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Representações sociais de violência e o 
nascimento do movimento homossexual brasileiro

Os discursos dos direitos e de combate às violências contra ho-
mossexuais evidencia a expressão homofobia para designar as si-
tuações de preconceito e agressão com base na sexualidade. Esses 
discursos constituídos ao longo dos últimos trinta anos de transfor-
mações sociais envolveram e articularam diferentes atores do ativis-
mo e militância LGBT, dos mercados urbanos de sociabilidade, dos 
poderes públicos, da universidade e mídia. 

As representações sobre violência acionada nesses discursos estão 
ligadas a estratégias diferenciadas de luta política associada à afi r-
mação de identidades coletivas. A produção de conhecimento sobre 
violência instrumentalizou as agendas dos movimentos sociais, cons-
tituindo um tema “estruturante para a constituição de identidades 
coletivas no Brasil” e para formulação de políticas públicas voltadas 
para a gestão dessas violências (Carrara & Ramos, 2006, p.186). 
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Esses discursos operacionalizam-se por meio dos movimentos 
sociais voltados para a promoção de direitos de homossexuais e de 
seus fl uxos característicos. Em uma primeira onda no fi nal da década 
de 1970 surgiram os primeiros grupos de militância, especialmente 
o Grupo Somos e o jornal Lampião da Esquina (Facchini, 2005).

Durante a década de 1980, processa-se uma segunda onda de 
ativismo através do Grupo Gay da Bahia (BA), Atobá e Triângulo 
Rosa (RJ). Nesse espaço de tempo, observa-se o impacto negativo 
e extenso da epidemia de Aids, nas redes de encontros urbanos e 
interações entre “homossexuais” em algumas cidades brasileiras 
(Facchini, 2005; Simões & França, 2005; Carrara & Ramos, 2006).

Verifi ca-se um processo de esvaziamento e dissolução nesse perío-
do, das vivências nos espaços urbanos e no movimento homossexual 
nascente no Brasil, decorrente da disseminação da violência com 
base no sentimento de medo da Aids vinculada à homossexualidade. 
Durante a década de 1990, a epidemia de Aids impulsionou novas 
formas de organização dessa militância e suas relações com o Estado 
(Simões & França, 2005). 

O momento de refluxo do movimento homossexual coincide 
com a construção da Constituição Cidadã de 1988, e refl ete o si-
lenciamento referente à garantia de liberdade e cidadania com base 
na “orientação sexual”, com o veto da lei antidiscriminatória no 
Congresso Nacional Constituinte. 

Diferentementemente dos movimentos de mulheres que conse-
guiram articular uma rede de proteção voltada às vítimas de violações 
psicossociais e do movimento negro com a criminalização do racis-
mo. O movimento homossexual até recentemente não conseguiu 
formular uma agenda articulada de promoção de segurança (Carrara 
& Ramos, 2006). 

Desde 1980, o trabalho de documentação de “assassinatos de 
homossexuais” realizado pelo Grupo Gay da Bahia, a partir de 
levantamento de notícias de jornais, internet, TV e testemunhas, 
apresentou-se como meio de aferição para o tema no país. Mesmo 
sob o tom de denúncia, esse discurso criou uma sensibilização com 
relação aos elevados casos de assassinatos documentados, sendo que 
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até 2008 o grupo levantou 2.998 assassinatos de homossexuais, sendo 
35% a partir de 2000 (Grupo Gay da Bahia, 2008).

O discurso sobre a violência acionado pelo movimento homos-
sexual refl etiu sobre a temática como fonte de denúncia. Principal-
mente utilizando-se da disseminação de informações de crimes letais 
expressos corriqueiramente pela mídia. Implicando pouca resposta 
em termos de combate à violência em contextos de vulnerabilidade a 
partir das políticas públicas de segurança (Carrara & Ramos, 2006). 

O movimento homossexual foi ativo infl uenciando, particular-
mente na década de 1990, as transformações das políticas de saúde 
e de observações epidemiológica do chamado “grupo de risco” em 
relação à transmissão do HIV e adoecimento de Aids. Nesse período 
se disseminaram os discursos dos direitos e da cidadania para homos-
sexuais com base nas estratégias de gestão da saúde, principalmente 
no que tange à educação para a prevenção a partir de projetos de 
intervenção junto aos LGBT (Facchini, 2005).

Enquanto técnica de governo, mobilizaram-se redes de institui-
ções ligadas à sociedade civil e os setores públicos, de modo que as 
repostas brasileiras à epidemia não só estão ligadas a uma política de 
controle e normalização das sexualidades não convencionais, como 
de visibilidade e expansão do movimento de defesa de direitos de 
homossexuais em formatos mais institucionais como as ONGs de 
militância LGBT e especifi camente as intituladas “ONGs Aids”, 
estimuladas a concorrer com projetos e intervenções para a população 
em contexto de vulnerabilidade junto às instituições governamentais 
e fi nanciadoras (idem).

A década de 1990 é marcada pelo “refl orescimento” do ativismo 
homossexual e expansão do modelo segregacionista de construção 
de identidades coletivas atualmente expressas através como LGBT, 
onde processos mais amplos de diferenciação e segmentação rever-
beram em tensões e confl ito entre os atores sociais que compõem 
essas redes (idem).

Reuniões e congressos nacionais organizados pelas militâncias e 
redes sociais de luta por direitos de homossexuais entre as décadas de 
1980 e 1990 demonstram a expansão de categorias segregacionistas 
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na busca das especifi cidades identitárias, e seus efeitos recaem sobre 
as agendas políticas muitas vezes distintas e confl itantes entre as cha-
madas “minorias sexuais” (Facchini, 2005; Carrara & Ramos, 2006).

Essas tensões podem ser observadas nas relações sociais que 
permeiam as vivências homossexuais multiplicadas em espaços de 
consumo urbanos como GLS, onde diferenças ligadas ao poder de 
consumo, estilos, gostos e comportamentos aprofundam a estig-
matização de expressões não hegemônicas de identidade de gênero, 
corporalidades e exercício da sexualidade. Tais processos implicam, 
por exemplo, fronteiras que impedem nesses espaços a presença de 
travestis, homens afeminados, mulheres masculinizadas, velhos, 
gordos e negros (França, 2007; França & Simões, 2005). 

Políticas públicas, justiça e homofobia 

A criação do Disque Defesa Homossexual (DDH) em 1999 no 
Rio de Janeiro, um dos projetos pioneiros na área a partir da arti-
culação entre setores da universidade, do ativismo e da Secretaria 
Estadual de Segurança Pública, revela iniciativas de políticas públicas 
de segurança articulada com o campo da justiça criminal que podem 
disseminar práticas construtivas de cidadania voltada para homos-
sexuais em situação de vulnerabilidade (Carrara & Ramos, 2006).

O DDH foi idealizado como instrumento de democratização da 
polícia com participação da sociedade civil revelando sistemas de 
accountability, enquanto produção de conhecimento por meio do 
controle externo das práticas da instituição policial com respeito aos 
tipos de violência atendidos (idem).

Em suas práticas o DDH incluía o apoio psicológico e jurídico 
às vítimas atendidas em ONGs e redes de ativistas. O projeto atual-
mente encontra-se descontinuado, mas essa experiência possibilitou 
a produção de dados sobre violência a partir do relato das próprias 
vítimas.

A análise dos primeiros 500 casos atendidos pelo DDH demons-
tra que grande parte dizia respeito à reclamação de discriminação, 
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apontando o fenômeno difuso da homofobia vivenciada principal-
mente em contextos interativos dos relacionamentos das vítimas 
(Carrara & Ramos, 2006, p.194). Desse levantamento, foi proposta 
uma classifi cação para os crimes:

“crimes interativos (agressões e discriminações ocorridas no âmbito 
da casa, da vizinhança e entre parceiros, das quais as lésbicas – e 
não só gays e travestis – apareciam como vítimas em proporções 
expressivas); 2) crimes com fi ns de lucro (chantagens, extorsões, 
assaltos e golpes do tipo “Boa Noite Cinderela”, em geral praticadas 
contra gays e travestis); 3) crimes de ódio (espancamentos, graves 
ameaças à vida e denúncias de assassinatos), na maioria dos casos 
contra travestis”.

Pesquisando em 200 notícias de jornais da imprensa coletadas 
pelo grupo de ativistas 28 de Junho sobre homicídios de homosse-
xuais, Carrara & Vianna (2004) localizaram junto aos arquivos da 
justiça e polícia do estado do Rio de Janeiro informações em 105 
registros de ocorrência e 57 processos instaurados entre as décadas 
de 1980 e 1990 que envolvem 108 vítimas. Segundo os autores, as 
representações dos operadores de justiça continuam fortemente 
infl uenciadas por convenções estabelecidas ao longo do século XX, 
a partir dos discursos médico-legais, psiquiátricos e policiais acerca 
da homossexualidade. 

Esses discursos guardam conforme as distâncias temporais rela-
ções de continuidade com uma preocupação psiquiátrica, crimino-
lógica e médica acerca da homossexualidade que se insurgia particu-
larmente entre as décadas de 1930 e 1940. Nessa época, precisamente 
em 1928, o Dr. Viriato Fernando Nunes apresentou uma tese segundo 
a qual o número de “invertidos” se difundia assustadoramente na 
sociedade brasileira (Green, 2000).

Leonídio Ribeiro apresentou estudos europeus sobre a homosse-
xualidade e observou que aumentava “o número de indivíduos, de 
todas as classes sociais, apresentando manifestações disfarçadas ou 
evidentes de perversões sexuais”. Leonídio Ribeiro que era diretor do 
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Departamento de Identifi cação da Polícia Civil do Distrito Federal, 
em 1932 usando o poder de polícia carioca deteve 195 homossexuais, 
seu método de investigação baseado em medições antropométricas 
de categorização dos aspectos do corpo o fez identifi car os “desvios 
patológicos” do homossexual (Green, 2000, p.196). 

Essas práticas voltadas para a identifi cação, classifi cação e res-
ponsabilização do sujeito que se desvia das normas foram investidas 
com discursos acionados por médicos e outros profi ssionais no fi nal 
da década de 1920 produzindo efeitos que se prolongam a atualidade 
(Green, 2000).

A relação crime e homossexualidade são bastante fl uídas.3 Os 
discursos formulados pelos operadores de justiça revelam essa tênue 
ligação a partir da responsabilização da vítima do crime letal por sua 
conduta moral, considerada arriscada e insegura. 

Esses discursos sobre a discriminação com relação à orientação 
sexual e identidade de gênero articulam com outros marcadores 
sociais (idade, cor, status econômico) no entrave ao acesso à justiça 
e no combate aos contextos de vulnerabilidade em que se processa 
a homofobia e o crime letal. Essa ação rege, de diferentes maneiras, 
o preconceito e as respostas dos operadores de direitos (Carrara & 
Ramos, 2006).

Em 23 processos sobre o latrocínio, enquadrados no artigo 157 do 
Código Penal, cometidos contra homens homossexuais instaurados 
no município do Rio de Janeiro entre 1981 e 1989, Carrara & Vianna 
(2004) observaram alguns padrões de vitimização. Nos processos de 
investigação e julgamento envolvendo homicídios de gays geralmente 
de classe média as vítimas são representadas como ricas, brancas e 
velhas e seus executores, ao contrário são representados como pobres, 
jovens, pardos e negros, na maioria das vezes garotos de programa.

 3 A homossexualidade enquanto sodomia foi considerada crime no Brasil até 1823. 
Segundo o historiador James Green, no século XX a homossexualidade embora 
não tenha sido diretamente criminalizada, leis como vadiagem, importunação 
ao sossego e atentado ao pudor e costumes foram utilizadas para regular esses 
comportamentos considerados indesejáveis (Green, 2000).



POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  113

Representações sobre esse tipo de vítima são formuladas em 
termos de “desvio”, “anormalidade” e “vida arriscada”, e não neces-
sariamente implicavam a absolvição dos réus quando identifi cados. 
Os roteiros em que se estruturam esses crimes permitem classifi cá-
los enquanto “crimes de lucro”, geralmente esses crimes envolvem 
contextos de roubos e chantagens (Carrara & Vianna, 2004).

O modo pelo qual operadores da polícia e justiça constroem es-
ses processos é fortemente orientado por preconceitos arraigados e 
estereotipados. A descoberta do crime de morte comumente é feita a 
partir da percepção de vizinhos com algo de errado na casa ou aparta-
mento da vítima, essa vizinhança informa a polícia sobre a condição 
sexual e a possível presença das práticas relativas à homossexualidade 
enquanto possível causa do crime (idem). 

Nesse tipo de criminalidade, é raro o uso de arma de fogo, geral-
mente os assassinatos são cometidos por jovens em início da carreira 
delinquente, que estabeleciam laços anteriores com a vítima baseados 
em permutas diversas, como a prostituição ou algum tipo de troca 
afetiva e sexual. 

Os policiais e agentes da justiça buscam defi nir essa relação a 
partir da imputação do “verdadeiro homossexual”, geralmente a 
vítima é identifi cada como passivo sexual. Essa defi nição tem efeito 
no modo pelo qual são representados os acusados, defi nidos como 
ativos, sob exercício de uma masculinidade condenável. 

Os crimes letais contra as travestis apresentam-se em proporções 
elevadas e demonstram maiores impunidades. As investigações 
policiais são inconclusivas com respeito aos criminosos; as causas 
do crime; defi cientes no levantamento de testemunhas e até mesmo 
na identifi cação da vítima. Dos 14 processos acionados na pesquisa, 
três das 14 vítimas não foram identifi cadas até o fi nal dos inquéritos 
policiais, sendo feito apenas dois indiciamentos e um dos réus ab-
solvido (Carrara & Vianna, 2006). 

As mortes de travestis são, em sua maioria, realizadas na rua e 
com arma de fogo (12 dos 14 casos), ao contrário do crime contra 
gays em sua maioria latrocínio realizado com armas brancas, asfi xia 
ou outro objeto (60,7% dos casos). Para esse último tipo de crime, 
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as taxas de arquivamento se mostram elevadas, cerca de 50%, e sobe 
para 78% nos crimes envolvendo travestis (Carrara & Vianna, 2006). 

A marginalização das travestis a partir da associação entre iden-
tidade de gênero, desvio e personalidade criminosa faz parte dos 
roteiros que informam o universo dos operadores da justiça e da 
polícia. Travestis são consideradas por policiais como pobres e fa-
veladas e os médicos-legistas classifi cam cerca de 40% como negras 
e pardas (idem). 

As investigações policiais geralmente apuram informações sobre as 
travestis vítimas de execução com pouco empenho, defi nindo certa na-
turalidade em relação a esse tipo de violência. Dos casos em que há in-
diciamento, os autores observam que representações sobre desordem, 
tumulto, aglomeração entre travestis, perturbação, pobreza e sobre am-
biguidade da identidade delas (incluindo a desvalorização no processo 
de testemunhas travestis) são acionadas principalmente pela defesa 
para contrapor a imagem de ordem normalizada acerca da conduta mo-
ral do agressor, imagem geralmente aceita pelos juízes e promotores. 

No único caso de condenação, essa imagem de ordem acerca do 
acusado falhou e por extensão lhe foi atribuído as mesmas qualidades 
imputadas à vítima, sendo assim condenado. Estas práticas revelam 
que as travestis são particularmente vulneráveis a execuções, sendo 
que a homofobia se articula de maneira mais expressiva em suas 
vivências, contribuindo para a hierarquização de suas vidas consi-
deradas inferiores.

Para os operadores de justiça e da polícia, essa situação de vul-
nerabilidade4 se soma aos contextos de marginalização com base na 
classe social, cor e identidade de gênero associada ao exercício imoral 
da sexualidade. 

 4 Os dados levantados pelo GGB em 2007 mostram que 73% das travestis as-
sassinadas exerciam a prostituição, sendo que 40% foram assinadas a tiros em 
espaços públicos, enquanto 31% dos gays mortos foram a facadas em casa. 
Seguindo a estimativa do grupo para a população de travestis no Brasil (cerca de 
20 a 30 mil indivíduos no país) a travesti parece correr um risco de assassinato 
em torno de 259 vezes maior que gays e lésbicas (estima-se uma população de 
20 milhões de indivíduos).
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Marcadores de diferentes ordens incidem sob as identidades 
pessoais, constituídas com base na prática cotidiana da sexualidade. 
A heteronormatividade, enquanto valor normativo e regulador de 
diferentes manifestações do desejo e da afetividade, em sua ação 
normalizadora hierarquiza as sensações e perpassa a todos de maneira 
distinta e gradativa (Butler, 2003). 

Em seus efeitos, propicia a disseminação do ódio e do estigma 
às expressões identitárias não convencionais, aprofundando situa-
ções de vulnerabilidade. Particularmente, as travestis vivenciam 
essa experiência com maior intensidade, por meio da inserção em 
contextos marginais ligados ao tráfi co de drogas, de seres humanos 
e da vida noturna. Esse contexto implica em submissão das travestis 
aos códigos violentos específi cos das redes de prostituição, como o 
pagamento de “taxas de proteção” aos cafetões, cafetinas, policiais 
(Carrara & Vianna, 2006).

As violações de direitos associados aos crimes letais contra ho-
mens que gostam de outros homens e travestis se processam de 
maneiras distintas, sendo as respostas da justiça criminal para esses 
tipos de violência muito tímida. Contribui para isso o desinteresse 
político que permeia o acesso à justiça no Brasil, principalmente 
para as classes populares, se articulando com valores e apreciações 
que tradicionalmente vincularam as homossexualidades ao desvio, 
apoiado em lógicas que reforçam a estigmatização em detrimento 
dos discursos dos direitos e da cidadania.

Preconceito, discriminação e respeito aos direitos 
LGBT no Brasil

O combate às violações de direitos de LGBT e o atendimento as 
necessidades e demandas por reconhecimento, cidadania e justiça 
tradicionalmente não têm sido considerados nas iniciativas das po-
líticas públicas de segurança. Cenário que tem por desafi o garantir 
a construção de dados e indicadores transparentes que permitam 
medir e avaliar o terreno sob o qual se assentam. 
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Desde a metade da década de 1990, o ativismo tem se expandido 
a partir da mobilização de manifestações de visibilidade de massa co-
nhecidas como Paradas do Orgulho. Essas manifestações se mostram 
como um espaço diferenciado para a produção de conhecimento acer-
ca dos marcadores sob os quais se organizam as identidades LGBT, 
pois agrega diferentes universos de produção dessas identidades. Não 
acessível facilmente em outros contextos de sociabilidade marcados 
por fronteiras difusas e segmentações como bares, boates ou entre o 
ativismo (Carrara & Ramos, 2006; Facchini, 2005).

As pesquisas de vitimização, realizadas desde 2003 a partir da 
refl exão conjunta entre setores do ativismo e centros de pesquisas 
nessas manifestações nas cidades de Porto Alegre, Rio de Janeiro 
e São Paulo, possibilitaram a construção de índices que permitem 
mensurar as experiências pontuadas pela discriminação, observada 
como “marginalização, exclusão ou mau atendimento nas situações 
de trabalho; comércio ou lazer; escola ou faculdade; serviços de saúde; 
doação de sangue; delegacias de polícia; contexto religioso; contexto 
familiar; relações com amigos ou vizinhos”. E as experiências de 
agressão que dizem respeito às violações criminalizadas pelo Código 
Penal: “agressões físicas; agressões verbais ou ameaça de agressão 
física; violência sexual; chantagens, extorsões e golpes como “Boa 
Noite Cinderela” (Carrara & Ramos, 2006, p.196). 

Em 2006, a Parada do Orgulho GLBT de São Paulo comemorou 
dez anos e contou com aproximadamente 3 milhões de participantes 
mobilizados em torno do tema: “Homofobia é crime! Direitos sexuais 
são direitos humanos”. Reivindicando a aprovação do Projeto de 
Lei que criminaliza a homofobia, PL 112/2006, atualmente sendo 
discutido no Senado (Facchini et al. 2006).

Pesquisa realizada nessa “Parada” buscou traçar um perfi l socioe-
conômico, do comportamento, da participação política e de situações 
de violência e discriminação vivenciadas pelos participantes. Essa 
pesquisa foi aplicada a partir de questionário formulado com 39 
questões, algumas abertas, compondo uma amostra de 846 entre-
vistas pessoais (idem). 
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O perfi l dos entrevistados da pesquisa mostrou-se heterogêneo 
permitindo entrecruzar categorias e aproximá-las de níveis de viti-
mização. Dos entrevistados, 65 % declaram uma sexualidade LGBT. 
Tabulando categorias em sexualidade agregada 52% são homossexu-
ais (homens e mulheres), 11% bissexuais, 34% heterossexuais e 2% de 
travestis e mulheres transexuais, essas foram incluídas na categoria 
pessoa trans, sem identifi cação da orientação sexual, devido ao nú-
mero relativamente inexpressivo na amostra5 (idem). 

Essa amostra permitiu mensurar as experiências de discrimina-
ção constatando as discrepâncias, fronteiras e desigualdades sociais 
que impedem o acesso ao direito de reconhecimento e segurança. 
sessenta e sete por cento dos LGBT declararam ter sofrido algum 
tipo de discriminação motivada pela sexualidade, chegando a 85% 
entre pessoas trans. Igualmente 59% relataram experimentar algum 
dos tipos de agressões (idem).

Em todas as categorias, as pessoas trans foram maiores vítimas, 
seguidas decrescentemente entre o mesmo padrão de vitimização por 
homens homossexuais, homens bissexuais, mulheres homossexuais 
e por último mulheres bissexuais. As agressões mais relatadas por 
55% dos LGBT foram feitas verbalmente, demonstrando a extensão 
de práticas de distanciamento e homofobia, seguidos por agressões 
físicas, chantagens e extorsões, violência sexual e o Golpe Boa Noite 
Cinderela (idem).

A pesquisa buscou também mensurar a cidadania e participa-
ção política da população LGBT, produzindo indicadores que se 
entrecruzam com variáveis relativas ao perfi l. Desses cenários onde 

 5 Para compor o perfi l de sexualidade dos entrevistados, a pesquisa recorreu à 
variável sexo, como masculino e feminino. Depois questionou a sexualidade 
autoatribuída dos entrevistados composta de oito categorias (“gay”, “lésbica”, 
“travesti”, “transexual”, “bissexual”, “entendido(a)”, “homossexual” e “he-
terossexual”). Essas variáveis combinadas produzem a variável sexualidade 
agregada em 7 categorias “homem homossexual, mulher homossexual, homem 
bissexual, mulher bissexual, homem heterossexual, mulher heterossexual e 
trans”. A pesquisa não registrou nenhum caso de homens transexuais, a cate-
goria pessoas trans é constituída de travestis e mulheres transexuais (masculinos 
na categoria sexo que se identifi caram enquanto transexual).
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se articulam diferentes formas de exclusão social, a pesquisa trouxe 
junto aos entrevistados questão aberta para sugestão de propostas 
na formulação de políticas governamentais de combate a homofobia 
(Facchini et al. 2006).

Embora a maioria dos entrevistados tenha opinado em favor do 
projeto de lei que criminaliza a homofobia (93%), experiências mais 
recentes em termos de legislação, projetos de lei e ações governamen-
tais de combate aos contextos de vulnerabilidade onde se processa a 
homofobia, são desconhecidas pela maioria dos entrevistados. 

Neste contexto, 71% declararam não conhecer nenhuma legisla-
ção antidiscriminatória, entre 30% que afi rmaram conhecê-las apenas 
3% citam a lei estadual 10.948 no estado de São Paulo. Os dados 
acionados na pesquisa mostram que o processo de desigualdade 
econômica impossibilita o reconhecimento do direito e experiências 
governamentais, acentuando-se o fosso social entre a população de 
menores rendas e escolaridade, assim como de cor parda e preta 
(idem). 

Padrões semelhantes de vitimização são observados em outras 
pesquisas relativas à compreensão dos valores dos brasileiros quanto 
à sexualidade. A pesquisa Sexualidade e juventude revelou os graus e 
efeitos da intolerância em relação à sensibilidade homossexual, 28% 
dos alunos do ensino fundamental e médio do estado de São Paulo 
não gostariam de ter homossexuais como colegas de classe. Essa 
proporção aumenta quando considerados apenas os alunos do sexo 
masculino, 41% dos meninos não toleram colegas gays ou lésbicas 
(Abramoway, 2004). 

Outros cenários são privilegiados pela pesquisa, como as inte-
rações e percepções de pais e professores, o horizonte traçado não 
é menos preocupante. Por sua vez, a pesquisa também ensaia um 
debate político para políticas públicas com as juventudes e a escola, 
principalmente focando o impacto nas violências e nos processos 
de distanciamento entre os sujeitos, maneiras de hierarquizar e 
discriminar (idem).

A pesquisa nacional “Diversidade sexual e homofobia no Brasil, 
intolerância e respeito às diferenças sexuais” procurou mensurar o 



POLÍTICAS DE SEGURANÇA PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO PAULO  119

respeito e as práticas discriminatórias em relação à sexualidade, 
contribuindo para alargar o conhecimento do fenômeno entre a 
população geral (Venturi; FPA, 2008). 

A prática de observação do estudo foi dividida entre os módulos 
I e II, o primeiro foi realizado a partir da aplicação de entrevista 
composta de 92 questões (250 variáveis), entre indivíduos de 16 
anos e mais, totalizando 2.014 questionários aplicados em domicílio 
distribuídos em 150 municípios brasileiros nas cinco macrorregiões 
do país6 (idem). 

As questões da pesquisa foram construídas de maneira a men-
surar diferentes escalas sob os quais se estruturam o preconceito 
e a discriminação baseada na sexualidade e identidade de gênero. 
Primeiramente, o tema foi inserido com questões mais gerais que 
refl etiam sobre o preconceito contra pessoas consideradas “diferen-
tes” e “estranhas” (idem). 

Paulatinamente, o tema do preconceito contra LGBT foi colo-
cado com expressões cujas afi rmações permitiam medir graus de 
concordância, por meio de uma escala considerada forte, mediana, 
leve ou inexistente de preconceito, distinguindo suas possibilidades 
veladas e assumidas.

Essas expressões confi rmam representações tradicionalmente 
constituídas em ambientes religiosos, médicos, psiquiátricos, entre 
outros, em que as práticas homossexuais são consideradas desviantes 
e anormais. Por exemplo, a frase “Deus fez o homem e a mulher com 
sexos diferentes para que cumpram seu papel e tenham fi lhos” foi 
aceita por 11 em cada 12 brasileiros/as entrevistados (idem). 

O universo das políticas de Aids vem mobilizando vários esforços 
de setores interessados na promoção do respeito, mas não conseguiu 

 6 O módulo II do estudo foi realizado com população de 16 anos e mais, em 18 
municípios das nove maiores regiões metropolitanas do país, a partir da aplica-
ção de questionário estruturado com 71 questões (cerca de 200 variáveis). As 
entrevistas pessoais foram realizadas face a face, previamente agendadas a partir 
da técnica de bola de neve por meio de indicação dos entrevistados ou a partir 
de espaços de frequentação nas cidades, totalizando 413 entrevistas com gays e 
lésbicas.
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descolar estigmas tradicionais formulados entre a doença associada à 
vivência de uma sexualidade diferenciada dos padrões normativos. Essa 
imagem é aceita por 33% dos entrevistados com relação à frase “Os 
gays são os principais culpados pelo fato da Aids estar se espalhando 
pelo mundo” (idem). 

Mesmo tendo sido retirada das categorias de patologia da OMS,7 
a homossexualidade persiste no imaginário social dos brasileiros 
enquanto doença, 41% dos entrevistados concordaram com a frase 
“A homossexualidade é uma doença que precisa ser tratada”.

A pesquisa também procurou compreender situações hipoté-
ticas de contato e interação social entre os entrevistados e LGBT; 
incluindo o conhecimento e o apoio da população em relação às ações 
governamentais e legislativas para promoção de cidadania e justiça 
voltada para LGBT.

Embora a pesquisa tenha apontado entre 99% dos brasileiros (a) 
algum grau de preconceito, a tabulação dos dados em escalas con-
sideradas forte (soma de 2/3 dos pontos possíveis), mediana (soma 
entre 1/3 e 2/3 dos pontos) e leve (abaixo de 1/3) revelou que 6% da 
população manifesta um forte grau de preconceito contra LGBT e 
respectivamente, 39% médio e 54% leve. Essa gradação dos dados, 

 7 A homossexualidade enquanto patologia foi recoberta desde o século XIX por 
um dispositivo de saber e poder que visava moralizar e medicalizar a sexualidade. 
Esse dispositivo assegurou “através de uma rede de mecanismos entrecruzados, 
a proliferação de prazeres específi cos e a multiplicação de sexualidades dispara-
tadas” (Foucault, 2005, p.48). Embora o Conselho Federal de Medicina desde 
1985 e o Conselho Federal de Psicologia a partir da resolução 01/99 considerem 
que a homossexualidade “não constitui doença, nem distúrbio, nem perversão” 
e proibi a discriminação/tratamento de uma pessoa por sua orientação sexual, a 
OMS através do CID-10 nomeia as experiências não convencionais de sexua-
lidade, como “F64- Transtornos de identidade sexual; F64.0 Transexualismo; 
F64.1 Travestismo bivalente; F65.1 Travestismo fetichista; F.65.6 transtornos 
múltiplos da preferência sexual; F66- Transtornos psicológicos e de comporta-
mento associados ao desenvolvimento e orientação sexuais”, entre outros, asse-
gurando em favor do distúrbio e inversão o investimento de múltiplas práticas 
de normalização e responsabilização do sujeito por sua conduta moral e sexual. 
Isso é particularmente observado nas transformações em que são submetidas 
atualmente as transexuais. Ver: Benedetti (2005) e Bento (2006).
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segundo Venturi (2008), permite focar melhor as políticas públicas 
no combate às violações de direitos LGBT (Venturi; FPA, 2008).

A homofobia é um tipo de preconceito facilmente assumido pelos 
brasileiros (a). Venturi comparou a escala de preconceito assumido 
com as pesquisas de metodologia semelhante como “Discriminação 
Racial e Preconceito de Cor no Brasil” (FPA, 2003) e “Idosos no 
Brasil, Vivências, Desafi os e Expectativas na Terceira Idade” (FPA, 
2006), constatando que 4% dos de cor não preta assumiam ser pre-
conceituosos em relação aos negros e 4% dos não idosos admitiam ser 
preconceituosos em relação aos idosos, em relação aos LGBT 27% 
assumem o preconceito.

A representação da orientação sexual enquanto opção foi aceita 
por 31% dos entrevistados que discordaram da questão “ser ho-
mossexual não é uma escolha, mas uma tendência ou destino que já 
nasce com a pessoa”, isso colabora para a responsabilização do sujeito 
enquanto culpado de uma conduta moral não aceita, onde se pode 
intervir a partir múltiplos poderes para cura e punição, legitimando 
a discriminação (Venturi; FPA, 2008). 

A maioria da população compreende que soluções para o enfren-
tamento da homofobia devem partir das próprias pessoas, não sendo 
necessária a intervenção governamental. Questionados se “os gover-
nos deveriam ter a obrigação de combater a discriminação contra 
homossexuais, bissexuais, travestis e transexuais”, ou se “isso é um 
problema que as pessoas têm de resolver entre elas”, 70% aceitam a 
segunda alternativa, contra 24% que consideram o combate a esse 
tipo de discriminação um problema de políticas de governo. 

Venturi (2008) contrastou esse dado com as pesquisas sobre pre-
conceito racial, mostrando, por exemplo, que, em 2003, verifi ca-se 
que 36% da população acreditavam que “os governos deveriam ter 
a obrigação de combater o racismo e a discriminação racial”, e 49% 
avaliavam que “isso é um problema que as pessoas têm de resolver 
entre elas, sem a interferência do governo”.

Os dados acionados mostram o quanto precisa avançar as políticas 
públicas, particularmente voltadas para promoção da segurança e 
para a educação em Direitos Humanos no Brasil. 
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Brasil sem homofobia

As políticas públicas no Brasil, voltadas para o acesso de cidadania 
e combate a homofobia surgiram de maneira ampla em 2004, quando 
atendendo reivindicações da sociedade civil e do Conselho Nacional 
de Combate a Discriminação, o governo federal a partir da Secre-
taria Especial de Direitos Humanos criou o Brasil sem Homofobia 
(Ministério da Saúde, 2004).

A ação do programa orienta-se para a valorização de parceiras 
com sociedade civil e setores públicos, por meio de fi nanciamento 
de projetos institucionais de combate a homofobia, resultando na 
criação de Centros de Referência (CR) voltados para a prevenção e 
acolhimento de denúncias, apoio psicológico e jurídico às vítimas de 
violência homofóbica. Atualmente, são 44 CR distribuídos no País. 

O programa constituiu nas universidades federais nove Núcleos 
de Pesquisa, para a produção de conhecimento sobre orientação 
sexual, vitimização e demandas por direitos de LGBT. Esse inves-
timento propicia a construção de políticas públicas, a capacitação e 
instrumentalização dos atores sociais na ação de defesa e dissemina-
ção de informações sobre direitos e respeito ao LGBT. 

Os resultados do trabalho de sensibilização do Brasil sem Homo-
fobia ainda são tímidos, segundo pesquisa da FPA, em 2008 apenas 
8% dos entrevistados ouviram falar do programa e 2% conheciam de 
fato (Venturi; FPA, 2008). 

Esse programa está articulado com vários Ministérios, buscando 
repostas amplas para a promoção da segurança enquanto direito que 
se interconecta com a saúde, a educação, o planejamento urbano, o 
combate às desigualdades sociais ligadas a renda e aos preconceitos 
raciais, de gênero, étnico, geracional e de orientação sexual (Minis-
tério da Justiça, 2009). 

No que tange à atuação policial com relação à proteção e pre-
venção da violência homofóbica, em 2007 o Seminário Nacional de 
Segurança Pública e Combate à Homofobia, resultado da parceria 
entre universidade, ativismo, profi ssionais de segurança pública e 
Senasp trouxe como eixos norteadores a formação policial sobre di-
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versidade sexual; a construção de práticas preventivas e comunitárias 
de segurança para LGBT; assim como a construção de Centros de 
Referência no Combate a homofobia nas secretarias estaduais de se-
gurança, para atender denúncias, investigá-las, registrá-las e prevenir 
violências homofóbicas; bem como investimento em controle social 
das instituições de segurança pública (SEDH, 2008). 

Essas práticas são imprescindíveis para reverter à invisibilidade 
sob a qual se assentam as violências homofóbicas. As pesquisas nas 
“Paradas do Orgulho” observaram que entre 30% a 40% das vítimas 
não relatam a violência a nenhuma pessoa ou instituição.

Segundo pesquisa de 2006, as discriminações em âmbito das 
delegacias particularmente no caso das pessoas trans chegam a 60%, 
aproximadamente 20% nas demais categorias de sexualidade agrega-
da. Dado relativamente alto considerando que contatos cotidianos 
com a polícia podem ter frequências diferenciadas entre as popula-
ções LGBT. Esse dado revela a incompreensão e desrespeito com 
relação à liberdade de orientação sexual e identidade de gênero no 
contexto das instituições policiais (SEDH, 2008). 

Além disso, a segurança no Brasil tem sido associada tradicional-
mente à repressão policial resultando na punição desigual de setores 
vulneráveis na sociedade e em graves violações de direitos. 

Nesse sentido, algumas ações de mudança das atividades forma-
tivas das corporações militares e demais atores da segurança pública 
começam a surgir. Em 2003, foram incluídos na Matriz Curricular 
Nacional para Policiais Civis, Militares e Bombeiros, temas relativos 
ao respeito em Direitos Humanos estabelecendo um código de Ética 
voltado para gestão democrática da criminalidade e de sua prevenção. 

A Rede Nacional de Altos Estudos em Segurança Pública vem 
oferecendo cursos a distância aos profi ssionais da segurança pública 
e penitenciários com base nesses princípios. A partir da elaboração 
entre policiais militares e militantes LGBT, em 2008 começou a ser 
oferecido o curso Segurança Pública sem Homofobia. Isso demons-
tra que a despeito do silêncio que marcam as violências homofóbi-
cas, uma sensibilidade das autoridades públicas para o tema vem 
crescendo. 
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Uma das conquistas mais recentes e expressivas em âmbito na-
cional foi a realização em junho de 2008, da I Conferência Nacional 
GLBT, que trouxe o tema “Direitos Humanos e Políticas Públicas: 
O caminho para garantir a cidadania de Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais”. A conferência articulou a participação de 
cerca de 10 mil pessoas em âmbitos estaduais e municipais, sendo 
que 600 pessoas deliberaram na etapa federal, entre representantes 
da sociedade civil e autoridades públicas (SEDH, 2008). 

 Esse debate resultou na formulação de 559 propostas em políticas 
públicas articuladas as ações legislativas e judiciárias, nas áreas de 
saúde, trabalho, previdência social, segurança pública e educação, 
compondo 50 diretrizes e ações do Plano Nacional de Promoção 
da Cidadania e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (SEDH, 2009). 

Esse investimento social aponta para expansão da temática en-
quanto estratégia que visa intervir na construção da recente demo-
cracia brasileira. Mesmo sendo uma cartografi a em construção com 
muitos territórios a serem multiplicados, sinaliza-se um processo 
de horizontalização do poder, de fortalecimento das redes sociais de 
promoção dos Direitos Humanos e de uma cultura de paz.


