, os participantes exercitam 

a sua responsabilidade política e a sua ousadia democrática (BRASIL, 2009c, p. 9-

10). 

 

 

Com uma metodologia que procura garantir maior representatividade e envolvimento 

dos participantes, as conferências, nos seus diferentes níveis (municipal, estadual e federal) 

procuram ser um espaço democrático. Em tese, cada conferência almeja que todo seu processo 

sirva para a construção e definição de propostas de ações que assegurem a conquista e o 

fortalecimento de direitos. Vale destacar que essas conferências são espaços de contradições, 

com muita disputa e conflitos entre sociedade civil e governo. É uma arena política que, 

dependendo das alianças e força dos grupos envolvidos, pode vir a influenciar alguns rumos 

dos processos decisórios na construção de futuras políticas públicas. 

Entre as mais recentes conferências que abordaram questões relativas à segurança de 

LGBT está a 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos (2008), cujas propostas foram 

incorporadas ao Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), distribuídas em seis eixos 

orientadores: (1) Interação democrática entre Estado e sociedade civil; (2) Desenvolvimento e 

direitos humanos; (3) Universalizar direitos em contexto de desigualdades; (4) Segurança 

pública, acesso à justiça e combate à violência; (5) Educação e cultura em direitos humanos e 

(6) Direito à memória e à verdade (BRASIL, 2010). 
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A 1ª e a 2ª Conferências Nacionais LGBT (2008 e 2010 respectivamente), por sua vez, 

foram marcos no debate nacional sobre cidadania, direitos humanos e políticas públicas para 

LGBT. E entre outros assuntos, trataram questões em torno da violência homofóbica, do 

combate aos fundamentalismos, da laicidade do Estado, do Estatuto da Diversidade e do Projeto 

de Lei Complementar (PLC) 122 que trata da criminalização de atos de discriminação ou 

preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 

Já a 1ª Conferência Nacional de Segurança Pública (2009), elaborou propostas na 

perspectiva de fortalecer o conceito de segurança como direito humano, a partir da definição de 

prioridades para a implementação da Política Nacional de Segurança Pública. Entre as 

prioridades estão propostas em torno da repressão qualificada24 da criminalidade; prevenção 

social do crime e das violências e construção da cultura da paz; diretrizes para o Sistema 

Penitenciário; e diretrizes para o sistema de prevenção e atendimentos (BRASIL, 2012i). 

Também foram aprovadas três diretrizes relacionadas ao público LGBT: a defesa da dignidade 

da pessoa, em especial grupos vulneráveis como negros, mulheres e LGBT; a garantia da 

representação delas/es dentro do Conselho Nacional de Segurança Pública; e a promoção da 

sua saúde. 

Além das quatro conferências destacadas, mais dois eventos foram realizados em 

parceria entre o Governo Federal e a sociedade civil, com o objetivo de tratar da questão dos 

direitos de LGBT e do combate à homofobia. Ambos foram realizados no Rio de Janeiro. Em 

abril de 2007 aconteceu o I Seminário Nacional de Segurança Pública e Combate à Homofobia, 

no qual foram definidas propostas a partir de cinco eixos de ação, tendo em vista a construção 

e acompanhamento de políticas públicas voltadas para a população LGBT: (I) Formação 

policial; (II) Prevenção à violência contra LGBT; (III) Atendimento, investigação e registro da 

violência homofóbica; (IV) Violências específicas e políticas diferenciadas de prevenção e 

segurança; (V) Monitoramento, avaliação e controle social das políticas de segurança para 

LGBT (ABGLT, 2009). 

O II Seminário Nacional de Segurança Pública e Combate à Homofobia foi realizado 

em novembro de 2010, com a presença tanto de representantes da sociedade civil quanto de 

policiais civis e militares, bombeiras/os, guardas municipais, agentes penitenciárias/os, 

policiais federais e rodoviárias/os federais dos 27 estados do país e do Distrito Federal. Segundo 

Lemle (2012), um dos objetivos do evento foi conscientizar as/os agentes de segurança pública 

                                                           
24 É um tipo de ação que acontece com o aperfeiçoamento das políticas de segurança, demanda qualificação dos 

mecanismos, bem como dos agentes da repressão para responder com racionalidade científica, inteligência 

estratégica, produção qualificada de provas e com garantia de direitos (1ª CNSP). 
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de que, no exercício de suas atividades, devem não apenas respeitar os direitos das pessoas, mas 

também promover a diversidade de direito. Para Miki (2012), o evento foi importante por 

garantir uma aproximação de atores que historicamente são distantes: a polícia e o grupo 

LGBT25. 

Do ponto de vista de estruturação ou reestruturação do setor da segurança pública no 

âmbito federal foram criadas, neste mesmo período, políticas mais amplas como o Plano 

Nacional de Segurança Pública (PNSP, 2000- 2003), o Sistema Único de Segurança Pública, 

SUSP (2003), o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania (PRONASCI: 2007) 

e a Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP: 2010) e outras ações mais 

específicas de caráter preventivo, divulgadas pelo Ministério da Justiça: estruturação da Polícia 

Comunitária, Política Nacional de Enfrentamento à Violência Doméstica e de Gênero, 

ouvidorias de polícia, conselhos comunitários de segurança, entre outros (BRASIL, 2012e). 

Sobre a primeira destas iniciativas destacadas, Lopes (2009, p. 29) faz a seguinte reflexão: 

 

 

O Plano Nacional de Segurança Pública de 2000 é considerado a primeira política 

nacional e democrática de segurança focada no estímulo à inovação tecnológica; alude 

ao aperfeiçoamento do sistema de segurança pública através da integração de políticas 

de segurança, sociais e ações comunitárias, com a qual se pretende a definição de uma 

nova segurança pública. 

 

 

Esse Plano do governo Fernando Henrique Cardoso é bastante criticado por Soares 

(2007), que afirma ser a segurança pública do período marcada pela “ausência de uma política 

nacional sistêmica, com prioridades claramente postuladas dadas a dispersão varejista e reativa 

das decisões, que se refletia e inspirava no caráter dispersivo e assistemático do plano nacional 

do ano 2000” (p. 85). 

Na passagem do governo Fernando Henrique Cardoso para o governo Luís Inácio Lula 

da Silva, em 2003, o autor relata a experiência de lançamento do segundo Plano Nacional de 

Segurança, informando que ele 

 

 

foi recebido com respeito até mesmo pelos adversários políticos, porque, de fato, era 

nítido seu compromisso com a seriedade técnica, repelia jargões ideológicos, assumia 

posição eminentemente não-partidária e visava contribuir para a construção de um 

consenso mínimo nacional, partindo do suposto de que segurança pública é matéria 

de Estado, não de governo (SOARES, 2007, p. 87). 

 

 

                                                           
25 Diferente do I Seminário o II até o momento presente, ainda não publicou um relatório final com suas propostas 

e reflexões. 
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A frustração veio, porém, segundo Soares (2007), quando o próprio ex-Presidente Lula 

esquivou-se de dar um passo decisivo no processo, que seria a assinatura de um pacto nacional 

para o qual já estava sinalizada a adesão de governadores/as, não concretizado porque o “núcleo 

duro” do governo teria advertido o então Presidente sobre os possíveis desgastes políticos desse 

pacto, uma vez que os efeitos de uma reorganização do setor só seriam sentidos a longo prazo 

e, enquanto isso, a responsabilidade de cada problema de segurança lhe seria imputada. 

Segundo Carvalho (2011), também em 2003 foi criado Sistema Único de Segurança 

Pública (SUSP), “com o objetivo de operar a nova política nacional de segurança, [...] que traça 

as linhas mestras da ação da polícia” (p. 62). A motivação de base para a criação deste sistema 

é o reconhecimento por parte do Governo Federal de que existe uma completa dispersão entre 

as ações dos vários níveis de governo na área da segurança e da justiça criminal, tendo a 

preocupação de advertir que essa integração não vai ferir a autonomia das instâncias de governo 

nem das polícias: 

 

 

Não se trata de unificação, mas de integração prática. O sistema é único, mas as 

instituições que farão parte dele são diversas e autônomas, cada uma cumprindo suas 

responsabilidades. Servem de modelo para o SUSP as experiências de missões 

especiais e forças-tarefa, em que órgãos diferentes trabalham integrados, com pessoal 

qualificado e objetivos, metas e metodologia bem definidos (BRASIL, 2012h). 

 

 

De acordo com Soares (2007), o SUSP não é sinônimo de unificação das polícias, “mas 

a geração de meios que lhes propiciassem trabalhar cooperativamente, segundo matriz 

integrada de gestão, sempre com transparência, controle externo, avaliações e monitoramento 

corretivo” (p. 89). Todos esses componentes são indicativos para mudanças e avanços nas 

estratégias de ação das forças de segurança propondo ações integradas entre elas. 

Na busca e tentativas de aperfeiçoar mecanismos e estratégias eficazes para a 

segurança, no segundo mandato do governo Lula, por meio da Medida Provisória nº 384, de 20 

de agosto de 2007, foi criado o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania 

(PRONASCI), que se tornou um marco dentro das políticas de segurança no Brasil. “O 

PRONASCI articula políticas de segurança com ações sociais, prioriza a prevenção e busca 

atingir as causas que levam à violência, sem abrir mão das estratégias de promoção da segurança 

pública e da cidadania” (BRASIL, 2009b, p. 3).  

Segundo Porto (2009), com recursos da ordem de 6,7 bilhões de reais, o programa 

respondeu a situações emergenciais e a manifestações de violência de caráter difuso, privado e 

estatal, protagonizado, neste último caso, pela violência policial. A violência praticada por 

agentes do Estado é sempre mais preocupante porque afeta diretamente a confiança da 
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população, uma vez que caberia a eles o contrário: a proteção.  É também uma situação 

considerada de extrema gravidade por ativistas dos direitos humanos, gestoras/es e 

pesquisadoras/es das áreas de segurança e violência, como Anchieta e Galinkin (2012) e Soares 

(2011). Por esta razão, assim como há políticas e ações de combate às violências de modo geral, 

o mesmo deve acontecer com relação à violência policial. 

Para Lopes (2009), além das alterações no interior do governo, os Planos Nacionais de 

Segurança Pública de 2000 e 2003, bem como o PRONASCI (2007), sugerem ainda outras 

mudanças nas/os demais atrizes/atores do entorno da segurança pública. As ações desta área 

não podem mais ser realizadas de maneira isolada, correndo o risco de acabar nelas mesmas, 

nem podem mais ser desintegradas de outras políticas sociais. Por isso, há uma necessidade 

cada vez maior de articular as forças que as executam e assim evitar fragmentação e dispersão 

de energia.  

Tanto o Projeto Segurança Pública para o Brasil quanto o Plano Nacional de Segurança 

Pública com Cidadania contemplam os desafios e a complexidade da conjuntura, por isso, 

propõem ações conjuntas: parcerias envolvendo organismos e pessoas da sociedade civil e dos 

governos. Estes planos exigem mudanças, quebra de paradigmas e novas metodologias de 

trabalho, sendo pensados, fundamentalmente, na base de amplas alianças: 

 

 

A segurança cidadã, esboçada no Projeto Segurança Pública para o Brasil e no Plano 

Nacional de Segurança Pública com Cidadania, é caracterizada pela mudança 

esperada de comportamento das instituições de governo, das instituições privadas, da 

sociedade civil e do cidadão, baseada na colaboração para a diminuição dos índices 

de violência e crimes (LOPES, 2009, p. 97). 

 

 

Nas intencionalidades de estruturação destas duas iniciativas está embutida, portanto, 

a construção de uma nova cultura na qual as mudanças são realizadas conjuntamente pela 

sociedade civil e governo nas suas diferentes esferas. Ao integrar processos que unem polícia e 

comunidade, tenta-se superar as situações de injustiça, nas quais a impunidade acaba 

protegendo corruptos e criminosos. São tentativas governamentais com a intenção de diminuir 

a criminalidade e construir a tão sonhada cultura de paz. 

No último ano do segundo mandato de Luiz Inácio Lula da Silva foi definida a 

Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (ENASP), com o objetivo de “planejar e 

implementar a coordenação de ações e metas nas áreas de justiça e segurança pública, em 

âmbito nacional, que exijam a conjugação articulada de esforços dos órgãos envolvidos” 

(BRASIL, 2012g). Para os anos de 2010 e 2011 a ENASP assumiu como prioridades as 

seguintes ações: dar maior efetividade na apuração de homicídios; erradicar carceragens em 
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delegacias e criar um cadastro único de mandados de prisão. 

Mesmo sendo muito positivas, as ações dos governos não conseguem responder com 

eficiência a demanda da sociedade brasileira em relação à segurança, por cinco razões 

principais: (1) dificuldade de superar os vínculos com o modelo de segurança da ditadura 

militar; (2) energia despendida majoritariamente em gestão de crises; (3) privatização da 

segurança; (4) alta rotatividade de gestores e (5) descontinuidade de ações governamentais. 

Refletindo sobre o insucesso de determinadas ações do governo no campo da segurança, 

Fontoura, Rivero e Rodrigues (2008) ressaltam, por exemplo, o primeiro destes cinco pontos: 

 

 

O Estado democrático vem tomando diversas medidas na área da segurança pública, 

fundamentalmente a partir da CF/88 e ao longo dos sucessivos governos. Porém, as 

leis e políticas resultam insuficientes quando não equivocadas, na medida em que 

ainda se mantém intactas regras e práticas institucionais que respondem à lógica do 

período ditatorial (p. 135). 

 

 

Sempre fica uma desconfiança a respeito de ações como a colocação de tanques nas 

ruas, junção das forças armadas e polícias como, por exemplo, nas tomadas de favelas ou 

implantação de Unidades de Polícia Pacificadora (UPP) do Rio de Janeiro. Iniciativas como 

estas resultam, de fato, em garantia de direitos e cidadania da população ou destinam-se à 

ampliação da repressão e controle de determinados segmentos? Ademais, as estratégias do 

governo podem ser questionadas pelos resultados que obtêm em relação ao problema objetivo 

que pretende sanar, que é a criminalidade: 

 

 

Esse tipo de ação, além de ferir o Estado Constitucional, transforma-o em Estado 

policialesco e de terror. O que é mais grave é que essas operações e outras similares 

que vêm sendo aplicadas na área da segurança pública não controlam o aumento da 

violência e da criminalidade (XAVIER, 2010, s/p). 

 

 

Esse aumento da violência pode ser comprovado, por exemplo, nos dados do 

Ministério da Saúde sobre mortalidade, trazidos no Mapa da Violência no Brasil (2012). Eles 

registram uma passagem  de “13.910 homicídios em 1980 para 49.932 em 2010, um aumento 

de 259% equivalente a 4,4% de crescimento ao ano” (WAISELFISZ, 2012, p. 18). Estas 

estatísticas revelam a ineficiência das ações de segurança pública também relacionada com o 

segundo problema que identificamos, a saber, a tendência a despender muito esforço para 

contornar comoções geradas por episódios de grande repercussão.  

Sapori (2010) nomeia essa dificuldade da gestão em segurança como “ausência de 

racionalidade gerencial”, uma situação que vem acontecendo no país nos últimos 20 anos e que 
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acaba desencadeando o fortalecimento da delinquência. Soma-se a isso, a forma como a Mídia 

noticia fatos relacionados à criminalidade. No caso de desaparecidos civis, Oliveira (2007) diz 

que “a mídia seleciona casos específicos para veicular, não como um evento emblemático para 

se discutir e refletir sobre ele, mas para angariar publicidade”. (OLIVEIRA, 2007, p. 266). 

Casos de grande repercussão midiática como o sequestro do ônibus da linha 174 no 

ano 2000, o parricídio do casal “Von Richthofen”  em 2002, os ataques do PCC em São Paulo 

em 2006, a morte do menino João Hélio em 2007, o sequestro e morte de Eloá Pimentel  em 

2008, o desaparecimento de Elisa Samúdio  em 2010, a chacina na Escola de Realengo em 

2011, entre muitos outros, em especial, os que envolvem adolescentes infratores, sempre 

mobilizam a segurança pública do país e provocam grandes debates sobre a legislação criminal 

e o sistema punitivo. Esse tipo de episódio geralmente não tem maiores desdobramentos e com 

o passar do tempo, a não ser a ampliação da sensação de insegurança – que está relacionada 

com o terceiro problema, que é a privatização da segurança, nenhuma outra medida mais 

planejada é tomada. 

O medo provocado pelos crescentes índices de violência faz com que as pessoas 

tomem iniciativas individuais para se protegerem. Como há demanda, surge uma nova 

mercadoria e novo ramo empresarial que são as chamadas empresas de segurança privada, as 

quais passam a existir apenas para quem pode pagar. É onde se vê crescer a “vigilância policial” 

e as ações repressivas em todos os espaços, tanto institucionais quanto sociais. Uma situação 

que leva policiais, nas suas folgas, a trabalharem mais, pois são contratados como seguranças 

particulares de diferentes estabelecimentos e até de eventos. 

Assim como em outros campos, aqui também o marcador social de classe divide o 

mundo entre pobres e ricos/as, privilegiando quem pode pagar para ter mais segurança. Neste 

contexto, é pertinente indagar: para quem, no Brasil, as forças e agentes de segurança existem? 

Para quem precisa ou para quem pode pagar por ela? 

 

 

Nesse processo, a segurança tem se convertido em uma mercadoria que separa os 

pobres dos ricos e os criminosos dos não-criminosos. Apesar de os pobres precisarem 

mais dos serviços da polícia do que os ricos, eles são percebidos como classes 

perigosas a serem controladas. Por sua vez, os ricos que podem comprar segurança 

privada utilizam-na para se proteger daqueles que são vitimizados pela segurança 

pública (HUGGINS, 2010, p. 541). 

 

 

A realidade brasileira tem sido marcada pela desigualdade econômica e social que 

favorece violências e criminalidades. Em vista disso, o que se percebe é que as políticas 

públicas de segurança no Brasil não tratam com igualdade a todas/os, pois as leis e os direitos 
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estabelecidos constitucionalmente para todas/os não são respeitados, nem garantidos para 

todas/os. Nesse sentido, para muitas/os, que são adeptas/os de políticas repressivas, os/as pobres 

não são cidadãs/os, portanto, continuarão sendo as principais vítimas da violência policial. Esta 

situação faz pensar que em relação à segurança de grupos marginalizados, no Brasil, ainda, há 

um longo caminho a percorrer para que grupos mais subalternizados (jovens pobres, LGBT, 

negras/os, entre outros) sejam de fato sujeitos de direitos e estejam contemplados nas políticas 

de segurança pública. 

Vivemos numa sociedade plural e pretensamente democrática, porém, as interferências 

e decisões dos coletivos e suas/seus representantes ainda são pouco ouvidas quando reivindicam 

a aprovação de novas leis, voltadas para o reconhecimento dos direitos e das liberdades dos 

grupos mais marginalizados. Nessa sociedade tão diversa e desigual, encontramos as mais 

diferentes opiniões sobre as atribuições e atuação da polícia brasileira. Os comentários são 

muitas vezes divergentes, entre os que acreditam e os que não confiam na polícia enquanto 

agentes garantidores/as da ordem pública. 

 

 

Se, de um lado, os policiais são continuamente apontados como fonte de condutas 

violentas, transgressoras e violentadoras dos direitos humanos, de outro são, seguidas 

vezes, demandados e cobrados para agir com mais eficiência, inclusive com utilização 

de violência (PORTO, 2009, p. 224). 

 

 

A relação da sociedade civil com a polícia, portanto, é carregada de contradições. Isso 

tem a ver com a forma como a mídia repercute as práticas de violência, mas também os 

interesses dos grupos dominantes x grupos dominados. Os que rejeitam, o fazem por qual razão? 

Os que querem “mais punição” o que pretendem? 

A população, às vezes, rejeita a polícia, outras vezes espera e cobra do/a policial que 

ele/a aja como um/a cuidador/a e primeiro/a responsável pela lei e pela ordem; algumas vezes 

reivindica maior policiamento, outras vezes, queixa-se do excesso de patrulhamento em 

determinadas áreas ou sobre determinados grupos, criando situações semelhantes à descrita por 

Foucault (1979), “uma polícia centralizada, exercendo uma vigilância permanente, exaustiva, 

capaz de tornar tudo visível à condição de se tornar ela própria invisível”. (p. 160). 

Isso acontece porque a forma de agir da polícia no Brasil também é carregada de 

ambiguidades: uma polícia condescendente com os delitos cometidos pelos/as ricos/as e muita 

dura e agressiva com os/as pobres e LGBT de modo geral. “O menino de classe média tem 

menos probabilidade, quando apanhado pela polícia, de ser levado à delegacia; menos 

probabilidade, quando levado à delegacia de ser autuado; e é extremamente improvável que 
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seja condenado e sentenciado”. (BECKER, 2008, p. 25). É o que vemos, por exemplo, quando 

se trata de ‘vigilância’ e controle sobre os espaços de convivência e lazer frequentados por 

jovens pobres, nos quais a polícia impõe uma presença quase sempre ameaçadora, deixando as 

pessoas desconfortáveis e amedrontadas. Portanto, para pessoas que gozam, em tese, da mesma 

cidadania brasileira, as forças de segurança do Estado oferecem proteção para uns/umas e 

intimidação para outras/os, revelando com isso como veem os diferentes grupos sociais. 

 

 

Uma das formas mais repulsivas da desigualdade social é a desigualdade no acesso à 

justiça, que começa, vale reiterar, na abordagem policial – diferente de acordo com o 

local, o vestuário de quem é revistado, a cor da sua pele, a faixa etária, o sexo, o nível 

de renda e a classe social. [...] A lei afirma que todos são iguais, mas, na prática, alguns 

são mais iguais do que outros. Os direitos de alguns são garantidos com muito mais 

atenção, rapidez e eficácia do que outros (SOARES, 2011, p. 89). 

 

 

Em entrevista à Fonteles (2014) da revista Adital Jovem, Israel Victor, 19 anos, 

morador da Estrutural uma antiga ocupação urbana e hoje cidade satélite de Brasília, 

participante da pesquisa “Onda: adolescentes em movimento pelos direitos humanos”, do 

Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), comenta que a presença do Estado através de 

policiais na comunidade é somente repressiva. “O estigma que a cidade carrega se reflete na 

abordagem policial, que é desproporcional, violenta e carregada de preconceito contra o jovem, 

principalmente o jovem negro. Para a polícia, negro sempre é suspeito”. (FONTELES, 2014, 

s/p). 

Além das discriminações na abordagem, também há discriminação no curso dos 

processos de investigação. O tratamento da polícia investigativa nos diferentes tipos de crimes 

praticados contra pessoas LGBT é em grande parte de descaso. É o que comentam Carrara e 

Vianna (2006), a partir de uma pesquisa sobre violência contra travestis na cidade do Rio de 

Janeiro, já citada no primeiro capítulo. Segundo o autor e a autora, quando uma travesti é 

assassinada, a apuração do crime quase nunca acontece, porque elas são tidas como 

homossexuais e sua morte seria consequência da vida “depravada” e “doentia” que levavam. É 

muito comum o desprezo e a indiferença da polícia para com esses casos.  

Fatos como esses acabam gerando em grande parte da população, sobretudo entre os/as 

mais pobres, total desconfiança para com as/os operadores de segurança do Estado. 

Comentando pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, realizada no primeiro trimestre de 2012, 

sobre as instituições mais confiáveis do Brasil, Pellegrini (2012) afirma que “as populações 

consideradas de risco – pobres e jovens –, que deveriam estar sob os cuidados do Estado, são 

as que mais desconfiam da força instituída para protegê-las: a Polícia” (s/p). Quais são os 
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motivos de tanta abordagem policial feita em jovens pobres, negros e pessoas LGBT? Por que 

se associa tanto a violência a esses segmentos? Quais as causas da violência policial? 

De acordo com Pellegrini (2012), 77% da população com renda inferior a dois salários 

mínimos não confia na atuação da corporação, o que demonstra que, para muitas pessoas, a 

polícia tem gerado mais medo e insegurança do que proteção. De acordo com Kant de Lima 

(1989), a forma de agir da polícia é pautada por códigos morais e de honra conservadores, aos 

quais compulsoriamente toda corporação é praticamente obrigada a ceder, sendo postos em 

prática nas ações junto aos/as criminosos/as. A este respeito, Oliveira (2014) fala que a cultura 

democrática, exige que a atividade policial seja monitorada como garantia de que esses/as 

agentes de segurança não infligirão os direitos das pessoas. 

 

 

A organização policial inclina-se em direção aos mecanismos formais de controle, 

como as normas e os procedimentos, mas esses modos de regulação de conduta podem 

ser insuficientes, devido à ampla margem de liberdade que os guardas desfrutam nas 

ruas, autonomia que deriva, em larga medida, da própria natureza da tarefa de 

policiamento (OLIVEIRA, 2014, s/p).  

 

 

Além dos problemas da herança ditatorial e até mais antiga, da ação reduzida à gestão 

de crise e da privatização ou mercantilização da segurança, dos quais já falamos, há finalmente 

mais dois problemas estruturais que persistem na segurança pública do Brasil, que são a alta 

rotatividade de pessoal e a descontinuidade das ações. Essa rotatividade acontece especialmente 

nas tentativas de promover mudanças, que muitas vezes geram crises entre governantes, 

gestoras/es e operadoras/es da segurança, a cada tentativa de diferentes estratégias de combate 

às violências.  

Isso pode ser percebido, por exemplo, na demissão de Luiz Eduardo Soares da 

Secretaria de Segurança Pública Estadual do Rio de Janeiro, no governo de Anthony Garotinho, 

ocupada por ele entre 1999 e 2000 (STEIL, 2012) e do seu pedido de afastamento da Secretaria 

Nacional de Segurança Pública do governo Luís Inácio Lula da Silva, em que atuou como 

secretário, de janeiro a outubro de 2003 (CARIELLO, 2012).  

Em casos como esse, é possível perceber que a herança cultural do militarismo, 

hierárquica e conservadora, ainda interfere muito nos modos, relações e rumos de se trabalhar 

a segurança pública no país. O corporativismo dos grupos da área da segurança (militares, 

policiais, políticos/as e advogados/as, entre outros/as) nas disputas políticas e de poder acaba 

favorecendo o retrocesso ou paralisação das políticas. Há uma conjuntura política quase sempre 

difícil nos postos principais da segurança pública do Brasil, limitada e controlada pelas forças 

políticas que sempre estiveram no poder, constituindo as elites brasileiras que ainda influenciam 
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nas escolhas e nomeações de gestores/as. 

São muitas disputas pelo lugar de mando, pelo posto principal, o que afeta também as 

ações como um todo: “uma das ironias da segurança pública é que planos bem-sucedidos 

requerem continuidade, mas a área depende da política que, no Brasil, tem alta rotatividade de 

pessoas e planos” (SOARES, 2010, p. 11). Em outras palavras, como são políticas de governo 

e não de Estado, as ações de segurança pública sempre estão à mercê dos interesses e rumos 

que são dados pelo governo que estiver no poder. Nesse sentido, concordamos com Protásio 

(2011) na tese de que “o país precisa, com urgência, projetar soluções para a segurança pública 

que possam ficar menos a mercê de oscilações político-partidárias” (p. 152), tema sobre o qual 

tratei na seção anterior. 

Há que se reconhecer que são muitas as ações gerais de segurança construídas no Brasil 

da ultima década contrastando com realidade de insegurança por toda parte. A questão da 

segurança não se restringe as atividades dos agentes de segurança e ao combate a criminalidade. 

Na busca de respostas para o problema, os últimos governos têm procurado ouvir a população 

através das conferências nacionais temáticas e quase todas pautam nas reivindicações ações 

para erradicar a violência. No entanto, o peso da herança do período ditatorial incide na cultura 

de segurança pública marcada por uma vigilância policial e pela segurança comprada através 

da vigilância privada.  

A segurança pública no Brasil ganhou grande visibilidade e é um problema grande e 

desafiador para o estado de direito. Por sua vez, especialistas da área, gestores dos setores de 

segurança e alguns profissionais da comunicação tencionam os debates nesse campo que já é 

bastante conflituoso e que necessita que seja cada vez mais qualificado. As críticas e cobranças 

por parte desses, juntamente com a população vêm desde o governo de Fernando Henrique, 

passando pelo governo do presidente Lula até o momento com o Plano de segurança nacional 

do governo da presidenta Dilma Rousseff.  O contraditório é que com tantos planos e programas 

tão elaborados a violência se pereniza e a população mais vulnerabilizada tem medo da polícia 

e dos bandidos, talvez por isso a falta de políticas públicas de segurança eficazes, que protejam 

a sociedade e preparem os/as agentes, seja um dos maiores problemas apontados pela população 

brasileira. 

 

 

3.3 Operadores/as de segurança e formação em Direitos Humanos 

 

 

Esta parte do capítulo vai tratar da segurança pública que é concreta nos diferentes 
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grupos policiais, que se dividem entre agentes e gestores. O efetivo policial inicialmente 

composto majoritariamente por homens, nas últimas décadas passou a receber mulheres num 

território marcado pela cultura machista. Mesmo com a inserção das mulheres neste espaço, as 

instituições policiais continuam sendo questionadas, bem como a formação que recebem. 

Soma-se a estas questões a proposta de integração dessas diferentes polícias numa só 

corporação. Nesse cenário de quantitativos da segurança pública no Brasil aparece uma grande 

novidade que é a rede de policiais LGBT. E para tratar desses itens vou retomar alguns dados 

do governo federal e dialogar com autores/as que pesquisam e problematizam essa temática 

para analisar o que existe ou não nesse campo com foco nos direitos humanos LGBT.  

 Em sintonia com a redação do texto constitucional sobre segurança para todos/as e 

com responsabilidade compartilhada entre governo e sociedade, Adorno (2002), diz que as 

instituições que têm o papel de dar proteção à população, sobretudo, a polícia no exercício dos 

serviços de segurança, necessita de apoio e parceria constante com as comunidades em busca 

de maior eficácia de sua atuação. A reflexão do autor é um desafio frente ao descrédito que se 

encontra hoje a polícia diante da sociedade, pois mesmo que a população siga clamando por 

segurança a relação com os/as agentes de segurança anda desgastada. Isso é uma constatação 

bem presente, em que as dificuldades no campo da segurança pública adquiriram tamanha 

complexidade que desafiam as instituições estatais que se revelam pouco capacitadas frente a 

responsabilidade pela implantação da lei e da ordem.  

Na sua obrigação de manter a sociedade em harmonia, resguardada pelo o que rege a 

Constituição, o governo brasileiro através do Ministério da Justiça (2012) diz que para a 

manutenção da ordem pública, a garantia da paz, da equidade de direitos e da justiça, conta com 

a polícia federal, polícia rodoviária federal, polícia ferroviária federal, polícias civis, polícias 

militares e corpos de bombeiros militares (BRASIL, 2012c), instituições que são suporte a 

segurança. E em algumas cidades, sobretudo nas capitais, existem ainda as guardas municipais 

ou metropolitanas. Segundo dados da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), o 

Brasil contava, em 2007, com cerca de 600 mil profissionais de segurança, sendo militares 

praticamente 7 em cada 10: 

 

 

O total de profissionais dos órgãos estaduais de segurança pública, agregando 

policiais civis e militares e corpos de bombeiros militares, subiu de 569.798 para 

599.973, de 2003 para 2007. Entre as polícias civis, o aumento foi de 115.960 para 

123.403 (6,4%); entre as polícias militares, o aumento foi de 390.451 para 412.096 

(5,5%); e entre os corpos de bombeiros militares, o aumento foi de 63.387 para 64.474 

(1,7%). Tendo como referência o ano de 2007, do total de 599.973 profissionais, 68% 

são policiais militares, 21% são policiais civis e 11% são bombeiros militares 

(BRASIL, 2012c, s/p). 
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Segundo dados apresentados no site do Ministério da Justiça em 2010, juntas, as 

polícias federais não tinham mais do que 20 mil agentes (BRASIL, 2012c). Na lista de órgãos 

de segurança pública, mencionada inicialmente, o Ministério da Justiça não incluiu os 

contingentes da Polícia Federal que somava 13.724 agentes em 2008 (BRASIL, 2012f)26. No 

relatório elaborado pela SENASP sobre efetivo dos profissionais das instituições de segurança 

pública (policiais civis e militares e bombeiros militares) há um detalhamento dos dados 

apresentados acima, oferecendo mais alguns números e comentários: 

 

 

Em relação ao número de habitantes por profissional, em termos nacionais, passamos 

de 310 habitantes por profissional, em 2003, para 315 habitantes por profissional, em 

2007. Em termos estaduais, Distrito Federal, Amapá, Acre, Roraima e Tocantins 

possuem as melhores relações de habitantes por profissional, sendo cada profissional 

destes estados responsável pela segurança de menos de 200 habitantes. Por outro lado, 

Paraná, Maranhão, Ceará e Piauí são os estados com as piores relações, sendo cada 

profissional destes estados responsável pela segurança de mais de 400 habitantes 

(BRASIL, 2012c, s/p). 

 

 

Vendo esses dados de pesquisa apresentados pela SENASP e sabendo dos altos índices 

de violência e criminalidade, pode-se perguntar: não são poucos policiais para o número de 

habitantes no país? Segundo informação no portal do Ministério da Justiça (BRASIL, 2012c), 

a partir de uma pesquisa realizada em 2007, no Brasil a proporção é de 315 habitantes por 

policial.  

Tomando como referência dados de alguns países com indicadores de criminalidade 

mais baixos que o Brasil, entretanto, a pergunta poderia ser respondida negativamente, uma vez 

que essa relação na Finlândia e de 693/1, na Suécia é de 500/1, no Reino Unido é de 426/1, o 

que nos faz inferir que tanto o número de policiais no Brasil não é baixo, quanto que, como 

estratégia isolada, aumentar este efetivo não seria suficiente para deter a violência (COSTA, 

2012). 

Ainda, olhando para os números dos efetivos policiais no Brasil temos que destacar a 

presença das mulheres que vêm, pouco a pouco, ocupando espaço nesse universo que por 

séculos foi território tão somente dos homens. Enfrentando muitos preconceitos fora e dentro 

das estruturas policiais, as mulheres vêm atuando numa instituição predominantemente 

masculina, representando, em 2001, 6,1% da Polícia Militar e 22,8% da Polícia Civil 

(MUSUMECI e SOARES, 2004). Segundo as autoras, a entrada das primeiras mulheres para 

uma corporação policial aconteceu em São Paulo em 1958 e nos demais Estados brasileiros 

                                                           
26 Os contingentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Ferroviária Federal ainda não foram localizados. 
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evento semelhante se deu apenas muito mais tarde, principalmente em meio ao processo de 

redemocratização dos anos de 1980, embora não tenha origem em processos reivindicatórios 

por parte dos movimentos sociais e nem de lutas por novos espaços de trabalho para as 

mulheres. Ao que tudo indica, porém, isso acontece com o único propósito de “humanizar” a 

imagem das forças policiais já muito desgastada no período da ditadura.  

Já a presença feminina na Polícia Civil aconteceu em meio às inovações nas 

abordagens da questão de gênero no universo da segurança pública e na articulação do 

movimento feminista no decorrer dos anos 1980: 

 

 

Como resultado de reivindicações dos movimentos feministas são criadas, na Polícia 

Civil (a polícia judiciária, não-uniformizada), delegacias especiais para o atendimento 

a mulheres vítimas de violência, prestado sobretudo por policiais femininas, o que 

leva também à ampliação do espaço de atuação profissional para as mulheres no 

interior dessa força policial (MUSUMECI e SOARES, 2004, p. 183). 

 

 

Como uma consequência do crescimento da violência, Souza (2012) afirma que as 

mulheres policiais assumem também esse trabalho que para muitos/as é de homem. Elas portam 

armas e atuam junto com os/as demais parceiros/as nas ações de policiamento ostensivo, radio-

patrulhamento, ambiental, escolar, no trânsito e no Corpo de Bombeiros, entre outros. “Há 

mulheres até nos batalhões de Choque das PMs, que, em caso de necessidade, mesmo com 

baton e maquiagem, mas também com seus capacetes, escudos e cassetetes, partem para cima 

do agressor” (SOUZA, 2012, s/p). Vemos aí as mulheres fazendo seus trabalhos com o mesmo 

desempenho dos homens dentro e fora da corporação e, ainda assim, a presença delas nesse 

universo é olhada com estranhamento por muitos/as.  

Para autores como Luiz Eduardo Soares (2011), o país necessita desse expressivo 

contingente de mulheres e homens atuando como trabalhadores/as da segurança pública. 

Segundo ele, aparatos legais e o conjunto das forças de segurança do país são necessários para 

que a população possa viver bem, daí dizer que “O Estado oferece esses serviços exatamente 

para proteger direitos e liberdades, estipulados em nossa Constituição Federal. Se a polícia não 

existisse, cada um teria que recorrer à própria força para fazer valer seus direitos” (SOARES, 

2011, p. 33). Mas, se cada cidadão fosse fazer justiça a partir de seus valores provavelmente 

não conseguiríamos ter liberdade e paz. 

Se por um lado há o reconhecimento da importância da polícia e até da necessidade de 

ampliação do contingente de policiais, por outro lado, há um grande questionamento sobre a 

predominância de militares no conjunto da segurança pública do país.  
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Muitos consideram imprescindível a modernização do sistema policial, o que pode 

incluir desde a normatização em nível federal das estruturas orgânicas das forças 

policiais, passando pela municipalização das polícias, até a unificação das polícias 

combinada à desmilitarização compulsória das polícias militares (SAPORI, 2010, p. 

122). 

 

 

Segundo o autor, há um debate nacional que defende a extinção das polícias militares. 

Uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que está tramitando na Câmara dos Deputados 

propõe mudanças radicais que afetarão os interesses dos policiais civis e militares de todo o 

Brasil. 

 

 

[...] Trata-se da PEC 430/09, que pretende atender a uma reivindicação antiga dos 

movimentos sociais: instituir uma nova organização policial civil e extinguir as atuais 

polícias militares. A proposta de extinção se aplicará também ao corpo de bombeiros 

militares, que passaria a ser uma instituição totalmente civil (ABSEG, 2014, s/p). 

 

 

Nessa linha, em junho de 2012, o Conselho de Direitos Humanos da ONU, quando 

discutiu a segurança no Brasil, entre 170 recomendações, propôs a eliminação da Polícia Militar 

em todo o país, incorporando-a à Polícia Civil. “Segundo o professor da Universidade Estadual 

do Rio de Janeiro (UERJ), Ignácio Cano, a unificação das polícias pode gerar um benefício para 

a segurança pública, com o corte de gastos e maior eficiência no combate à criminalidade” 

(SBT-JORNALISMO, 2012). 

De fato no Brasil há muitas polícias: civil e militar, municipal, estadual e federal sem 

contar o contingente das forças armadas que também atua na segurança e defesa do país. E 

quanto a isso, penso que a unificação das polícias, no mínimo, diminuiria gastos de dinheiro 

público que poderia ser usado na melhoria da formação destas mesmas corporações. Além do 

mais, é uma instituição que vem sendo questionada há tantos anos que no mínimo deveria passar 

por grandes reformas tanto na estrutura quanto em seus princípios e objetivos. 

 A este respeito, Sapori (2010) comenta que reformas na área da segurança pública, 

entretanto, envolvem mudanças constitucionais, logo, dependem de maiorias políticas no 

Congresso Nacional, o que não é algo fácil. Somam-se a essas questões, os interesses 

corporativos de magistrados/as, delegados/as e policiais militares, que, segundo o autor, 

colocam resistências àquilo que contrapõe os interesses individuais de seus grupos e categorias.  

 Por sua vez, Lima (1989) diz que para exercer controle e a vigilância, conservar a 

ordem sobre os grupos e as pessoas, as forças policiais não poucas vezes fazem uso de práticas 

perversas e de metodologias no mínimo questionáveis, gerando total desconfiança das 

populações monitoradas. Para esse autor, a forma de agir das polícias ainda está muito arraigada 
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a um ultrapassado costume inquisitorial. 

 Veja por exemplo dois casos de violência por parte da polícia. Primeiro, um claro caso 

de homofobia por parte de um sargento militar, em que o próprio delegado do caso diz que esse 

foi o motivo para o crime.  

 

 

Segundo informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o estudante baleado na noite 

deste domingo (14/11/2010), no Forte de Copacabana, no Arpoador, zona sul da 

cidade, disse que estava namorando com outro rapaz quando militares começaram a 

fazer ameaças a eles e outras pessoas que também estavam no local. Segundo o 

estudante, em determinado momento da abordagem um dos militares atirou no 

abdome dele. (MUZELL, 2014, s/p). 

 

 

Um segundo caso, refere-se aos primeiros protestos de junho de 2013, com o grande 

ato do Movimento Passe Livre em São Paulo e que se espalhou por todo Brasil. Diz um jovem 

de Florianópolis: “com a reação do Movimento passe livre, 15 mil foram as ruas, mas como o 

ato foi totalmente reprimido, novos protestos surgiram contra a ação policial”. Segundo 

informações da ‘Artigo 19’, organização que trabalha na defesa e promoção da liberdade de 

expressão e do acesso à informação,  

 

 

837 pessoas ficaram feridas e pelo menos 2.608 foram detidas, oito mortes foram 

registradas e 117 jornalistas agredidos ou feridos. A ação da polícia foi um dos pontos 

centrais nas rodas de debate. Nesses protestos se colocaram em lados opostos a polícia 

e cidadãos comuns. A violência vitimou militantes, inocentes, jornalistas e os próprios 

policiais (BISPO, 2014, s/p). 

 

 

Casos de violência policial, corrupção e grupos de extermínio envolvendo as 

corporações, entre outras denúncias, levam tanto a questionar a estrutura da segurança pública, 

como refletimos acima, quanto também a indagar sobre o tipo e a qualidade da formação 

oferecida no treinamento destes/as servidores/as públicos/as. 

Segundo Lopes (2009), até os anos de 1980, no âmbito municipal não havia debates, 

nem iniciativas a respeito de segurança, até que na década 1990 começaram a surgir programas 

de segurança e formação de guardas municipais, entre outras coisas, com “reformas na 

educação policial, por disciplinas humanitárias e de direitos humanos” (p. 107). De acordo com 

informação disponibilizada no site do PRONASCI (BRASIL, 2012b), duas décadas depois das 

primeiras iniciativas, o Governo Federal continua com a preocupação de dar uma resposta à 

sociedade sobre a capacitação dos/as operadores/as de segurança no Brasil, como demonstra o 

fato de, entre os principais eixos de ação deste programa, serem destacadas a formação e a 

valorização dos/as profissionais de segurança pública.  
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Nesta direção, em 2005, foi criada a Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança 

Pública (RENAESP), que é um projeto de educação permanente voltado às/aos profissionais de 

segurança pública e outros/as interessados/as e atuantes nesta área (BRASIL, 2012e). Em 2012, 

a rede tem parceria com universidades de 22 unidades da federação, que promovem cursos de 

pós-graduação lato sensu sobre temas relacionados à segurança pública, para cerca de 3.500 

profissionais a cada ano. A qualificação nestes cursos inclui práticas de segurança-cidadã, como 

a utilização de tecnologias não letais; técnicas de investigação; medicina legal; direitos 

humanos, entre outros. Segundo o mesmo site, essa parceria ainda oferece cursos de tecnólogo, 

especialização e mestrado em segurança pública e cerca de 5,2 mil policiais militares, civis, 

bombeiros/as, peritos/as e guardas municipais estão participando dessa formação (BRASIL, 

2012d). 

Além dos cursos da RENAESP, segundo informações no site do Ministério da Justiça, 

dentro de um amplo programa de formação a ser oferecido pelo PRONASCI, está previsto o 

projeto de educação à distância que se dará através de telecentros. A iniciativa visa capacitar 

policiais civis, militares, peritos/as, bombeiros/as e agentes penitenciários/as, estudando temas 

relacionados à área de segurança pública, direitos humanos e cidadania. Neste sentido, está 

previsto para o ano de 2013 a implementação de cursos para a formação de mais de 3 mil 

técnicos/as em gestão penitenciária (BRASIL, 2012d). 

Sobre LGBT, Lemle (2012) relata que a SENASP promoveu três cursos à distância 

com inclusão dessa temática: (1) o curso de Direitos Humanos que qualificou, em 2010, 

166.321 profissionais; (2) o de atuação policial frente aos grupos vulneráveis, para 7.316 

pessoas; (3) e o de Segurança Pública sem Homofobia, para 3.962 profissionais. Segundo a 

autora, a SENASP também redigiu e publicou a Cartilha de Atuação Policial na Proteção dos 

Direitos Humanos de Pessoas em Situação de Vulnerabilidade, para ensinar policiais a 

promover e cuidar a segurança da/o cidadã/o, independente de quem seja. E agora, em vista da 

Copa do Mundo de 2014, segundo o portal Gonline (2012,) o governo quer a capacitação de 53 

mil profissionais de segurança pública em cursos como “Segurança Pública sem Homofobia” e 

aplicação de direitos humanos na atuação policial, além de treinamento em Libras e línguas 

estrangeiras. O portal informa ainda que o Ministério da Justiça oferecerá 40 cursos entre 

dezembro de 2012 e dezembro de 2013. 

Em nível federal se constata que há muitas iniciativas de formação acontecendo. Resta 

saber se nos estados a intensidade e constância da formação das polícias são a mesma e se nos 

níveis tanto federal quanto estadual essas atividades formativas são eficazes, têm qualidade e 

se têm alcance, considerando o contingente de operadores/as de segurança pública do país. 
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Porém, está claro que essa formação tem muitos desafios e que certamente as corporações terão 

que pensar sobre elas, isto se já não o fazem.   

A respeito da formação de agentes policiais, Protásio (2011) comenta a necessidade 

de repensar conteúdos tanto para a capacitação técnica como para a teórica e reconhece que, no 

Brasil, mudanças nesse campo não serão algo fácil. O autor lembra que a segurança pública é 

uma seara de trabalho da União e dos estados, e defende uma padronização da formação para a 

área, com a adoção de procedimentos e conceitos comuns, bases curriculares e aprimoramento 

profissional de todos/as os/as profissionais das polícias.  

Sobre este mesmo assunto, Poncioni (2005) problematiza a formação dos/as 

profissionais da segurança nas academias de polícia do Rio de Janeiro, dizendo a que esta 

deveria se firmar em propostas que os preparasse para enfrentar os desafios da atualidade e os 

aproximasse mais das pessoas. Esta autora faz duras críticas à formação das polícias, ao dizer 

que os programas de formação dos profissionais da segurança pública acentuam 

demasiadamente o domínio da criminalidade através de propostas e ações de enfrentamento e 

controle, revelando lacunas no campo de estratégias de prevenção, e não investindo em atuações 

voltadas para o diálogo, resolução de conflitos e presença junto às comunidades, acabando por 

revelar um total descuido na capacitação das polícias, tanto militar quanto civil, não os 

preparando para necessidades e reivindicações das pessoas, ficando reféns só de atividades para 

cumprir a lei, mas que fossem formados para negociação.  

Uma novidade no campo da formação dos/as operadores/as de segurança com intuito 

de combater as homofobias teve origem durante o II Seminário Nacional de Segurança Pública 

para LGBT, realizado no Rio de Janeiro em 2010. Segundo Tahiane Stochero (2012), na 

ocasião, alguns/mas profissionais que atuam no campo da segurança pública como policiais 

civis e militares, guardas e agentes prisionais, vigilantes e outros/as profissionais lésbicas e gays 

se uniram para combater a homofobia dentro e fora das corporações. Foi aí que surgiu a Rede 

Nacional de Operadores de Segurança Pública LGBT, RENOSP – LGBT. Essas/es 

profissionais resolveram não mais negar, nem esconder sua orientação sexual e, mais ainda, 

lutar contra o preconceito e discriminação que atingem todos/as LGBT, apesar de 

demonstrarem ainda viverem em um ambiente sujeito a bastante repressão: 

 

 

Duas lésbicas que integram a rede, uma PM de São Paulo e uma policial civil do Mato 

Grosso do Sul, que pediram para não ter o nome divulgado porque, apesar de não 

sofrerem discriminação dos colegas, temem que a corporação não entenda a forma 

como estejam expondo sua opção sexual. “A gente não precisa escancarar”, diz a 

policial militar de São Paulo, que pediu para não ser identificada e não gosta de falar 

do assunto (STOCHERO, 2012, s/p). 
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Na declaração acima, vê-se que para alguns membros da RENOSP, ainda, não é 

tranquilo falar sobre suas vidas como profissionais da segurança pública LGBT ou mesmo  

criticar a corporação da qual fazem parte. Ainda assim, esta organização aparece no cenário da 

segurança pública brasileira como uma experiência vanguardista e, nas falas de seus primeiros 

membros, o grupo deseja trabalhar no combate à lgbtfobia na sociedade e na defesa dos direitos 

humanos. 

A RENOSP-LGBT é uma novidade subversiva no campo das relações de gênero em 

meio a um contingente de milhares de homens e mulheres formados dentro de uma tradição 

conservadora. Por outro lado esse fato novo no universo da polícia ainda não foi capaz de fazer 

diferença quanto ao tratamento que esses agentes dispensam às pessoas LGBT. Outro elemento 

problemático no campo da segurança é o dilema: a sociedade reivindica a presença de mais 

policiais e condena a violência por eles/as praticada, e políticos se elegem defendendo uma 

plataforma com mais agentes nas ruas como se isso resolvesse a violência e a criminalidade. 

Diante disso, vale questionar: Por que tantas polícias, esse expressivo contingente de sujeitos, 

para fazer a segurança se ainda assim a violência prevalece aumentando medos e tirando vidas? 

Finalmente, reporto-me a Lima e Beato (2014) para dizer que é urgente se pensar uma 

política de segurança estruturante, que de forma concreta e estratégica alcance igual proteção 

para mulheres e homens indistintamente, independente da classe, etnia, da orientação sexual, 

identidade de gênero, do nível de escolaridade. A segurança pública tem que deixar de ser um 

tabu para ser de verdade direito de todas as pessoas e isso inclui que essa dimensão política da 

vida em sociedade precisa passar urgentemente por reformas estruturais para poder avançar 

rumo à consolidação dos direitos humanos. 

 

 

3.4 Agenda sobre segurança pública LGBT 

 

 

Uma vez que resolvi tratar com maior atenção a interação entre governo e sociedade 

civil em torno das iniciativas, debates e demandas por políticas públicas de segurança para 

LGBT optei, então, por trabalhar com a análise documental, buscando nos documentos de 

conferências nacionais e de outros eventos promovidos pelo governo, as propostas de LGBT 

para o campo da segurança pública. Isto feito porque, em grande medida, foram nesses eventos 

que as/os ativistas e seus coletivos usaram suas vozes e conhecimentos para debaterem e 

escreverem o que esperam e querem do governo para que seus direitos sejam respeitados e 

cumpridos.  
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A partir disso, nesta penúltima parte do capítulo vou trazer as principais reivindicações 

do segmento LGBT para o campo da segurança pública que estão registradas nos documentos 

produzidos nos governos de Fernando Henrique Cardoso, Luís Inácio Lula da Silva e Dilma 

Rousseff. Com isso quero ter mapeado as grandes e principais reivindicações do segmento 

LGBT para o campo da segurança pública. 

A despeito dessa questão, o tema da segurança pública para a população LGBT está 

presente em algumas respostas do Governo Federal a questões levantadas pelo segmento LGBT 

como, por exemplo, a criação do Conselho Nacional Contra a Discriminação (CNCD) 

(BRASIL, 2010a); o Programa Nacional de Direitos Humanos 2 (PNDH-2) (BRASIL, 2010b); 

o Programa Brasil Sem Homofobia (BRASIL, 2008b); o Plano Nacional de Promoção da 

Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (PNPCDH-LGBT) (BRASIL, 2009); e o Programa 

Nacional de Direitos Humano 3 (PNDH-3)  (BRASIL, 2010c).  

 

 

3.4.1 Pauta de segurança pública LGBT  

 

 

Neste subitem retomo as propostas de ação para a segurança pública LGBT contidas 

em alguns documentos, por meio dos quais a sociedade civil debateu e registrou suas 

reivindicações. 

O Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH – 2) (BRASIL, 2010b) aprovado 

em 2002, apresenta 4 ações para a área de segurança para a população LGBT: 

 

 

1. Promover pesquisas e fazer divulgação de dados sobre a violência e discriminação 

em razão de orientação sexual; 2. Implementar programas de prevenção e combate à 

violência contra os GLTTB, incluindo campanhas de esclarecimento e divulgação de 

informações relativas à legislação que garante seus direitos. 3. Apoiar a criação de 

instâncias especializadas de atendimento a casos de discriminação e violência contra 

GLTTB no Poder Judiciário, no Ministério Público e no sistema de segurança pública. 

4. Incentivar programas de orientação familiar e escolar para a resolução de conflitos 

relacionados à livre orientação sexual, com o objetivo de prevenir atitudes hostis e 

violentas.  

 

 

E para o campo dos direitos humanos a proposta no PNDH - 2 é: Estimular a inclusão 

em programas de direitos humanos estaduais e municipais, a defesa da livre orientação sexual 

e da cidadania GLTTB.  

 O Programa Brasil Sem Homofobia - de Combate à Violência e à Discriminação 

contra GLBT e de Promoção da Cidadania Homossexual (BRASIL, 2008b), tem em sua 
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estrutura onze campos de ação, entre eles um que trata do “Direito à Segurança: combate a 

violência e à impunidade”, com cinco ações: 

 

 

1. Apoiar a criação de instrumentos técnicos para elaboração de diretrizes para os 

Planos de Segurança nacional, estadual e municipal, visando ações de combate à 

violência; 2. Estimular o desenvolvimento e apoio na implementação de políticas 

públicas de capacitação e de qualificação de policiais para o acolhimento das pessoas 

e demandas LGBT; 3. Apoiar a criação de Centros de Referência contra a 

discriminação, na estrutura das Secretarias de Segurança Pública; 4. Criar 

instrumentos técnicos para diagnosticar e avaliar a situação de violação aos direitos 

humanos de homossexuais e de testemunhas de crimes relacionados à orientação 

homossexual, serviços de assistência e proteção; 5. Propor a criação de uma câmara 

técnica para diagnosticar, elaborar e avaliar a promoção das políticas de segurança na 

área em questão. 

 

 

O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT (BRASIL, 

2009) é bem amplo e abarca as grandes demandas propostas tanto pelo movimento LGBT 

quanto por pesquisadores e núcleos de estudos das áreas de gênero, sexualidade, segurança e 

justiça social. Ele está organizado e orienta-se a partir de oito princípios: igualdade e respeito à 

diversidade, da equidade, da laicidade do Estado, da universalidade das políticas, da justiça 

social, da transparência dos atos públicos e da participação e controle social.  

Este documento traz propostas do governo federal que também incorporou os 

resultados da 1ª Conferência Nacional LGBT com o compromisso de torná-las “políticas 

públicas de combate às lgbtfobias e de promoção da cidadania e dos direitos humanos 

(PNPCDH-LGBT, 2009, p. 14)”. Contém 51 diretrizes, destas, sete abordam de modo mais 

específico o campo da segurança e combate a violência: 

 

 

1. Promoção da denúncia de toda e qualquer atitude de discriminação à população 

LGBT (Diretriz 5.4); 2. Combate a violência doméstica e familiar conta LGBT 

(Diretriz 5.5); 3. Combate à homofobia institucional (Diretriz 5.6) 4. Implementação 

de uma política de enfrentamento à homofobia em todas as unidades de custódia 

(casas de custódia e penitenciárias), assegurando aos custodiados o direito de optarem 

por celas distintas ou serem encaminhados para unidades condizentes com seu gênero 

social (Diretriz 5.18); 5. Implementação de ações de vigilância, prevenção e atenção 

a violência contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (Diretriz 5.49). 6. 

Formação de redes de proteção social à população LGBT (Diretriz 5.37). 7. Apoio do 

Governo Brasileiro, nos fóruns internacionais, a iniciativas de defesa dos direitos 

humanos que denunciem as práticas de prisão, tortura ou pena de morte contra a 

população LGBT em vários países, com vistas a promover esforços comuns para a 

proteção desta população (Diretriz 5.51). 

 

 

Pensando a defesa dos direitos LGBT este Plano ainda traz um conjunto de 180 

propostas de ações intersetoriais, que visam principalmente “o reconhecimento das pessoas 

LGBT como cidadãs/ãos e sujeitos de direito (PNPCDH-LGBT, 2009, p. 20)”. Entre essas 
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ações, vinte e uma (21) estão relacionadas ao campo da segurança sendo que algumas 

intersecionam campos diferentes mas com objetivo de tratar o enfrentamento das lgbtfobias. 

Dentre essas tantas ações, duas tratam da formação de gestores, agentes e operadores do direito; 

sete são dirigidas para a formação de atrizes e atores (ativistas) no tema LGBT; três que se 

referem a defesa e proteção de direitos; cinco que visam a sensibilização e mobilização de atores 

estratégicos e da sociedade, sugerem aqui pesquisas e publicações sobre os temas LGBT; duas 

ações tratam da articulação e fortalecimento de redes sociais; uma proposta pensa a articulação 

com outros poderes ligados a área da justiça e uma para o campo da implantação sistêmica das 

políticas LGBT. 

Outro importante documento para as causas LGBT e que causou muito polêmica para 

sua aprovação, entre governo e as forças conservadoras da sociedade foi o Programa Nacional 

de Direitos Humano, PNDH – 3 (BRASIL, 2010c) que está organizado em seis eixos 

orientadores, cada um deles composto por um conjunto de objetivos estratégicos. A respeito de 

segurança pública para a população LGBT, amplia-se de 4 para 7 ações, em relação ao Plano 

anterior. Os temas abordados nesta versão são as ações em torno da situação de encarceramento 

e a previsão de apoio a vítimas de tráfico de pessoas: 

 

 

1. Realizar relatório periódico de acompanhamento das políticas contra discriminação 

à população LGBT, que contenham, entre outras, informações sobre [...] número de 

violações registradas e apuradas, recorrências de violações; 2. Elaborar diretrizes para 

as políticas de prevenção à violência com o objetivo de assegurar o reconhecimento 

das diferenças geracionais, de gênero, étnico-racial e de orientação sexual; 3. 

Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência contra 

pessoas [...] lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis; 4.  Implementar ações 

de promoção da cidadania e Direitos Humanos das lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e travestis (LGBT) com foco na prevenção à violência, garantindo redes 

integradas de atenção; 5. Estruturar, a partir de serviços existentes, sistema nacional 

de atendimento às vítimas do tráfico de pessoas, de reintegração e diminuição da 

vulnerabilidade, especialmente de crianças, adolescentes, mulheres, transexuais e 

travestis; 6.  Elaborar projeto de reforma da Lei de Execução Penal (Lei n° 

7.210/1984), com o propósito de: [entre outros itens] assegurar e regulamentar as 

visitas íntimas para a população carcerária LGBT; 7. Debater, por meio de grupo de 

trabalho interministerial, ações e estratégias que visem assegurar o encaminhamento 

para o presídio feminino de mulheres transexuais e travestis que estejam em regime 

de reclusão. 

 

 

No PNDH - 3 para a área dos direitos humanos definiu-se pela seguinte pauta, a qual 

suas propostas intersecciona questões de segurança e combate a lgbtfobia: 1. Fomentar a criação 

de redes de proteção dos Direitos Humanos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais 

(LGBT), principalmente a partir do apoio à implementação de Centros de Referência em 

Direitos Humanos de Prevenção e Combate à Homofobia e de núcleos de pesquisa e promoção 
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da cidadania daquele segmento em universidades públicas; 2. Implementar programas de 

prevenção e combate à violência contra os GLTTB, incluindo campanhas de esclarecimento e 

divulgação de informações relativas à legislação que garante seus direitos; 3.  Apoiar a criação 

de instâncias especializadas de atendimento a casos de discriminação e violência contra GLTTB 

no Poder Judiciário, no Ministério Público e no sistema de segurança pública; 4. Incentivar 

programas de orientação familiar e escolar para a resolução de conflitos relacionados à livre 

orientação sexual, com o objetivo de prevenir atitudes hostis e violentas. 

Convocada pelo governo federal, a Conferência Nacional LGBT, realizada em Brasília 

em junho de 2008, teve como tema “Direitos humanos e políticas públicas: o caminho para 

garantir a cidadania LGBT”.  Entre as centenas de deliberações aprovadas na Plenária Final da 

Conferência, 86 são para o campo da justiça e segurança pública. Há proposições que pedem 

desde a criminalização dos atos de preconceito por orientação sexual até a ampliação do número 

de cursos de direitos humanos, mudança de currículo de formação de policiais e atendimento 

qualificado da população LGBT em qualquer delegacia, entre outras.  

As/os representantes da sociedade civil e do governo federal presentes na 2ª 

Conferência Nacional de Políticas Públicas e direitos humanos LGBT (Brasília, dezembro de 

2011) organizou as suas reivindicações para o campo das políticas de segurança em diretrizes 

ordenadas no bloco “Sistemas de justiça, segurança pública e combate à violência”: 

 

 

Diretriz 1- Fortalecimento do dia 17 de maio como Dia nacional de combate a 

homofobia garantindo ações afirmativas com o reconhecimento pelo Estado brasileiro 

da existência de crimes motivados por preconceito ou discriminação em razão da 

orientação sexual, identidades ou expressões de gênero bem como o extermínio da 

população LGBT [...],  

Diretriz 2- Criar observatório nacional de dados, informações, diagnósticos e 

pesquisas que contemple as situações de violência motivadas por preconceito e 

discriminação em razão da orientação sexual e identidades de gênero. [...] 

Diretriz 3- Apoiar, após amplo debate com o movimento social e instituições que 

atuam em defesa dos direitos LGBT, a aprovação de projetos de emendas 
constitucionais e de lei tais que garantam a cidadania LGBT e o respeito às identidades 

e expressões de gênero [...] 

Diretriz 4- Ampliar e monitorar ações de combate a homofobia e a inserção da 

temática LGBT de forma transversalizada nas disciplinas das matrizes curriculares e 

a criação da disciplina de combate a violência a população LGBT []... Dialogando 

com o movimento LGBT e com integrantes da RENOSP-LGBT (Rede Nacional de 

Operadores de Segurança Pública LGBT) [...] 

Diretriz 5- Fomentar ações dirigidas à população LGBT dos sistemas socioeducativos 

e prisional, com especial atenção a travestis e transexuaiis masculinos e femininos, 

ampliando programas de aumento da escolaridade, capacitação profissional, inserção 

e reinserção no mundo do trabalho, garantindo todo o processo de sociabilidade 

conforme identidade de gênero e expressões de gênero (hormonioterapia, vestimentas 

adequadas ao gênero, estética, maquiagem, não corte de cabelo de pessoas em situação 

de privação de liberdade [...]. 
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Já o relatório apresentado pelo serviço DISQUE 100 da Secretaria de Direitos 

Humanos do governo federal, apresentou nove propostas em vista da superação das violências 

contra LGBT: 

 

 

1.Trabalhar na ampliação do disque 100 como principal canal de denúncias sobre 

violências homofóbicas, com campanhas publicitárias em todas as unidades da 

federação, em especial naquelas cujos índices de denúncias por 100 mil habitantes 

estejam abaixo da média do país. 

2. Criar novos canais de fluxo de dados sobre violência homofóbica entre estados que 

possuem essas estruturas com o governo federal; e fortalecer os existentes. 

3. Consolidar informações sobre identidade de gênero e orientação sexual em outros 

canais de denúncias, como o Disque 180 da SPM e o Disque SUS do MS.  

4. Garantir que crimes com indícios de homofobia sejam discriminados em Boletins 

de Ocorrência; e que esses dados sejam consolidados e disponibilizados anualmente 

pelas Secretarias de Segurança Pública. 

5· Que os registros de óbito tenham espaço para identidade de gênero e orientação 

sexual; 

6· Que serviços públicos específicos para travestis e transexuais tenham acesso a 

canais de denúncia governamentais. 

7· Que seja consolidada a publicização anual dos dados de homofobia no Brasil; 

8· Que seja criado um painel de indicadores relacionados ao respeito à população 

LGBT por estado; 

9· Que a homofobia seja criminalizada nos mesmos termos em que foi criminalizado 

o racismo. 

 

 

Como podem ser constatadas, as demandas são muitas, resultado de muitos debates, 

de muitos encontros e de muitas pessoas em ação. Também, entre os documentos consultados, 

encontrei 40 propostas de ação que dizem respeito aos direitos humanos e a segurança para 

LGBT, sem contar outras 86 apresentadas pelos/as participantes da 1ª conferência que pela 

extensão dos dados resolvi não transcrevê-las. Dessas quatro dezenas de propostas, o que mais 

se repete são as reivindicações quanto ao combate à violência lgbtfóbica, em seguida, pede-se 

um mapeamento dessas realidades de violência, realizando pesquisas e construindo um banco 

de dados nacional. Também sugerem a criação de planos de combate a violência contra LGBT, 

a criminalização da lgbtfobia, políticas públicas de formação policial até o cuidado mais 

específico de combate a travestifobia.  

Muitas dessas demandas pautadas pela sociedade civil organizada, sobretudo pelos 

grupos LGBT foram incorporadas como propostas de ação em projetos e planos do governo 

federal, mas, permanecem como demandas porque ainda não foram efetivadas como políticas 

públicas. 

Por um lado, é positivo ver que o que vem sendo discutido nesses diferentes eventos 

está organizado e sistematizado, importantes relatórios que documentam as propostas de ação. 

Cabe agora ao governo fazer uso dessas sugestões, para criar políticas públicas de combate a 
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violência lgbtfóbica. Mas, é fato que há muitas propostas, porém, por outro lado, vai se 

constatando que pouco se fez e pouco se está fazendo nesta área, uma vez que o contingente 

das forças policiais que atuam como agentes de segurança ainda não foi capaz de proporcionar 

proteção exemplar e efetiva para toda população para que as políticas públicas existentes nesse 

campo garantissem, sobretudo, para grupos mais vulneráveis como LGBT a segurança para 

todos/as que preconiza a Constituição. 

Esse extenso e expressivo conjunto de reivindicações pautadas conjuntamente pela 

sociedade civil e governo revelam os gritos implícitos e explícitos, das mulheres e homens 

LGBT que ainda não viram sua principal demanda o PLC 122 obter aprovação no Congresso 

Nacional. 

 

 

3.4.2 PLC 122: primeira e principal demanda 

 

  

Nesta última parte do capítulo apresento, resumidamente, o que é hoje para o segmento 

LGBT e para muitos de seus apoiadores/as a principal demanda entre tantas reivindicações que 

essas pessoas pleiteiam. A redação desta parte foi construída a partir de referências em artigos 

e matérias de jornais, escritas por ativistas e comentadores sobre o PLC 122. Retomo o debate 

sobre o Projeto de Lei na Câmara, PLC 12227, para conhecer melhor o projeto de lei e analisar 

os alcances e limites de projeto que se tornou tão polêmico, mas tão necessário para garantir a 

proteção da vida de LGBT. 

Segundo Rodrigues (2011), o PL foi apresentado, originalmente, em 2001, pela ex-

deputada Iara Bernardi (PT-SP). Na verdade, ela reapresentou um projeto do ex-ministro e ex-

deputado federal Nilmário Miranda (PT-MG). Em 2004 e 2005, o ex-deputado federal Luciano 

Zica (PT-SP) relatou o projeto na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) e fez 

um substitutivo. Ainda, segundo informações do Site PLC 122 (2014), o projeto de lei proposto 

por Iara Bernardi em 2006 foi resultado da fusão de cinco outros projetos, de deputados do PT, 

do PV, do PL e do antigo PFL. Embora ainda muito citado pelos que se posicionam contrários, 

o texto original não é mais discutido.  

A primeira versão original do projeto de lei nº 5.003 de 2001, definia sanções a 

tratamentos discriminatórios em razão de orientação sexual. A ementa do primeiro texto tem a 

seguinte redação:  

 

 

                                                           
27 Em anexo as últimas redações do texto do PLC 122. 
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Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de 

preconceito de raça ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 

2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, e ao art. 5° da Consolidação das 

Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá 

outras providências. 

 

 

Desde a apresentação da proposta original até agora já se passaram 13 anos (2001-

2014). Nesse espaço de tempo, o texto recebeu e teve outras versões e uma delas foi apresentada 

pela senadora Fátima Cleide, outro pela senadora Marta Suplicy, mas que não foi apresentado 

e outra versão foi proposta pelo Conselho Nacional LGBT, mas que não foi adotado pelo 

senador Paulo Pain. 

O texto atual do PLC 122 foi apresentado pelo Senador Paulo Paim, em conjunto com 

a Lei nº 7.716 que diz que tornará crime qualquer discriminação contra negros, idosos, pessoas 

com deficiência, grupos religiosos, além de punir a discriminação por gênero, identidade de 

gênero e por orientação sexual, não beneficiando somente um grupo, mas a todos.  

 

 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, de 2006. Altera a Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, e o § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 

1940 (Código Penal), para definir e punir os crimes de ódio e intolerância resultantes 

de discriminação ou preconceito. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: Art. 1º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte redação: “Define e pune os crimes de 

ódio e intolerância resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião, origem, gênero, sexo, orientação sexual, identidade de gênero ou condição 

de pessoa idosa ou com deficiência”. (NR) 

 

 

Esta é uma parte da versão atual que está sendo discutida e que pode vir a sofrer 

modificações. A situação atual do PLC 122, segundo informações contidas na página online do 

Senado, onde o texto se encontra e está parado, é a seguinte: Apelido do PL: “Criminaliza a 

Homofobia”. Data da apresentação: 12/12/2006. Situação atual: Local: 10/02/2014 – Comissão 

de Constituição, Justiça e Cidadania. Situação: 10/02/14 – Matéria com a relatoria.  

Depois de retomar um pouco o histórico do PLC 122, cabe perguntar: por que o 

segmento LGBT busca e luta há tantos anos pela aprovação de uma lei que criminalize as 

lgbtfobias? Entre tantos argumentos para responder a questão, penso que o primeiro a ser dito, 

que é por uma questão de justiça e de direito.  

Vale recordar sobre os altos índices de violência nas suas diferentes faces, desde as 

mais duras como a violência física e letal até suas formas mais sutis como a violência 

psicológica, simbólica ou epistêmica, derivações da violência de gênero, praticadas contra 

LGBT e que tratamos anteriormente nesta tese. Assim, o que se espera é que, com a existência 

de uma lei desse teor a violência lgbtfóbica seja punida e as mulheres e homens LGBT possam 
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viver com dignidade num país que é plural em tantos aspectos, mas não é plural no campo da 

justiça. Uma vez que, esse bem fundante para que todas as pessoas possam ser respeitadas e 

tratadas com dignidade e a vida social garantida, ainda é para poucos/as e, sobretudo, para quem 

pode pagar. 

As lésbicas, as travestis, os bissexuais, as/os trans e os gays, todos/as que os/as 

respeitam, apoiam e os/s que os/as amam, não estão buscando distinções ou privilégios quando 

insistem em prol da aprovação dessa lei, mas sim uma proteção mais efetiva ante a insegurança 

em que vivem LGBT.  

Sobre isso, um dado concreto é que na nova redação do PL 122 não se usa mais o 

termo homofobia, mas orientação sexual e identidade de gênero, dessa forma garantindo 

proteção para os/as heterossexuais, ABGLT (2012). A lei, então, garantirá que ninguém mais 

discrimine alguém por ser LGBT, assim como nenhuma pessoa pode mais discriminar negros/as 

e mulheres, porque essas categorias conseguiram através de marcos legais “lei Maria da Penha” 

e a lei contra “discriminação de raça ou de cor”, afiançar proteção e direitos quando suas vidas 

forem e estiverem ameaçadas.  

No entanto, este projeto de lei continua gerando muita polêmica e também adversários. 

Mesmo o Brasil sendo um país laico, as lideranças cristãs, tanto católicas quanto evangélicas e 

pentecostais batem muito contra o PL 122. Alguns líderes dessas igrejas, padres e pastores usam 

de forma maldosa discursos vitimistas e condenatórios que alimentam lgbtfobias, mesmo 

sabendo que esse projeto de lei não impedirá e nem cerceará a liberdade de culto garantida na 

Constituição.  

Juntamente com outras pessoas de visão conservadora, sempre estão a dizer que essa 

lei incide sobre a liberdade de expressão, o que não é verdade. O que a lei pretende é a punição 

contra discursos de discriminação que incitam o ódio contra LGBT. Assim como a lei contra o 

racismo pune quem desqualifica negros/as ou judeus, o PLC 122 propõe que sejam penalizadas 

todos/as que internalizem preconceitos contra as mulheres e homens LGBT, Soares (2001) e 

ABGLT (2012). Já Rodrigues (2011), é claro quando diz “Muito se fala, mas pouco se conhece 

o texto do PLC. É igual ao povo que bate no material da Escola sem Homofobia sem conhecê-

lo”. (RODRIGUES, 2011, s/p).  

Nós vivemos num Estado de direito, portanto, a lei não é para ameaçar e nem patrulhar 

ninguém, ao contrário, a lei (PLC 122) e tantas outras são criadas para garantir a cidadania de 

todas as pessoas. A consequência dessa dinâmica que tende a ser emancipadora, quando ganha 

força, numa sociedade como a nossa, com tantas práticas e comportamentos ainda 

conservadores reflete o que diz Soares (2001) “quando esbarra no estático reacionário, gera 
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conflito”. (SOARES, 2001, s/p). E não poucas vezes esses conflitos originários de 

posicionamentos e discursos fundamentalistas crescem a tal ponto que impedem o surgimento 

do novo, de práticas e leis libertadoras. 

Para concluir, penso que a consolidação da utopia de uma sociedade verdadeiramente 

democrática e de espaços seguros para se viver, passa por diferentes processos, que vão desde 

reuniões, encontros, marchas, manifestações, conferências até os seminários, estudos e 

pesquisas acadêmicas e muito embate nas arenas de discussão e poder. 

 Infelizmente, ainda não foi aprovada uma lei que garanta proteção e os direitos sociais 

e civis para LGBT. Em grande parte, isso acontece por causa do conservadorismo das 

instituições e principalmente pelos fundamentalismos religiosos tanto por parte de 

parlamentares evangélicos quanto de católicos. Até o momento, portanto, não existe no país 

qualquer legislação federal específica de criminalização e combate à lgbtfobia, existe sim, um 

conjunto de pequenas leis estaduais e municipais que regulam mais sobre o interno das 

instituições ou atividades comemorativas que sobre proteção e garantia de direitos para este 

segmento. O que se pede é que a lgbtfobia seja criminalizada assim como se conseguiu 

criminalizar o racismo no Brasil. 

Depois de apresentadas ao governo e à sociedade essas várias demandas que a 

comunidade LGBT e outros grupos sociais reivindicam para que conheçam e apoiem, passo a 

analisar um conjunto de ações que foram ou estão sendo executadas pelos governos nas esferas: 

federal, estadual e municipal. Sendo que em nível municipal, optei por trazer somente aquelas 

que foram criadas e aprovadas nas capitais dos estados. Vale lembrar que outras cidades 

brasileiras também já aprovaram algumas leis voltadas para o segmento LGBT.  
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4 CONSTRUINDO UMA AGENDA POSITIVA CONTRA A 

DISCRIMINAÇÃO E O PRECONCEITO: ANÁLISE DAS AÇÕES DE 

SEGURANÇA PARA LGBT  
 

 

Neste capítulo retomo um conjunto de mais de uma centena de leis criadas em 

municípios, estados e pelo Governo Federal desde a década de 1990. A intenção nessa quarta e 

última parte da tese é retomar esses marcos legais para analisá-los enquanto políticas públicas 

de segurança que se destinam ao segmento LGBT à luz das reflexões teóricas apresentadas nos 

capítulos anteriores. Com a mesma intencionalidade quero, a partir das unidades de análise que 

convencionei, observar se as ações estabelecidas nas três esferas de governo correspondem ao 

que se pede de uma política pública, na perspectiva dos seis requisitos mínimos por mim 

apresentados, bem como dos demais elementos conceituais e teóricos trazidos neste texto. 

Ainda nesse quarto e último capítulo, realizo um cruzamento de dados para ver 

possíveis intersecções quanto à abrangência e especificidade dessas leis, procurando analisar se 

há um processo de capilarização e efetividade dessas políticas para a vida das pessoas as quais 

elas se destinam.  

 

 

4.1 Práticas de políticas públicas de segurança para LGBT no Brasil 

 

 

As políticas públicas catalogadas em documentos dos governos federal, estadual e 

municipal as quais elegi para analisar, constituem um corpus documental composto por leis, 

decretos, resoluções e portarias editadas por aprovação nos níveis municipal, estadual e federal. 

Esse primeiro grupo de documentos contém os marcos legais existentes para o campo da 

segurança que beneficiam o segmento LGBT.  

Com base num conjunto de treze documentos catalogados, modo especial, sete deles 

foram extraídos para essa discussão, sendo que a maioria encontra-se nos sites das instituições 

as quais cito a seguir. Pesquisei em várias fontes e optei pelo banco de dados sobre legislação 

LGBT no Brasil, da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e Transexuais – 

(ABGLT) e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR); os 

resultados da pesquisa “Políticas públicas para a população LGBT no Brasil: um mapeamento 

crítico preliminar” feito pelo núcleo Ser-Tão/UFG (SER-TÃO, UFG, 2010), que também 

catalogou os marcos legais sobre direitos LGBT no país; o Relatório sobre violência 

homofóbica no Brasil: ano de 2011 e 2012 realizado pelo Governo Federal a partir da SDH 

(BRASIL, 2012 E 2013), o Plano mais Brasil - PPA 2012-2015 (BRASIL, 2013) - Políticas 
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para as mulheres elaborado desde a SPM: relatório de monitoramento   e também por parte da 

SDH o relatório Cidadania LGBT: mapa de boas práticas Brasil - União Europeia, construído 

a partir das experiências exitosas destinadas para pessoas LGBT (BRASIL,2013). A soma de 

diferentes dados pesquisados nos relatórios, planos de governos e a leitura de dezenas de leis 

possibilitaram a construção dos conteúdos e análises desse capítulo. 

Na documentação pesquisada, retomei o que tem no Brasil no campo das políticas 

públicas de segurança para LGBT na última década do século XX e primeira década do século 

XXI, com destaque para o período de 2002-2012. O enfoque foi buscar na legislação existente, 

bem como em outras ações dos governos, ainda que pontuais, as leis que tratam da segurança 

para LGBT. No material pesquisado, encontram-se algumas respostas que o país, os estados e 

algumas capitais brasileiras edificaram nos últimos anos nesse campo para esse segmento 

social.  

No total dos documentos pesquisados, encontrei nos 26 estados da Federação e no 

Distrito Federal alguma legislação de alcance localizado e restrito, a qual visa favorecer algum 

direito às pessoas LGBT. É o que pode ser pensado a partir de uma lei que cria o conselho de 

direitos LGBT no estado de Roraima no norte do país, onde até o ano de 2012 não constava 

como Unidade da Federação que tivesse alguma legislação em favor desse segmento. Porém, 

no ano de 2013, nesse estado foi criado o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da 

População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais do Estado de Roraima 

(CEDDP/LGBT-RR)28.  

O Conselho foi constituído “no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça e da 

Cidadania (SEJUC), com a finalidade de elaborar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar 

a execução de políticas públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais”. 

(RORAIMA, 2014, s/p). A criação desse conselho LGBT, ainda que de pouca relevância frente 

a tantas demandas no campo da segurança para essas pessoas, é parte de outras tantas leis 

semelhantes que vamos encontrar nas três esferas da organização do país e que foram criadas 

nas últimas duas décadas. Com isso, pode-se perceber que há um processo de expansão dessas 

políticas que vão surgindo mais ou menos espontaneamente.  

Os vinte e seis estados da Federação que possuem alguma legislação destinada para 

LGBT são: sete na Região Norte: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e 

Tocantins; três na Região Centro-Oeste: Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul; quatro na 

Região Sudeste: Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo; três na Região Sul: 

                                                           
28 Pela lei nº 933 de 11 de novembro de 2013. 
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Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina e nove na Região Nordeste: Alagoas, Bahia, Ceará, 

Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe e mais o Distrito Federal 

também no Centro-Oeste. Em alguns municípios de regiões metropolitanas ou de maior 

densidade populacional também têm alguma legislação que se referem à garantia de direitos e 

proteção para o segmento LGBT. Na amostra do Perfil dos Municípios brasileiros de 2011, o 

IBGE divulgou que só 1,4% das cidades do país tinham uma legislação contra lgbtfobias, o que 

correspondia a apenas 79 municípios (IBGE, 2011). 

Nos documentos mapeados, para essa pesquisa, foram encontradas 166 29  ações 

governamentais (municipal, estadual, federal), entre as quais há leis como o decreto nº 7.388, 

de 9 de dezembro de 2010, que cria o Conselho Nacional de Combate à 

Discriminação  (CNCD). Segundo o decreto, este é um conselho de composição colegiada com 

atribuições de natureza consultiva e deliberativa que fará parte da estrutura básica da Secretaria 

de Direitos Humanos da Presidência da República. O Conselho tem como principal função, 

formular e propor diretrizes de ação governamental, em âmbito nacional, com a finalidade de 

combater discriminações e promover a defesa dos direitos das mulheres e homens LGBT 

(BRASIL, 2014).  

Bem distintas do decreto que cria o CNCD há outras políticas no campo federal, 

promovidas por diferentes ministérios e destinadas ao combate de LGBTfobias. São ações 

bastante específicas e episódicas, como algumas que estão no PPA 2012-2015 - relatório 

nacional de políticas para as mulheres. Dentre essas, a SPM/PR realizou em novembro de 2012 

uma oficina com lésbicas e bissexuais representantes das organizações nacionais, com o 

objetivo de apresentar as diretrizes e ações para esta área, e como desdobramento desta ação, 

há um debate sobre a constituição de um GT com estas lideranças.  

Vê-se que é uma ação entre várias contida num grande plano político, mas, carrega os 

limites de duração e extensão com tempo determinado, pois ela acontece enquanto esta gestão 

estiver no poder. Na esfera estadual este tipo de política e dinâmica se repete. É o que se pode 

constatar no documento Diálogos setoriais - União Europeia Brasil (2013) onde o Brasil 

apresentou, na Europa, como ação exemplar a elaboração da cartilha sobre Bullying, “tratando 

da questão do enfrentamento à homofobia, racismo, classismo e machismo, promovido pela 

Secretaria de Direitos Humanos do Estado do Ceará”. (BRASIL, 2014).  

                                                           
29 As 166 ações destacadas nessa pesquisa e encontradas nos documentos governamentais citados são específicas 

do campo da segurança pública para LGBT. Existem outras políticas destinadas para esse segmento nas áreas da 

saúde, educação, trabalho, previdência e assistência social como mostra a pesquisa realizada pelo Ser-Tão, UFG 

sobre “políticas públicas para a população LGBT no Brasil: um mapeamento crítico preliminar” publicada em 

2010.  
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Na esfera federal a mais recente política criada que se destina para LGBT se deu pela 

Portaria 767 de 2013, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR), com o objetivo de estruturar a promoção das políticas para o segmento LGBT em 

todos os estados do Brasil. Para cumprir a portaria e seus objetivos a SDH instalou no mês de 

julho de 2014 o Comitê Nacional de Políticas Públicas para Lésbicas, Gays, Bissexuais, 

Travestis, Transexuais e Transgêneros. Dentro dos objetivos está explicitado que os Comitês 

têm a função de cobrar a aplicação do Sistema Nacional LGBT30 (AGENCIA LGBT, 2014). 

As políticas mencionadas nos parágrafos anteriores são parte do levantamento maior 

que teve a intenção de buscar a legislação específica sobre as políticas públicas de segurança 

para LGBT, para poder analisar o alcance e os limites dessas mesmas políticas, tanto do 

Governo Federal quanto nos estados e municípios para esse segmento. Essa busca também se 

justifica a partir do que Appiah (2012) escreve ao retomar a expressão de Hegel anerkennung 

(reconhecimento), para falar dessa profunda necessidade que toda pessoa traz consigo, 

“precisamos que os outros respondam apropriadamente ao que somos e ao que fazemos. 

Precisamos que os outros nos reconheçam como seres conscientes e percebam que nós também 

os reconhecemos assim”. (p. 13). As lutas por “reconhecimento das diferenças” (FRASER, 

2006), é o que mobiliza e estimula às lutas sociais dos coletivos em busca de seus direitos. 

Penso que, assim como todas as pessoas querem ter seus direitos reconhecidos, travestis, 

transexuais, lésbicas, bissexuais e gays esperam que as leis no país em que vivem lhes garantam 

o direito à cidadania.  

Seguindo com a intenção de conhecer as políticas públicas do estado brasileiro para 

LGBT, optei por analisar as ações governamentais no campo da segurança para esse segmento 

a partir da classificação conforme as unidades de análise: origem, foco, fase, abrangência, 

requisitos de uma política pública e especificidade (tutorial em anexo). Retomei os documentos 

anteriormente mencionados, procurando identificar a origem desse conjunto de ações 

existentes: se essas ainda são demandas pertinentes ou se já se concretizaram em respostas, 

portanto, se já se tornou uma política pública, ainda que como ação de governo e não de Estado, 

e se está pelo menos na fase de concepção em vias de se tornar de fato uma verdadeira política 

pública.  

Também, defini por retomar os três focos: prevenção, enfrentamento e ampliação de 

                                                           
30 O Ministério da Justiça (2014) diz que o governo brasileiro, desde a Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República, a partir de consulta popular, propõe a criação do Sistema Nacional de Enfrentamento a 

Violência contra LGBT e Promoção de Direitos, com a finalidade de combater as violências que atinge LGBT 

efetivando políticas afirmativas e de equidade, em vista da diminuição de desigualdades, pois ainda que todas as 

pessoas sejam sujeitos de direito, elas não são iguais e têm necessidades distintas.  
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direitos, procurando averiguar qual deles está mais evidente nas políticas existentes, também 

retomo as quatro fases mais conhecidas no processo de construção de uma política pública: 

concepção, implementação, execução e avaliação, olhando para o que existe. Seguindo adiante 

verifiquei a abrangência das ações, portanto, fazendo o exercício de localizar em quais níveis 

da organização do Estado brasileiro essas ações estão sendo de fato pensadas e criadas, nos 

níveis nacional, estadual, municipal ou em mais de um nível dessas três esferas.  

Outras unidades de análise pensadas nessa investigação para verificar as políticas 

públicas de segurança para LGBT, discutidas nessa tese, são os requisitos de uma política 

pública pontuados a partir de seis aspectos: Diagnóstico, Planejamento, Suporte legal, Corpo 

técnico, Orçamento e Controle social. Elementos esses que foram tratados no capítulo II sobre 

as políticas públicas.  

Também procuro observar as especificidades dessas ações elencadas, identificando se 

as mesmas destinavam-se a um público específico dos seis segmentos LGBT ou se eram ou são 

ações de caráter mais abrangente que protejam todos/as pessoas desse coletivo. Observar por 

exemplo quais dessas leis ou ações eram destinadas para lésbicas e quais eram para travestis, 

ou para algum outro grupo do segmento, e assim também procurar ver o alcances e intersecções 

dessas leis mapeadas. Portanto, a intenção foi analisar se a política foi criada para superação 

de: lgbtfobia, lesbofobia, gayfobia, bifobia, transfobia ou travestifobia. 

 

 

4.1.1 Foco das políticas de segurança para LGBT 

 

 

Dentre os dados coletados percebe-se claramente um foco das legislações no campo 

do “enfrentamento”, tornando essa dimensão um ponto central dessas políticas. Segundo o 

Plano Nacional de Política para Mulheres (PNPM, 2013-2015), políticas de enfrentamento são 

ações com foco nas duas frentes, prevenção e combate, para garantir direitos em consonância 

com as normas e instrumentos internacionais de defesa dos direitos humanos.  De um total de 

166 documentos vistos, que contêm 166 atos normativos31 (leis, decretos, resoluções, portarias) 

nada menos que 144 apontam para essa preocupação. Conforme se observa no Gráfico 1, a 

                                                           

31 Geralmente advindos dos três níveis de governo, oriundos do poder executivo - decretos, portarias, resoluções, 

recomendações e instruções – dotados de menor "força" normativa, quando comparados a leis, ou mesmo de 

nenhum caráter normativo, quando não passam de documentos divulgados de maneira absolutamente informal, 

como foi o caso do Brasil sem Homofobia e do Plano Nacional LGBT (MELLO, MAROJA E BRITO, 2010, p.20). 
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maioria delas tem como foco o enfrentamento das lgbtfobias. No entanto, percebe-se também 

que várias ações se interseccionam, desencadeando o que indiquei dentro do box com o gráfico 

que a soma das unidades dessas atuações é maior que o total das políticas listadas, porque várias 

delas têm dupla intencionalidade, podendo ser tanto para prevenir como para fazer o 

enfrentamento das mazelas que se estão querendo superar.  

 

 

Gráfico 1 -  Foco das políticas de segurança para LGBT 

 

 

Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014.  

 

 

Diante das informações apresentadas e conforme se observa no gráfico acima, as 129 

ações com foco na ‘ampliação de direitos’ ganham esse caráter porque estão estruturadas na 

forma jurídica ainda que o alcance e efetividade sejam reduzidos. Vê-se que muitas dessas 

políticas, são ao mesmo tempo de prevenção e enfrentamento à violência, o que possivelmente 

indicou no momento do diagnóstico da criação dessas ações maior necessidade de prevenção, 

mas também de resolver o problema histórico do enfrentamento as violências que afetam as 

pessoas LGBT.  

A esse respeito, a professora Elias (2014) em entrevista falando sobre violência escolar 

faz um alerta quando diz que é fundamental e urgentíssimo tratarmos da defesa da vida fazendo 

prevenção a violência, até porque essa realidade está conectada às batalhas contra a miséria, a 

fome, o trabalho infantil e a todo tipo de exclusão. E faz-se necessário buscar respostas para 

outros tantos tipos de violências. Portanto, a entrevistada reforça a necessidade de se fazer o 

55

144
129

166

Prevenção Enfrentamento Ampliação de direitos Total

* Valores unitários
** A soma das unidades ultrapassa o total porque algumas ações têm foco duplo
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combate das violências pela via de ações de prevenção. 

Na perspectiva de enfrentamento às violências contra LGBT, foi criado pela SDH/PR, 

em articulação com a sociedade civil, no ano de 2004, o Programa Brasil sem Homofobia – 

programa de combate a violência e à discriminação contra GLTB e promoção da cidadania 

homossexual. Esse foi talvez o maior programa do Governo Federal de prevenção e 

enfretamento realizado naquele período, mas, depois dele, pouco se avançou no campo dos 

direitos humanos LGBT.  

Foi um Plano abrangente que desencadeou muitas ações e atravessou os quatro 

primeiros anos do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva (2003-2006), sendo citado 

como uma política pública exemplar, ainda que com muitos limites, sobretudo, de continuidade, 

daí tornar-se tão somente mais uma política de governo, uma vez que muitas de suas ações não 

tiveram a continuidade desejada pelos grupos de ativismo LGBT.  

O pesquisador Daniliauskas (2011), ao analisar as políticas de educação no programa 

Brasil sem Homofobia, fala da dificuldade para avaliar o alcance efetivo das diferentes políticas 

contidas no documento, porque não existem índices numéricos e nem análise de resultados, 

bem como informações sobre os alcances e desdobramentos das políticas efetivadas. 

 Nesse sentido, em entrevista com um gestor estadual da área dos direitos humanos, 

citada por Mello, Avelar e Maroja (2012, p. 297), ele avalia o BSH dizendo “concretizou o que? 

Os centros de referência e eles já estão fechando. Não conseguiu levar adiante, não é uma 

política pública.” Posso dizer que nos seus desdobramentos, no nível federal nada se conseguiu 

como marco legal que seja resultado ou consequência das ações realizadas a partir do Brasil 

Sem Homofobia.  

O Plano mais Brasil (2012-2015), que contém o PNPM – Plano nacional de políticas 

para mulheres, do Governo Federal, menciona uma política de enfrentamento a lgbtfobias que 

ganha especificidade ao dirigir a formação das atendentes do Disque 180, pensando o segmento 

lésbico dentre vários grupos de mulheres. Nesse fato, encontramos uma política do governo 

restrita para um período de uma administração e não uma política de Estado que não tem tempo 

para acabar ou somente encerra quando a demanda é totalmente respondida. Essa política com 

tempo determinado de 2012 a 2015 já acontece. É o que vemos no relatório de monitoramento 

desse plano, quando diz que foi realizada a “capacitação permanente de 100% das atendentes 

da Central de Atendimento à Mulher [...] com destaque às especificidades das mulheres do 

campo e da floresta, negras, indígenas e lésbicas”. (BRASIL, 2012, p. 132). 

 Também na esfera estadual encontramos realidades iguais à esfera federal, com 

políticas que estão restritas ao período de gestão de um governante, como no caso do Estado de 
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São Paulo que criou uma política por meio do decreto nº 55.839, de 18 de maio de 2010, que 

institui o Plano Estadual de Enfrentamento à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT. No 

texto do decreto, estava pensado o plano para um biênio (2010-2011) e até onde se sabe essa 

ação foi encerrada no período estabelecido. 

Depois de comentar o foco com relação ao enfrentamento das violências contra LGBT, 

retomo o gráfico 1 para falar sobre o segundo campo de dados mais recorrente, que trata-se das 

políticas encontradas com intenção da ampliação de direitos, e nos resultados encontrados vejo 

que o que parece muito, não é tanto assim, pois são na verdade um conjunto de leis mais 

ilustrativas do que de fato efetivas. Pouco ou quase nada pode decorrer dessas ações, a ponto 

de impedir e modificar os quadros de violência que atingem mulheres e homens LGBT.  

São leis ou ações de pequeno alcance que precisam de consolidação e de estruturas 

subsequentes não implementadas. O que existe não dá conta de responder às perguntas clássicas 

para se reconhecer a efetividade de uma política pública: quem ganha o quê, por quê, que 

diferença faz e não se têm dados avaliativos sobre processos e alcances das políticas existentes. 

Vale reportar ao desafio de transformar políticas inócuas como já dito por Mello, Avelar e 

Maroja (2012) “[...] em efetivas políticas de estado, que não estejam à mercê da boa vontade de 

governantes e das incertezas decorrentes da ingerência de marco legal de combate à homofobia 

e de promoção da cidadania LGBT” (p. 289). 

 Um exemplo disso é a quantidade de leis estaduais e municipais de criação do Dia de 

Combate à Homofobia. Uma política ainda incipiente como marco instaurador de mudanças e 

de novas realidades. Não se pode negar que é significativa a comemoração desse dia como 

momento de denunciar de maneira massiva todas as formas de violência que afetam LGBT, no 

entanto, essa comemoração não se traduz necessariamente em garantia dos seus direitos e os 

possíveis efeitos politizador e conscientizador. Digamos que os resultados qualitativos dessas 

ações ainda precisam ser medidos e estudados.  

Ainda falando sobre ampliação de direitos, o Relatório de monitoramento de políticas 

para as mulheres no Plano mais Brasil – PPA 2012-2015 (BRASIL, 2014), traz a informação 

que o Projeto de Lei (PLS 658/2011), que trata do reconhecimento e identidade de gênero e 

permite que travestis e transexuais troquem de nome em documentos de identidade, foi 

aprovado no dia 21 de novembro de 2012 pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa do Senado (CDH).  

O que este PLS propõe é justo e necessário para a cidadania desse grupo do segmento 

LGBT, no entanto, a situação atual dele, que em 06 de março de 2014 estava na CCJ, ainda, 

continua sem uma decisão final. Este projeto de lei se viesse a ser aprovado, tornaria uma 
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política que diz respeito à ampliação de direitos para trans e travestis na esfera federal e poderia 

vir a ser, de fato, uma política de Estado. 

No Rio de Janeiro há um modelo de programa como política pública estruturado em 

leis que garantem a obrigatoriedade na execução das ações, onde sob a coordenação da 

Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (SUPERDIR), ligada à Secretaria 

de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), a qual vem construindo políticas de 

promoção da cidadania LGBT e enfrentamento à lgbtfobia.  

Essa superintendência em parceria com a Secretaria de Educação criou um de Grupo 

de Trabalho, assegurado pela Portaria n° 129, de 06 de julho de 2012, emitida pelo 

Departamento Geral de Ações Sócio Educativas (DEGASE), com a função de elaborar 

propostas de regulamentação do art. 68 da Lei do Sistema Nacional de Atendimento 

Socioeducativo (SINASE), “que assegura ao adolescente em cumprimento de medida 

socioeducativa de internação o direito de visita íntima, incluindo a população LGBT”. (RIO DE 

JANEIRO, 2012). Ainda que para algumas pessoas seja um benefício controverso, essa portaria 

estende o direito a todos/as, não só aos/as heterossexuais.  

Por que pensar e construir políticas públicas de proteção e direitos das populações e 

segmentos mais excluídos é mais polêmico? Certamente parte dessa resposta reside no desafio 

que é construir uma cultura por meio da qual se conscientize que políticas públicas fora da área 

econômica também são fundamentais e necessárias. Fiz essa pergunta ao olhar para os dados 

do coeficiente de 129 ações entre as mapeadas (cf. gráfico1) que tem o seu foco na ampliação 

de direitos.  

Nesse momento, vale lembrar e comparar as estatísticas sobre legislação contra 

lgbtfobias no país, das quais Andrade (2014) referenciado pela pesquisa MUNIC/IBGE (2011), 

relata que apenas 79 cidades no país possuíam, em 2011, legislação contra a homofobia, o que 

corresponde somente 1,4% do total de municípios do Brasil, sendo que nos dados do 

IBGE/2013, o Brasil tem 5570 municípios. Assim, ao relacionar os dados levantados nesta 

pesquisa com os do IBGE, é possível constatar que tudo isso retrata um panorama de muitos 

desafios e dificuldades para se estabelecer uma agenda nacional para o debate, elaboração e 

implementação de ações com foco nas políticas de segurança para LGBT. 

O gráfico 1, indica também que as práticas ou ações com foco na prevenção nesse 

levantamento se encontram em terceiro lugar, como requisito que identifica o caráter das 

políticas analisadas. Esse índice pode ser decorrente de uma prática cultural no país onde as 

instituições e agentes de segurança pensem suas ações pautadas mais pela via do enfrentamento 

que pela prevenção e ampliação de direitos. O senso comum diz que pelo enfrentamento as 
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demandas ou os problemas são resolvidos de forma mais rápida. Numa outra perspectiva, a 

advogada Jorge-Birol (2014, s/p) faz a defesa de ações de prevenção para evitar toda gama de 

violências, ela então diz que “a melhor forma de se combater ou diminuir a criminalidade é 

alcançando o crime em suas causas, suas raízes, não em suas consequências”. Ela é enfática 

quando defende que é preciso ir primeiro às causas, ao contrário das políticas de enfretamento 

que combatem as consequências dos conflitos. 

Mesmo com dados menores (55 ações) em relação aos outros dois requisitos, é 

importante destacar ações que identificam políticas de prevenção, como a Semana Janaína 

Dutra nas Escolas Municipais de Fortaleza, realizada desde 2010. A atividade que acontece 

dentro das comemorações alusivas ao dia 17 de maio (Dia de Combate à Homofobia), é 

organizada pela Coordenadoria da Diversidade Sexual da Secretaria Municipal de Cidadania e 

Direitos Humanos (SCDH) e garantida pela Lei Municipal 9.548/2009. O principal objetivo 

dessa política na capital do Estado do Ceará é promover o combate à lgbtfobia e divulgar leis 

existentes contra discriminação LGBT. 

Ao analisar o foco das políticas de segurança, quanto a: enfrentamento, ampliação de 

direitos e prevenção constata-se que a maior parte delas vem com as intenções embaralhadas, 

ou seja, são realizadas tanto para a prevenção quanto para o enfrentamento das demandas 

existentes, interseccionadas com ampliação de direitos. Assim, na tabulação dos dados 

encontrei mais ações com características para o enfrentamento e depois aquelas identificadas 

como políticas para ampliação de direitos e embora as ações com foco na prevenção (cf. gráfico 

1) sejam em menor número, elas podem ser referência para algumas análises sobre o caráter 

desse tipo de política pública.  

Veja que os valores encontrados também indicam uma prática cultural em que 

instituições e agentes de segurança realizam ações de intervenção junto às pessoas e 

comunidades mais pela via do enfrentamento que pela via da prevenção, ou seja, não há ou não 

se acredita que um conhecimento prévio sobre os problemas locais e que conhecê-los podem 

resultar em mudanças de estratégias. As expressões ditas “a experiência dos anos”, ou o 

“sempre foi feito assim”, revela o pouco cuidado para com as comunidades, grupos ou pessoas 

quando se combate a violência, mas também mostra a necessidade de mudanças na formação 

dos/as agentes de segurança. Revela, também, pouca confiança ou coragem para propor 

mudanças e falta de vontade para realizá-las.  

Um limite explícito das políticas vistas nas três esferas de governo é que as mesmas 

estão restritas ao período de gestão daquele/a que está no poder. A maioria das ações mapeadas 

não responde de maneira eficaz ao combate à violência que afeta e tira a vida das pessoas 
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LGBT. Os marcos legais encontrados nessa pesquisa, em boa parte, são restritos às esferas 

governamentais, ou seja, normatizam para o interno das instituições. Estas leis tratam as 

realidades de exclusão contra LGBT de maneira superficial, mas, não atacam o problema real, 

não têm a força de uma política de Estado a ponto de garantir direitos para o segmento LGBT 

de forma permanente em todos os níveis da organização do país. 

 

 

4.1.2 Fases das políticas públicas de segurança LGBT 

 

 

Depois de ter visto os três focos sobre os quais a maioria das ações aqui investigadas 

se estrutura, passo a analisar as fases das políticas de segurança existentes nas três esferas da 

organização do país. Nessa unidade de análise, procuro compreender a dinâmica das políticas 

a partir destes quatro pontos clássicos que são a concepção, a implementação, a execução e a 

avaliação, conforme comentamos no segundo capítulo dessa tese. 

Quando falo de concepção estou dizendo do tempo em que a política está sendo 

formulada. Se está na fase de implementação é porque já houve uma tomada de decisão, a lei 

foi criada. Na execução, a política já implementada pode estar sendo efetivada ou não. Há casos, 

em que há uma lei que cria as políticas, mas elas não são executadas e para medir os alcances 

e limites têm-se o tempo da avaliação que é quando as ações passam a ser averiguadas, podendo 

ser quanto aos impactos, impasses e desdobramentos. 

 

 

Gráfico 2 - Fases das políticas públicas de segurança LGBT 

 

 

Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 
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O levantamento feito no conjunto de leis coletadas mostra que do ano de 2002 até o 

ano de 2012 no nível federal, estadual e municipal existiam 121 ações que foram 

implementadas. Isso constitui 69% das políticas criadas, e na fase de execução foram 

encontradas um total de 46 leis/ações, o que corresponde a 26% do conjunto que se tem nos 

Estados e capitais. E, em menor número, têm-se cinco ações, sendo que 3% foram avaliadas e 

somente quatro delas (2%) estão identificadas como políticas na fase de concepção. 

No que diz respeito às fases dessas políticas, pode-se afirmar pelo seu caráter recente, 

que a maioria delas encontra-se nas fases de execução e implementação e pouco ou quase nada 

são os dados para analisar como as políticas foram concebidas e avaliadas. Os documentos 

pesquisados trazem em sua maioria textos de leis, portanto, textos com estrutura jurídica que 

relatam os objetivos e justificativas da política, o para quê e para quem se destinam. Ainda, a 

partir deles também é possível ler o processo que se desencadeará para sua aplicação.  

Grande parte destas leis data da última década (2001-2010) são leis muito recentes, 

talvez por isso, ainda têm os limites da falta de dados sobre a execução e seus desdobramentos, 

o que acaba por tornar difícil a análise de seus resultados, indicando a pertinência de novos 

estudos com essa temática. 

Para mencionar ações implementadas na esfera federal, os dados do “relatório de 

monitoramento de política para as mulheres, Plano Plurianual (PPA), 2012-2015”, fala de uma 

formação realizada em novembro de 2012 com lésbicas e bissexuais representantes das 

organizações nacionais desses dois segmentos para apresentar as diretrizes e ações para esta 

área.  Essa ação se destacou por convocar ativistas dos grupos sociais organizados e priorizar 

mulheres bissexuais, pois essas poucas vezes são beneficiadas com políticas específicas para 

seu grupo.  

Outro dado, foi a criação do Grupo de Trabalho de caráter interministerial voltado 

também para o mesmo público, constituído para dar suporte no desenvolvimento e 

implementação de estratégias de apoio à discussão das propostas de legislação que tratam da 

equiparação de direitos e de garantia da proteção à população LGBT. Estas ações foram 

realizadas pela Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República que propõe, 

entre outras prioridades, trabalhar com equidade de gênero e diversidade. 

Ainda sobre as políticas em execução no nível federal, está a criação dos Comitês 

Estaduais de Enfrentamento à Homo-Lesbo-Transfobia. Eles são resultados da parceria entre 

Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República (SDH/PR), do Conselho Federal 

da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), do Conselho Federal de Psicologia (CFP) e da 

Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República. Os Comitês de 
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Enfrentamento à Homo-lesbo-transfobia foram criados com a missão de lidar com as demandas 

provenientes das violências lgbtfóbicas, para realizar diagnóstico local a respeito das violações 

de direitos, pautar a necessidade de políticas públicas, facilitar o surgimento e acompanhamento 

de coordenações estaduais e conselhos estaduais LGBT.  

Com uma postura bem crítica e posicionando contra a criação dos Comitês por parte 

do governo federal (SDH), a ABGLT diz num dos parágrafos da Carta de Curitiba escrita 

durante a sua Assembleia Estatuinte e Eleitoral, realizada em janeiro de 2013: 

 

 

Além de contrariar as deliberações das conferencias para a criação de politicas de 

estado de combate a homofobia e promoção da cidadania LGBT, os Comitês 

não passam de espaços organizados pelo governo para discussão da sociedade civil, 

com a própria sociedade civil. Carecem de envergadura politica, estrutura, 

representação, podendo até contribuir para um processo de esvaziamento dos 

conselhos, espaços que reivindicamos há anos, que agora começam a ser 

implementados nos estados e municípios (ABGLT, 2014). 

 

 

A implementação dos Comitês nos estados era algo que parecia uma política 

importante e necessária, mas têm já em seu início uma rejeição inesperada por parte da maior 

representante dos grupos de defesa dos direitos de LGBT. Sobre a criação de novos Comitês a 

ABGLT também teme que da forma como estão sendo implementados eles podem esvaziar a 

força política dos Conselhos.  

Continuando a falar de políticas na fase de implementação, no âmbito estadual, no 

Maranhão uma ação a ser destacada deu-se pela instituição da Lei Nº 8.444 de 31 de julho de 

2006, que dispõe sobre penalidades a serem aplicadas à prática de discriminação em virtude de 

orientação sexual. No Estado de Alagoas tem o que considerei um marco legal exemplar porque 

diz claramente que os direitos e a dignidade de todas as pessoas estão garantidos, independente 

do sexo e da orientação sexual. A nova redação a partir da emenda constitucional nº 23/2001, 

no seu artigo 1º diz:  

 

 

Assegurar a dignidade da pessoa humana, mediante a preservação dos direitos 

invioláveis a ela inerentes, de modo a proporcionar idênticas oportunidades a 

todos os cidadãos, sem distinção de sexo, orientação sexual, origem, raça, cor, 

credo ou convicção política e filosófica e qualquer outra particularidade ou 

condição discriminatória, objetivando a consecução do bem comum 

(ALAGOAS, 2001). 
 

 

Uma mudança numa constituição estadual é uma conquista surpreendente, sobretudo, 

num estado tido como conservador por causa de sua herança coronelista e onde a violência têm 

indicadores preocupantes. Segundo o Relatório sobre violência homofóbica no Brasil, no ano 
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de 2012, “os maiores índices encontram‐se em Alagoas, com 0,58 homicídios por 100 mil 

habitantes [...] e foram registradas 65 denúncias sobre 133 violações relacionadas à população 

LGBT pelo poder público”. (Brasil, 2014, p. 53 ss). Nesse caso a alteração na Constituição 

Estadual acontece para garantir que todas as pessoas sejam protegidas e ninguém fique sem a 

guarida protetiva desse Estado.  

A mudança na redação de uma constituição estadual, como no caso de Alagoas, é no 

mínimo um avanço especial. Porém, cabe ressaltar, conforme citado acima, nesse Estado, essa 

conquista via proteção legal convive com altos índices de violência. Com isso, nos deparamos 

com uma contradição preocupante, se existe uma lei por que os assassinatos continuam? O 

direito conquistado, ou seja, uma garantia constitucional não está sendo considerada para punir 

e para proteger? Ou não é suficiente para frear a violência que mata LGBT? 

A partir do gráfico 2, pode-se perceber que se avalia pouco as políticas existentes e no 

campo da segurança não é diferente. O número de políticas sendo avaliadas é pouco expressivo, 

como revelam os dados aqui levantados. Nos documentos pesquisados, de um total de 121 ações 

implementadas, 46 estão em execução e somente 5 estão sendo avaliadas. Se apenas 3% das 

políticas têm avaliação é porque na maioria estas políticas não passam por nenhuma forma ou 

processo avaliativo. 

A este respeito, Carneiro (2013) escrevendo sobre as dificuldades de se aferir  alcances 

e limites de toda política pública diz que se avalia para se obter os resultados de um projeto, 

suas respostas, averiguar recursos, buscando dar transparência as ações do setor público e 

revelar a importância do que se faz e dos seus desdobramentos. Isso revela a importância e 

necessidade da avaliação que se apresenta como elemento eficaz e inerente à própria política 

pública. No entanto, nesse levantamento, pouca ou nenhuma informação se consegue ter quanto 

às políticas implementadas ou executadas. 

No Plano mais Brasil (PPA 2012-2015) de políticas para as mulheres, em atividade 

realizada pelo GT interministerial que tratou de apoiar discussões sobre legislações que tratasse 

de direitos para LGBT, segundo consta no final do ano de 2012, tem  um registro que diz que 

houve ‘análise do cumprimento da meta’ o que pode se concluir então, que houve avaliação ao 

averiguar o que havia sido proposto por esse grupo. Nesse mesmo texto, diz que esse GT que 

tinha seu foco voltado para as discussões e apoio às questões de mulheres lésbicas e bissexuais 

teria sido substituído pela Coordenadoria da Diversidade dentro da SPM. O que pode ser visto 

como um avanço decorrente dos resultados da pesquisa implementada, onde o GT cumpre sua 

função e cria-se uma coordenadoria que tem funções mais amplas.  

Ainda falando sobre ações implementadas, recordo a pauta da “visita íntima” contida 



140 

 

dentro da temática da cidadania LGBT que é uma reivindicação ainda carregada de 

questionamentos por parte dos agentes de segurança.  Essa demanda teve uma resposta positiva 

conforme mostra o relatório “Cidadania LGBT: mapa de boas práticas Brasil - União Europeia” 

em que ações tidas como exitosas, portanto, avaliadas positivamente, foram apresentadas fora 

do país nesses encontros setoriais. Foi o caso do Projeto Rio sem Homofobia que em parceria 

com a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), realizou capacitação de 

diretores e subdiretores das 51 Unidades Prisionais do Estado do Rio de Janeiro, discutindo 

sobre cidadania LGBT e direito a visita íntima dessa população nas Unidades Prisionais. 

 Essa ação que beneficiou aproximadamente 100 diretores e subdiretores é resultante 

da Resolução SEAP nº 395, de 12 de março de 2011 e “garante isonomia de tratamento a todos 

internos, ou seja, lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais terão o direito de (re)estabelecer 

suas relações homoafetivas dentro das penitenciárias”. (G1-RJ, 2014). 

Uma realidade que por si já é um dado avaliador no campo das políticas públicas de 

segurança para LGBT é constatar que muitas ações implementadas e executadas são episódicas 

e localizadas, o que não garante um caráter de perenidade como política pública. Percebe-se 

que além de ações muito pontuais, estas são em grande parte realizadas dentro dos espaços das 

estruturas governamentais.  

Outra realidade constatada, é que as ações existentes não têm continuidade porque, 

como já mencionamos, são políticas do governo que está em exercício e não uma política 

estruturante como é característica de uma política de Estado. E como já é recorrente no Brasil, 

com as mudanças de um governo para outro muitas políticas são simplesmente abandonadas ou 

substituídas por outras mais “condizentes” com as vontades governamentais.  

De acordo com Avancini (2014), que faz uma leitura bem otimista do que estamos 

analisando, ela diz que não há uma receita para garantir que qualquer política pública no Brasil 

tenha sua continuidade assegurada. Mas, em todo o país há experiências que revelam que é 

possível garantir continuidade das políticas públicas mesmo que mude o governo. Isto pode 

acontecer com planejamento, corpo técnico qualificado, controle social e orçamento suficiente, 

requisitos para que toda política pública de segurança ou outra, possa ser realizada.  

Dentre as políticas públicas existentes e que foram mapeadas na área da segurança 

pública voltadas para o segmento LGBT, está evidente que das quatro fases de uma política, 

positivamente a maioria delas estão implementadas ou sendo executadas conforme nos revelou 

a tabulação dos dados. 
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4.1.3 Abrangência das políticas LGBT analisadas 

 

 

Para continuar a análise dessas mesmas políticas, procurei averiguar qual o alcance do 

que existe e está sendo realizado. O gráfico 3 retrata o que foi mapeado quanto ao requisito 

abrangência das políticas existentes. 

 

 

Gráfico 3 -  Abrangência das políticas LGBT analisadas 

   

Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 

 

 

Ao falar da abrangência das políticas nos três níveis da organização do Estado 

brasileiro, reporto-me ao segundo capítulo onde falei sobre políticas públicas para pensar e 

analisar, sobretudo, o alcance das ações do campo da segurança pública. Nesse exercício de 

refletir a abrangência, recordo a estreita relação que há entre políticas públicas, as atrizes e 

atores e o Estado, num processo de interação que acontece em meio a conflitos, disputas de 

poder e toda a movimentação dos processos decisórios. Em parte são com esses elementos que 

olho para o gráfico acima.  

O gráfico 3 mostra a extensão e o alcance das políticas constituídas e procura verificar 

a capacidade de capilarização dessas ações. Lembrando que as 166 políticas mapeadas nessa 

pesquisa fazem parte de um conjunto de atos jurídicos na sua grande maioria estabelecidos na 

esfera estadual, constituindo assim, a maior parte do material coletado. Em menor número são 

as leis que foram criadas para atender o segmento LGBT no nível municipal e menos ainda são 

aquelas ações criadas para garantir direta ou indiretamente a segurança no nível federal par o 

8%

49%

40%
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Nacional Estadual Municipal Mais de um nível



142 

 

segmento.  

Esse conjunto normativo foi encontrado, tanto no banco de dados do Ser-Tão-UFG, 

como no da SDH/PR e da ABGLT. Nesses três bancos de dados busquei as leis que tratam da 

segurança pública, portanto, aquelas leis que tratam da proteção e reconhecimento dos direitos 

LGBT. Outro bloco de ações encontradas foi sobre as políticas mais pontuais e localizadas que 

fazem parte dos Planos de ação de ministérios como a Secretaria de Direitos Humanos e a 

Secretaria de Política para Mulheres. Retomo essas informações para dizer da abrangência 

desses marcos legais existentes nas três esferas da estrutura do país. 

Ao compararmos as 14 ações do Governo Federal, que visam oferecer segurança para 

LGBT que corresponde a 8% do que está sendo realizado, com as 81 ações que acontecem em 

nível estadual (49%), mais as 67 do nível municipal (40%), totalizaremos nesses dois níveis 

148 ações. Um número expressivo para um país onde diferentes crimes lgbtfóbicos estão 

confirmados.  

Por sua vez, o relatório, de 2012, sobre violência homofóbica no Brasil, fez um 

levantamento global da legislação existente para o segmento LGBT no país. O relatório é 

resultante do quantitativo de denúncias feitas através do Disque 100 da Secretaria de Direitos 

Humanos e apresenta um total de 192 registros de leis nas esferas estadual, municipal e distrital, 

no caso de Brasília. Essa legislação até a publicação do relatório era composta de 105 leis 

estaduais e 87 leis municipais. No Relatório de 2012, o Governo Federal apresenta a existência 

de leis em 24 Estados da federação, no Distrito Federal e em algumas municipalidades.  

Em relação aos níveis estadual e municipal o que se tem de políticas que tratam ou 

indicam para segurança e direitos LGBT é ainda quase nada. Os números tabulados mostram a 

diferença que há entre as esferas estadual e municipal com relação a federal, mesmo que 

pontuando separadamente tem-se nesses dois níveis um maior número de leis e ações criadas 

para assegurar proteção ainda que minimamente para esse grupo. O pouco que tem sido 

realizado no nível federal é decorrente, digamos de leis menores, voltadas muitas vezes para 

dentro dos espaços institucionais. Essas normas no interno do governo federal, que são 

conquistas de alguns direitos, não têm efeito vinculante para os organismos e instituições 

similares nos estados e municípios. Por sua vez, efetivamente quem chega até a população de 

modo mais direto são os estados e os municípios, que em grande medida são responsáveis pelos 

equipamentos sociais (escolas, hospitais, segurança pública).  

Talvez esse seja um elemento que justifique o fato de que o Governo Federal em 

número de ações tenha tão poucas. Por outro lado, percebo que há uma indução do Governo 

Federal para que estados e municípios criem e executem as políticas públicas específicas, 
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sobretudo, as da segurança. Nesse contexto, há também que considerar o tempo histórico muito 

recente em que essa pauta foi trazida para o debate público.  

Nessa mesma linha, Lima e  Beato (2014) dizem que ainda coexistimos com fatos e 

realidades em que a carência de reformas estruturais impede a efetivação, em termos reais, da 

segurança pública legitimamente para todos/as. Progredimos na construção de argumentos e 

textos fundados com base nos direitos humanos e de cidadania, mas, a segurança pública 

continua sendo um assunto tabu no Brasil. A falta de coragem e de investimentos políticos por 

parte do legislativo e executivo em e para reformas políticas nas estruturas da segurança pública 

emperram processos e mudanças urgentes e necessárias para o bem da sociedade em geral e do 

segmento LGBT em particular. 

A partir do material pesquisado, constata-se que há ações sendo realizadas e muitas 

planejadas, mas que não saíram do papel, como o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de LGBT, de 2009. O que se tem feito no nível nacional é pouco e de relativa 

expressividade no cenário das mudanças desejadas e necessárias. As ações realizadas pelas 

secretarias de Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres do governo federal foram mais 

efetivas dentre os ministérios quando o assunto é segurança e garantia de direitos. 

 A maioria das ações nesse nível foram pontuais e sem continuidade, realizadas por 

um tempo determinado. Um claro exemplo desse tipo de política está no Programa de Política 

para Mulheres (PPA - 212-2015), quando constitui um grupo de trabalho interministerial para 

pensar e atuar em vista do desenvolvimento e implementação de estratégias de apoio à discussão 

das propostas de legislação que tratam da equiparação de direitos e de garantia da proteção à 

população LGBT, com prioridade para o tema das mulheres lésbicas e bissexuais.  

Diferente de ações episódicas citadas, na instância federal, com o decreto nº 7.388/ 

2010, criou-se o Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD). O governo com a 

criação desse organismo possibilita a concepção de políticas com caráter mais abrangente e 

com probabilidades de continuidade e capilarização. A instalação do Conselho prefigura 

debates, tensões e respostas às muitas demandas que o segmento LGBT está sempre a pautar. 

Ele foi criado para propor e acompanhar a criação de novas políticas públicas para o segmento 

LGBT. Ainda que seja uma política de governo, vejo a criação dessa estrutura como uma ação 

relevante porque possibilita a participação de representantes da sociedade civil no 

acompanhamento e monitoramento das ações pensadas e destinadas para LGBT. 

 

  

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/502898-upp-e-tipo-de-acao-positiva-mas-se-deteriora-com-o-tempo-afirma-sociologo
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4.1.4 Requisitos para constituição de políticas públicas 

 

 

Procurando ver como essas políticas se constituíram, detive-me para analisar se as 

ações/leis existentes reuniam os seis aspectos que chamei de requisitos mínimos sobre os quais 

uma política pública deve se estruturar para poder ser de fato identificada e efetivada. Essa 

convenção foi pensada a partir das teorias sobre o que é e como se constitui uma política 

pública, vistas no segundo capítulo. Isso permitiu uma análise das políticas nos aspectos mais 

específicos e naquilo que mais as aproxima do que seria uma política pública com efetiva 

intervenção social.  

O gráfico 4 apresenta os índices referentes aos seis requisitos pontuados como 

necessários para identificação das políticas públicas de segurança existentes e como estão 

formuladas considerando qual dos seis aspectos relacionados estão mais presentes nelas.  

 

Gráfico 4 - Requisitos para constituição de políticas públicas  

 Fonte: Rezende Bruno Avelar, Pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 

 

 

Dentre os dados levantados a prioridade foi buscar na legislação vigente o que o país 

tem nas diferentes esferas de sua organização para o campo da segurança pública, ou seja, ao 

listar essas ações procurei evidenciar aquelas que foram criadas e implementadas tendo como 

garantia seu reconhecimento legal, isto é, que tivesse aprovação e reconhecimento jurídico e 

com isso pudesse ser qualificada como uma política de estado e não só uma política de governo. 

Por sua vez, pode-se perceber pela retratação do gráfico 4 que o requisito ‘suporte 

legal’ é o grande destaque, pois são 138 ações que trazem esse aspecto. Portanto, esse dado 
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numérico aparece entre os demais requisitos, evidenciando-o como de maior expressão no 

levantamento realizado. Já o Relatório, de 2012, sobre violência homofóbica no Brasil, registra 

um conjunto de 192 leis, sendo que 105 são dos Estados e do Distrito Federal e 87 são 

municipais.  São leis (resoluções, sendo decretos sua maioria) bem específicas, que vão desde 

aquelas que convocam para as conferências LGBT ou outras de caráter mais duradouro, como 

a criação de comitês de enfretamento das violências, por exemplo, que têm maior desafios para 

operacionalização e raras são as leis estaduais ou municipais existentes que explicitam o 

combate e enfrentamento as LGBTfobias. 

A este respeito, dentre as leis mapeadas, pode-se destacar a iniciativa do Estado da 

Paraíba que publicou a Lei nº 7.309 de 10 de janeiro de 2003, que detalha quando é proibida a 

discriminação em virtude de orientação sexual. Logo no início, no artigo 1º, o texto da lei diz: 

“é proibida qualquer forma de discriminação ao cidadão com base em sua orientação sexual.” 

Por outro lado, o dispositivo I do artigo 7º dessa mesma lei deixa uma indefinição quanto ao 

órgão que se responsabilizará para receber as denúncias, como podemos ler: “O Poder 

Executivo Estadual regulamentará a presente lei, de modo a abordar, no mínimo os seguintes 

dispositivos: Indicação de um órgão estadual com competência para acolher as denúncias de 

infração”. (PARAÍBA, 2003). 

Com a mesma intencionalidade, porém, menos abrangente, em Fortaleza a lei 

municipal nº 8.211/98, diz no seu art. 1º que: 

 

 

[...] os estabelecimentos comerciais, industriais, empresas prestadoras de serviços e 

similares, que discriminarem pessoas em virtude de sua orientação sexual, na forma 

do inciso XXI do artigo 7º da Lei Orgânica do Município, sofrerão as sanções 

previstas nesta lei (FORTALEZA, 1998).  

 

 

Por outro lado, o que se poderia ver como conquista e consequente avanço, ao ler os 

textos dessas leis, vemos mais uma vez que grande parte delas tem alcance limitado porque 

estão restritas ao interno das instituições governamentais. Como se pode constatar no ato 

jurídico do Estado do Amazonas através da Portaria nº438/2009 da Secretaria de Estado de 

Assistência e Cidadania (SEAS) que determina:  

 

 

[...] a utilização do nome social de travestis e transexuais, em fichas de 

cadastro, formulários, prontuários e documentos congêneres do atendimento 

prestado aos usuários dos serviços nas Unidades da Secretaria de Estado da 

Assistência Social e Cidadania  (SEAS) (AMAZONAS, 2009). 
 

 

Também em Vitória/ES, o Decreto nº 15.074 “Dispõe sobre a inclusão e uso do nome 
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social de pessoas travestis e transexuais nos registros municipais relativos a serviços públicos 

prestados no âmbito da Administração Direta e Indireta [...]”. Aqui também pode-se perceber 

o pequeno alcance do decreto, que tem sua abrangência somente nas instituições do governo 

municipal, neste exemplo da capital do Estado do Espírito Santo.  

Já na Bahia, o governador Institui o Comitê Estadual de Promoção da Cidadania e 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais pelo Decreto Nº 

11.959 de 02 de fevereiro de 2010. Por sua vez, em São Paulo regulamenta-se a Lei nº 10.948, 

de 5 de novembro de 2001, que dispõe sobre as penalidades a serem aplicadas à prática de 

discriminação em razão de orientação sexual. Essa política é confirmada pelo Decreto 55.559, 

de 17 de março de 2010. Também no Estado de São Paulo é instituído o Conselho Estadual dos 

Direitos da População de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, pelo Decreto Nº 

55.587, de 17 de março de 2010. Há um reconhecimento ainda que muito restrito que esses 

diferentes exemplos são conquistas.  

Em segundo lugar (cf. gráfico 4) o requisito para que se reconheça que essas ações são 

mesmo políticas públicas é a existência de um corpo técnico. A existência desse componente 

pode ser identificada em 35 ações dentre as mapeadas. Na esfera federal encontramos um 

exemplo de formação de corpo técnico a partir da formação de um grupo de trabalho 

interministerial capacitando agentes. O trabalho deste GT está voltado para o desenvolvimento 

e implementação de estratégias de apoio à discussão das propostas de legislação que tratam da 

equiparação de direitos e de garantia da proteção à população LGBT com ênfase para o tema 

das mulheres lésbicas e bissexuais. Outra experiência realizada nessa esfera, ainda que pontual, 

data de novembro de 2013, quando foi realizada capacitação para as atendentes do Disque 180 

da Central de Atendimentos à Mulher, sobre o tráfico de pessoas, que contou com a participação 

de representantes do Ministério da Justiça, da Secretaria de Direitos Humanos, da Polícia 

Federal e de ONGs.  

No decorrer de 2012 foram implantados os três primeiros Comitês de Enfrentamento 

à Homo-Lesbo-Transfobia no país: o Comitê do Acre foi inaugurado no dia 07 de dezembro, o 

Comitê do Rio Grande do Sul no dia 14 de dezembro, e o de São Paulo no dia 18 de dezembro. 

Todos eles necessitam de uma equipe técnica que possa implementar as políticas e ações. A 

meta é que todas as 27 Unidades da Federação tenham os seus comitês implantados até 2015.  

Para continuar falando sobre abrangência das políticas de segurança por estados, e que 

são exemplos significativos, há ações no campo da formação como no Mato Grosso do Sul onde 

realizam a capacitação dos operadores de segurança pública do Estado com o fim de realizarem 

ações de prevenção e combate direto à lgbtfobia e transfobia. E no Ceará a Assembleia 
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Legislativa decretou e o governador sancionou a lei que criou nas Comarcas de Fortaleza e 

Juazeiro do Norte as Promotorias de Justiça do Juizado de violência doméstica e familiar contra 

a mulher por meio da lei nº 14.059, de 09 de janeiro de 2008. O texto dessa lei entre várias 

questões significativas pune a violência psicológica, sexual, ou qualquer tipo de agressão e 

constrangimento que anule os direitos sexuais e reprodutivos de todas a mulheres independente 

da orientação sexual.  

Das 166 ações registradas somente nove evidenciam no texto da política o requisito do 

‘Planejamento’. Mesmo sabendo da importância de se planejar toda e qualquer ação política os 

documentos pesquisados, sobretudo as leis não trazem informação a respeito do processo de 

planejamento anterior ou posterior a aprovação da política. A este respeito, no artigo “Desafios 

do planejamento em políticas públicas: diferentes visões e práticas”, Puppin de Oliveira (2006) 

avalia que ainda que o país tenha uma cultura de planejamento desde os anos 1970, os mesmos 

ainda estão centrados muito em função da questão econômica. Ele vai dizer que “no Brasil, os 

quase 20 anos de democracia não parecem suficientes para o estabelecimento de um sistema 

político-institucional efetivo no planejamento”. (OLIVEIRA, 2006, p. 281). 

Sobre o requisito planejamento na esfera federal o Relatório Cidadania LGBT: mapa 

de boas práticas Brasil - União Europeia, a SDH/PR apresenta seis ações planejadas e dentre 

essas está à realização, em 2012, de uma campanha sobre questões LGBT, visando sensibilizar 

e induzir a inclusão do combate à homofobia nas ações de assistência social junto aos 

trabalhadores/as do Sistema Único de Assistência Social, SUAS. E no Estado de São Paulo é 

instituído pelo Decreto n. 55.839 de 18 de maio de 2010, o Plano Estadual de Enfrentamento à 

Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT.  

Quanto ao ‘controle social, que é esse instrumento democrático com objetivo de 

acompanhar e monitorar todas as etapas de uma política pública. Ele pode ser feito desde a 

criação, fiscalização e avaliação do desenvolvimento da política. Nas ações pesquisadas 

somente oito ações contemplam esse requisito. Existem casos em que esse requisito pode estar 

separado da formulação da política e pode ser feito separadamente por outras agências, fora das 

estruturas do estado.  

O Programa Rio sem Homofobia pode ser caracterizado como uma das poucas 

experiências em que se evidencia que o requisito controle social acontece. Nessa política, pode-

se identificar que a obrigatoriedade do monitoramento está prevista e quantificada a partir dos 

registros de ocorrência das delegacias de polícia do Estado do Rio de Janeiro, desde que foi 

implantado o campo do ‘motivo presumido homofobia’. Segundo relatório da SDH/PR no 

encontro Diálogos setoriais com países da União Europeia, o monitoramento dos registros 



148 

 

policiais possibilita ao Estado do Rio de Janeiro ser o único estado da Federação a possuir 

números oficiais de ocorrências criminais de origem lgbtfóbicas.  

Ainda comentando o gráfico 4, que mostra os resultados quanto aos elementos 

constitutivos que nomeei para analisar as políticas públicas de segurança nessa pesquisa, 

encontrei somente duas ações onde o ‘diagnóstico’ é mencionado como fator que as compõe 

enquanto políticas públicas. Este é um requisito o qual considero como primeiro e fundamental 

para que uma política pública possa se constituir e ser realizada de maneira eficaz e, 

consequentemente, produzir bons resultados, pois é o momento de investigar a realidade onde 

a demanda aparece.  

O projeto para a constituição dos Comitês de Enfrentamento à Homo-lesbo-transfobia, 

da SDH traz no texto da missão básica uma redação clara a respeito desse requisito. Em 

consonância com a proposta do Governo Federal para a implantação dos Comitês nos Estados, 

os mesmos têm que observar que “ao lidar com as demandas provenientes das ações 

homofóbicas tem por intuito realizar diagnóstico local a respeito das violações de direitos 

praticadas contra a população LGBT”. (BRASIL, 2014). Outra ação que sugere diagnóstico 

acontece na cidade de Fortaleza onde a Coordenadoria de Diversidade Sexual realiza 

investigação de identificação de situações de violência contra LGBT nas escolas municipais e 

nas comunidades para em seguida tomar providências no combate das mesmas.   

Sobre o requisito ‘Orçamento’, algumas vezes ele aparece na redação do texto de uma 

lei de maneira quase subliminar, onde se pode ler que as despesas da política a ser implementada 

serão custeadas com recursos de dotação orçamentária própria ou consignada à algum órgão 

governamental e raramente aparece o total dos investimentos destinados para aquela política.  

Voltando ao gráfico 4, observa-se a discrepante diferença entre o requisito suporte 

legal (138 ações) versus orçamento (2 ações). São dados que chamam muita atenção e revelam 

porque tantas políticas são aprovadas, mas nem chegam a sair do papel. Ainda, que a política 

tenha suporte legal, um corpo técnico, mas não tendo orçamento pouco ou nada será feito. Nesse 

aspecto, ainda há muito que avançar.  

Aprofundando este requisito, Ribeiro (2014) vai dizer que o orçamento é 

indiscutivelmente fundamental para que uma política pública se concretize e através delas 

direitos sociais sejam garantidos. Para tal, o uso de recursos para a realização das mesmas é 

inquestionável. É obrigação do Estado planejar e aplicar o uso adequado do dinheiro público 

em vista da consecução de ações para o bem das coletividades.  

Outro aspecto a ser destacado, diz respeito à linguagem muito própria e até hermética 

nos textos do universo jurídico, aqui, na redação dos marcos legais. Isso dificulta e muitas vezes 
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impossibilita saber se a exigência de orçamento por estar escrita no texto da política, seja 

garantia de que a mesma terá recursos financeiros para poder ser executada. Os exemplos 

abaixo que mencionam a respeito desse requisito pode ajudar a analisar a real situação de grande 

parte das políticas públicas existentes.  

No levantamento feito no conjunto das legislações existentes, tanto no banco de dados 

da SDH/PR quanto da ABGLT o requisito orçamento, apareceu somente duas vezes. Esse 

mesmo coeficiente de duas leis que em seus textos tratam do quesito financeiro coincide com 

os dados do Relatório violência homofóbica ano de 2012. 

Distinta dessas redações em que o orçamento é citado de maneira genérica, em alguns 

textos de leis além de dizer que há uma verba destinada para a política, descreve os valores 

destinados. Como descreve a redação de uma política do governo de Pernambuco e está firmado 

no Decreto nº 31.526, de 17 de março de 2008.  

 

 

Abre ao Orçamento Fiscal do Estado em favor da Secretaria de Desenvolvimento 

Social e Direitos Humanos, relativo ao exercício de 2008, crédito suplementar [...], 

para a implantação dos quatorzes Centros de Referência Contra a Homofobia e de 

Defesa dos Idosos (PERNAMBUCO, 2008).  

 

 

Nessa política os valores orçamentários estão destinados para duas demandas: o 

combate as lgbtfobias e a defesa dos idosos. Não foi possível descobrir se os valores destinados 

foram de fato repassados aos grupos e gestores das políticas definidas.  

No estado do Rio Grande do Norte há uma lei 32  que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias do ano 2008, apresenta recursos para o Programa RN sem Homofobia. 

 

 

Art. 1º A Lei Estadual n.º 8.991, de 26 de julho de 2007, que dispõe sobre as diretrizes 

orçamentárias do ano 2008, passa a conter, no respectivo Anexo de Metas e 

Prioridades, o Programa 2312 – RN sem Homofobia, cuja execução compete à 

Secretaria de Estado da Justiça e da Cidadania (SEJUC), conforme disposto no Anexo 

Único desta Lei. (RIO GRANDE DO NORTE, 2008). 

 

 

O texto da lei acima menciona sobre o orçamento para a política, mas os valores para 

a mesma estão no conjunto das diretrizes orçamentárias do ano de 2008, e não se mencionam 

os valores destinados para o financiamento da política como um todo. Pode-se perceber que 

este requisito quando está explicitado na redação da lei é pouco claro e objetivo. 

Ao analisar as diversas políticas governamentais que tratam de segurança pública para 

                                                           
32 Lei nº 9.186, de 30 de junho de 2009, alterada pela Lei Estadual nº 8.991, de 26 de julho de 2007. (RIO GRANDE 

DO NORTE, 2008). 
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o segmento LGBT no Brasil, há que se reconhecer que, nenhuma delas contempla os seis 

requisitos propostos nessa tese e essa constatação me leva a questionar a estrutura das políticas 

existentes. Pode-se afirmar que uma política pública não pode fazer um percurso operacional 

eficaz se não houver um diagnóstico inicial, planejamento, suporte legal, uma equipe técnica, 

orçamento e controle social. Penso que, ainda que parte desses requisitos não estejam presentes 

nas ações existentes, elas podem se caracterizar como uma política pública carregando limites. 

O que pode decorrer é que a fragilidade das ações podem levá-las à perda da capacidade de 

capilarização e transformação.  

O sentido de partir de um instrumento com esses seis pré-requisitos, foi ter um 

parâmetro de análise para averiguar as políticas públicas de segurança encontradas na 

documentação pesquisada nos três níveis: federal, estadual e municipal. E a partir dele poder 

analisar quais os alcances dessas políticas, revelar as fragilidades e problematizar os limites 

percebidos nessas leis de proteção para LGBT.  Entendo que sem a sustentação mínima desses 

requisitos as ações perdem seu poder efetivo de busca de superação dos problemas que as 

mesmas propõem a eliminar e não podem se caracterizar como uma verdadeira política pública.  

 

 

4.1.5 As políticas LGBT por segmento identitário 

 

 

Continuando o processo de apreciação das políticas públicas de segurança destinadas 

para LGBT, mediado pelo instrumento das unidades de análise, procurei averiguar a 

especificidade da legislação e demais ações existentes de acordo com os diferentes públicos: 

travestis, transexuais, bissexuais, lésbicas e gays, para os quais as políticas estão destinadas.  

O gráfico 5 apresenta os números resultantes do levantamento das políticas que 

existem, identificando a especificidade para qual grupo do seguimento LGBT ela se destina ou 

se é uma ação de caráter genérico destinada para o coletivo dos cinco segmentos LGBT. 
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Gráfico 5 -  As políticas LGBT por segmento identitário 

 

Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 

 

 

As políticas de segurança destinadas ao combate às violências que atingem lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais são genéricas ou reconhecem especificidades? Essa 

pergunta chama para a leitura dos números apresentados no gráfico 5. 

 Ao olhar o gráfico e ao se retomar as diversas ações e leis mapeadas nessa tese, pode-

se ver que muitas delas nomeiam os públicos para as quais estão direcionadas. Também, refletir 

a questão posta com atenção para as respostas dadas pelos governos nos últimos anos (2002-

2013) no campo da segurança. A este respeito, retomo Mello, Avelar e Brito (2012) quando 

problematizam a ‘negação’ ou ‘invisibilização’ de pessoas transexuais, travestis, bissexuais, 

lésbicas e gays e das lgbtfobias que os/as afetam nas suas especificidades. 

Acredito que as 121 ações correspondentes às lgbtfobias alcançam esse expressivo 

coeficiente porque na redação dessas políticas descreve o público para qual elas foram pensadas 

de maneira a contemplar todos/as do segmento LGBT. Essas políticas aparecem de forma 

genérica, porque se destinam aos cinco grupos do segmento LGBT ao mesmo tempo, sem 

especificar nenhum deles. Observa-se que os textos das políticas com redação genérica, 

interseccionam orientação sexual e identidade de gênero. Portanto, lésbicas, bissexuais e gays 

são destinatários das políticas da mesma maneira que travestis e transexuais. 

O número de políticas contabilizadas e tidas como de enfrentamento às lgbtfobias 

universaliza o tratamento, tornando-o igual para todos/as, com isso não leva em consideração 

as especificidades que identifica e atinge cada parte do segmento LGBT. Também não trata as 

questões que as/os afetam, desde as vulnerabilidades específicas que os/as atingem e nem 

121

13

1

6

31

31

2

LGBTfobia

Lesbofobia

Gayfobia

Bifobia

Transfobia

Travestifobia

Não se aplica



152 

 

hierarquiza quem são as maiores vítimas das violências sofridas por segmento. 

Ao olhar particularidades, volto-me a especificidade das políticas destinadas para o 

segmento das travestis, contabilizando um total de 31 ações, que é o mesmo número de ações 

dirigidas para transexuais. O mesmo coeficiente para os dois grupos, não é mera coincidência, 

isso se dá porque a maioria das políticas existentes, com raras exceções, a lei traz os dois 

segmentos nomeados conjuntamente no mesmo texto. 

Decretos dos Estados do Rio de Janeiro, do Rio grande do Sul, do Pará, Portarias do 

Ceará, da Paraíba, do Distrito Federal e a Resolução do Conselho Estadual de educação de 

Goiás são alguns exemplos, entre Estados e municípios em que leis foram criadas para garantir 

a mesma reivindicação, que é a do uso do nome social de travestis e transexuais em diferentes 

espaços. Mas todas essas leis têm limites quanto a esses mesmo espaços, porque estão restritas 

ao campo administrativo dos governos, como: serviços públicos prestados no domínio do poder 

executivo estadual, administração direta e indireta do Estado na capital e no interior. 

Bem distinta das políticas exemplificadas acima, no Estado do Mato Grosso do Sul 

aconteceu uma ação específica para tratar da transexualidade, uma oficina com o objetivo de 

discutir com os/as gestores/as a realidade e as especificidades das pessoas trans no atendimento 

na Assistência Social e na Saúde a fim de promover políticas que respeitem esse recorte e 

garantam a cidadania às mulheres e homens trans. 

Ainda que poucas e melhor que em décadas passadas, quando não existia lei alguma, 

as políticas existentes nas esferas municipal, estadual e federal são conquistas que estão 

asseguradas por estarem firmadas por decretos e aprovações institucionais legais que as 

constituíram. Há também um conjunto de ações ocasionais no nível federal, como treinamentos, 

cursos de capacitação, grupos de trabalho e campanhas.  Além dos documentos já citados, que 

trazem as diversas ações dos governos no campo da segurança, também o Relatório sobre 

violência homofóbica no Brasil do ano de 2012 (BRASIL, 2012), mapeou e contabilizou as 

políticas existentes. Nesse documento federal, consta que em 33 lugares, capitais dos estados e 

diversos municípios o “dia 17 de maio” passou a ser comemorado como “dia estadual ou 

municipal de combate a homofobia”. A data é celebrada de diferentes maneiras, (festas, 

passeatas, paradas do orgulho, semanas de estudo, feiras, shows) sendo que, quase sempre a 

celebração desse dia, ganha ainda mais um caráter político e as atividades realizadas para 

marcar o dia são mais festivas. Nessa mesma perspectiva, o mapeamento mostra que em duas 

cidades o dia da visibilidade lésbica está garantido por lei.  

Em 27 localidades da Federação (Estados e municípios), por resolução, portaria ou 

decreto está garantido o uso do nome social de travestis e transexuais. Segundo informação 
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contida no banco de dados da ABGLT (2014), são vários os organismos no âmbito da 

Administração Pública Federal direta, bem como o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal 

Federal, entre outros, que asseguram o uso do nome social do segmento trans. É o que podemos 

encontrar no âmbito do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, por meio da portaria 

nº 233, de 18 de maio de 2010, que diz: 

 

 

Tendo em vista a delegação de competência prevista no art. 28 do Decreto No- 6.944, 

de 21 de agosto de 2009, e em face do disposto no art. 3º, inciso IV, e no art. 5°, caput, 

e inciso XLI, da Constituição Federal de 1988, e, em consonância com a política de 

promoção e defesa dos direitos humanos, resolve: Art. 1º Fica assegurado aos 

servidores públicos, no âmbito da Administração Pública Federal direta, autárquica e 

fundacional, o uso do nome social adotado por travestis e transexuais. Parágrafo 

único. Entende-se por nome social aquele pelo qual essas pessoas se identificam 

e são identificadas pela sociedade (BRASIL, 2010, grifo meu). 

 

 

Na esfera federal o que encontramos como uma política que garante proteção e relativa 

segurança a parte do segmento LGBT é do uso do nome social para travestis e transexuais. Ao 

aprovar leis, que possibilitam o uso do nome social, todas essas pessoas podem ser reconhecidas 

pelo nome que elas mesmas se identificam e as instituições têm que aceitar e respeitar o que a 

lei recomenda, exige e aprovou. 

Para o segmento lésbico são 13 as ações encontradas que tratam nas suas 

intencionalidades atender as demandas desse segmento, ou seja, combater tantas violências que 

são identificadas como lesbofóbicas. E são tipos de violências muito específicas que atingem 

esse grupo, as quais se juntam as tantas outras que afetam as mulheres, como a lesbofobia que 

é um tipo de violência que mistura preconceito e misoginia. A violência de caráter lesbofóbico 

persegue, exclui, fere e mata muitas mulheres por causa de sua orientação sexual, por causa da 

atração e do amor que uma mulher pode sentir por outra. 

Das políticas encontradas e que estão destinadas ao enfretamento da lesbofobia 

encontramos aquelas que são permanentes e outras ocasionais, pois se tratam de ações com 

tempo determinado e que fazem parte de um plano de governo não chegando a ser uma política 

com base legal como uma política de estado.  

E sobre esse último tipo de ação volto a citar o trabalho de caráter interministerial 

(SPM/PR e outros) voltado para o tema e questões das mulheres lésbicas e bissexuais, quando 

tratam da equiparação de direitos e de garantia da proteção à população LGBT, com ênfase no 

desenvolvimento e implementação de estratégias de apoio à discussão de propostas em vista da 

consecução de leis de amparo a esse segmento. Outra política federal destinada às lésbicas que 

tem um caráter permanente é a que tem capacitado 100% das atendentes da Central de 
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Atendimento à Mulher (Disque 180), no tema da violência contra as mulheres. Essa política 

também contempla outros grupos de mulheres em situação de vulnerabilidade, como mulheres 

do campo e da floresta e mulheres negras e indígenas.  

Em duas capitais brasileiras foram criadas leis que institui o “dia da visibilidade 

lésbica” em seus municípios. Em Porto Alegre, por meio da Lei Nº 9.511, de 29 de junho de 

2004 e em Natal, pela Lei nº 5974 de 21 de setembro de 2009, que institui a data a ser 

comemorada, anualmente, no dia 29 de agosto.  

Ainda falando de políticas que incluem lésbicas, no Estado brasileiro, para dar 

cobertura e proteção aos direitos das mulheres, segundo dados da Secretaria de Políticas para 

Mulheres (SPM/PR-2014) do Governo Federal, existem hoje constituídos em 25 Estados e no 

Distrito Federal os Conselhos Estaduais da Mulher, sendo o Estado do Ceará o único onde não 

tem conselho, mas em todos têm as secretarias ou coordenadorias de políticas para mulheres. 

No material pesquisado, essas secretarias e coordenadorias, nos Estados e municípios, 

consideram em seus programas e projetos de ação as demandas por defesa e direito das 

mulheres, onde atendem também o segmento de lésbicas dentro de políticas gerais de 

atendimento às mulheres e não especificamente a partir de políticas com base na orientação 

sexual destas.  

No levantamento das políticas existentes para mulheres e homens bissexuais, no país 

hoje, foram encontradas 6 ações (cf. gráfico 5) que de maneira direta ou indireta visam tratar 

atitudes que revelam bifobia. Dentre as políticas publicadas, foi realizado em 2012 sob a 

coordenação da SPM/PR, uma oficina com lésbicas e bissexuais representantes das 

organizações nacionais para apresentar as diretrizes e ações para esta área. E pela Lei nº 13.925, 

de 26 de julho de 2007 “criam-se os Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a 

Mulher nas Comarcas de Fortaleza e de Juazeiro do Norte. [...] Parágrafo único: As relações 

pessoais enunciadas neste artigo independem de orientação sexual”. (FORTALEZA, 2007). O 

destaque que faço nessa segunda política que alcança dois municípios do Ceará é a novidade 

no uso da expressão “independem de orientação sexual” no texto da lei. É com base e 

fundamento nesses dizeres que independente da orientação sexual é que esses juizados deverão 

atender todas as mulheres vítimas de violência, sejam elas bissexuais, lésbicas ou 

heterossexuais. 

Quanto à especificidade gayfobia não foi encontrada nenhuma legislação nos 

documentos analisados que contemplasse ou tratasse em seus enunciados essa nomenclatura. 

As políticas existentes que tratam do enfrentamento da violência contra gays estão 

contempladas nas legislações que falam de forma mais ampla, nomeando esse grupo do 
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segmento LGBT dentro da especificidade nominada aqui de lgbtfobias. 

A Carta de Curitiba, documento final da assembleia nacional estatuinte e eleitoral da 

ABGLT (2013, s/p), em um dos parágrafos traduz e denuncia a especificidade das violências 

que atinge cada um dos seus segmento.  

 

 

A violência motivada pela intolerância à diversidade sexual, à livre orientação sexual 

e identidade de gênero, que já atingia em grande número a população de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais, mais recentemente tem vitimado inclusive 

pessoas heterossexuais, o que evidencia a situação alarmante a que chegamos. E 

também militantes do movimento LGBT passaram a ser alvos desta violência. 

 

 

Seja a pessoa bissexual, travesti, gay, transexual ou lésbica, todas elas, alguma vez 

foram ou têm sido vítimas de preconceito e desprezo desde familiares até parlamentares da 

bancada evangélica na Câmara federal, isto só confirma as estatísticas apresentadas nesta 

pesquisa. Os violentos ataques dirigidos aos indivíduos em particular e aos grupos desse 

segmento revelam a urgência de maior empenho do Estado brasileiro no combate aos abusos e 

violação dos direitos humanos LGBT.  

 

 

4.1.6 Políticas públicas LGBT em nível nacional, estadual e municipal por segmento identitário 

 

 

Pode-se constatar que o conjunto das 166 ações mapeadas nessa pesquisa aponta para 

o reconhecimento que há violência específica contra os diferentes grupos do segmento LGBT, 

no entanto ainda são muito restritas e de pouco alcance as políticas públicas tanto de prevenção 

quanto de enfrentamento às violências lgbtfóbicas. 

Nos três gráficos seguintes demonstro os resultados dos números de políticas públicas 

de segurança presentes nos documentos dos governos nas três esferas: municipal, estadual e 

federal cruzando dados sobre abrangência e especificidade dessas ações. 
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Gráfico 6 -  Políticas públicas LGBT em nível nacional por segmento identitário 

 
Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 

 

 

O gráfico 6 mostra os números resultantes das intersecções entre os requisitos 

abragência e especificidade como uma forma de descobrir e assim evidenciar quais dos grupos 

LGBT são mais ou menos beneficiados pelas políticas do governo no nível federal. 

 No conjunto dos documentos investigados, encontrei um total 14 ações que o Governo 

Federal tem no campo da segurança destinadas para LGBT. Como já comentamos, veremos nos 

exemplos abaixo que essas poucas ações são mesmo acontecimentos episódicos, paliativos que 

não conseguem fazer diminuir as violências, os muitos assassinatos de mulheres e homens 

LGBT. 

Olhando por grupo específico, o destaque na esfera federal é para as lésbicas que são 

beneficiadas com oito (8) ações e são o grupos de sujeitos LGBT com maior número de políticas 

a seu favor. A maioria das políticas aqui mapeadas com foco para lésbicas são aquelas pensadas 

e executadas a partir da SPM/PR, que intersecciona políticas para mulheres em geral e para 

lésbicas. Alguns exemplos dessas ações foram mostradas quando analisamos as políticas de 

segurança por especificidade (gráfico 5). Esse coeficiente revela a força e a crescente 

organização das mulheres nos últimos anos e, nos governos recentes, desde a criação da 

secretaria de políticas para mulheres na estrutura ministerial do país. Parece-me que a existência 

e efetividade das políticas implementadas pela SPM/PR desencadeou também a criação de 

secretarias, coordenadorias e de conselhos para mulheres nos níveis estadual e municipal. Os 

desdobramentos dos programas de ação da SPM podem ser percebidos nos exemplos seguintes: 

Exemplo 1: A formação das atendentes, sejam aprofundados para o próximo ano, os 
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entendimentos acerca das vulnerabilidades das diferentes mulheres que são vítimas de 

violência, de forma que a atendente passe a conhecer o tema e tenha condições de acolher e 

colher informações a respeito destas especificidades no momento do atendimento. 

Exemplo 2:  O ano de 2012 foi dedicado ao debate sobre os marcos regulatórios mais 

importantes para a temática. São exemplos: o Projeto de Lei que reconhece a identidade de 

gênero e permite que travestis e transexuais troquem de nome em documentos de identidade foi 

aprovado no dia 21/11 pela Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa do 

Senado (CDH); o PLC 122/2006, marco contra a violência e a discriminação lgbtfóbica, que 

está sob análise da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e Legislação Participativa do 

Senado.  

Para ampliar a visão acerca do que pode ser ações de combate a violências contra 

LGBT, no gráfico 7 os números vão mostrar as políticas públicas de segurança encontradas nos 

estados, inclusive as mais recentes, de 2014, destinadas a cada coletivo do segmento LGBT.  

 

 

Gráfico 7- Políticas públicas LGBT em nível estadual por segmento identitário 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 

 

 

Num primeiro olhar, os dados surpreendem positivamente com os resultados 

encontrados. É razoável a quantidade de políticas que tratam da segurança para LGBT nos 

Estados do Brasil, sendo que na instância federal mostraram-se 14 ações (cf. gráfico 6) e na 

esfera estadual 81 ações, revelando resultados bem distintos dos que se têm no país onde há 

políticas específicas voltadas para atender as demandas do segmento lésbico, uma vez que esse 
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coletivo no nível federal é beneficiado com o maior número de ações destinadas para um dos 

grupos LGBT. Já nos Estados, o foco da maioria das ações tem um caráter mais universal e 

estão destinadas igualmente com o fim de atender os cinco grupos do segmento LGBT. 

Para mostrar algumas políticas na esfera estadual retomo dados de alguns lugares como 

o estado de São Paulo que pelo Decreto nº 54.032, de 18 de fevereiro de 2009, cria e organiza, 

na Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania, a Coordenação de Políticas para a 

Diversidade Sexual. Já em Goiás, temos a Resolução do Conselho Estadual de Educação 

(CEE/CP) nº 5 de 3 de abril de 2009, que foi alterada pela recente Resolução 02/2014,  que 

determina que as escolas do sistema educativo do estado devem usar apenas o nome social de 

travestis e transexuais nos documentos escolares, diferente da anterior que ditava sobre a 

inclusão do nome social junto com o nome civil. E no Rio Grande do Norte, a Lei nº 8.225, de 

12 de 08 de 2002 institui o Serviço Disque Defesa Homossexual de Combate à Violência Contra 

os Homossexuais, Lésbicas e Travestis e também nesse estado institui-se a Câmara Técnica33 

de Coordenação da Elaboração do Programa Público Estadual RN sem Homofobia. 

Outro dado na esfera estadual, embora pequeno, mas significativo, são os seis 

conselhos de direitos LGBT nos estados do Pará, Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Mato Grosso 

do Sul e Bahia. Segundo consta, a primeira edição da Pesquisa de Informações Básicas 

Estaduais (ESTADIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que analisa as 

gestões estaduais em 2012, fala somente dos primeiros cinco nomeados. O portal da ABGLT 

(2014) registra a existência dos conselhos mencionados acima, incluindo a Bahia, e não 

menciona o Pará. E o site do governo da Paraíba (2014), fala da criação, em maio de 2014, do 

conselho estadual LGBT do estado, sendo este ligado à secretaria estadual da mulher e da 

diversidade humana.  

Em vários estados, os avanços que vêm acontecendo e as políticas existentes são frutos 

de uma movimentação que parte da pressão dos grupos LGBT organizados, de suas lideranças 

e ativistas, somados a professores/as e pesquisadores/as de diversas universidades que estudam 

as temáticas gênero, feminismo, sexualidade e direitos humanos, que juntos/as estão somando 

e contribuindo para fazer avançar na criação de algumas políticas que tratam da busca por 

direito a proteção, chegando às denúncias e enfretamentos das lgbtfobias. 

O oitavo gráfico (8) traz os números quanto às políticas existentes no combate às 

                                                           

33 Decreto nº 21.589, de 24 de março de 2010. 
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lgbtfobias nas capitais brasileiras onde já se tem algumas leis criadas com essa intencionalidade. 

 

 

Gráfico 8- Políticas públicas LGBT em nível municipal por segmento identitário 

 

  Fonte: Rezende Bruno Avelar, pesquisa de doutoramento, 2011-2014. 

 

 

Com estatística semelhante ao que encontramos no âmbito estadual, a abrangência das 

ações encontradas no nível municipal, é maior no campo das políticas destinadas para o todo 

do segmento LGBT conjuntamente. Lembrando que foram contadas somente as ações de 

segurança que se encontram em execução nas capitais dos estados. Do total das 67 ações 

levantadas, 53 ações, portanto, a maioria delas, estão destinadas para o enfretamento das 

lgbtfobias. As mulheres e homens LGBT têm tratamento igual nas diversas municipalidades 

porque as leis existentes foram criadas e aprovadas com objetivo de resguardar os cinco grupos 

desse segmento, não há destaque no que tange a políticas específicas para algum dos grupos.  

Por sua vez, vamos encontrar o grupo de travestis e transexuais cada uma com (9) nove 

ações, revelando estes dois públicos como os que mais tiveram leis a seu favor. Possivelmente, 

trans e travestis alcançaram esse número por causa das leis de reconhecimento do nome social 

que foram sendo aprovadas, tanto dentro das instituições governamentais como também em 

muitas capitais e cidades do interior.  

A esse respeito, encontramos políticas públicas de abrangência municipal em João 

Pessoa-PB, que por meio da Portaria nº 384, de 26 de fevereiro de 2010, estabelece o direito ao 

uso e tratamento pelo nome social às travestis e transexuais, no âmbito do governo municipal, 

em especial na rede de ensino, saúde e assistência social. Já na capital do Ceará, em Fortaleza, 

desde 2010, é realizada a Semana Janaína Dutra nas escolas municipais, onde se promovem 
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várias atividades culturais e esportivas alusivas ao dia 17 de maio como cumprimento à Lei 

Municipal 9.548/2009.  

Um dado a acrescentar fora das cidades capitais de estado, encontramos em Campinas, 

grande cidade do interior de São Paulo, que a lei orgânica do município34 tem substancial 

mudança quando passa a dizer das punições para quem discriminar pessoas ou grupos,  

 

 

[...] para coibir qualquer discriminação, seja por origem, raça, etnia, sexo, orientação 

sexual, cor, idade, estado civil, condição econômica, filosofia ou convicção política, 

religião, deficiência física, imunológica, sensorial ou mental, cumprimento de pena, 

ou em razão de qualquer outra particularidade ou condição (CAMPINAS, 1999). 

 

 

A lei orgânica do município de Campinas, na sua nova regulamentação, consegue 

avançar quando diz das proibições e penalidades que poderá sofrer quem, porventura, 

desprezar, humilhar pessoas por várias razões, entre essas, quero destacar a dimensão da 

orientação sexual explicitamente nomeada no texto da Constituição Municipal. A expressão 

que destaco é muito reivindicada para que aparecesse em outras leis para fazer valer o direito e 

proteção a tantas pessoas sofrem violências por estarem identificadas no grupo das sexualidade 

dissidentes35, culturalmente desprezadas por causa dos preconceitos e intolerâncias. 

Ao longo deste capítulo pude constatar o desejo e as lutas das mulheres e homens 

LGBT para viver em uma sociedade mais justa, que os/as aceitem e os/as acolham na inteireza 

do que são: gente. A busca por seus direitos é o que mobiliza diferentes coletivos, como ativistas 

e pesquisadores/as, no trabalho de investigação e de outras tantas formas de ação em vista da 

superação das violências sociais ou institucionais que ferem perversamente LGBT e se 

estendem até a quem “parece ser gay”. 

Trabalhei com um conjunto de 166 atos normativos, das três esferas do país, que é o 

resultado da pesquisa documental. São leis que tratam direta ou transversalmente da segurança 

para LGBT. Ainda que o alcance de cada uma delas seja pequeno, não resta dúvida que são 

conquistas de anos de luta e pressão populares realizados nos mais diversos tipos de ação que 

resultaram na criação dessas políticas.  

                                                           
34 Lei 9809 de 21 de julho de 1998 e que foi regulamentada pelo Decreto 13.192, de 21 de julho de 1999, nos 

termos do inciso XVIII, do Artigo 5º, da Constituição Municipal. 

 
35 Segundo Freitas (2014) são as sexualidades que estão a margem, fora do que é considerado legítimo, legal e 

aceitável: sexualidades não-reprodutivas, de LGBT, fora do casamento, em lugares públicos, intergeracionais, 

pornográficas, sadomasoquistas. 
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Nesses anos todos (2002-2014), há que se destacar os avanços alcançados pelo 

movimento LGBT e seus apoiadores, ainda que pequenos frente a tantas demandas e os 

números alarmantes das violências contra as pessoas desse segmento. Destaco que as duas 

conferências nacionais e as diversas estaduais e municipais foram espaços privilegiados de 

encontro entre representantes da sociedade civil e do governo para pensar de forma participativa 

um conjunto de proposições de políticas públicas para LGBT. Também, a criação do Conselho 

Nacional LGBT, do Comitê Nacional e dos Estaduais de Enfrentamento à Homo-Lesbo-

Transfobia, das leis estaduais que instituíram o dia de combate a homofobia, dia da visibilidade 

lésbica, leis que garantem o uso do nome social de trans e travestis em espaços profissionais e 

escolas, a criação do Disque 100 na SDH e o Disque 180 na SPM e nessa secretaria a realização 

de um maior número de ações de formação e combate a violência que também beneficiou 

lésbicas e mulheres trans, mudanças nos textos de Constituições estaduais alterando artigos para 

garantir penalidades quanto a discriminação por orientação sexual. 

Por outro lado, analisando esse conjunto de leis, vejo que boa parte delas, não consegue 

frear a violência que humilha, exclui e mata LGBT. Soma-se a isso, o fato de que poucas dessas 

leis focam objetivamente a questão da segurança, uma vez que a maior parte delas quer alcançar 

mudanças sem atacar o problema; querem fazer prevenção com ações massivas como os dias 

comemorativos, as passeatas de grande visibilidade midiática, não que isso não precise ser feito, 

mas é pouco e paliativo. Na verdade muito do que existe são atos normativos, de reduzido 

alcance, pois se aplicam tão somente a uma secretaria ou alguns órgãos, enfim, não têm uma 

dinâmica capilarizadora e transformadora. 

Além da fragilidade das leis em si, existe muita resistência quanta às mesmas, elas não 

conseguiram o enraizamento necessário para gerar mudanças nas relações entre o segmento 

LGBT e os grupos fundamentalistas lgbtfóbicos, bem como proteção, inclusão social e 

igualdade de direitos. Nesse sentido, penso que o caminho para a construção das políticas 

públicas destinadas para a garantia dos direitos LGBT será longo e o horizonte de mudanças 

ainda está muito distante, mas há grupos como o Coletivo Feminista Sexualidade e Saúde 

(2013), que argumenta que para haver transformações e erradicar a violência de gênero e suas 

especificidades, que afeta todas/os LGBT, é preciso a realização de muitas ações, desde a 

complexas mudanças de valores e construção de outra cultura não sexista, passando por ações 

cada vez mais estruturadas e estruturantes, que se prolonguem, para além de um mandato 

governamental, que incluem mudanças curriculares na formação dos/as operadores/as da 

segurança pública, até a criação de leis que garantam os direitos humanos de todas as minorias.  

As forças conservadoras (lideranças e parlamentares religiosos, empresários, mídia) 
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versus as forças progressistas (grupos de LGBT, movimentos sociais e alguns partidos) com 

visões de mundo diferenciadas, com projetos políticos divergentes estão nas arenas políticas 

numa constante disputa. Esses grupos tencionam as relações no congresso nacional e suas 

decisões influenciadas por lobbys ideologicamente perversos deixam de contemplar as 

necessidades e a vida de tantas pessoas, no caso de LGBT, quando não tratam com equidade e 

respeito as pautas apresentadas por esse segmento, que reivindicam leis que lhes resguardem e 

lhes confirmem a cidadania.  

Faltam agilidade e responsabilidade nos debates quando tratam da aprovação de leis 

que tratam de justiça para com o segmento, a exemplo do PLC 122 há tanto tempo esperando 

aprovação. É urgente que o país tenha uma lei que puna toda violência praticada contra LGBT 

por motivo da orientação sexual ou identidade de gênero. Os três poderes do Estado têm uma 

dívida para com as mulheres e homens LGBT, sobretudo, o executivo e o legislativo brasileiro 

com relação às políticas públicas para esse segmento, pois a impressão que se tem é que no 

campo das ações de segurança o movimento feito é um passo a frente e dois para trás. Há os/as 

que querem que as coisas permaneçam como estão e há outros/as que batalham para que se 

criem leis e outras políticas que equiparem e garantam direitos iguais para todos/as.  
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CONCLUSÕES 
 
 

A experiência realizada nesta pesquisa focalizada nas políticas de segurança para 

LGBT no Brasil é a explicitação dos contextos de que a violência sofrida por este segmento 

tem características que justifica a criação de ações governamentais destinadas a combatê-la. É 

preciso reconhecer que há uma demanda por justiça e direitos reivindicados por esse segmento 

que ainda não foi contemplada. Em consonância com o pensamento de Appiah (2012) quando 

fala da necessidade que toda pessoa tem de ser reconhecida naquilo que ela é, e naquilo que ela 

faz, assim como é preciso que respostas apropriadas sejam dadas quando seus direitos não são 

reconhecidos e tantas vezes negados. 

 A violência no contexto aqui abordada, particularmente a de gênero tem muitas 

formas e características, umas mais evidentes e outras mais sutis. Ela se manifesta desde o 

preconceito revelado por meio de discursos que oprime, silencia e desautoriza, ao uso da força 

que machuca, intimida e coage e afeta mais alguns grupos do que outros, de maneira recorrente, 

aqueles e aquelas que ainda estão em condições subalternas, pessoas com deficiência, mulheres, 

negros/as, juventude empobrecida e todos/as LGBT.  

A violência que atinge a tantas/os está aí escancarada, nas agressões físicas ou 

veladamente nas formas mais sutis, quando intimida, desautoriza as falas, manipulando-as, 

privando as pessoas de liberdade. Em grande medida resulta em silenciamento, humilhação e 

não poucas vezes, a dor física ou/e psíquica das suas vítimas.  

No caso da violência de gênero ela afeta mulheres e homens de todos os segmentos 

sociais para além do binarismo excludente (masculino-feminino) que encarcera e pune outras 

formas de ser e se mostrar no mundo. É um tipo de violência com raízes nos costumes e nas 

distinções dos papeis ou performances para o feminino ou para o masculino e tantas vezes 

interseccionadas com outros marcadores sociais de diferença. 

Nomeada desde a década de 1990 como “homofobia”, a violência homofóbica ou 

lgbtfóbica, posso chamar de homo-ódio, continua fazendo vítimas centenas de mulheres e 

homens LGBT conforme o próprio Governo Federal vem mapeando nos últimos anos a partir 

do programa ‘Disque 100’ da Secretaria Nacional de Direitos. Esses dados explicitam que existe 

sim lgbtfobia em grande escala no Brasil e se manifesta de várias formas, assim como tem suas 

especificações quando dirigidas a cada um/a do segmento LGBT. Portanto, há lesbofobia, 

gayfobia, bifobia, transfobia e travestifobia. 
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 Alguns autores como Becker (2008), Appadurai (2009), Apiahh (2012) e Spivak 

(2010) como pudemos ver, apontaram que se trata de um tipo de violência culturalmente 

construída. Ela acontece quando não se aceita e se têm total desprezo às pessoas que não se 

enquadram aos padrões heteronormativos. Quando somados ao sexismo, misoginia e outras 

formas de opressão acabam reiterando rejeição e consequente exclusão às pessoas desse 

segmento.  

Ligado à reflexão anterior, sobre a violência socialmente construída vê-se no Brasil de 

hoje o crescente fundamentalismo religioso e o conservadorismo das instituições como a mídia, 

o Estado, a família, as igrejas, a escola que acabam por acirrar sentimentos de ódio para com as 

mulheres e homens LGBT. A lgbtfobia pode ser pessoal, mas também institucional quando 

parte do Estado e seus organismos, de empresas, de coletivos sociais, como sindicatos, grupos 

de esporte, entre outros. Toda manifestação lgbtfóbica precisa ser denunciada para que se faça 

justiça 

A violência lgbtfóbica mesmo sendo subnotificada, têm números preocupantes no 

Brasil. São dezenas de vítimas de casos mostrados em dados de pesquisa hemerográficas 

realizada há três décadas pelo GGB, bem como as estatísticas mais recentes, a partir dos 

Relatórios sobre violência homofóbica no Brasil ano de 2011 e 2012 feitas pelo governo a partir 

da SDH (BRASIL, 2011 e 2012). 

A violência lgbtfóbica é parte da violência maior presente na sociedade 

contemporânea. À luz do que disse o prêmio nobel da paz, Kailash Satyarthi sobre violência 

quando diz “pobreza é violência, analfabetismo é violência, todo tipo de abuso é violência” 

(ABRITTA, 2014), faz-me pensar que todo ato de injúria, desprezo, preconceitos e todo tipo de 

agressão dirigida contra mulheres e homens LGBT é violência. 

A violência dirigida a lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais tem escala e 

peculiaridades que justifica a expectativa de que o poder público crie e implemente políticas de 

segurança dirigidas a este segmento, em vista de garantir o gozo pleno de seus direitos e a 

punição das pessoas e instituições lgbtfóbicas.  

As lgbtfobias devem ser enfrentadas e combatidas, e as políticas públicas existem 

como ferramentas estratégicas e necessárias que podem promover a superação dessas violências 

e implantar cidadania. Logo, é um instrumento necessário para responder demandas e efetivar 

direitos.  

Toda política pública precisa de um conjunto de dados que não só garanta a sua 

constituição e existência enquanto ferramenta política, bem como, que seja identificada e 

reconhecida como tal. Para tanto, ela necessita entre outros elementos definir para quem se 
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destina e os resultados e benefícios que se espera e se no processo de proposição e elaboração 

houve debate público, isto porque todo processo político exige mediações e toda política pública 

exige planejamento para definir ações - o que fazer, as responsabilidades pelo processo todo – 

quem irá realizar e definir agenda do processo que irá ser realizado. 

 Partindo de uma perspectiva analítica, Frey (1997) apresenta um elaborado ciclo sobre 

a criação de políticas públicas, composto pelas seguintes etapas: percepção e definição dos 

problemas, agenda-setting, elaboração de programas e decisão, implementação das ações, 

concluindo com a avaliação e se necessário, adequação das políticas. 

O principal responsável por essas ações é o Governo que deve estabelecer estratégias 

para que elas se concretizem. Elas acontecem em meio a disputas de poder, e são criadas para 

superar dificuldades, equiparar direitos e incluir grupos subalternizados. Podem ser formuladas 

em forma de leis, programas ou ações curtas e pontuais. Subdivide-se em políticas de Estado 

(que são permanentes e pode durar o tempo que uma demanda necessitar para ser respondida. 

Ultrapassa o período da gestão de um/a governante) e de governo (são ações do governante e 

quase sempre elas terão a duração desse líder no poder). 

A partir da literatura utilizada, elegi seis elementos que considero requisitos mínimos 

de uma política pública, os quais balizaram a leitura das iniciativas do governo brasileiro no 

campo da segurança pública para LGBT, distinguindo dentre as iniciativas aquelas que são 

ações governamentais isoladas daquelas que são realmente políticas públicas.  

Uma política pública de fato, para ser criada necessita de um processo técnico de 

diagnóstico para conhecer sobre a realidade e demanda a ser enfrentada. Com um conhecimento 

prévio e abrangente da realidade, das diversas carências detectadas pode-se passar para a etapa 

do planejamento de uma política pública. Para um Estado que pretende ser reconhecido como 

democrático, o planejamento tem grande relevância, sobretudo se os planos de ação surgirem 

de processos participativos, universais e transparentes. Toda política pública é pensada e se 

estrutura fundamentada em bases jurídicas, sendo que o direito é uma parte imprescindível no 

processo de efetivação das políticas públicas.  

É fundamental que todas as pessoas saibam e possam exercer o papel crítico de 

acompanhar e cobrar a execução das políticas públicas. E por fim, chegam-se aos processos 

decisórios, os quais envolvem diálogos, investimentos, jogos de interesse para que se chegue à 

definição da criação ou não da política. Isso deve acontecer em função do próprio 

amadurecimento das ações, da democracia e da construção de uma nova cultura onde todo/a 

brasileiro/a saiba que isso também é seu papel como cidadão/ã. É através da existência de 

políticas públicas que o governo devolve para a sociedade o que ela reivindica. 
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 Ao analisar as diversas políticas governamentais que tratam da segurança pública para 

o segmento LGBT no Brasil, vejo que nenhuma delas contempla os seis requisitos propostos 

nesta tese como elementos necessários para compor uma política pública. Essa constatação 

levou-me a questionar a estrutura das políticas existentes. Pode uma política pública fazer um 

percurso operacional eficaz se não houver um diagnóstico inicial, planejamento, suporte legal, 

uma equipe técnica, orçamento e controle social? Penso que, mesmo que alguns desses 

requisitos não estejam presentes nas ações existentes, elas podem se caracterizar como uma 

política pública tendo limites na sua constituição.  

A criação de políticas públicas pode gerar mudanças quanto às dificuldades e 

problemas estruturais como as desigualdades que encontramos no Brasil. São dessemelhanças 

que tem origem nos marcadores sociais de diferença como classe, gênero, raça-etnia, orientação 

sexual, entre outros, que revelam campos abertos para a concepção de políticas públicas, pois 

mesmo com o advento da democracia não houve mudanças expressivas nesta área que 

prescindisse de ações específicas para tratá-las. 

As exigências de ações públicas que transformem positivamente a vida das pessoas é 

um desafio para que a democracia não seja utopia, mas que seja de fato realidade no cotidiano 

da sociedade. As cobranças por resultados por parte da sociedade civil é coerente com as lutas 

por transformação que podem ser viabilizadas por meio de políticas públicas que sejam 

planejadas a partir de necessidades reais das comunidades. 

A Constituição brasileira de 1988, diz que os direitos são iguais para todos/as, porém, 

as mulheres e homens LGBT ainda sofrem por não terem esses mesmos direitos garantidos. 

Diante das estatísticas de violência que os/as atingem, vê-se que as leis existentes no país não 

conseguem superar desigualdades e o Estado brasileiro ainda não fez um movimento concreto 

de enfrentamento em vista da criação de leis efetivas que promovam a superação de 

preconceitos por causa da orientação sexual e identidade de gênero e que garantam a cidadania 

plena destas pessoas. 

Positivamente destaco o surgimento de novos/as atores e atrizes políticos no campo do 

ativismo social e são estes sujeitos que vêm denunciando injustiças e reivindicando seus 

direitos, já que as leis são ou deveriam ser para todos/as, e o que existe delas não é suficiente 

para que se desfaça a assimetria entre o que se concede a população heterossexual em relação 

às pessoas LGBT que não têm seus direitos reconhecidos. 

Num cenário político como o brasileiro, com farta tradição de corrupção, mau uso e 

desrespeito com a coisa pública, é um desafio realizar as políticas públicas gastando 

corretamente verbas governamentais. “Uma causa ética deve ser alcançada por métodos éticos, 
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democráticos e pacíficos” (GRAJEW, 2007, p. 41). Trabalhar sem verbas é impossível, manter 

a transparência quanto à prestação de contas em dia é uma obrigação necessária e 

imprescindível, pois gera confiança entre sociedade e governo.  

A criação e existência de políticas públicas como respostas concretas às demandas 

apresentadas pela sociedade já definem sua importância e necessidade, porém, sem a 

participação e pressão dos organismos sociais elas não se oficializariam como mecanismo legal 

facilitador de mudanças, daí a força do coletivo neste processo tendo em vista o fortalecimento 

desta ferramenta na superação das injustiças sociais e dos problemas que fragilizam a 

democracia. 

De acordo com o que está na Constituição, a segurança pública é obrigação do Estado 

e direito de todos/as, onde povo e governo compartilham a responsabilidade sobre ela. Esta 

definição com fundamentos na tradição democrática carrega uma contradição, pois o direito a 

segurança garantido a todos/as não protege igualmente pobres e ricos, sobretudo as populações 

mais vulneráveis e dentre essas os/as LGBT. 

O amadurecimento da democracia no Brasil acontecerá com a garantia do respeito aos 

direitos humanos que se dá em meio à complexidade da segurança pública que se tem e de suas 

ações em curso no país. É um contexto de muitas e diferentes demandas. As políticas públicas 

existentes neste setor ou a falta delas são um dos principais problemas do Brasil e um desafio 

para governantes e a sociedade.  

Existem muitas ações de segurança e várias polícias, contrastando com a realidade de 

insegurança por toda parte. O contingente das forças policiais que atua como operadores da 

segurança pública ainda não foram capazes de proporcionar proteção exemplar e efetiva para 

toda população como preconiza a Constituição. Acrescenta-se a essa realidade os 

questionamentos feitos quanto às formas de intervenção realizada pelas forças policiais no 

últimos tempos, sobretudo com relação a violência policial. A esse respeito Belchior (2014) 

critica certo retorno a discursos e ações "moralizantes” e "civilizatórias”, no cenário político 

contemporâneo marcado por “intervenções governamentais que impõem disciplina e controle 

das populações e territórios por meio do uso excessivo da força e da militarização” 

(BELCHIOR, 2014, s/p). 

Na busca de respostas para os problemas das altas taxas de criminalidade e da falta de 

segurança, os últimos governos do país têm procurado ouvir a população por meio das 

conferências nacionais temáticas, como a de segurança pública, de direitos humanos e também 

as duas conferências LGBT, onde a sociedade civil (ativistas de diferentes categorias e grupos 

organizados) apresentou propostas ao governo para a área da segurança privilegiando, claro, as 
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questões voltadas para o combate da violência contra esse seguimento. No entanto o peso da 

herança do período ditatorial incide na cultura da segurança pública marcada por uma vigilância 

policial ostensiva e pela segurança comprada através da vigilância privada.  

São várias as sugestões pautadas pela sociedade civil, apresentadas ao governo para 

que se criem políticas públicas no campo da segurança e dos direitos humanos. As propostas 

mais recorrentes quanto ao combate à violência lgbtfóbica são: mapeamento das situações e 

casos de violência realizando pesquisas e construção de um banco de dados nacional. Também 

sugerem a criação de planos de combate à violência contra LGBT, cursos de formação policial 

com foco nos direitos humanos, ações específicas de combate a travestifobia e a mais pedida 

que é a criminalização da lgbtfobia.  

É clara a urgência de se pensar uma política de segurança estruturante, que de forma 

concreta e estratégica alcance igual proteção para mulheres e homens indistintamente, 

independente da classe, raça-etnia, da orientação sexual, identidade de gênero, do nível de 

escolaridade. A segurança pública tem que deixar de ser um tabu para ser de verdade direito de 

todas as pessoas. Isso inclui que essa dimensão política da vida em sociedade precisa passar 

urgentemente por reformas estruturais para poder avançar rumo à consolidação dos direitos 

humanos. 

Faz-se necessário sempre e cada vez mais que haja debate qualificado sobre a 

segurança pública de modo geral e de seus campos mais internos, suas particularidades, como 

a formação dos/as agentes. Penso que, deve haver um refinamento ainda maior das discussões, 

sobre as formas de tratamento a serem dispensados aos grupos sociais mais vulneráveis.  

 Uma novidade que surge no cenário da segurança pública brasileira é a Rede Nacional 

de Operadores de Segurança Pública LGBT (Renosp), uma experiência vanguardista no meio 

das instituições policiais. Essa rede de policiais é composta por operadores da segurança 

lésbicas, gays e transexuais, não resta dúvida que é uma novidade subversiva no campo das 

relações de gênero em meio a um contingente de milhares de homens e mulheres formados 

dentro de uma tradição conservadora. Nas falas de seus primeiros membros, o grupo deseja 

trabalhar no combate à lgbtfobia na sociedade e na defesa dos direitos humanos. Por outro lado 

esse fato novo no universo policial ainda não foi capaz de fazer diferença quanto ao tratamento 

que esses agentes dispensam às pessoas LGBT. 

Por sua vez pesquisadores e gestores da área da segurança e alguns profissionais da 

comunicação tencionam os debates nesse campo que já é bastante conflituoso. As críticas e 

cobranças por parte desses juntamente com a população vêm desde o governo Fernando 

Henrique Cardoso, passando pelo governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva até o 
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momento com o Plano de segurança nacional do governo da presidenta Dilma Rousseff.  O 

contraditório é que com tantos planos e programas tão elaborados a violência se pereniza e a 

população tem medo da polícia e dos bandidos. 

Acredito que a consolidação da utopia de uma sociedade verdadeiramente democrática 

e de espaços seguros para se viver, passa por diferentes processos, que vão desde reuniões, 

encontros, marchas, manifestações, conferências, até os seminários, estudos e pesquisas 

acadêmicas e muito embate nas arenas de discussão e poder. Todavia ainda não foi aprovada 

uma lei que garanta proteção e os direitos sociais e civis para LGBT. Em grande parte, isso 

acontece por causa do conservadorismo das instituições e como comenta Wyllys (2014) 

principalmente pelo fundamentalismo cristão, por parte de parlamentares de igrejas evangélicas 

quanto de católicos, que perseguem e difamam a comunidade LGBT.  

Até o momento, portanto, não existe no País qualquer legislação federal específica de 

criminalização e combate à lgbtfobia, existe sim, um conjunto de pequenas leis estaduais e 

municipais que regulam mais sobre o interno das instituições ou atividades comemorativas do 

que sobre proteção e garantia de direitos para este segmento. O que se pede é que a lgbtfobia 

seja criminalizada nos mesmos termos em que foi criminalizado o racismo. É o que todas/os do 

segmento LGBT espera numa desejada aprovação do projeto de lei - PLC 122/2006, uma 

proposta que poderá ser um marco contra a violência e a discriminação lgbtfóbica, que está sob 

análise da Comissão de Cidadania e Direitos Humanos e Legislação Participativa do Senado 

Federal.  

Seja a pessoa bissexual, travesti, gay, transexual ou lésbica, todas elas, alguma vez 

foram ou têm sido vítimas de preconceito e desprezo desde familiares até parlamentares da 

bancada evangélica na Câmara federal, o que é também violência, fazendo aumentar as 

estatísticas apresentadas nesta pesquisa. Os violentos ataques dirigidos a pessoas e grupos desse 

segmento revelam a urgência de maior empenho do Estado brasileiro na criação de políticas de 

enfrentamento aos abusos e violação dos direitos humanos LGBT. 

Nos Estados da Federação aonde alguns avanços vem acontecendo, as políticas 

existentes são frutos de uma movimentação que parte da pressão popular e dos grupos LGBT 

organizados, de seus ativistas juntos/as a professores/as e pesquisadores/as que estudam as 

temáticas sobre gênero, feminismo, sexualidade, direitos humanos, violência e segurança 

pública. Esses diferentes grupos estão contribuindo para a criação de algumas políticas que 

tratam da aquisição de direitos, chegando às denúncias e enfretamentos das lgbtfobias. 

Grande parte destas leis data da última década (2001-2010) são leis muito recentes, 

talvez por isso, têm os limites da falta de dados sobre a execução e seus desdobramentos, o que 
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acaba por tornar difícil a análise de seus resultados. O que indica a pertinência de novos estudos 

com essa temática 

As políticas existentes na área da segurança pública voltadas para o segmento LGBT, 

mapeadas nesta tese, revelou que das quatro fases de uma política pública, positivamente a 

maioria delas estão implementadas ou sendo executadas conforme nos revelou a tabulação dos 

dados.  

Por outro lado, a existência desse conjunto de leis nas três esferas políticas não 

consegue frear a violência que humilha, exclui e mata LGBT. São poucas as leis encontradas 

que focam objetivamente a segurança, a maior parte delas quer alcançar mudanças sem atacar 

o problema, querem fazer prevenção com ações com massas, dias comemorativos, passeatas de 

grande visibilidade midiática, mas é pouco, é paliativo. Na verdade muito do que se tem são 

atos normativos de reduzido alcance, pois se aplicam tão somente a uma secretaria ou a alguns 

órgãos, normatizam para o interno das instituições, enfim não têm força capilarizadora e 

transformadora. 

A maioria das ações mapeadas, são temporárias, não responde de maneira eficaz o 

combate às lgbtfobias. As leis tratam de questões que afetam a vida de LGBT, porém de forma 

superficial, mas, não atacam o problema e não têm a força de uma política de Estado que pode 

ser permanente.  

Quando se detêm sobre o foco das políticas de segurança para LGBT, percebe-se que 

a maior parte delas vem com as intenções embaralhadas, ou seja, são realizadas tanto para a 

prevenção quanto para o enfrentamento de problemas existentes, interseccionadas com 

ampliação de direitos. Embora as ações com intencionalidades na prevenção sejam em menor 

número, elas podem ser referência para análises sobre esse tipo de política pública. 

Os índices encontrados nas políticas tabuladas indicam uma prática cultural onde 

instituições e agentes de segurança realizam ações de intervenção mais pela via do 

enfrentamento do que pela via da prevenção. Ou seja, não há ou não se acredita que um 

conhecimento prévio sobre os problemas locais, a partir de um diagnóstico da realidade, possa 

resultar em mudanças de estratégias. O que não deixa de mostrar a necessidade de mudanças 

na formação dos/as agentes de segurança e revela a pouca confiança ou coragem para propor 

mudanças e para realizá-las.  

A consolidação da utopia de uma sociedade verdadeiramente democrática e de espaços 

seguros para se viver, passa por diferentes processos, que vão desde reuniões, encontros, 

marchas, manifestações, conferências, até os seminários, estudos e pesquisas acadêmicas e 
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muito embate nas arenas de discussão e poder. Infelizmente ainda não foi aprovada uma lei que 

garanta proteção e segurança como direitos efetivo para LGBT.  

Muitos argumentos e graves fatos existem para que se justifique a criação de uma lei 

que criminalize as lgbtfobias. Há verdade na expressão do ativista Julian Rodrigues (2011) 

quando diz “muito se fala, mas pouco se conhece do texto do PLC 122 [...].” Nós vivemos num 

Estado de direito, portanto a lei não é para ameaçar e nem patrulhar ninguém, ao contrário, 

assim como outras leis de amparo e proteção a vida humana, o PLC 122 também foi pensado 

para garantir à cidadania plena de LGBT. Até o momento não existe no país qualquer legislação 

federal específica de criminalização e combate às lgbtfobias. 

Vejo que o processo para a construção das políticas públicas destinadas para a garantia 

dos direitos LGBT será longo e o horizonte de mudanças ainda está muito distante. O Coletivo 

Feminista Sexualidade e Saúde (2013) argumentam que para haver transformações e erradicar 

a violência de gênero e suas especificidades, que afeta todas/os LGBT é preciso à realização de 

muitas ações, desde a complexas mudanças de valores e construção de outra cultura não sexista, 

não misógina, não racista, não machista, não lgbtfóbica, passando por ações cada vez mais 

estruturadas e estruturantes, que se prolongue nos moldes de uma política pública de Estado, 

para se tornar um bem comum para todos. 

Desde Stonewal, NY (1969) onde grupos de gays enfrentaram e resistiram à violência 

da polícia e da criação dos primeiros grupos LGBT que a luta contra a violência dirigida a esse 

público é infatigável. Já passaram quase quatro décadas (final dos anos 1970) desde que os 

primeiros grupos do ativismo LGBT se constituíram no Brasil, mostraram se para a sociedade, 

foram para as arenas publicas revelaram seus rostos e seguem no ativismo político e intelectual 

na busca de seus direitos.  

Os três poderes do Estado têm uma dívida para com as mulheres e homens LGBT, 

sobretudo o executivo e legislativo brasileiro com relação às políticas públicas para esse 

segmento. Todos/as LGBT e todos/as que os/as apoiam espera que o legislativo a exemplo do 

que fez o poder judiciário no dia 5 de maio de 2011, onde os ministros do Supremo Tribunal 

Federal (STF) reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo, façam o mesmo 

aprovando uma lei que criminalize as lgbtfobias. Muitas vezes a impressão que se têm é que no 

campo segurança o movimento feito é um passo a frente e dois para trás. Há os/as que querem 

que as coisas permaneçam como estão e há outros/as que batalham para que se criem leis e 

outras políticas que equipare e garanta direitos iguais para todos/as.  

Por outro lado, as ações que estão sendo realizadas não dão conta e são insuficientes 

ou até equivocadas para o enfrentamento das violências que afetam e fazem vítimas mulheres 
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e homens LGBT. De verdade não houve um avanço efetivo no campo dos direitos humanos 

para o segmento LGBT. O que se tem no campo da segurança são políticas genéricas destinadas 

para a população de modo geral.  

Faltam agilidade e responsabilidade nos debates quando tratam da aprovação de leis 

que tratam de justiça para com o segmento, como o PLC 122, há tanto tempo esperando 

aprovação. É urgente que o país tenha uma lei que puna toda violência praticada por motivo da 

orientação sexual ou identidade de gênero. A maior batalha ainda não foi vencida, sendo que o 

principal objetivo ainda não foi alcançado, a criminalização das lgbtfobias. 

A falta de políticas públicas de segurança consistentes é resultante de uma legislação 

omissa, que não alcançam e não responde as demandas existentes. As leis que existem e que 

aqui foram mapeadas são mais ilustrativas do que efetivas, na verdade são paliativos. Não têm 

força para dar suporte e garantir efetividade as políticas existentes. O levantamento feito sobre 

estas políticas para LGBT mostrou que a maioria das leis são estaduais e municipais um 

contraponto revelando ausência do legislativo federal.  

Temos no presente um maior número de leis que em décadas passadas. Em vários 

estados do país estes marcos legais foram criados para a promoção dos direitos LGBT. Porém, 

são muito frágeis, muito localizados e de pequeno alcance. Estas tantas leis não conseguiram o 

enraizamento necessário para impedir as graves violações dos direitos humanos de LGBT.  

Se retomarmos as políticas públicas das diferentes áreas dos direitos humanos, como: 

segurança, previdência e assistência, saúde, educação, dirigidas ao segmento LGBT parecerá 

que há muita coisa. Ou mesmo analisando esse conjunto de 166 ações mapeadas, só da área da 

segurança ‘parece muito o que existe’. Por uma perspectiva semelhante, retomo a objetividade 

de Walderes Brito para repetir o que ele disse no texto “A (in)segurança pública que o Estado 

brasileiro oferece à população LGBT: mapeamento crítico preliminar de políticas” para a 

pesquisa do Ser-Tão (2010) “nunca se fez tanto e o que há é praticamente nada”.  
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  PLC 122 

Origem na Câmara dos Deputados: 

No dia 07 de agosto de 2001, a ex-Deputada Iara Bernardi (PT/SP) apresentou o projeto de lei 

nº 5003/2001, que determinava sansões às práticas discriminatórias em razão da orientação 

sexual das pessoas.  A justificativa da deputada para a apresentação do projeto foi a de que “o 

Congresso Nacional deve resguardar o direito de todas as pessoas, independente das escolhas e 

valores pessoais dos parlamentares, pois o que deveria ser proposto é o fim da discriminação 

por orientação sexual e que são pessoas que pagam impostos como qualquer cidadão comum”. 

O projeto foi apelidado de “PL da Homofobia. É interessante ressaltar que o projeto não tinha 

a intenção de alterar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989. O texto era bastante simples e 

delegava ao Poder Executivo regulamentar algumas formas de punição administrativas que lá 

estavam previstas. 

Antes de tratar sobre o que aconteceu na Câmara, é essencial tratar dos outros projetos de lei 

que tramitaram em conjunto com este PL 5003/2001, pois eles ajudaram a dar a cara que o PLC 

possui atualmente. 

Quando um projeto de lei é apresentado na Câmara ou no Senado, a Mesa Diretora analisa se 

há outros projetos com o mesmo conteúdo. Se houver, a Mesa determina que os projetos mais 

novos tramitem junto com o mais antigo. A este “fenômeno” damos o nome de apensação.  Ao 

então PL 5003/2001, foram apensados outros cinco projetos: 

 PL 05/2003, da ex-Deputada Iara Bernardi (PT/SP):  “Altera os arts. 1º e 20 da Lei nº 

7.716, de 5 de Janeiro de 1989, e o § 3º do art. 140 do Código Penal, para incluir a 

punição por  discriminação ou preconceito de gênero e orientação sexual”; 

 PL 381/2003, do ex-Deputado Maurício Rabelo (PL/TO):  “Altera a redação do art. 1º 

e do art. 20 da Lei nº 7.716, de 5 de Janeiro de 1989, que ‘Define os crimes resultantes 

de preconceito de raça ou de cor’”, incluindo a punição por discriminação ou 

preconceito de “cultura”; 

 PL 3143/2004, da ex-Deputada Laura Carneiro (PFL/RJ): “Altera a Lei nº 7.716, de 5 

de Janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de cor”, 

incluindo a punição por discriminação ou preconceito por “sexo ou orientação sexual”; 

 PL 3770/2004, do Deputado Eduardo Valverde (PV/BA):  “Dispõe sobre a promoção e 

reconhecimento da liberdade de orientação, prática, manifestação, identidade, 

preferência  sexual e dá outras providências”; 

 PL 4243/2004, do ex-Deputado Edson Duarte (PV/BA):  “Estabelece o crime de 

preconceito por orientação sexual, alterando a Lei nº 7.716, de 5 de Janeiro de 1989”. 

 

Projeto de Iara Bernardi 

 (O texto final do PLC122 apresentado por Iara Bernardi (PT-SP) em 2006 foi 

resultado da fusão de 5 outros projetos, de Deputados petistas, do PV, PL e antigo PFL) 

Projeto de lei nº 5.003-b, de 2001 

http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=104327
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=106927
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=156327
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=266196
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=266196
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 Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito 

de raça ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 – Código Penal, e ao art. 5° da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Esta Lei altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 – Código Penal, e a Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo 

Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, definindo os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito de gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero. 

Art. 2º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 

procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero.”(NR) 

Art. 3º O caput do art. 1º da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual 

e identidade de gênero.”(NR) 

Art. 4º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 4º-A: 

“Art. 4º-A Praticar o empregador ou seu preposto atos de dispensa direta ou indireta: 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” 

Art. 5º Os arts. 5º, 6º e 7° da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a 

seguinte redação: 

“Art. 5º Impedir, recusar ou proibir o ingresso ou a permanência em qualquer ambiente ou 

estabelecimento público ou privado, aberto ao público: 

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos.”(NR) 

“Art. 6º Recusar, negar, impedir, preterir, prejudicar, retardar ou excluir, em qualquer sistema 

de seleção educacional, recrutamento ou promoção funcional ou profissional: 

Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos. 

Parágrafo único. (Revogado).”(NR) 

“Art. 7º Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis, pensões ou 

similares: 

Pena – reclusão de 3 (três) a 5 (cinco) anos.”(NR) 

Art. 6º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 7º-A: 

“Art. 7º-A Sobretaxar, recusar, preterir ou impedir a locação, a compra, a aquisição, o 

arrendamento ou o empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade: 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” 

Art. 7º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida dos seguintes art. 8º-
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A e 8º-B: 

“Art. 8º-A Impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade em locais públicos 

ou privados abertos ao público, em virtude das características previstas no art. 1º desta Lei: 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” 

“Art. 8º-B Proibir a livre expressão e manifestação de afetividade do cidadão  homossexual, 

bissexual ou transgênero, sendo estas expressões e manifestações permitidas aos demais 

cidadãos ou cidadãs: 

Pena: reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos.” 

Art. 8º Os arts. 16 e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passam a vigorar com a seguinte 

redação: 

“Art. 16. Constituem efeito da condenação: 

I – a perda do cargo ou função pública, para o servidor público; 

II – inabilitação para contratos com órgãos da administração pública direta, indireta ou 

fundacional; 

III – proibição de acesso a créditos concedidos pelo poder público e suas instituições financeiras 

ou a programas de incentivo ao desenvolvimento por estes instituídos ou mantidos; 

IV – vedação de isenções, remissões, anistias ou quaisquer benefícios de natureza tributária; 

V – multa de até 10.000 (dez mil) UFIRs, podendo ser multiplicada em até 10 (dez) vezes em 

caso de reincidência, levando-se em conta a capacidade financeira do infrator; 

VI – suspensão do funcionamento dos estabelecimentos por prazo não superior a 3 (três) meses. 

§ 1º Os recursos provenientes das multas estabelecidas por esta Lei serão destinados para 

campanhas educativas contra a discriminação. 

§ 2º Quando o ato ilícito for praticado por contratado, concessionário, permissionário da 

administração pública, além das responsabilidades individuais, será acrescida a pena de rescisão 

do instrumento contratual, do convênio ou da permissão. 

§ 3º Em qualquer caso, o prazo de inabilitação será de 12 (doze) meses contados da data da 

aplicação da sanção. 

§ 4º As informações cadastrais e as referências invocadas como justificadoras da discriminação 

serão sempre acessíveis a todos aqueles que se sujeitarem a processo seletivo, no que se refere 

à sua participação.”(NR) 

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, 

procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero: 

………………………………………. 

§ 5º O disposto neste artigo envolve a prática de qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, 

intimidatória ou vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica.”(NR) 

Art. 9º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts. 20-

A e 20-B: 

“Art. 20-A. A prática dos atos discriminatórios a que se refere esta Lei será apurada em processo 
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administrativo e penal, que terá início mediante: 

I – reclamação do ofendido ou ofendida; 

II – ato ou ofício de autoridade competente;  

III – comunicado de organizações não governamentais de defesa da cidadania e direitos 

humanos.” 

 “Art. 20-B. A interpretação dos dispositivos desta Lei e de todos os instrumentos normativos 

de proteção dos direitos de igualdade, de oportunidade e de tratamento atenderá ao princípio da 

mais ampla proteção dos direitos humanos. 

§ 1º Nesse intuito, serão observadas, além dos princípios e direitos previstos nesta Lei, todas as 

disposições decorrentes de tratados ou convenções internacionais das quais o Brasil seja 

signatário, da legislação interna e das disposições administrativas. 

§ 2º Para fins de interpretação e aplicação desta Lei, serão observadas, sempre que mais 

benéficas em favor da luta antidiscriminatória, as diretrizes traçadas pelas Cortes Internacionais 

de Direitos Humanos, devidamente reconhecidas pelo Brasil.” 

Art. 10. O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 140. …………………….. 

………………………………………. 

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, 

procedência nacional, gênero, sexo, orientação sexual e identidade de gênero, ou a condição de 

pessoa idosa ou  portadora  de deficiência: 

Pena: reclusão de 1 (um) a 3 (três) anos e multa.”(NR) 

Art. 11. O art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 

5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar acrescido do seguinte parágrafo único: 

“Art. 5º………………………… 

Parágrafo único. Fica proibida a adoção de qualquer prática discriminatória e limitativa para 

efeito de acesso a relação de emprego, ou sua manutenção, por motivo de sexo, orientação 

sexual e identidade de gênero, origem, raça, cor, estado civil, situação familiar ou idade, 

ressalvadas, neste caso, as hipóteses de proteção ao menor previstas no inciso XXXIII 

do caput do art. 7º da Constituição Federal.”(NR) 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala das Sessões, em 23 de novembro de 2006. 

Relator 

[...] 

Projeto de Lei da Câmara 122, de 2006 - (Projeto apresentado pela Senadora Marta 

Suplicy) 

Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, e o § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 

7 de dezembro de 1940 – Código Penal, para punir a discriminação ou preconceito de 

origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou 
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identidade de gênero, e dá outras providências. 

Art. 1º A ementa da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com a seguinte 

redação: “Define os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, 

etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação 

sexual ou identidade de gênero.” (NR) 

Art. 2º A Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, passa a vigorar com as seguintes 

alterações:“Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação 

ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou com 

deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR) 

“Art. 8º Impedir o acesso ou recusar atendimento em restaurantes, bares ou locais 

semelhantes abertos ao público. 

Pena: reclusão de um a três anos. 

Parágrafo único: Incide nas mesmas penas aquele que impedir ou restringir a expressão e a 

manifestação de afetividade em locais públicos ou privados abertos ao público de pessoas com 

as características previstas no art. 1º desta Lei, sendo estas expressões e manifestações 

permitida às demais pessoas.” (NR) 

“Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, 

religião, origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual 

ou identidade de gênero. 

Pena: reclusão de um a três anos e multa.” 

(NR) 

Art. 3º O § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, 

passa a vigorar com a seguinte redação: 

“§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 

origem, condição de pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero: 

………………………………………………………” 

(NR) Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Este texto é o que tem prioridade na votação. É o substituto apresentado pela Senadora Fátima 

Cleide em outubro de 2009. 

A relatora atual a Senadora Marta Suplicy emitiu parecer favorável ao PLC122 e pedindo a 

inclusão do seguinte artigo: 

§ 5º O disposto no caput deste artigo não se aplica à manifestação pacífica de pensamento 

decorrente de atos de fé,fundada na liberdade de consciência e de crença de que trata o inciso 

VI do art. 5º da Constituição Federal.” (NR) 
Texto da Senadora Marta Suplicy - O Texto Nunca foi apresentado oficialmente para 

votação ou discussão no Senado ou em comissões. Está postado  em respeito ao histórico do 

projeto. É tido por muitos como a pior versão proposta desde o início das discussões. 
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Este não é o texto atual do PLC122.  

EMENDA Nº – CDH (SUBSTITUTIVO) 

PROJETO DE LEI DA CÂMARA Nº 122, DE 2006 

Define os crimes resultantes de preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de 

gênero, altera o Código Penal e dá outras providências. 

O CONGRESSO NACIONAL decreta: 

Art. 1º Esta Lei define crimes resultantes de preconceito de sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero. 

Art. 2º Para efeito desta Lei, o termo sexo refere-se à distinção entre homens e mulheres; 

orientação sexual, à heterossexualidade, homossexualidade ou bissexualidade; e identidade de 

gênero, à transexualidade e à travestilidade. 

Art. 3º O disposto nesta Lei não se aplica à manifestação pacífica de pensamento decorrente da 

fé e da moral fundada na liberdade de consciência, de crença e de religião de que trata o inciso 

VI do art. 5º da Constituição Federal. 

Discriminação no mercado de trabalho 

Art. 4º Deixar de contratar ou nomear alguém ou dificultar sua contratação ou nomeação, 

quando atendidas as qualificações exigidas para o posto de trabalho, motivado por preconceito 

de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero: 

Pena – reclusão, de um a três anos. 

Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem, durante o contrato de trabalho ou relação 

funcional, confere tratamento diferenciado ao empregado ou servidor, motivado por 

preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. 

Discriminação nas relações de consumo 

Art. 5º Recusar ou impedir o acesso de alguém a estabelecimento comercial de qualquer 

natureza ou negar-lhe atendimento, motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou 

identidade de 

gênero: 

Pena – reclusão, de um a três anos. 

Discriminação na prestação de serviço público 

Art. 6º Recusar ou impedir o acesso de alguém a repartição pública de qualquer natureza ou 

negar-lhe a prestação de serviço público motivado por preconceito de sexo, orientação sexual 

ou identidade de gênero: 

Pena – reclusão, de um a três anos. 

Indução à violência 

Art. 7º Induzir alguém à prática de violência de qualquer natureza, motivado por preconceito 

de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero: 

Pena – reclusão, de um a três anos. 

Art. 8º O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – 



199 

 

Código Penal, passa a vigorar com as seguintes alterações: 

“Art. 61.  

m) motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR) 

“Art. 121. § 2º  

VI – motivado por preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. 

 (NR) 

“Art. 129. ……………………………………………………………. 

§ 12. Aumenta-se a pena de um terço se a lesão corporal foi motivada por preconceito de sexo, 

orientação sexual ou identidade de gênero.” (NR) 

“Art. 136. … 

§ 3º Aumenta-se a pena de um terço, se o crime é praticado 

contra pessoa menor de 14 (catorze) anos, ou é motivado por 

preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero.” 

(NR)  “Art. 140.  

§ 3º Se a injúria consiste na utilização de elementos referentes a raça, cor, etnia, religião, 

origem, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência, sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero: 

……………………………………………………………………………….” (NR) 

“Art. 286.  

Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço quando a incitação for motivada por 

preconceito de sexo, orientação sexual ou identidade de gênero” (NR) 

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala da Comissão, 

Presidente / , Relatora / Fonte: Senado. 

[...] 

O texto desta página é o PLC122 que foi sugerido pelo Conselho Nacional LGBT, porém não 

adotado por Paim. 

 

SUBSTITUTIVO - (PLC 122/2006) 

 

A PRESIDENTA DA REPÚBLICA. 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º  Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes de ódio e de intolerância, sendo estes os 

praticados por motivo de discriminação ou preconceito de identidade de gênero, orientação 

sexual, idade,  deficiência ou por outro motivo assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância. 

Art. 2º Constitui crime de ódio quando praticado em razão de discriminação ou preconceito 

pela orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência ou por outro motivo 

assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância: 

http://legis.senado.gov.br/mate-pdf/100548.pdf


200 

 

I – ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem; 

II – ofender a honra das coletividades previstas no caput;e 

III – intimidar, constranger, ameaçar, assediar moral e sexualmente, ofender, castigar, de forma 

intencional, direta ou indiretamente, por qualquer meio, causando sofrimento físico, 

psicológico ou dano patrimonial. 

Pena – prisão de dois a sete anos, se o fato não se constitui crime mais grave. 

Art. 3º Constituem crimes de intolerância, quando praticado em razão de discriminação ou 

preconceito pela orientação sexual, identidade de gênero, idade, deficiência ou por outro motivo 

assemelhado, indicativo de ódio ou intolerância: 

I – impedir ou obstar o acesso de pessoa, devidamente habilitada, a cargo ou emprego público, 

ou obstar sua promoção funcional; 

II – negar ou obstar emprego em empresa privada, demitir, impedir ascensão funcional ou 

dispensar ao empregado tratamento diferenciado no ambiente de trabalho; 

III – recusar ou impedir acesso a qualquer meio de transporte público ou estabelecer condições 

diferenciadas para sua utilização; 

IV – recusar, negar, cobrar indevidamente, ou impedir a inscrição, ingresso ou permanência de 

aluno em estabelecimento de ensino público ou privado; 

V – impedir ou restringir a expressão e a manifestação de afetividade, identidade de gênero ou 

orientação sexual em espaços públicos ou privados de uso coletivo, exceto em templos de 

qualquer culto, quando  estas expressões e manifestações sejam permitidas às demais pessoas; 

VI – impedir ou limitar o acesso, cobrar indevidamente ou recusar: 

a) hospedagem em hotel, pensão, estalagem, ou estabelecimento similar; 

b) atendimento em estabelecimento comercial de qualquer natureza, negando-se a servir, 

atender ou receber cliente; 

c) atendimento em estabelecimentos esportivos, casas de diversões, clubes sociais abertos ao 

público e similares; e 

d) entrada em espaços públicos ou privados de uso coletivo; 

e) serviços públicos ou privados. 

VII – praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito, pela fabricação, 

comercialização, veiculação e distribuição de símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou 

propaganda, ou por qualquer outro meio que indiquem, inclusive pelo uso de meios de 

comunicação e internet, a prática de crime de ódio ou intolerância, conforme definido nos 

artigos 1º e 2º. 

VIII – impedir alguém de fazer o que a lei não proíbe ou aquilo que se permite que outras 

pessoas façam. 

Pena – prisão de um a seis anos. 

Art. 4º Aumenta-se a pena dos crimes previstos nesta lei de um sexto a metade se a ofensa foi 

também motivada por raça, cor, etnia, procedência nacional e religião, indicativos de ódio ou 
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intolerância. 

Art. 5º Em nenhuma hipótese as penas previstas nesta lei serão substituídas por prestações 

pecuniárias. 

Art. 6º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 




