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Vamos fortalecer a Rede
de Proteção Social para
pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, travestis,
transgêneros, transexuais e
intersexuais vítimas de
violência e discriminação.
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Toni Reis (Presidente)

F

undada em 30 de maio de 2009, a Aliança Nacional LGBTI+ é
uma organização da sociedade civil, pluripartidária e sem fins
lucrativos que atua em âmbito nacional voltada para a promoção
e defesa dos direitos humanos e cidadania da comunidade de lésbicas,
gays, bissexuais, mulheres travesti e transexuais, homens transexuais e
pessoas intersexuais (LGBTI+), tendo como objetivo o enfrentamento
de questões sensíveis à temática e a abordagem de discussões e concessão de direitos jurídico-sociais que visem a uma maior amplitude
na conscientização da sociedade, de forma a combater a intolerância,
o cerceamento de direitos civis e sociais, a LGBTIfobia, a exclusão e o
bullying, sejam eles gerais, institucionais ou escolar.
Busca promover os direitos civis de gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais e combater com afinco a LGBTIfobia
em âmbito nacional. A Aliança Nacional LGBTI+ é uma associação
democrática e autônoma em relação ao Estado, partidos políticos e
credos religiosos. Além disso, promove o enfrentamento a toda forma
de opressão à liberdade individual e luta pelo direito à autodenominação, à liberdade de expressão sexual, física e psicológica, à proteção
dos direitos igualitários com a equiparação a todos os mecanismos
legais, independente da orientação sexual e identidade de gênero.
Atualmente a instituição tem representação em cada uma das 27
Unidades da Federação, em mais de 200 municípios brasileiros e conta
com quase 2.300 pessoas afiliadas de diversas militâncias, profissões,
inserções acadêmicas e políticas.
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A instituição é estruturada em coordenações que atuam em 56 áreas
temáticas específicas como, por exemplo, educação, saúde, segurança
pública e empregabilidade, com a finalidade de elaborar propostas de
ações a serem desenvolvidas.
A Aliança Nacional LGBTI+ promove ações como o “Projeto Aliadas” que
tem por finalidade a elaboração de Proposições Legislativas que digam
respeito aos direitos humanos e cidadania plena das pessoas LGBTI+ em
área como segurança e seguridade, liberdade de expressão, identidade
de gênero, direito de família, pessoas intersexo e estatuto da diversidade.
O “Projeto ViverAção Podcast” tem como principal objetivo promover o
acesso à informação sobre autocuidado, sexualidade, direitos humanos,
a adesão ao tratamento do HIV e a PREP, e, a prevenção combinada entre
homens gays, bissexuais e HSH, estejam eles vivendo com HIV ou não.
Outro exemplo de ação desenvolvida pela Aliança é o “Programa Voto com
Orgulho” que se destina a apoiar, capacitar e acompanhar e monitorar a participação cidadã de candidaturas LGBTI+ em eleições municipais, estaduais e nacionais além dos aspectos envolvendo o sistema eleitoral, divulgação de nossa
plataforma de propostas para legislativo e executivo municipais, estaduais e
nacionais e engajamento de candidaturas a estes compromissos, combater
fake news e mensagens e discursos de ódio e contra candidaturas LGBTI+. A
entidade não faz direcionamento de pessoas candidatas.
Pode-se citar também o “Projeto Sinergia” que consiste na promoção de
ações no Supremo Tribunal Federal com o acompanhamento das Ações
tramitando no STF que digam respeito às litigâncias estratégicas, aos direitos humanos e cidadania plena das pessoas LGBTI+, como por exemplo
os julgamentos sobre Identidade de Gênero em 2018, Criminalização da
LGBTIfobia em 2019 e a Doação de Sangue por Gays e HSH em 2020. A
entidade possui parcerias com entidades internacionais como a UNAIDS
e a Rede GayLatino, parcerias coorporativas com o Facebook e Instagram,
Fórum de Empresas e Direitos LGBT+ e a Câmara LGBT bem como dezenas
de ONGs e coletivos.
No Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+ tem a honra de
somar esforços com o Grupo Arco-Iris de Cidadania LGBT que produziu
diversas atividades e articulações com o Poder Público no Rio de Janeiro,
especialmente no campo da segurança pública e do enfrentamento a
violência contra a população LGBTI+.
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O

Almir França (Presidente)

Grupo Arco-Íris é uma associação civil sem fins lucrativos
fundada em 21 de maio de 1993, voltada para lésbicas, gays,
bissexuais, travestis, mulheres e homens transexuais e pessoas
intersexo, com o enfoque na promoção da cidadania, dos direitos
humanos, na cultura de paz e no enfrentamento da discriminação por
orientação sexual e identidade de gênero.
Ao longo de 28 anos de existência participou das principais ações
de luta por direitos e liderou, em parceria com outras organizações
comunitárias do Movimento Social LGBTI+, agendas e campanhas
contra a LGBTIfobia e por mais direitos. Foi fundadora da Primeira
Parada do Orgulho LGBTI+ no Brasil, realizada na Praia de Copacabana em 1995, como encerramento da 17ª Conferência Mundial da
Associação Internacional de LGBTI+ (ILGA), evento coordenado por
nossa entidade e outras organizações comunitárias, que aconteceu de
18 a 22 de junho daquele ano, e contou com a participação de 1800
representantes do Movimento LGBTI+ de 40 países. Hoje a Parada do
Rio é a segunda maior do país, levando mais de um milhão de pessoas
por edição anual.
O Grupo sempre colaborou para o fortalecimento do Movimento
Social LGBTI+ no Brasil e na América Latina, apoiando e trocando
informações e aprendizados, cooperando com a fundação de mais
80 entidades de defesa dos direitos LGBTI+ no Brasil. A entidade é
parceira da Aliança Nacional LGBTI+ em diversas ações e projetos
para advocacy e monitoramento de políticas públicas de direitos e de
enfrentamento a discriminação e em ações de litigância estratégica no
sistema judiciário. Também é parceira da Rede Gaylatino em estratégias de cidadania e saúde integral.
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Foi fundadora da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas, Travestis e
Transexuais e contribuiu decisivamente em várias campanhas e ações ao
longo de 26 anos dessa entidade. É fundadora da Ilgalac – Associação
Internacional de LGBTI+ na América Latina e Caribe, criada em 2000 na
Conferência Latino-americana e Caribenha de Pessoas LGBTI+, realizada
no Rio de Janeiro. Sob a coordenação do Grupo Arco-Íris, o evento contou
com a presença de mais de 300 ativistas e militantes de 14 países da América Latina e Caribe. Hoje a Ilgalac atua em diversos países latinos.
O Grupo realizou o Encontro Nacional de Negras e Negros LGBTI+ em
2006 no Rio de Janeiro, onde foi fundada a primeira Rede Nacional de
Afrodescentes LGBT. No campo do legislativo, nos diversos níveis, o
Arco-Íris atuou e atua com diversas organizações da sociedade civil para a
produção de iniciativas e leis em favor da comunidade LGBTI+. No Rio de
Janeiro, nos orgulhamos muito de ter participado das principais conquistas legislativas na capital e no âmbito estadual. Realizamos e participamos
de diversas audiências públicas sobre a pauta da violência e dos direitos
na Câmara Federal, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro e na
Câmara Municipal.
Nas políticas públicas, apoiou e participou da criação do Programa Federal
Brasil Sem Homofobia (2004), primeira iniciativa de políticas públicas LGBTI+, realizou o primeiro Seminário Nacional de Segurança Pública e Combate a Homofobia (2007), reunindo no Rio de Janeiro, 700 representantes
das polícias civil, militar e federal, especialistas e acadêmicos no tema de
violência lgbtifóbica e militantes das 27 unidades federativas.
Participou do processo de articulação e elaboração do Programa Rio Sem
LGBTIFobia (2007) e nos últimos 25 anos, o Grupo colaborou decisivamente na agenda de enfrentamento a violência no nível federal e local
e na construção de mecanismos de controle social, acompanhamento,
monitoramento, avaliação e advocacy nas políticas públicas.
Na luta contra a Aids, a entidade atua há 25 anos na prevenção ao HIV-Aids, IST e Hepatites Virais. Há 13 anos atrás, fomos a primeira entidade a
criar um Centro Comunitário de Testagem Rápida para HIV e neste período
temos nos dedicado decisivamente nessa agenda.
A Instituição desenvolve projetos na área da promoção da cidadania e direitos
humanos e acesso à justiça; saúde; educação; empoderamento juvenil;
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cultura; esporte e lazer; trabalho e renda, defesa de direitos, atendimento
jurídico e psicossocial, entre outros. O Grupo sempre participou de espaços
de controle social, de representações e de ações de articulação comunitária e
governamental, participando de vários fóruns, congressos, seminários, cursos
de atualização, entre outros. O Arco-Íris criou um Centro de Documentação e
Informação sobre a Memória do Movimento LGBTI+, com vistas a ao Museu
do Movimento LGBTI+. Também desenvolve o Programa Escola de Divines,
capacitação profissional de pessoas LGBTI+ com foco nas pessoas trans, sobre
moda sustentável e cidadania.
Nestes 28 anos de existência, que completamos em maio de 2021, o
Grupo Arco-Íris em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+ lança esta importante publicação, fruto de importante projeto de fomento às políticas
de enfrentamento a discriminação e promoção dos direitos.
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APRESENTAÇÃO

O

Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+
vem ao encontro com as diretrizes do Pacto Nacional
de Enfrentamento a Violência LGBTIfóbica, no sentido
de propor a sistematização e a produção de conhecimentos
atualizados sobre discriminação e violência contra LGBTI+ no
Estado do Rio, além da necessidade de se fortalecer a rede de
proteção social para esta população em casos de violência,
violação de direito e discriminação. Nessa perspectiva, a proposta
se coaduna com o Pacto de Enfrentamento, pois visa construir
novos parâmetros para a construção do conhecimento acerca
da violação de direitos da população LGBTI+ no Estado do Rio de
Janeiro e consolidar instrumentos que possam mitigar a violência
contra LGBTI+.
A execução do Projeto estabeleceu uma visão geral da situação
da violência contra a população LGBTI no Rio de Janeiro, a partir
da afirmação de diálogos intersetoriais com a sociedade civil,
movimento social LGBT+ organizado juntamente com operadores
do Sistema de Segurança e Justiça no tema da Violência contra
LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua execução,
foram efetivadas várias ações: o Painel Estadual denominado
“Diálogos e Respostas Intersetoriais sobre Violência contra a
População LGBTI+”, seminário que produziu um nivelamento
estratégico e operacional do projeto entre operadores do sistema
de segurança e justiça, gestores, profissionais de atendimento à
população LGBTI+, estudiosos/as e especialistas, sociedade civil
organizada e membros de conselhos.
Esta etapa proporcionou uma ampliação da noção das violências
e discriminações contra esta população e o nivelamento de
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conhecimento entre os participantes. O projeto estabeleceu parcerias
com a Secretaria de Polícia Civil, a Secretaria da Polícia Militar e a
Superintendência da Política LGBT+da Secretaria de Direitos Humanos e
Desenvolvimento Social, o Instituto de Segurança Pública, a Defensoria
Pública do RJ, Ministério Público Estadual, OAB/RJ, UERJ, UFRJ e a Comissão
de Combate às Discriminações da ALERJ para levantamento de dados
e articulação de estratégias de atuação para implementação do pacto
federativo de enfrentamento da violência contra LGBTI+, para um maior
fortalecimento das estratégias de enfrentamento de discriminação e
violência contra a população LGBTI+ no estado do Rio de Janeiro.

O projeto realizou um levantamento de informações através
de pesquisa documental, entrevistas, seminário estadual,
diversos encontros regionais com ativistas, militantes,
representantes da área de segurança pública, profissionais e
gestores municipais, grupos focais para fazer escuta ativa de
pessoas da comunidade LGBTI, visitas técnicas com instituições da área de segurança pública e defesa de direitos para
conhecer o grau das respostas do sistema de segurança,
justiça e direitos humanos frente às denúncias de violência,
discriminações e violações de direitos contra a comunidade
LGBTI e com recomendou ao longo da execução do projeto
ações que possam qualificar o processo de resposta.
Outra meta importante do projeto para ampliar o combate
à violência e discriminação a esta população foi a realização de capacitações e encontros de policiais civis e militares para recepção, acolhimento e atendimento qualificado
à população LGBTI+ vítimas de discriminação e violência,
juntamente com a produção de campanha informativa
para profissionais da Polícia Civil, Polícia Militar e Guarda
Municipal e comunidade LGBTI+.
Um dos resultados deste projeto foi a realização de pesquisa
que tem como consequência a publicação deste Dossiê da
violência em razão da Identidade de gênero e Orientação
sexual no Estado do Rio Janeiro.
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GLOSSÁRIO

O presente glossário segue as orientações presentes no documento “Manual de Comunicação LGBTI+” produzido e organizado pela Aliança Nacional LGBTI+ e da Rede GayLatino1.
LGBTI+: utilizaremos o termo atualmente convencionado
pelo movimento como LGBTI+. Contudo, é sabido que no
processo histórico do movimento a utilização do termo para
designá-lo sofreu variações como “movimento homossexual”,
“GLBT”, “LGBT” entre outros. Para uma padronização do termo
utilizaremos a categoria atualmente convencionada. Para uma
análise mais elaboradas das mudanças da sigla, ver: LEITE,
2014; FACCHINI, 2019.
Violência e discriminação em razão de orientação sexual e
identidade de gênero (violência e discriminação LGBTI+):
qualquer tipo de ação danosa à integridade física, psicológica,
moral ou patrimonial, em razão de orientação sexual e identidade de gênero, bem como seus impactos gerados dentro
da comunidade (LGBTI+, familiares, amigas/os. Destaca-se
que o termo “violência lgbti+” não deve ser confundido com
“violência contra a população lgbti+”, pois neste caso o objeto
de estudo seria a população, cuja identidade de gênero e
orientação sexual pertence à sigla LGBTI+, sofre violência. Aqui,
o objeto é a violência em si, especificamente aquela em razão
de orientação sexual e identidade de gênero, independente da
população afetada, mas com atenção especial àquela ligada
diretamente ao problema.
Orientação sexual: a orientação sexual refere-se à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração emocional,
afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como ter relações
íntimas e sexuais com essas pessoas (PRINCÍPIOS, 2006).
Lésbica: mulher que é atraída afetiva e/ou sexualmente por
pessoas do mesmo sexo/gênero (cis ou trans). Não precisam
ter tido, necessariamente, experiências sexuais com outras
mulheres para se identificarem como lésbicas (GÊNERO, 2009).
1 Disponível em: https://unaids.org.br/wp-content/uploads/2018/05/manual-comunicacao-LGBTI.pdf
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Gay: pessoa do gênero masculino (cis ou trans) que tem desejos, práticas
sexuais e/ou relacionamento afetivo-sexual com outras pessoas do gênero
masculino. Não precisam ter tido, necessariamente, experiências sexuais
com outras pessoas do gênero masculino para se identificarem como gays
(GÊNERO, 2009).
Homossexual: é a pessoa que se sente atraída sexual, emocional ou
afetivamente por pessoas do mesmo sexo/gênero (adaptado de GÊNERO,
2009). Assim, o termo homossexual pode se referir a homossexuais femininas – lésbicas, ou homossexuais masculinos – gays (vide as definições de
lésbica e gay nesta seção). 21ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo 2017.
Heterossexual: indivíduo atraído amorosa, física e afetivamente por
pessoas do sexo/ gênero oposto (adaptado de GÊNERO, 2009). Heterossexuais não precisam, necessariamente, terem tido experiências sexuais com
pessoas do outro sexo/gênero para se identificarem como tal.
Bissexual: é a pessoa que se relaciona afetiva e sexualmente com pessoas
de ambos os sexos/gêneros (GÊNERO, 2009). O termo “Bi” é o diminutivo
para se referir a pessoas bissexuais.
Pansexual: o prefixo pan vem do grego e se traduz como “tudo”. Significa que as pessoas pansexuais podem desenvolver atração física, amor e
desejo sexual por outras pessoas, independentemente de sua identidade
de gênero ou sexo biológico. A pansexualidade é uma orientação que rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual
específica (MARSHALL CAVENDISH CORPORATION, 2010).
Identidade de gênero: identidade de gênero é uma 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 (que
pode envolver, por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por meios médicos, cirúrgicos e outros) e outras expressões de gênero,
inclusive vestimenta, modo de falar e maneirismos (PRINCÍPIOS, 2006).
Agênero: pessoa que não se identifica ou não se sente pertencente a
nenhum gênero (CADERNO, 2017).
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Mulher e Homem Cisgênero: um termo utilizado por alguns para descrever pessoas que não são transgênero (mulheres trans, travestis e homens
trans). “Cis-” é um prefixo em latim que significa “no mesmo lado que” e,
portanto, é oposto de “trans-” (GLAAD, 2016). Refere-se ao indivíduo que
se identifica, em todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer.
Gênero Fluido: a pessoa que se identifica tanto com o sexo masculino
ou feminino. Sente-se homem em determinados dias e mulher em outros
(adaptado de https://www.merriam-webster.com/dictionary/gender-fluid)
Transgênero: terminologia utilizada para descrever pessoas que transitam entre os gêneros. São pessoas cuja identidade de gênero transcende
as definições convencionais de sexualidade (ABGLT, 2010).
Transexual: pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do
sexo designado no nascimento. As pessoas transexuais podem ser homens ou mulheres, que procuram se adequar à identidade de gênero.
Mulher Trans: mulher trans é a pessoa que se identifica como sendo do
gênero feminino embora tenha sido biologicamente designada como
pertencente ao sexo/gênero masculino ao nascer.
Homem Trans: homem trans é a pessoa que se identifica como sendo do
gênero masculino embora tenha sido biologicamente designada como
pertencente ao sexo/gênero feminino ao nascer.
Travesti: uma construção de gênero feminino, oposta ao sexo biológico,
seguido de uma construção física de caráter permanente, que se identifica
na vida social, familiar, cultural e interpessoal, através dessa identidade.
Muitas modificam seus corpos por meio de hormonioterapias, aplicações
de silicone e/ou cirurgias plásticas, porém, vale ressaltar que isso não é
regra para todas. Existe o grupo dentro deste segmento que se autoafirma ‘mulheres travestis’. Atualmente, o termo travesti adquiriu um teor
político de ressignificação de termo historicamente tido como pejorativo.
(Definição da Articulação Nacional de Travestis e Transexuais, aprovada
pelo coletivo de participantes do ENTLAIDS, Rio de Janeiro, 2008; com colaboração adicional do Fórum Nacional de Travestis e Transexuais, Negras
e Negros; e adaptações de ABGLT, 2010; e CADERNO, 2017).

22

Trans Não-Binarie: a pessoa que não se identifica nem com o sexo masculino
ou feminino.
Intersexo: é um termo guarda-chuva que descreve pessoas que nascem com
anatomia reprodutiva ou sexual e/ou um padrão de cromossomos que não
podem ser classificados como sendo tipicamente masculinos ou femininos
(GLAAD, 2016).
Interseccionalidade: termo teórico utilizado para afirmar que conceitos
como gênero, raça e classe são abordados enquanto sistemas de dominação,
opressão e marginalização que determinam ou estruturam a formação de
identidades e as posições sociais dos sujeitos. Embora o termo interseccionalidade tenha sido cunhado apenas em 1989 por Kimberlé Crenshaw (1989),
a preocupação em entrelaçar distintas formas de diferenciação social (e de
desigualdades) é remetida a organizações feministas negras nos anos 1970 e a
teóricas feministas negras, lésbicas e de “terceiro mundo” nos anos 1980.
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OBJETIVOS

Esta pesquisa parte de um contexto no qual a violência e
discriminação em razão da orientação sexual e identidade de
gênero é construída como estrutural da sociedade brasileira,
pelo movimento LGBTI+, desde a década de 1970. Desse
modo, a partir de um conjunto de bibliografias no campo de
estudos de gênero e sexualidade no Brasil (CÂMARA, 2002;
CARRARA et al, 2003, 2005, 2006, 2007, 2017; LEITE, 2014;
AGUIÃO, 2014; RAMOS, 2001, 2002, 2006; UZIEL et al, 2012;
FRANÇA, 2018) temos como objetivo investigar os processos
de monitoramento da LGBTIfobia no estado do Rio de Janeiro.
À luz dos autores apresentados acima, vale ressaltar que para
essa investigação, se identifica a necessidade de analisar o
cruzamento dos marcadores sociais de diferença dos sujeitos,
ou seja, da interseccionalidade (CRENSHAW, 2006), nas
análises sociais. Desse modo, no que diz respeito à ideia de
marcadores sociais da diferença, ou ainda, eixos de diferenciação, esta pesquisa faz uso de um referencial teórico inspirado
em perspectivas feministas interseccionais (WERNECK, 2016;
HOOKS, 1995; COLINS, 2019.
No âmbito do pensamento feminista, os anos 1990 marcam
um importante investimento em situar o sujeito político
do feminismo e a possibilidade de captar a complexidade
no que diz respeito às relações de poder e desigualdades
sociais contra as quais o feminismo atua. Embora o termo
interseccionalidade tenha sido cunhado apenas em 1989
por Kimberlé Crenshaw (1989), a preocupação em entrelaçar
distintas formas de diferenciação social (e de desigualdades)
é remetida a organizações feministas negras nos anos 1970
e a teóricas feministas negras, lésbicas e de “terceiro mundo”
nos anos 1980. Assim, conceitos como gênero, raça e classe
são abordados enquanto sistemas de dominação, opressão e
marginalização que determinam ou estruturam a formação de
identidades e as posições sociais dos sujeitos.
Desse modo, o enfoque está mais direcionado a como desigualdades estruturais se interseccionam em processos de
exclusão e subordinação de sujeitos.
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Esse cenário demonstra um novo rumo para a população LGBTI+ no Brasil
e uma necessidade em compreender como os sistemas de proteção dos
direitos humanos, de segurança pública e de justiça estão operando nesse
enfrentamento à violência e discriminação em razão de orientação sexual
e identidade de gênero. Por isso, é extremamente necessário identificar
que tipo de resposta à LGBTIfobia está sendo produzida pelos serviços
públicos, privados e do terceiro setor.

Nesse sentido, identificamos quatro pilares essenciais
para o enfrentamento da LGBTIfobia:
 Expectativas (do/as): operadores(a)s dos sistemas de
justiça, direitos humanos e segurança pública (definição
de agenda e formulação de políticas públicas e ações
sociais) e usuária/o (representação sobre o serviço para o
enfrentamento da violência e discriminação LGBTI+);
 Conceito: amplitude terminológica, conceitual e
prática utilizada pelo/a: operadores(a)s dos sistemas de
justiça, direitos humanos e segurança pública (tipos de
violências atendidas e/ou registradas como violência
LGBTI+) e usuária(o)s (tipos de violências e discriminação
percebidas e/ou reivindicadas nos serviços);
 Dados: relatórios emitidos por organizações que prestam serviço no enfrentamento da LGBTIfobia;
 Ações: ações realizadas pelos serviços nas suas respectivas funções.
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Figura 1 - Pilares para o monitoramento da LGBTIfobia
EXPECTATIVAS

CONCEITO
Física

Moral

Sexual

VIOLÊNCIA
LGBTI+
ORIENTAÇÃO
SEXUAL
E IDENTIDADE
DE GÊNERO

Psicológica

DADOS

Patrimonial

Outras

AÇÕES

Fonte: elaboração própria

Para cada um desses pilares, propusemos uma pergunta central (e
algumas subsidiárias) como guia para nossas investigações:
1) Expectativas: quais são as expectativas dos operadores(a)s dos sistemas de justiça, direitos humanos e segurança pública e do(a)s usuário(a)
s da comunidade LGBTI+ no enfrentamento da violência e discriminação
no estado do Rio de Janeiro? Essas expectativas se comunicam e são
semelhantes?
2) Conceito: quais as percepções dos operadores(a)s dos sistemas de
justiça, direitos humanos e segurança pública e do(a)s usuário(a)s sobre
a violência e discriminação LGBTI+? O que é enquadrado ou não como
violência e discriminação em razão da orientação sexual e identidade de
gênero nos diversos serviços públicos, privados e do terceiro setor? De
que forma possíveis insuficiências conceituais impactam nas respostas
dos serviços no enfrentamento da violência e discriminação LGBTI+?
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3) Dados: quais/que tipo de dados, estudos, análises e problematizações
existem sobre violência e discriminação LGBTI+ no Rio de Janeiro? Como
podemos utilizá-los para este dossiê? De que forma os bancos de dados
existentes nos serviços públicos e privados impactam o enfrentamento da
violência e discriminação?
4) Ações: que tipo/quais respostas são apresentadas no enfrentamento da
violência e discriminação LGBTI+ no estado do Rio de Janeiro? Que tipos
de serviços são prestados pelas organizações (públicas, privadas e terceiro
setor)? Como o sistema privado e do terceiro setor se comportam diante
das potências, oportunidades e insuficiências do sistema público? Quais
caminhos são mais utilizados no processo de enfrentamento da violência
e discriminação LGBTI+ no Rio de Janeiro?
OBJETO DA PESQUISA
Violência e discriminação em razão de orientação sexual e identidade de
gênero (violência e discriminação LGBTI+): qualquer tipo de ação danosa
à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial, em razão de orientação sexual e identidade de gênero, bem como seus impactos gerados
dentro da comunidade (LGBTI+, familiares, amigas/os).
OBJETO DE INVESTIGAÇÃO
Respostas dos serviços públicos, privados e do terceiro setor no processo
de enfrentamento da violência e discriminação em razão de orientação
sexual e identidade de gênero.
OBJETIVO GERAL
Identificar e analisar as respostas produzidas pelos serviços públicos, privados
e do terceiro setor, no processo de enfrentamento da violência e discriminação LGBTI+ no estado do Rio de Janeiro, assim como a investigar a percepção
de violência e discriminação por parte população LGBTI+ e dos/as operadores(a)s dos sistemas de justiça, direitos humanos e segurança pública.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1) Analisar as respostas no enfrentamento da violência e discriminação
em razão de orientação sexual e identidade de gênero, especialmente
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contra a população LGBTI+;
2) Compreender as expectativas das/os operadoras/es dos sistemas de
justiça, direitos humanos e segurança pública e das/os usuárias/os na
prestação dos serviços;
3) Identificar a percepção e os conceitos de violência adotados pela(o)s operadores(a)s e compreendidos pelas/os usuárias/os em razão de orientação
sexual e identidade de gênero (violência e discriminação LGBTI+): qualquer
tipo de ação danosa à integridade física, psicológica, moral ou patrimonial,
em razão de orientação sexual e identidade de gênero, bem como seus
impactos gerados dentro da comunidade (LGBTI+, familiares, amigos).
4) Analisar que tipo/quais ações são apresentadas em cada serviço prestado por organização pública, privada ou do terceiro setor que atue no
enfrentamento da violência e discriminação LGBTI+ no estado do RJ.
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PARTE 01

ETAPAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA LGBTI+
NO RIO DE JANEIRO
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PRÓLOGO

Este trabalho tem como objeto as respostas realizadas pelos
serviços de enfrentamento à violência em razão de identidade
de gênero e orientação sexual no estado do Rio de Janeiro.
Nesse sentido, o ponto de partida deste dossiê foi identificar
os registros de violências existentes nessas demandas da população LGBTI+, o que resultou numa busca de base de dados
sobre violência, especialmente em órgãos públicos, mas não
excluindo os privados e do terceiro setor.
Ao invés da investigação avulsa e descontextualizada dos serviços, eles foram pensados de forma estruturada e sistêmica
em torno de um processo de enfrentamento à violência. E,
como o artigo 144 da Constituição Federal de 1988 dispõe
que a segurança pública é uma questão de ordem pública
e de Estado, entendeu-se que o fio condutor desse processo deveria ser aqueles serviços que atuam diretamente no
enfrentamento à violência em razão da orientação sexual
e identidade de gênero pertencentes a órgãos públicos,
independente de pertencer à esfera nacional, estadual ou
municipal, mas tendo atuação específica dentro do território
do estado do Rio de Janeiro.
Nessa linha, cada um deles também foi categorizado em razão
da atuação neste processo de enfrentamento à violência:
denúncia, prevenção, proteção, investigação, julgamento e
execução. Assim chamada “etapa”, cada serviço, pode atuar
em um ou mais delas, sendo a de execução, a única que foi
excluída a priori para investigação neste projeto, tendo em
vista que esta etapa se dá prioritariamente em estabelecimentos prisionais, cuja organização não possui bases de dados
integrados, organizados e disponíveis para acesso público ou
confiável para análise das informações.
Portanto, como parte central desse processo de enfrentamento à violência no Estado do Rio de Janeiro estão a Polícia
Civil (proteção e investigação), Ministério Público (proteção e
investigação), Defensoria Pública (proteção), OAB (proteção)
e Tribunal de Justiça (julgamento). Especialmente no tema da
violência em razão de orientação sexual e identidade de
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gênero no Rio de Janeiro estão o Disque 100 (denúncia)2 e Rio sem LGBTIfobia (denúncia, prevenção e proteção)3. Há também Coordenadorias Especializadas no atendimento à população LGBTI+ em diversos municípios,
tal como a Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual do Município do
Rio de Janeiro (CEDS)4.
Por fim, seguiu-se a tarefa de investigar quais desses serviços possuíam bases
de dados com registros dos atendimentos ou demandas disponíveis para compartilhamento com o projeto, bem como incluir serviços públicos municipais e
do terceiro setor que também registrassem essas informações.
Os seguintes serviços de enfrentamento à violência LGBTI+ no Rio de Janeiro
foram investigados (e alguns oficiados) para fins de existência e disponibilização das suas bases de dados de atendimentos: Disque 100 (Ministério da
Mulher, Família e Direitos Humanos), Rio sem LGBTIfobia e Disque Cidadania
e Direitos Humanos (Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro)5, Comissão de Combate às Discriminações e
Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional (Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro)6, Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado
do Rio de Janeiro e, diversas organizações não-governamentais7.
Somente o Disque 100, o Disque Cidadania e Direitos Humanos, o Rio sem
LGBTIfobia, a Polícia Civil e o Projeto Casa Arco-Íris do Grupo Arco-Íris de
Cidadania LGBTI8 possuíam uma sistematização própria de dados dos seus
atendimentos especificamente para o enfrentamento da violência LGBTI+ no
estado do Rio de Janeiro. O Disque Direitos Humanos (100), contudo, disponibiliza em seu site as informações agregadas dos atendimentos. Os demais
serviços foram oficiados e, por meio de uma parceria técnica com a Aliança
Nacional LGBTI+, disponibilizaram suas bases de atendimento em microdados,
respeitando o sigilo e as informações sensíveis dos usuários.
2 Para mais detalhes: https://www.gov.br/pt-br/servicos/denunciar-violacao-de-direitos-humanos.
3 Para mais detalhes: http://www.rj.gov.br/NoticiaDetalhe.aspx?id_noticia=8899
4 Para mais detalhes: http://www.multirio.rj.gov.br/media/ceds/index.php?pag=atendimento_lgbt
5 Para mais detalhes: https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noticia/2020/04/17/disque-cidadania-e-direitos-humanos-tira-duvidas-sobre-auxilio-emergencial-de-r-600-no-rj.ghtml
6 Para mais detalhes: https://www.aloalerj.rj.gov.br/services/2
7 Dado aos limites desta publicação não iremos desenvolver em detalhes cada um desses
serviços. Para mais ver: CARRARA et. al, 2017
8 Para mais detalhes: http://www.arco-iris.org.br/
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Figura 2 - Processo de enfrentamento da violência em razão de orientação sexual e
identidade de gênero no estado do Rio de Janeiro
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Além disso, um dos principais serviços de enfrentamento à violência em
razão de orientação sexual e identidade de gênero no Rio de Janeiro não
possui dados organizados e sistematizados sobre seus atendimentos,
qual seja, o NUDIVERSIS, criado em 2011. Este núcleo, é parte subsidiária do Núcleo de Direitos Humanos (NUDEDH), criado em 2004. Ambos
atendem diretamente as demandas da população LGBTI+ do Estado do
Rio de Janeiro no sistema de justiça, seja na esfera criminal, seja na esfera
civil. A ausência de banco de dados e registros de atendimentos desses
serviços (em especial do NUDIVERSIS) resulta numa perda significativa na
análise do processo de enfrentamento à violência haja vista que o Rio sem
LGBTIfobia possui uma parceria institucional muito forte com a Defensoria
Pública e grande parte das demandas são encaminhadas para o NUDIVERSIS para fins de judicialização. As atividades do Projeto Painel da Violência
Contra LGBTI+ no Rio encontrou muitas dificuldades para a participação
de defensores de outros núcleos especializados e de primeiro atendimento nas regiões do Estado, apontando para a necessidade de se consolidar
e aperfeiçoar a atuação da Defensoria Pública como um todo nas ações de
enfrentamento da discriminação e promoção da cidadania LGBTI+.
É importante observar que as organizações não-governamentais (ONGs)
possuem um problema sistêmico de ausência de bases organizadas e
sistematizadas nos seus atendimentos ao público LGBTI+. Para além da
identificação dos atendimentos e soluções dos problemas do/as usuário/
as, essa estruturação de dados permite uma análise do funcionamento do
próprio serviço, bem como seu projeto institucional, metas e objetivos.
Daqueles contatados, somente o Grupo Arco-Íris possuía estas informações, mesmo que apenas para o ano de 2019, durante a vigência do projeto Casa Arco-Íris, cujo objetivo era garantir o amparo psicológico, jurídico
e social gratuito a pessoas LGBTI+ em situação de discriminação ou busca
por direitos. Desde 2015, o programa Rio sem LGBTIfobia vinha sofrendo
dificuldades financeiras e estruturais, razão pela qual o serviço do Grupo
Arco-Íris se espelhou na sua implementação.
Com relação ao lapso temporal analisado, não foi estabelecida previamente uma delimitação para esta análise. Feitos os contatos com os serviços,
foram solicitadas as bases desde o ano de 2009. Contudo, alguns serviços
não continham esses registros (por diversas questões). No caso da Polícia
Civil, os dados de 2009 a 2016 foram cedidos pela parceria com o programa Rio sem LGBTIfobia, requisitados em 2017 diretamente à Polícia Civil,
enquanto os dados de 2018 a 2020 foram disponibilizados pelo Instituto
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de Segurança Pública (ISP), cuja função é de divulgar os dados relativos à
segurança pública no Rio de Janeiro.
No processo de enfrentamento à violência, o programa Rio sem LGBTIfobia é o único serviço público que não possui um servidor público
dedicado para armazenamento dos dados de institucionalizada pública
e organizada, tal como o Disque 100, a Polícia Civil, a Defensoria Pública
(para casos não LGBTI+) e o Tribunal de Justiça. É interessante notar que,
apesar de funcionar desde 2009, somente com os anos é que houve uma
estruturação e centralização das bases de dados no serviço. Até 2019,
havia um cargo dentro do programa que cuidava do monitoramento dos
dados e atendimentos, mas o preenchimento da base, bem como sua
edição, era descentralizado e as variáveis não tinham padronização. Em
2019, com a nova gestão na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, foi criado um serviço de monitoramento para centralizar e
organizar essas pendências, especialmente na parte de padronização das
variáveis. Nesse sentido, os dados do programa agora estão sendo geridos
pela própria Secretaria, que regula todas as pastas conjuntamente, inclusive o
Rio sem LGBTIfobia. Apesar disso, não houve ainda, por parte do estado do Rio
de Janeiro, a institucionalização dessa base de dados, num servidor público
e protegido, com a utilização de software próprio e uniformizado, interligado
com demais sistemas do próprio estado do Rio de Janeiro, tal como é utilizado
pela Polícia Civil, Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça.
Em resumo, temos as seguintes informações acerca das bases de dados
analisadas e construídas dos serviços que atuam diretamente no enfrentamento da violência em razão da identidade de gênero e orientação sexual
no estado do Rio de Janeiro:
Tabela 1 - Informações gerais sobre os serviços investigados
Serviço
Disque 100

Período

Federal, Pública

Público

Agregado

2011 - 2019

Federal, Pública

Público

Agregado

2019

Federal, Pública

Público

Microdado

2019 - 2020

Polícia Civil

Federal, Pública

Público

Microdado

2009 - 2016
2018 - 2020

Casa Arco-Íris (GAI)

Local, Terceiro setor

Público

Microdado

2019

Disque
Cidadania e
Direitos Humanos
Rio sem
LGBTIfobia
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Esfera, Organização Servidor Tipo de dado

Além destas bases, estarão presentes neste relatório os dados obtidos
através da aplicação dos questionários estruturados pela equipe de
pesquisa e aplicado para usuários e prestadores de serviço do sistema de
segurança, justiça e direitos humanos. Como já apresentado acima, a ampla publicação de pesquisas desenvolvidas e realizadas no Rio de Janeiro
acerca da violência contra a população LGBTI+, demonstra uma dissociação entre a quantidade de pessoas que dizem já ter sofrido violência por
razão de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero e os números
de surgem nas bases. Em outras palavras, às pesquisas de vitimização e
aplicações de survey se aproximam do que seria o quadro geral de violações de direitos da população LGBT no estado do Rio de Janeiro.
Desse modo, após a realização de uma ampla revisão bibliográfica
foram elaborados dois questionários estruturados. As questões incluídas
tiveram como objetivo capturar tanto o perfil mais complexo da população LGBTI+ quanto os tipos de violência, demandas e percepção das/
os operadoras/os do sistema de segurança, justiça e direitos humanos
da sua atuação diária. Nesse sentido, embora centrada nas experiências
de violência e discriminação, a pesquisa voltou-se também para outros
aspectos da vida das pessoas entrevistadas, como sexualidade, renda, religião, situação de moradia, participação política, que também julgamos
ser de interesse para as novas políticas que vêm sendo implantadas no
estado do Rio de Janeiro.
Os questionários aplicados para os usuários tiveram como objetivo compreender esses sujeitos de maneira mais complexa, desde seus aspectos
sociais, aos tipos de violência já sofridas até às razões pelas quais houve
ou não houve denúncia. Em contrapartida, os questionários aplicados
às pessoas operadoras de serviço tiveram como objetivo compreender a
percepção que têm acerca da violência em razão de identidade de gênero
e orientação sexual, assim como o conhecimento sobre decretos e leis
relacionados a esta população. Por fim, também se buscou identificar qual
seria ou não a diferença de perfil destas pessoas operadoras em relação às
usuárias que acessam o sistema de enfrentamento à violência.
Ao final deste relatório, além de apresentarmos com mais detalhes a metodologia de aplicação dos questionários, será anexada a versão completa dos
dois. Com isso, farão parte deste relatório a apresentação dos dados de forma descritiva, bem como sua metodologia de organização e classificação.
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Em paralelo, a fim de suprir uma falta de dados neste processo e complementar a realização de tarefas que a equipe não teria capacidade de
resolver, foram estabelecidas parcerias com instituições de ensino, quais
sejam Direito PUC-Rio, Direito UFF, FGV Direito Rio e Direito UFOP. Tanto
da PUC quanto UFF, foram produzidos documentos sobre a memória de
alguns desses serviços de enfrentamento à violência LGBTI+.
Além disso, na PUC-RIO, o grupo atuou de forma intensa na catalogação
de decisões cíveis e criminais no TJRJ que englobassem o objeto. Infelizmente, esses dados não puderam ser organizados para este dossiê e servirão de base para a próxima etapa. Já na FGV Direito Rio, foi produzido um
painel de visualização (dashboard) para os dados aqui apresentados, de
forma interativa, pública e transparente, a fim de difundir o conhecimento
e o material angariado com a pesquisa. Por fim, na UFOP, a cooperação se
deu a nível acadêmico, na produção de material técnico e analítico para
uso na pesquisa. Infelizmente, também em razão do espaço, não foi possível utilizar o texto nesta obra.
Por fim, é muito importante agradecer, além das instituições acima destacadas, aquelas que disponibilizaram seu corpo administrativo e técnico
para nos ajudar a fazer este Dossiê. Destacamos a Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, a Superintendência de Direitos
Individuais, Coletivos e Difusos desta Secretaria e todos os funcionários do
programa Rio sem LGBTIfobia que receberam a equipe de braços abertos
e com alegria em ajudar.
No Instituto de Segurança Pública (ISP), agradecemos a prestação de
serviço público de qualidade para dúvidas e auxílio em questões institucionais nas informações sobre a Polícia Civil.
Internamente à equipe de técnica e de pesquisadores, importante frisar
que as análises aqui apresentadas não teriam existido sem a presença de
membros qualificados e prestativos em prol do seu resultado. Por isso, o
trabalho do corpo técnico em contato direto com os pesquisadores foi
essencial para que tudo fosse realizado.
Desde março de 2020, momento de publicação do edital público de seleção da pesquisa, até março de 2021, foram 12 meses de intenso suor.
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O início dos trabalhos somente se deu em maio de 2020 em razão da pandemia pela COVID-19, vencendo este obstáculo inimaginável e o adoecimento de alguns de seus membros.
Após três meses de contatos com os serviços e diversos problemas com
fontes de dados, preferiu-se trabalhar apenas com aqueles confiáveis e
com a garantia de um resultado mais eficiente. Dada a impossibilidade
técnica e prática de realizar inferências estatísticas a partir de algumas
bases, preferiu-se a aplicação de questionários com usuárias/os do Rio
sem LGBTIfobia. Mesmo com a perda do objetivo principal, contaria com
resultados positivos para o projeto.
Nesse sentido, podemos dizer que o grande desafio foi a estruturação de
seis bases de dados diferentes de forma sistêmica e correlacionada, bem
como as análises provenientes.

Foram quase seis meses de
intenso trabalho neste fim e
que resultaram os gráficos, tabelas e figuras aqui expostos.
Esperamos que as conclusões e suas recomendações
tenham impacto relevante
no meio filosófico, sociojurídico, político, seja nas esferas
acadêmicas e profissional,
públicas e do terceiro setor.

37

PARTE 02
38

DADOS E ANÁLISES DO PROCESSO DE ENFRENTAMENTO
À VIOLÊNCIA LGBTI+ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Figura 3 - Sumário Painel da Violência LGBTI+ no Rio de Janeiro 2021
Sumário Painel da Violência LGBTI+ 2020
Bases de dados disponíves

Registros realizados

6

Polícia Civil

Polícia Civil

A.

Instituto de Segurança Pública

A.

Rio sem LGBTIfobia

A.

Casa Arco-Íris

A.

Questionário Operadore/as

A.

Questionário Usuário/as

A.

2.182

Atendimentos realizados
Casa Arco-Íris

821

Rio sem LGBTIfobia

6.474

Questionários Aplicados
Questionário Operadore/..

Marco temporal das bases de dados

68

Questionário Usuário/as

185

Pessoas envolvidas nos registros

2020

Sim

2018

Autoria

2.084

38,6%

Vítima

1.833

33,9%

Vítima-Autor

101

1,9%

Testemunha

1.352

25,0%

Outros
Polícia Civil
2016

Dúvida

34

5.404 100,0%

Autoria

1.348

33,1%

Vítima

1.530

37,6%

Vítima-Autor

45

1,1%

Testemunha

1.047

25,7%

102

2,5%

Outros

2014

Total

4.072 100,0%

Total

2012

2010

0,6%

Total

9.476 100,0%

Pessoas atendidas
Casa Arco-Íris

Vítima

257 100,0%

Rio sem LGBTIfobia

Vítima

2.132 100,0%

Polícia Civil

Questionário Usuário/as

Instituto de Segurança Públi..

Questionário Operadore/as

Rio sem LGBTIfobia
Casa Arco-Íris

BLOCO 1: REGISTROS DE VIOLÊNCIA LGBTI+
O registro se refere ao número de arquivo criado no banco de dados,
que pode significar tanto o atendimento, no caso do Rio sem LGBTIfobia
e Projeto Casa Arco-Íris do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+, quanto
a demanda, no caso da Polícia Civil. Nesta, o número de registro apenas
demonstra o primeiro atendimento em delegacia. Qualquer outro atendimento não é computado na base de dados do órgão.
Nos casos de crime de menor potencial ofensivo e contravenções penais,
com a lavratura do termo circunstanciado há o envio do caso diretamente
para o juizado especial/vara competente, muitas vezes com a disponibilização imediata do dia e local da audiência de conciliação. Assim, se
encerra qualquer atendimento futuro em delegacia. Com isso, podemos
contar distintamente o número de registros e determinar (ao menos) a
quantidade de primeiros atendimentos deste serviço.
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Nos demais crimes (médio e grave potencial ofensivo), isso não é possível ser
feito, pois outros atendimentos não são realizados na esfera policial. No caso do
Rio sem LGBTIfobia e da Casa Arco-Íris é possível determinar a quantidade de
atendimentos que a mesma demanda teve no decorrer do período analisado.
1.1. HISTÓRICO DE REGISTROS
Antes de apresentar os registros sobre o programa Rio sem LGBTIfobia,
importante expor a divisão dos Centros de Cidadania por abrangência territorial municipal ou regional. Ele se divide em dez Centros de Cidadania
(CC) LGBTI+. Até junho de 2020, apenas nove estavam em funcionamento.
Abaixo, apresentamos a área de abrangência territorial de cada um deles:
Tabela 2 - Abrangência municipal dos Centros de Cidadania LGBTI+ por municípios
Baixada 1
Duque de Caxias
(Sede)
Belford Roxo
Magé
Guapimirim
Nova Iguaçu
Petrópolis

Baixada Litorânea

Serrana

Arraial do Cabo (sede) Nova Friburgo (Sede)
Armação de Búzios
Cabo Frio
Rio das Ostras
São Pedro da Aldeia
(NAD)
Araruama (NAD)
Iguaba Grande (NAD)

Baixada 2

Médio Paraíba
Volta Rendoda (Sede)

Bom Jardim
Cachoeira de Macacu
Cantagalo

Barra do Piraí
Barra Mansa
Itatiaia

Carmo

Pinheiral

Cordeiro
Duas Barras

Piraí
Porto Real

Macuco

Quatis

Queimados (Sede)

Metropolitana

Santa Maria Madalena

Resende

Itaguaí
Japeri
Paracambi

Niterói (Sede)
Itaboraí
São Gonçalo

São Sebastião do Alto
Sumidouro
Teresópolis

Rio Claro
Rio das Flores

Seropédica

Maricá

Centro Sul

Rio Bonito

Capital
Rio de Janeiro Sede)
Demais Municípios

Trajano Moraes
Tanguá

Miguel Pereira (Sede)
Engenheiro Paulo de
Frontin
Mendes
Paty de Alferes
Vassouras

De junho de 2020 até a presente data, foram criados os Centros e Cidadania LGBTI em Maricá, Campo dos Goitacazes, Nova Iguaçu e o Núcleo
de Atendimento Descentralizado em Santa Cruz (capital). No Gráfico 01
(abaixo), apresentamos os registros realizados pelo Rio sem LGBTIfobia de
janeiro de 2019 a junho de 2020.
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Gráfico 1 - Atendimentos realizados no Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)
Rio sem LGBTIfobia: número de registros/atendimentos por mês
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Rio sem LGBTIfobia: percentual e número absoluto de registros/atendimentos por mês em razão da área geográfica
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Fonte: elaboração própria

A distribuição de áreas geográficas está dividida em capital (Rio de Janeiro), região metropolitana9 e demais (interior), sem espelhar a abrangência
dos Centros de Cidadania LGBT nos municípios. Podemos notar que em
quase um ano e meio de informações analisadas (até junho de 2020) a
maioria dos atendimentos realizados é fora da capital e há uma tendência
de alta para os próximos meses/anos. Ou seja, há mais atendimentos nas
regiões metropolitana e interior devido a sua capilaridade, ainda que a capital tenha a maior área geográfica e sua população também a ser maior
(6.747.815) entre todos os municípios.
Segundo dados do IBGE do ano de 202010, o conjunto de municípios
representados pela região metropolitana possui 5.957.221 habitantes e os
demais 4.661.153.
9 Municípios representados: Belford Roxo, Duque de Caxias, Guapimirim, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Magé, Maricá, Mesquita, Nilópolis, Niterói, Nova Iguaçu, Paracambi, Queimados, São Gonçalo,
São João de Meriti, Seropédica e Tanguá.
10 Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rj.html
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Apesar da população aproximada entre as três áreas, a densidade demográfica no Rio de Janeiro é mais alta em razão da alta população e pequena área geográfica. Comparado a outros municípios, vemos uma área geográfica maior com população mais espaçada e distribuída. Isso demonstra
a importância e necessidade de políticas públicas voltadas para a região
metropolitana e interior do estado no intuito de prover proteção jurídica,
psicológica e assistencial a populações desprovidas de serviços públicos
voltados para o enfrentamento da violência LGBTI+.
Como veremos a frente, a Polícia Civil possui um gargalo nesse atendimento, voltado apenas para questões criminais, enquanto o Rio sem
LGBTIfobia e a Casa Arco-Íris possuem um atendimento multidisciplinar de
proteção e prevenção à violência. Essas três regiões possuem populações
semelhantes, tendo 6.747.815 habitantes na capital, 5.957.221 nos municípios formados pela região metropolitana e 4.661.153 nos demais. Apesar
da densidade demográfica na capital ser maior, a abrangência territorial e
a área geográfica representada pelos municípios do interior questionam a
discrepância acentuada nos dados apresentados entre regiões. O número
de registros entre os anos de 2009-2016 na capital era quase o triplo comparado à região metropolitana e quase quatro vezes mais que o interior.
Logo, é de se espantar que um conjunto de 18 municípios, com população aproximada à capital, esteja com duas a três vezes menos registros
de ocorrência sobre o tema. Diante disso, há duas hipóteses possíveis
à primeira vista: ou os crimes não acontecem na região metropolitana
nem no interior e são uma particularidade à capital ou então há uma cifra
oculta subnotificada de registros nessas regiões por alguma característica
político-social inerente a ela. Acreditamos se tratar da segunda opção.
Conforme capturado pela pesquisa Retratos da Política LGBT (2017, p. 91),
apenas 13,9% dos entrevistados na Parada do Orgulho LGBTI+ de 2012
relataram para alguma autoridade policial ou para o 190 o fato criminoso
no qual foram vítimas, o que não significa necessariamente que o registro
foi realizado. Da mesma forma, podemos levar o questionamento para
a quantidade de registros realizados por mês. Em 2016, pico do gráfico
02, temos 314 registros de ocorrência realizados nesta motivação, com
uma média de 26 casos por mês, praticamente um por dia. Em 2017, na
pesquisa realizada pelo ISP, totalizaram-se 431 registros de ocorrência, um
aumento de 37% comparado ao ano anterior, especialmente em razão da
metodologia de palavras-chave (ISP, 2018, p. 20).
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A partir de 2018, é impossível presumir a priori quantos registros se enquadram como LGBTIfobia, pois não há como selecionar esses registros da base
total de dados DECRADI.
Contudo, partindo do princípio que se trata de uma delegacia especializada, seus registros se presumem classificados como LGBTIfobia de forma
correta. De qualquer forma, nos questionamos se esses números (ainda
que alarmantes) remetem à realidade social ou representam apenas uma
face deles. Citamos alguns exemplos fáticos para problematizar esses
dados. Imagine uma situação na qual houve a prática de diversos xingamentos realizados por um desafeto da vítima em razão da sua orientação
sexual ou identidade de gênero, todos feitos em ambiente virtual. É
melhor realizar o registro na DECRADI ou na Delegacia de Repressão aos
Crimes de Informática (DRCI)? Sendo na primeira opção, dado o paradeiro
e qualificação desconhecida, seria a melhor opção, mas não apareceria na
base de dados.
Além disso, se essa suposta autora do fato fosse a irmã, configurar-se-ia
violência doméstica, razão pela qual poderia ser registrada na Delegacia
de Atendimento à Mulher (DEAM) ou na DECRADI. Isso porque quem
está na capital do Rio de Janeiro tem leque de opções, mas outras áreas
não, razão pela qual nem todo registro de ocorrência sobre LGBTIfobia
(assim como outros crimes) não ficam limitados à competência territorial tampouco à especialidade da delegacia. Contudo, sabemos que isso
não é a realidade fática nas delegacias do estado do Rio de Janeiro. Se já
há dificuldade em realizar esses registros de LGBTIfobia em delegacias
competentes territorialmente, que dirá quando estiver fora da abrangência ou não houver uma especializada. Por isso, perguntamos: será mesmo
que apenas uma pessoa é atingida por dia pela violência LGBTIfóbica em
todo estado do Rio de Janeiro com 17 milhões de pessoas? Nesse sentido,
também perguntamos: quais particularidades existentes no contexto das
delegacias das regiões metropolitanas e do interior não permitem os registros de ocorrências? As pessoas não conseguem realizá-los, ou há uma
falta de interesse, medo ou receio das vítimas em procurar as delegacias?
Mais ainda, como é possível monitorar e aperfeiçoar o atendimento e demandas de violência nas áreas das delegacias espalhadas pelo estado do
Rio de Janeiro, bem como na própria DECRADI, se não é possível identificar a quantidade, tipo e formas de violências existentes?
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Como alternativa para essas hipóteses, indicamos prioritariamente a
realização da comunicação do registro de ocorrência pela internet no site
da Polícia Civil11. Porém, como é recebida como Verificação de Procedência das Informações (VPI), a denúncia pode ser arquivada discricionariamente pela autoridade policial (diferente do inquérito policial). Caso isso
aconteça, uma das alternativas é contatar uma/um advogada/o particular
ou ligada/o a uma organização de defesa de direitos, bem como procurar a Defensoria Pública para protocolar uma Notícia Crime na Seção de
Suporte Operacional (SESOP) da delegacia competente ou ajuizar uma
ação diretamente no Poder Judiciário, pois, sendo o caso, o Ministério
Público oferecerá a denúncia (havendo indícios de autoria e materialidade
e plena descrição dos fatos) ou enviará à autoridade policial para novas
diligências. Se for o caso de crime de injúria, difamação ou calúnia, por ser
de ação penal privada, é necessário que todos os elementos já sejam informados da forma mais pormenorizada possível a fim de identificação da
autoria e materialidade, pois dificilmente haverá uma atuação mais direta
do Ministério Público e da Delegacia Policial nesses casos.
Essa conclusão vai de encontro com o número de atendimentos por
Centro de Cidadania LGBTI+ (conforme tabela em anexo). Notamos que
os CC LGBTI+ da Baixada1, 2 e Serrana se destacam dos demais, inclusive
em relação à Capital, em número de atendimentos realizados. Mais ainda,
quando os CC LGBTI+ Centro-Sul e Médio Paraíba foram inaugurados
no final de 2019, notamos que o número de atendimentos aumentou
significativamente. Não houve também uma queda brusca no total de
atendimentos no período analisado em razão da pandemia do COVID-19.
Isso tudo reforça a necessidade dos atendimentos especializados e cuidados primários para a população LGBTI+, especialmente num período de
pandemia como em 2020 e 2021, bem como a importância dos Centros
de Cidadania LGBTI+ nos municípios da Região Metropolitana e interior
do Rio de Janeiro.
Além disso, é importante observar que os dados expostos na tabela acima
e nos gráficos a seguir derivam da leitura automática da base de dados e
seus microdados. De certa forma, os dados possuem grande similaridade
àqueles divulgados pelo próprio órgão, o que é algo bastante considerável diante das limitações estruturais e físicas do serviço em razão da
ausência de servidores de banco de dados institucionais para centralização dos registros.
11 Disponível no link: https://dedic.pcivil.rj.gov.br/Questionario.aspx
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Além de prestar informações com rapidez, a transparência adotada na
divulgação dos dados e resultados são fatores de excelência do serviço,
especialmente para questões de avaliação da política pública e implementação de novas agendas, fato que deveria ser um norte para toda
administração pública direta e indireta, e principalmente os demais
serviços presentes no processo de enfrentamento à violência em razão
da orientação sexual e identidade de gênero.
Já na Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, a lógica é um pouco diversa.
Antes de tudo, importante ressaltar que os registros sobre demandas/
primeiros atendimentos na Polícia Civil se somam por duas bases: a
primeira, da própria Polícia Civil, requisitada diretamente pela, à época,
Secretaria de Estado e Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH)
em 2017; a segunda, do Instituto de Segurança Pública (ISP), foram enviados somente os dados do período de dezembro de 2018 a março de 2020
da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI).
A base enviada diretamente pela Polícia Civil teve como critério chave
o campo “motivação presumida”, cuja categoria foi “homofobia”. Diante
disso, foi possível analisar quais registros tinham elementos que caracterizavam a presença de LGBTIfobia e quais não era possível identificar, seja
porque estavam classificados erroneamente seja porque não tinham uma
descrição pormenorizada do fato. Já na base capturada pelo Instituto de
Segurança Pública (ISP), o campo de “motivação presumida” é classificado como dado sensível pela Polícia Civil, não havendo possibilidade de
acesso nem mesmo para o próprio ISP. Nesse sentido, a alternativa viável
foi a filtragem dos dados em razão da “circunscrição”, tendo como categoria a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI).
O problema principal é que esta delegacia, apesar de especializada, não
atua somente com crimes envolvendo orientação sexual e identidade de
gênero, mas também crimes resultantes de discriminação ou preconceito
de raça, cor, etnia e procedência nacional. Isso tudo, pois a DECRADI tem
a finalidade de combater todos os crimes contra pessoas, entidades ou
patrimônios públicos ou privados, cuja motivação seja o preconceito ou
a intolerância.
Logo, ao disponibilizar os dados dessa forma, diante da impossibilidade
de captura direta na base da Polícia Civil, surgem diversas complicações
práticas que impedem uma análise mais pormenorizada dos dados.
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Contudo, para seus próprios relatórios, o ISP adota uma alternativa metodológica para dar mais credibilidade e abrangência à base de dados. Por
exemplo, os relatórios sobre LGBTIfobia (ano base 2017) e também sobre
Crimes Raciais (ano base 2018 e 2019), utilizaram como metodologia a
busca por palavras chaves na “Descrição do Fato” e manipulação especial
por um policial civil que participa da equipe para filtragem e classificação
dos dados, tal como é citado no relatório de Crimes Raciais: “a identificação da motivação do crime se deu após a leitura das dinâmicas dos fatos
feita por policial civil da equipe do ISP, permitindo, assim, pela primeira
vez, obter números oficiais de crimes raciais para o estado do Rio de
Janeiro” (ISP, 2020).
A ideia é simples. Tendo em vista que a captura de dados utilizando o
campo “motivação presumida” é problemático dado que o preenchimento direto por cada policial, de cada delegacia, em cada registro de ocorrência, a alternativa é “burlar” o sistema com uma pesquisa pelo campo
“descrição do fato” e enquadramento da “motivação” com a filtragem
manual realizada por um policial civil. A grande discussão é que para a
filtragem do que é ou não enquadrado como racismo ou LGBTIfobia, por
exemplo, é utilizado um conceito da Secretaria Nacional de Segurança
Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública (Senasp/MJSP), o
que, por si só, gera bastante discussão. Porém, mais que isso, não há uma
conferência dessa aplicação e seleção de casos.
Por isso, entende-se que há diversos problemas com a utilização dessa
metodologia, ainda que aplicada de boa-fé. Independentemente de ser
uma pesquisa baseada diretamente na “motivação presumida” e outra
com base em “palavra-chave”, sempre haverá possíveis problemas que
impactam a metodologia. No primeiro caso, dado que o preenchimento
do campo é realizado pelos próprios policiais em qualquer parte do território do estado do Rio de Janeiro, é muito provável que diversas questões
sobre LGBTIfobia não tenham sido assim categorizadas e não estejam na
base. Além disso, diversas outras podem estar ali, mas não haver informações suficientes para subsunção ao conceito de LGBTIfobia. Já no caso
de busca por palavra-chave, a grande questão é garantir que as palavras
escolhidas abranjam ao máximo o tema investigado. Em ambos os casos
é impossível, de forma lógica, garantir que a totalidade de casos esteja
sempre garantida, pois ambos permitem que ao menos um registro de
ocorrência sobre LGBTIfobia não esteja na base de dados capturada. A
questão é verificar qual dessas duas opções oferece uma base de dados
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mais íntegra, transparente, menos avessa a problemas metodológicos e
mais viável de ser replicada12.
Nesse sentido, entendemos que a metodologia de “palavra-chave”, e
atualmente replicada pelo ISP em ao menos dois de seus relatórios, apesar
de solucionar um problema importante de abrangência da base de dados,
gera ao menos dois problemas estruturais graves: primeiro, ao deixar
para um policial civil (em razão da sensibilidade dos dados) a tarefa de
preenchimento/separação dos casos válidos/inválidos para formação da
amostra a ser analisada, se está “terceirizando” uma etapa crucial do processo de estruturação da base de dados e que impacta diretamente todas
as etapas posteriores de análise. Primeiro, não se sabe (nem tampouco foi
explicado) como foi realizada a qualificação desse policial civil para tratamento dos dados, pois foge a sua área de conhecimento. Pergunta-se: foi
realizado algum curso, workshop, etc.? Quem é esta pessoa, dada que não
pertence exclusivamente à equipe? Em caso de substituição, como fica?
Em toda pesquisa que a subjetividade do pesquisador pode influenciar
diretamente a seleção da base de dados e a parcialidade das análises, a
alternativa é realizar um sistema de controle, por outra pessoa (ou até
grupo) no qual há uma revisão da tarefa realizada. Na estatística, isso é
bastante utilizado, em razão do rigor metodológico, a fim de ter uma
amostra que represente, com grau alto de certeza, o perfil da população
investigada. Nesse sentido, a grande questão que se coloca aqui é: dado
que a análise dos registros de ocorrência tem que ser realizada por um policial civil, devido à sensibilidade dos dados, sendo o único que pode fazer
isso, ao estar diante de um conceito que não é claro/simples, tampouco
há informações suficientes na descrição dos fatos para isso, como fazer
análises que se enquadram em duas alternativas (sim/não)? Ainda que o
conceito-guia seja definido, todos os casos se aplicam 100% ao conceito,
não havendo qualquer caso como dúvida? Há possibilidade de controle
externo ao policial civil?
12 Uma solução lógica para a questão é a verificação de todos os registros presentes no banco
de dados e filtragem manual dos casos. Uma alternativa seria também a estatística, mas independentemente da quantidade de certeza ajustada para garantia da integridade da captura
da amostra, a margem de erro possibilitaria a exceção lógica para a totalidade dos registros da
pesquisa. A diferença de ambos os casos acima discriminados como alternativas para as duas
metodologias anteriormente mencionadas no texto é que, naqueles (total do banco de dados
ou estatística) se conhece a totalidade dos casos da população de registros de ocorrência e,
ao menos, pode ser calculado (e minimizado ao máximo) o percentual de erro da pesquisa; já
nestes (campo motivação ou busca por palavras-chave) não se tem ideia da quantidade total
de registros de ocorrência ou mesmo acesso a tais informações.
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Há revisão da forma de preenchimento a fim de detectar algum erro? Entendemos que, se todas (ou a maioria) das respostas às perguntas for negativa,
ainda que a base possa abranger uma quantidade alta de casos, o problema
de confiança e checagem de dados afetam diretamente os resultados.
Além disso, há também uma questão de transparência do processo de
solicitação e captura das bases no servidor da Polícia Civil. Tendo em
vista que não são utilizados os processos formais de acesso aos dados
disponíveis para quaisquer cidadãos, temos uma base de dados da Polícia
Civil que não é transparente o suficiente para a realização de estudos
autônomos de forma contínua e independente. Se nem mesmo o ISP
tem permissão de acesso de dados e classificações importantes para a
realização de relatórios e dossiês é possível dizer que a autarquia está
realizando sua missão, ou seja, “produzindo informações e disseminando
pesquisas e análises com vistas a subsidiar a implementação de políticas
públicas de segurança e assegurar a participação social na construção
dessas políticas”?
A carência de acesso aos dados de forma autônoma, sem a necessidade
de intervenção da Polícia Civil, reflete também na transparência da própria
Polícia com a sociedade. A utilização de fluxos informais para a realização
de dossiês e relatórios, na análise de informações sensíveis, reflete uma
política pública com caráter governamental, ausente de um nível Estatal,
sendo assim alheia a intervenções políticas subjetivas e chancelada por
um interesse público acima de qualquer vontade particular. Na prática,
se é preciso que policiais civis analisem dados sensíveis para elaboração
de dossiês e relatórios, não há uma política pública estatal e autônoma o
suficiente de decisões governamentais que respeite fluxos formais de procedimentos. Não é possível dizer, também, que esse fluxo de informações
é autônomo e imparcial, dado que não permite que um terceiro, ausente
de interesse político, análise de forma completa a política pública. Diante
disso, ao nosso entendimento, se esses mesmos dados e relatórios não puderem ser acessados e replicados pela população pela simples requisição
de informações ao ISP, é possível dizer que a missão da autarquia não está
sendo realizada na sua completude.
Importante deixar claro que os dois problemas acima relatados derivam
de uma ineficiência estrutural do Estado e não do órgão (ISP). Trata-se de
uma questão de estruturação dos dados e organização das informações
para produção de relatórios com efeitos diretos em políticas públicas na
área da segurança pública. Se, quando requisitado, o Estado não possibilita identificar como, quantos, onde, quem e de que forma determinado
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crime ocorre, o problema não está no fim, mas sim no meio, neste caso, a
estruturação dos dados.
Nesse sentido, sequer podemos entender se a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a aplicação da Lei 7.716/1989 aos casos
de LGBTIfobia, está sendo aplicada pelas delegacias ou mesmo se a lei
influenciou a quantidade de registros de ocorrência. O problema, anterior
a este, está na identificação dos próprios registros de ocorrência que
tratem sobre LGBTIfobia no estado do Rio de Janeiro. Ou seja, não há hoje
como saber quantos registros de ocorrência são feitos em cada delegacia
do estado do Rio de Janeiro sobre violência em razão de orientação sexual
e identidade de gênero de forma clara, objetiva, direta e transparente.

Todo esse texto introdutório tem como objetivo contextualizar os dados apresentados a
seguir pela pesquisa. Neste primeiro momento, não se tem o intuito de problematizar ou
analisar a extensão desses problemas. Aqui,
apresentamos o terreno arenoso da segurança pública no estado do Rio de Janeiro, em
relação aos dados de violência à população
LGBTI+, para semear questões interessantes
a serem refletidas posteriormente. No Gráfico
apresentamos os registros da Polícia Civil.

49

Gráfico 2 - Registros de ocorrência e primeiros atendimentos realizados pela
Polícia Civil (2009-2016; 2018-2020)
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Como exposto anteriormente, os gráficos da Polícia Civil, a partir de 2018,
apresentam dados apenas da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI). Nesse sentido, não é possível saber a quantidade de
registros de LGBTIfobia apenas com as informações atuais. Sendo assim,
os anos de 2018 e 2020 foram classificados como “dúvida” no tocante a
“indícios de homofobia”.
Ainda assim, é possível realizar algumas inferências a partir dos dados
2009-2016, especialmente aqueles com registros classificados como
“sim”. Notamos que desde 2009 o número de registros nesta classificação
aumenta consideravelmente até 2016. É possível perceber também que a
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capital é a região mais representada, sempre acima de 50% do total, seja
naqueles com dúvida, seja naqueles com certeza.
Contrastando com os dados da DECRADI, nota-se que 2019, primeiro ano
efetivo de funcionamento da delegacia especializada, o número total se
aproximou do pico atingido nos anos anteriores. Ainda assim, a concentração na capital e a quantidade de casos nos demais municípios do estado
do Rio de Janeiro, abaixo dos 15%, demonstram que é necessária uma
interiorização da política pública de segurança pública, fato que fica mais
evidente com a demonstração abaixo.
Figura 4 - Quantidade de registros de ocorrência nos municípios do estado
do Rio de Janeiro (2009-2016; 2018-2020)
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Fonte: elaboração própria

Aproximadamente 57% das demandas da Polícia Civil estão no município
do Rio de Janeiro. Nota-se uma diminuição das denúncias com o distanciamento a partir da capital e em número significativo de municípios sem
qualquer registro de violência em sete anos de dados, incluindo aqueles
que foram classificados como “dúvida” quanto aos indícios de LGBTIfobia.
Ainda assim, é importante notar que diversos municípios possuem menos
que 10 registros, especialmente com a distância da capital. De antemão,
levantamos duas hipóteses possíveis: o encaminhamento e a confiança na
instituição para o registro de ocorrência por parte da vítima a fim de resolver a sua demanda e resistência no registro de ocorrência em delegacia.
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De qualquer forma, ambas as hipóteses confirmam diversos estudos já
existentes sobre a cifra oculta da violência e seus efeitos nas políticas de
segurança púbica.
Na capital, por exemplo, notamos abaixo que a distribuição entre bairros
na cidade do Rio de Janeiro também não é equânime, tendo bairros com
alta representação e outros sem qualquer tipo de registro. Grande parte dos
registros de violência estão na zona sul e zona norte. Contudo, os focos com
maior registro estão na Taquara, Centro, Copacabana e Leblon. Vale observar
que, para efeitos do mapa abaixo, consideramos também apenas os registros
realizados entre 2009-2016, incluindo aqueles categorizados como “dúvida”
quanto aos indícios de LGBTIfobia, tendo em vista que o período de 2018
a 2020 concentra os registros na DECRADI (Delegacia de Crimes Raciais e
Delitos de Intolerância), e que inflaria e distorceria o gráfico.
Figura 5 - Quantidade de registros de ocorrência na Polícia Civil na cidade
do Rio de Janeiro
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Fonte: elaboração própria

Seguindo essa linha de raciocínio sobre interiorização e aumento da
capilaridade dos serviços voltados para o enfrentamento da violência em
razão de orientação sexual e identidade de gênero, analisamos a seguir
os dados provenientes da Casa Arco-Íris, serviço gratuito fornecido pelo
Grupo Arco Íris (GAI) durante o ano de 2019.
Espelhado no Rio sem LGBTIfobia, as consultas disponíveis abarcavam as
áreas jurídica, psicológica e assistencial, todas de forma gratuita à população LGBTI+. O serviço prestado pela ONG durou somente um ano em
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razão das dificuldades financeiras enfrentadas pelos altos custos de manutenção e funcionamento na região central do Rio de Janeiro. Ainda assim,
o espólio deixado abarcou a base de dados de atendimentos realizados
no ano de 2019, com alta qualidade de organização e preenchimento,
possibilitando assim os resultados e análises a seguir expostos.
Gráfico 3 - Atendimentos realizados pela Casa Arco-Íris (2019)
Casa Arco-Íris: número de registros/atendimentos por mês
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Fonte: elaboração própria

Notamos que o ano de 2019 nos atendimentos do serviço se divide em
duas fases distintas, correspondendo ao primeiro e segundo semestres do
ano. Na primeira parte, os atendimentos mal chegavam a 80 mensais. A
partir do segundo semestre, apesar do pico desproporcional em novembro,
o cenário demonstra um serviço com o dobro (ou até o triplo) de atendimentos mensais nos meses de agosto a dezembro.
Caso o serviço tivesse continuidade, seria possível esperar ao menos a
manutenção, ou até a crescente, da quantidade de atendimentos caso a
tendência de novembro se mostrasse contínua. De qualquer forma, importante ressaltar que não foi possível realizar uma avaliação comparativa
com outros serviços de outras ONGs em razão de um problema sistêmico
de falta de registros dos atendimentos, ou mesmo registro de banco de
dados, ainda que se tenha notícia de que várias ONGs realizam serviços similares. Tais dados seriam importantíssimos para compreender a
capilaridade de suas atuações, bem como entender as necessidades locais
de cada região. Mesmo assim, tal insuficiência de dados é compreensível
dadas as limitações tecnológicas, econômicas e sociais de tais grupos.
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O problema maior é quando a Defensoria Pública do Estado do Rio de
Janeiro não possui dados sistematizados, especialmente quando oferece
atendimento especializado e sensível à população LGBTI+, como é o caso
do Núcleo de Diversidade Sexual e Direitos Homoafetivos (NUDIVERSIS).
BLOCO 2: PERFIL DAS VÍTIMAS E AUTORIA
Como dito anteriormente, é necessário compreendermos a população
LGBTI+ como diversa dentro dos seus próprios segmentos. Assim, nesta
seção iremos apresentar dados acerca do perfil de autoria, das vítimas e
dos usuários, tais como: orientação sexual e identidade de gênero; raça/
cor; faixa etária; nível educacional; profissão; renda bruta e situação de
moradia. Nos subcapítulos a seguir, apresentaremos o perfil das pessoas que procuraram os serviços de enfrentamento no estado do Rio de
Janeiro numa perspectiva interseccional, ou seja, cruzando informações
sobre identidade de gênero, orientação sexual, raça, faixa etária, nível de
escolaridade, renda e religião. Não necessariamente todos os serviços
possuem todas essas categorias e classificações.
2.1. TIPO DE ENVOLVIMENTO
Tabela 3 - Perfil das pessoas envolvidas nos registros da Polícia Civil
Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Polícia Civil

Sim
Dúvida

Autoria

Vítima

Vítima-Autor

Testemunha

Outros

1.003

1.017

33

507

26

743

1.006

18

376

76

A partir dos dados de registros da Polícia Civil foi possível levantar o
envolvimento das pessoas nos registros de ocorrência: autoria, vítima, vítima-autoria ou testemunha. Percebemos que o número total de vítimas registradas nos dados da Polícia no intervalo aproximado de 10 anos (2.023)
é inferior ao número de vítimas registradas em um ano e meio no Rio sem
LGBTfobia (2.132). E essa diferença tende a aumentar ainda mais tendo em
vista que a base disponibilizada não contém só casos de LGBTIfobia.
Além disso, apesar de próximos, o número de vítimas do que o número
total de autoria (1746). Isso demonstra que há registros sem a informação
de autoria ou há mais de uma vítima em cada registro. Analisaremos a
frente essas hipóteses.
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Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 4 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia, Casa-Arco-Íris e entrevistadas em razão
da identidade de gênero e orientação sexual

2.2. ORIENTAÇÃO SEXUAL/IDENTIDADE DE GÊNERO
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Casa-Arco-Íris -(2020)

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)

2.2. ORIENTAÇÃO SEXUAL/IDENTIDADE DE GÊNERO - CONTINUAÇÃO
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Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as (2020)

Questionários operadores/as (2020)

2.2. ORIENTAÇÃO SEXUAL/IDENTIDADE DE GÊNERO - CONTINUAÇÃO

Ao compararmos os dados acima, podemos perceber que a maioria dos
registros na Polícia Civil (98,5%) e no Rio sem LGBTIfobia (58,1%) não
continham informações acerca da orientação ou identidade de gênero
das pessoas envolvidas. Como já observado por Carrara et al (2017), é
bastante provável que na designação “sexo” os profissionais da Polícia Civil
realizem o registro de acordo com o sexo de registro civil, incluindo nas
categorias “homem” e “mulher” pessoas cisgênero e transgêneros. Além
disso, o campo orientação sexual até recentemente não existia no banco
de dados deste serviço, justificando sua baixa quantidade, mas demonstrando que, ainda assim, não se trata de uma prioridade no preenchimento dos registros.
Quanto à identidade de gênero, interessante notar que os serviços possuem perfis diversos. Na Polícia Civil, apesar dos homens aparecerem em
36% dos registros, a quantidade sem informação atingiu 42%. Já no Rio
sem LGBTIfobia e na Casa Arco-Íris, uma situação se destaca: o número de
mulheres transexuais atendidas se aproxima de 20% do total. Somando
também os homens transexuais temos quase 30%. Ou seja, quase 1/3 do
total de usuárias/os no Rio sem LGBTIfobia, da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, e Casa
Arco-Íris, do Grupo Arco-Íris, são pessoas trans13 .
Quanto ao gênero, notamos que homens, especialmente cisgênero, ainda
são maioria, tanto no Rio sem LGBTIfobia (47,2%) quanto na Casa Arco-Íris
(54,1%), enquanto mulheres se aproximam com 37,8% e 38,1%, respectivamente. Vale destacar, que, apesar de haver registros das categorias
“homem cisgênero” e “homem transexual” a maioria dos registros aparecem apenas com a categoria “homem”. Esse caso ocorre também com a
categoria “mulher”.
Dessa forma, em todas as bases observamos que as categorias de identidade de gênero e orientação sexual são recolhidas em conjunto, não
possibilitando por exemplo ter conhecimento acerca da orientação sexual
das pessoas trans entrevistadas. Atentos a essa questão, para o questionário das/os usuárias/os e das/os prestadoras/es, elaborados pela equipe,
as perguntas sobre identidade de gênero e orientação sexual foram feitas
em separado.

13 Utilizamos a categoria trans como agregadora das identidades: Mulher transexual, Homem
Transexual, Travesti, Homem Transgênero e Trans Não-Binárie.
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Ao cruzarmos essas duas variáveis, podemos observar pelos quadros correspondentes que o número de pessoas trans entrevistadas soma 38,3%
do total, se aproximando da proporção observada nos dados do Rio Sem
LGBTIfobia e da Casa Arco-Íris. Com relação a orientação sexual, grande
parte das pessoas entrevistadas se identificam como “homossexual” ou
gay”, em seguida de “heterossexuais”.
Diante dessas informações, concluímos que os dados da Polícia Civil se
destacam pela quantidade de número de registros de ocorrência sem informação sobre sexo (42%) e orientação sexual (98%) e tampouco utilizam
critérios de identidade de gênero. Esse problema também é identificado
no Dossiê LGBT (ano base 2017), elaborado pelo ISP (2018, p. 26-27). As
mulheres representam 21% do total nos registros, sendo as vítimas perto
dos 8,2%, com 776. Interessante notar que, em números absolutos, a
quantidade de mulheres atendidas em um ano e meio do programa Rio
sem LGBTIfobia é de 1006, número 26% maior que a polícia em 10 anos.
De qualquer forma, notamos nos três serviços um problema no preenchimento da orientação sexual das/os usuárias/os na base de dados, bem
como uma necessidade de padronização das categorias de identidade
de gênero. Ao virarmos a lente para o quadro das/os prestadoras/es, podemos afirmar que o perfil destas/es profissionais é do gênero feminino,
cisgênero e heterossexual. Assim, podemos apontar essa distinção entre
quem atende e quem denuncia como uma das possibilidades para os
problemas observados no preenchimento das informações.
A seguir, passaremos às análises sobre raça e cor.
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Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 5 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia, Casa Arco-Íris e entrevistadas em razão da
identidade de gênero e raça/etnia

2.3. RAÇA/COR
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020 / Casa Arco-Íris (2019)

2.3. RAÇA/CO - CONTINUAÇÃO
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Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as e operadores/as (2020)

2.3. RAÇA/CO - CONTINUAÇÃO

De antemão, notamos uma gama de nomes para determinação da raça
e etnia. No Rio sem LGBTIfobia notamos, por exemplo, a presença de
negra, preta e parda. Normalmente, o termo negro/a é entendido como a
soma de preto/a e pardo/a. Contudo, aqui, não parece haver um padrão
definido de preenchimento, tampouco critério para qual categoria utilizar:
raça, cor ou etnia. Diante disso, a alternativa foi reuni-las para análise, mas
respeitando a contagem única dos seus indivíduos.
Notamos, novamente, que a Polícia Civil também não possui um padrão
de preenchimento de informações sobre cor e raça, com 95% deles sem
informação. Em 2017, o ISP relatou 54,8% de brancas/os, 30,9% de pardas/
os e 11,4% de pretas/os, totalizando esses últimos dois 42,3% (ISP, 2018,
p. 28). Esse fato contrasta bastante com o perfil de usuárias/os do Rio sem
LGBTIfobia e Casa Arco-Íris. Apesar das pessoas brancas serem maioria
quando analisadas singularmente entre as categorias, quando juntamos
negras/os, pretas/os e pardas/os, temos 56,8% no Rio sem LGBTIfobia e
58,8% na Casa Arco-Íris. Além disso, pessoas transexuais negras, pretas e
pardas representam uma significativa parcela do/as usuário/as da Casa
Arco-Íris (16,3%) e do Rio sem LGBTIfobia (14.3%).
Ao observarmos o quadro com os dados dos questionários, diferente do
que surgiu no aspecto da sexualidade, a porcentagem de quase 60% de
negras/os, pretas/os e pardas/os entre as/os usuárias/os se repete. No
universo de operadoras/es e usuárias/os, respectivamente, temos 60,3%
e 61,1%, de pessoas pretas e pardas que responderam ao questionário.
Relacionamos essa porcentagem ao número expressivo de prestadoras/
es do RSH que responderam ao questionário em detrimento ao baixo
número de respostas vinda de profissionais dos órgãos jurídicos, como a
defensoria, ministério público e outros setores onde a população negra
está menos presente. Somado às inferências anteriores, podemos perceber que o perfil de usuárias/os vítimas dos serviços com atendimento assistencial e psicológico se diferencia bastante daquelas/es que procuram a
Polícia Civil para realização do registro de ocorrência. Infelizmente, a falta
de informação impede uma análise mais aprofundada das questões, mas,
ainda assim, permite identificar comportamentos distintos na população.
Seguindo essa linha, apresentamos abaixo a tabela sobre faixa etária nos
serviços. As idades foram agregadas e padronizadas, sempre tendo como
marco aquela idade no momento do atendimento/registro.

63

64

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 6 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia, Casa Arco-Íris e entrevistadas em
razão da identidade de gênero e faixa etária

2.4. FAIXA ETÁRIA
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020 / Casa Arco-Íris (2019 )

2.4. FAIXA ETÁRIA - CONTINUAÇÃO
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Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as e operadores/as (2020)

2.4. FAIXA ETÁRIA - CONTINUAÇÃO

A partir das tabelas podemos perceber que a violência LGBTIfóbica ocorre
em todos os níveis de idade. Ao observarmos a tabela com os dados da
Polícia Civil, identificamos novamente um alto índice de registros sem informação da idade das vítimas, autoras/es e testemunhas (18,8% do total
de registros). Apesar desta defasagem de informação, a faixa etária que se
destaca com o maior número de casos está entre 30-39 anos (9%) seguida
daquelas entre 25-29 anos (6,2%) e 21-24 (5,0%).
Esse mesmo perfil de vítimas é também identificado no Rio sem LGBTIfobia, Casa Arco-Íris e pelos questionários.
Neste último, identificou-se uma concentração de homens cisgêneros
nas faixas de 25-29 anos (8,1%) e entre 40-49 anos (9,2%). Já o perfil das/
os prestadoras/es se mantém como já apresentado, se concentrando em
mulheres cisgêneras nas faixas de 25-49 anos. De qualquer forma, é preciso frisar que há ainda um problema sério de registros sem informação.
Isso já foi identificado previamente pelo Dossiê LGBT produzido pelo ISP
(ano base 2017), no qual 41,3% das vítimas pertencentes entre 18-29 anos
e 29% entre 30 - 39 anos (2018, p. 30). Entre as/os autoras/es da agressão a
faixa etária se concentra entre 30-49 anos, somando 11,5% dos casos.
Ao mesmo tempo que esses dados demonstram que as vítimas de violência LGBTI+ que procuram os serviços públicos se concentram nos 20 aos
40 anos, também fica claro que essa não é uma categoria que os diferencia, mas sim os assemelha. Importante ressaltar novamente que estamos
falando daquelas somente pessoas que procuram os órgãos públicos ou
do terceiro setor para atendimento. Ou seja, nosso perfil é essencialmente
das pessoas que sofrem violência em razão da orientação sexual e identidade de gênero e que comunicam a esses serviços para atendimento
especializado. É possível que muitas sofram a mesma violência, mas não
a registram. No entanto, não é possível saber, aqui, somente com estas
informações, a previsibilidade em torno desse número.
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Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 7 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia, Casa Arco-Íris e entrevistadas
em razão da identidade de gênero e escolaridade

2.5. INSTRUÇÃO/NÍVEL ESCOLARIDADE
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020 / Casa Arco-Íris (2019)

2.5. INSTRUÇÃO/NÍVEL ESCOLARIDADE - CONTINUAÇÃO
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Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as e operadores/as (2020)

2.5. INSTRUÇÃO/NÍVEL ESCOLARIDADE - CONTINUAÇÃO

Quanto ao nível de escolaridade das vítimas, não é possível obter essa
informação com os dados do Rio Sem LGBTfobia, tampouco da Polícia
Civil. Apesar do alto índice de “sem informação”, podemos perceber
pelos dados do Questionário do/as Usuário/as, que a maioria dos usuários/as possui Ensino Médio Completo/Incompleto e Ensino Superior
Completo/Incompleto, não tendo diferenças substanciais entre esses
dois níveis de escolaridade.
Com relação aos prestadores, a grande maioria se concentra na faixa de
Ensino Superior Completo/Incompleto, dado já esperado em razão da necessidade deste nível de formação para ocupação da grande maioria dos
cargos nas áreas de segurança, assistência social e direitos humanos.
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020) / Casa Arco-Íris (2019)

Tabela 8 - Perfil das pessoas atendidas pelo Rio sem LGBTIfobia, Casa Arco-Íris e entrevistadas em razão da identidade
de gênero e renda mensal

2.6. RENDA BRUTA
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Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as e operadores/as (2020)

2.6. RENDA BRUTA - CONTINUAÇÃO

Na questão da renda bruta, as informações foram agregadas para sintetizar e padronizar os bancos de dados. A Polícia Civil não foi incluída no
gráfico acima tendo em vista que 100% dos seus registros não estavam
preenchidos. No mesmo caminho, o Rio sem LGBTIfobia possui 90% dos
seus registros sem informações.
De qualquer forma, importante observar que ambos os serviços focam
grande parte dos seus atendimentos para pessoas em vulnerabilidade
econômica (sem renda), e até dois salários-mínimos (R$ 1.996,00). Nos
questionários aplicados às pessoas usuárias, temos 5,3% sem renda e
48% até 2 SM. Este perfil é completamente diverso das pessoas que são
operadoras dos mesmos serviços, sendo 63% com rendimentos acima
de 4 SM (R$ 4.156,00). Além disso, interessante destacar que diferente da
Polícia Civil e Rio Sem LGBTIfobia, a Casa Arco-Íris tem quase 70% de seus
atendimentos com registro de renda, sendo 25,7% sem renda e 37,4%
ganham até 02 salários-mínimos.
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020 ) / Casa Arco-Íris (2019 )

Tabela 9 - Perfil das pessoas atendidas pela Casa Arco-Íris, Rio sem LGBTIfobia e entrevistadas em razão da identidade
de gênero e situação de moradia

2.7. SITUAÇÃO DE MORADIA

76

Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as e operadores/as (2020)

2.7. SITUAÇÃO DE MORADIA - CONTINUAÇÃO

Quanto a situação de moradia, notamos uma categoria que só aparece
numa base de dados, mas demonstra um perfil importante da população.
Grande parte (55,6%) possui moradia própria ou alugada, mas chama
atenção que 10,4% do/as usuário/as atendido/as estão em situação de
rua. Entretanto, ao olharmos para os dados dos questionários dos usuários, 93,5% relataram morar em casa própria ou de aluguel.
Relacionamos esse alto índice a forma como a pesquisa foi aplicada, ou
seja, pelo telefone fixo registrado no momento que o usuário acessou o
sistema do RSH pela primeira vez 14.

14 Para mais informações sobre a metodologia de seleção e aplicação dos questionários verificar o Apêndice 01.
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Fonte: elaboração própria

Questionários usuários/as e operadores/as (2020)

Tabela10 - Perfil das pessoas entrevistadas em razão da situação da religião e rendimentos em razão da identidade
de gênero e religião, fonte de renda e benefícios governamentais

2.8. RELIGIÃO E RENDIMENTOS

Principal
Principal
fonte de
fonte
renda
de renda

Recebe
Recebe
benefício
benefício
governamental?
governamental?

Autônomo/a
Autônomo/a

43

43

Sim

Sim

82

82

Empregado
com carteira
Empregado
com carteira
assinadaassinada

36

36

Não

Não

102

102

com os pais/parentes
e não
tem renda 21
Vive comVive
os pais/parentes
e não tem
renda

21

1

1

Auxílio
do governo
Auxílio do
governo

20

20

Outro Outro

16

16

Empregado
sem carteira
Empregado
sem carteira
assinadaassinada

12

12

Recebe
de parentes
Recebe ajuda
deajuda
parentes
e amigose amigos

10

10

Faz bicos
Faz bicos

10

10

Funcionário
Funcionário
público público

6

6

Microempreendedor
individual
Microempreendedor
individual

4

4

Aposentado/a
Aposentado/a

3

3

Empregador
Empregador

2

2

Recebe pensão
Recebe pensão

1

1

NS/NOPNS/NOP

1

1

NS/NOPNS/NOP

Fonte: elaboração própria

Por fim, os dados sobre a prática religiosa e rendimentos foram retiradas
apenas dos questionários, pois nenhuma das outras três bases utilizadas
recolhem essas informações. Com relação a religião tanto das/os usuárias/
os, quanto das/os prestadoras/es, notamos que 64% se concentram nas
religiões de matriz africana (Candomblé e Umbanda), Espírita/Kardecistas
e Agnóstico/Sem religião.
Na tabela da renda podemos observar que, de certa forma, há uma situação de precariedade tendo em vista que a grande maioria se declara como
“autônomo” ou “sem renda”. Além disso, 44,5% dos usuários declararam receber algum tipo de auxílio governamental. Vale destacar, que a pesquisa
foi aplicada durante a pandemia na vigência do auxílio emergencial.15
BLOCO 3: DEMANDAS DA POPULAÇÃO LGBTI+
A demanda representa o problema enfrentado pelo serviço a partir da comunicação realizada pela população LGBTI+. Nesse sentido, parte-se do princípio de
que toda demanda é uma violência latu sensu, pois impacta diretamente um
ou mais pilares da justiça e da dignidade humana, conforme protegidos pela
Constituição Federal de 1988, quais sejam: honra, integridade física, integridade psicológica, sexualidade e patrimônio (rol não exaustivo).
15 Segundo o site da Caixa Econômica Federal, a definição de Auxílio Emergencial é: “O Auxílio
Emergencial 2021 é um benefício financeiro concedido pelo Governo Federal destinado às
pessoas que receberam Auxílio Emergencial e Auxílio Emergencial Extensão, e que atendiam
aos critérios dos Programas em dezembro de 2020, e tem por objetivo fornecer proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada pela pandemia do Coronavírus - COVID
19. Disponível em: https://www.caixa.gov.br/auxilio/auxilio2021/Paginas/default.aspx
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Abaixo, elencamos os crimes registrados pela Polícia Civil no período analisado a fim de exemplificar a divisão por tipos de violência.
Tabela 11 - Crimes registrados pela Polícia Civil por tipo de violência agregada
Moral
Abuso de Autoridade
Afirmação Falsa ou Enganosa
Calúnia
Preconceito de Raça, Cor, Etnia, Religião ou
Procedência Nacional (Lei 7.716/89)
Denunciação Caluniosa
Ultraje a Culto e Impedimento ou Perturbação
de Ato a ele Relativo
Desacato
Desobediência
Difamação
Injúria
Injúria por preconceito
Injúria Real
Preconceito de Raça ou de Cor
Coação no Curso do Processo
Resistência
Resistência qualificada

Física
Corrupção de Menores (Lei 8.069/90)
Crimes de Tortura
Desaparecimento outros
Encontro de Cadáver
Encontro de Desaparecido
Homicídio
Lesão Corporal
Maus-Tratos
Morte sem Assistência Médica
Omissão
Perigo para a Vida ou Saúde de Outrem
Sequestro ou Cárcere Privado
Subtração de Incapazes

80

Estupro de menor de 18 (dezoito) anos e maior
do que 14 (quatorze) anos
Estupro de Vulnerável
Favorecimento da Prostituição
Importunação Ofensiva ao Pudor
Importunação sexual
Violação Sexual Mediante Fraude

Psicológica

Lei do Idoso

Vias de Fato

Sexual
Aliciamento de Menores
Assédio Sexual
Ato Obsceno
Divulgação de cena de estupro ou de cena de
estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de
pornografia
Estupro

Ameaça
Constrangimento Ilegal
Perturbação da Tranquilidade
Perturbação do Trabalho ou do Sossego
Alheios
Quadrilha ou Bando

Fraude
Adulteração de Sinal Identificador de]
Veículo Automotor
Apreensão
Apropriação de Coisa Achada
Apropriação Indébita
Dano
Encontro de Documento
Estatuto do Desarmamento
Extorsão
Extravio
Furto
Incêndio
Jogo do Bicho
Pichar Edificação ou Monumento Urbano
Roubo
Violação de Domicílio

Quanto ao tratamento desta demanda, no caso do Rio sem LGBTIfobia, se
desdobra numa questão jurídica, psicológica ou assistencial trazida pelo/a
usuário ao serviço. A mesma lógica se aplica à Casa Arco-Íris. Já na Polícia
Civil, é necessário que esta violência esteja tipificada no ordenamento
jurídico brasileiro, tendo em vista que serve para a averiguação de infrações
penais (crimes e contravenções penais).
Essa limitação é importante para compreender o histórico de registros, bem
como a dinâmica de atendimentos e necessidades sociais da população
LGBTI+. No próximo gráfico, iniciamos a apresentação dos tipos de violência
registrados pelos serviços.
3.1. TIPO DE VIOLÊNCIA
Tabela 12 - Tipos de violências registradas pela Polícia Civil, Rio sem
LGBTIfobia e Casa Arco-Íris
Polícia Civil (2009-2016,
Polícia Civil (2009-2016. 2018-2020)
2018-2020)
Moral
Física
Psicológica
Patrimonial
Sim
Sexual
Fraude
Outros
Total
Moral
Física
Psicológica
Patrimonial
Dúvida
Sexual
Fraude
Outros
Total
Total geral

656
386
351
45
3
2
29
1.032
402
231
167
369
27
59
119
1.150
2.182

30,1%
17,7%
16,1%
2,1%
0,1%
0,1%
1,3%
47,3%
18,4%
10,6%
7,7%
16,9%
1,2%
2,7%
5,5%
52,7%
100,0%

63,6%
37,4%
34,0%
4,4%
0,3%
0,2%
2,8%
100,0%
35,0%
20,1%
14,5%
32,1%
2,3%
5,1%
10,3%
100,0%
100,0%

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020 /

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)
Casa Arco-Íris
2019)(2019)
Casa Arco-Íris
Moral
Física
Psicológica
Patrimonial
Rio sem
LGBTIfobia
Sexual
Outros
Não se aplica
Total
Moral
Física
Psicológica
Casa
Sexual
Arco-Íris
Outros
Não se aplica
Total
Total geral

136
231
349
3
2
619
5.134
6.474
6
18
41
2
76
678
821
7.295

2,1%
3,6%
5,4%
0,0%
0,0%
9,6%
79,3%
100,0%
0,7%
2,2%
5,0%
0,2%
9,3%
82,6%
100,0%
100,0%

Fonte: elaboração própria
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Interessante analisar os dados acima com aqueles expostos no gráfico
referente aos delitos e demandas registradas pelos serviços. De pronto,
notamos o perfil completamente distinto de atendimentos realizados pela
Polícia e pelo Rio sem LGBTIfobia/Casa Arco-Íris.
No primeiro caso, vemos que questões morais representam quase
metade dos registros de ocorrência. São crimes de injúria, difamação e
calúnia, em geral de iniciativa privada. Na prática, significa que sequer
permanecem em delegacia após o primeiro atendimento, pois, lavrado
o termo circunstanciado, é remetido ao juizado especial ou vara para
audiência prévia de conciliação.
A exceção está principalmente na injúria por preconceito, tipificada
no § 3º do artigo 140, do Código Penal, tratado como crime de médio
potencial ofensivo e sem a possibilidade de transação penal, benefício
concedido aos crimes de menor potencial ofensivo. Contudo, interessante notar que até 2019 isso não era usual dado que não havia ainda
a decisão do STF na ADO 26, bem como ter no período de 2018 a 2020
casos com indícios de homofobia “sim”, tendo em vista que a DECRADI
recebe demandas sobre violências em razão de orientação e identidade
de gênero, raça/cor e intolerância religiosa.
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Fonte: elaboração própria
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020) / Casa Arco-Íris (2019)

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 13 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia e Casa-Arco-Íris em razão da identidade
de gênero por tipo de violência

Na primeira tabela apresenta-se o cruzamento dos dados de identidade de gênero com tipo de violência a partir da base da Polícia Civil e na
segunda das bases dos Rio sem LGBTIfobia e Casa Arco-Íris. Notamos que
a violência moral se destaca com maior representação nos casos, seguidas da violência física e da psicológica. Em todos os tipos, os usuários
identificados como “homens” surgem com a maior porcentagem. Já no Rio
sem LGBTIfobia e Casa Arco-Íris, apesar do alto índice de “não se aplica”, a
relação entre tipo de violência e identidade de gênero apresenta o mesmo
padrão. Contudo, podemos observar que a maior violência relatada pela
população que mais procura – mulheres transexuais – esses dois serviços
é a psicológica.
De qualquer forma, interessante notar que violências físicas e psicológicas,
bem como patrimoniais, também se destacam em crimes como ameaça,
lesão corporal, furto e roubo.
Gráfico 4 - Demandas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia e
Casa Arco-Íris em razão do tipo de demanda, área e tema especializado
Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)
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Rio sem LGBTIfobia (2019-2020), Casa Arco-ìris (2019)
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Fonte: elaboração própria

Já no Rio sem LGBTIfobia e Casa Arco-Íris o perfil é completamente diverso.
Como se vê na Tabela 13 (abaixo) grande parte desses atendimentos realizados
pelo Rio sem LGBTIfobia não se aplicam os seis tipos, especialmente porque os
problemas enfrentados nos atendimentos não são classificados como crimes e
se devem a questões de psicologia (40,7%) e direitos e cidadania (24,8%).
Tabela 13 - Demandas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia e
Casa Arco-Íris em razão da área e tema especializado
Casa Arco-Íris (2019)
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Conforme já apresentado no bloco 2, o perfil da população que acessa
os serviços do Rio sem LGBTIfobia e Casa Arco-Íris é majoritariamente de
mulheres, parcela considerável é de transexuais (20%), metade também
é negra/preta/parda e parte considerável da população não possui rende
fixa ou ganha até um salário-mínimo. As demandas são de principalmente
de orientação emocional, benefícios sociais, alteração de registro civil, emissão de
documentos, acesso ao trabalho, conflito familiar e direitos em geral. Ou seja, o
que pode parecer comum, usual, ordinário e simples para outras pessoas, especialmente heterossexuais, brancos ou de alto poder aquisitivo, aqui não encontra
respaldo, pois o acesso de informação dentro da população LGBTI+, em especial,
aquela que acessa esses dois serviços, é precário.
Os resultados demonstram a importância dessas políticas públicas e ações
sociais específicas, pois essa população possui grande dificuldade de acesso a
esse tipo de serviço nos órgãos públicos e, quando falamos em questões criminais, a Polícia Civil sequer se apresenta como alternativa, tanto é que esse perfil
da população não aparece nos seus registros. Por isso, podemos dizer que
temos serviços complementares para o enfrentamento da violência, especialmente nos tipos de serviços e respostas prestadas à população LGBTI+.

3.2. ENVOLVIMENTO NA DEMANDA
Figura 6 - Registros da Polícia Civil preenchidos em razão do envolvimento
na demanda por data
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Fonte: elaboração própria
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Na figura 6, apresentamos o número absoluto de envolvidos nos registros
de ocorrência da Polícia Civil (acima à direita) e a histórico percentual (embaixo) da quantidade de registros preenchidos em razão do envolvimento
na demanda, filtrados apenas para os casos que foi constatada a presença
de indícios de LGBTIfobia. Ou seja, quantos por cento dos registros de
ocorrência continham as informações sobre os envolvidos na demanda no
momento de sua elaboração.
Ao compararmos os gráficos podemos perceber quão cuidadosa deve ser
a análise. Em números absolutos, a tendência é positiva, demonstrando
que tanto registros quanto o número de envolvidos neles aumentaram
durante os anos. Contudo, analisando percentualmente, todas as linhas
apresentam queda, especialmente a de testemunhas. Isso demonstra que
a cada ano, o número de registros de ocorrência com o preenchimento de
testemunhas diminuiu, ou seja, os crimes de LGBTIfobia estão aumentando e às escondidas de testemunhas e público.
É possível levantar duas hipóteses para essa diminuição do percentual de
testemunhas. Primeiro, que o aumento significativo de casos de denúncias veio a dar luz a uma cifra oculta que nunca chegava às delegacias
e registros de ocorrência. Logo, essa ausência de testemunhas sempre
foi uma realidade, mas nunca formalizada. Já na segunda hipótese, não
excludente à primeira, a realidade social de rejeição e negação aos crimes
LGBTIfóbicos indica que muitas pessoas, no momento da violência, se negam a testemunhar porque não consideram a situação sofrida pela vítima
como uma agressão ou se omitem em razão da rejeição social dentro de
sua comunidade ou mesmo no convívio familiar.
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Fonte: elaboração própria

Tabela 14 - Registros da Polícia Civil com indícios de LGBTIfobia em razão do local do fato e da relação com a autoria do fato

3.5. VIOLÊNCIA LGBTIFÓBICA E SUAS RELAÇÕES
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Fonte: elaboração própria

Tabela 15 - Registros da Polícia Civil com indícios de LGBTIfobia em razão do horário do fato e a quantidade de agressores

3.5. VIOLÊNCIA LGBTIFÓBICA E SUAS RELAÇÕES - CONTINUAÇÃO

A partir das tabelas acima, a maior parte das violências relatadas nos
registros acontecem em ambientes privados (50,7%) e por pessoas conhecidas (60%). Se destacarmos apenas as relações de vizinhança, doméstica,
parentesco de afinidade e amigos/conhecidos, chegamos a 93% dos
registros. Na residência da vítima, as violências relatadas à polícia representam 38%. Correlacionando as categorias de violências sofridas em sua
própria residência por pessoas de vizinhança, com relação doméstica ou
com parentesco e afinidade, chegamos ao resultado de 35% dos registros
de ocorrência. Ou seja, aproximadamente uma em cada três pessoas que
sofreram violência LGBTIfóbica, e possuem a coragem, bem como vencem
as resistências, para a formalização do registro de ocorrência, foi violentada na sua própria casa e por pessoas que conhece.
Além disso, chama também atenção as violências praticadas por pessoas
desconhecidas em via pública (9%), por colegas de profissão em locais
de trabalho (9%) e clientes em ambientes de comerciais (8%), somando
25% dos registros. Ou seja, uma em cada quatro pessoas que sofreram
violência LGBTIfóbica estava em ambientes com significativa presença
e rotatividade de pessoas, mas, ainda assim, as/os agressoras/es não
tiveram problema na prática do ato ilícito e violento. Isso demonstra que,
mesmo estando em ambientes comunitários, não há necessariamente,
um desincentivo à prática dos delitos LGBTIfóbicos. Tanto é que os crimes
em vias públicas (ruas, avenidas, praças) representam 20% do total e em
lugares com considerável movimentação de pessoas (estabelecimentos
comerciais, transporte público, estabelecimentos de ensino, hospitais,
etc.) representam 43% dos registros de ocorrência.
Essa informação vai de encontro com os resultados encontrados pelo
Instituto de Segurança Pública (ISP, 2018, p. 29-30) no dossiê de 2018
(ano base 2017). Segundo as análises, 26% das denúncias ocorrem na
residência e 21,6% em via pública. Os demais números de relações com
autoria e localidade também apresentam similaridade. Por fim, quanto à
relação entre a quantidade de agressores e os horários dos fatos violentos,
notamos que grande parte (81%) dos casos com essas informações (720)
são praticados por apenas uma pessoa. Contudo, é importante também
observar que o horário noturno possui um aumento no número de pessoas, chegando a serem praticados em grupo, ou as vezes em 10 e até 15
pessoas agressoras.
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PARTE 03
92

DE FORMA SUCINTA E PRÁTICA, TEMOS COMO
PRINCIPAIS CONCLUSÕES E RESULTADOS.

CONCLUSÕES

Bases de dados:
1) Na Polícia Civil, não é possível gerar uma base de dados
sobre casos/processos envolvendo LGBTIfobia, principalmente porque não existe qualquer variável que identifique esses
processos como casos sobre violência LGBTIfóbica.
2) Temos uma base de dados da Polícia Civil que não é transparente o suficiente para a realização de estudos autônomos
de forma contínua e independente. Se esses mesmos dados e
relatórios não puderem ser acessados e replicados pela população pela simples requisição de informações ao ISP, é possível
dizer que a missão da autarquia não está sendo realizada na
sua completude.
3) Um dos principais serviços de enfrentamento à violência
em razão de orientação sexual e identidade de gênero no Rio
de Janeiro não possui dados organizados e sistematizados
sobre seus atendimentos e encaminhamentos nos atendimentos ao público, qual seja, o NUDIVERSIS (DPGE-RJ).
4) Não há no Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro uma
coordenação específica para atendimento, controle e orientação
das demandas da população LGBTI+, bem como monitoramento
dos processos e denúncias oferecidas no Poder Judiciário que
envolvam violência em razão de orientação sexual e identidade
de gênero.
5) O programa Rio sem LGBTIfobia é o único serviço público que
não possuem um servidor de dados de caráter público, dedicado
exclusivamente para armazenamento das informações dos atendimentos de forma organizada.
6) As organizações não-governamentais (ONGs) possuem um
problema sistêmico de ausência de bases organizadas e sistematizadas nos seus atendimentos ao público LGBTI+, com exceção
do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT, que vem fazendo ao longo
dos anos um esforço para registro dos dados.
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Registros:
7) É necessário que haja políticas públicas voltadas para a região metropolitana e interior do estado no intuito de prover proteção jurídica, psicológica e assistencial a populações desprovidas de serviços públicos voltados
para o enfrentamento da violência LGBTI+.
8) Não há hoje como saber quantos registros de ocorrência são feitos em cada
delegacia do estado do Rio de Janeiro sobre violência em razão de orientação
sexual e identidade de gênero de forma clara, objetiva, direta e transparente.
9) Há duas hipóteses possíveis para a concentração de registros na região
da capital: ou os crimes não acontecem na região metropolitana nem no
interior e são uma particularidade social à capital ou então há uma cifra
oculta subnotificada de registros nessas regiões por alguma característica
político-social inerente a ela.
 Apenas 13,9% dos entrevistados na Parada do Orgulho LGBTI+ Rio
de 2012 relataram para alguma autoridade policial ou para o 190 o fato
criminoso no qual foram vítimas;
 Será mesmo que apenas uma pessoa é atingida por dia pela violência
LGBTIfóbica em todo estado do Rio de Janeiro com 17 milhões de pessoas?
Perfil:
10) Quase 1/3 do total de usuário/as no Rio sem LGBTIfobia, da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, e Casa Arco-Íris, do Grupo Arco-Íris, são pessoas transexuais.
11) Interessante notar que, em números absolutos, a quantidade de mulheres atendidas em um ano e meio do programa Rio sem LGBTIfobia é de
1006, número 26% maior que a polícia em 10 anos.
12) Os dados da Polícia Civil se destacam pela quantidade de número
de registros de ocorrência sem informação sobre sexo (42%), orientação
sexual (98%) e raça/cor (95%). Além disso, tampouco utilizam critérios de
identidade de gênero.
13) Apesar de haver um alto índice de falta de coleta de informação sobre
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raça/cor também nos dados do Rio de LGBTIfobia, em seus registros informam
que 56,7% dos usuários são negros.
14) Notamos nos três serviços um problema no preenchimento da orientação
sexual do/as usuário/as na base de dados, bem como uma necessidade de
padronização das categorias de identidade de gênero.
Demandas:
15) A cada ano, o número de registros de ocorrência com o preenchimento de
testemunhas diminuiu, ou seja, os crimes de LGBTIfobia estão aumentando e
às escondidas de testemunhas e público. Uma hipótese que aqui se vislumbra
é que muitas pessoas que poderiam ser testemunhas se omitem, rejeitam ou
não se sentem implicadas com a demanda de violência. Outra hipótese, não
excludente à anterior, é que houve uma diminuição da cifra oculta e o número
de registros oficializados (e o percentual de testemunhas baixo) evidencia um
número mais condizente com a realidade.
16) A maior parte das violências relatadas nos registros acontecem em
ambientes privados (50,7%) e por pessoas conhecidas (60%). Correlacionando
as duas variáveis, violências na residência, por pessoas de vizinhança, relação
doméstica e parentesco e afinidade somam 35% do total de violência contra
LGBTI levantados nos dados já expostos. Além disso, chama também atenção
as violências praticadas em via pública por pessoas desconhecidas (10%), no
local de trabalho por colegas de profissão (9%) e clientes em ambientes de
comerciais (8%).
17) As violências praticadas individualmente são a regra, mas as participações em dupla também se mostram representativas. Grande parte das
agressões noturnas. Durante o dia a quantidade de agressores nas práticas
violentas é menor.
18) Aproximadamente 57% das demandas da Polícia Civil estão no município do Rio de Janeiro. Nota-se uma diminuição das denúncias com o
distanciamento a partir da capital em número significativo de municípios
sem qualquer registro de violência em sete anos de dados.
19) No Município do Rio de Janeiro, notamos que grande parte dos registros de violência estão na zona sul e zona norte. Contudo os focos com
maior registro estão na Taquara, Centro, Copacabana e Leblon.
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Todo esse quadro reflete a importância dessas políticas públicas de atendimento jurídico, psicológico e assistencial para a população LGBTI+. Notamos
que mesmo dentro da população LGBTI+ que acessa os serviços púbicos e do
terceiro setor há discrepância no perfil social e suas demandas, demonstrando
que é preciso cobrir todos os lados possíveis dessa proteção. Sabemos que o
cobertor é pequeno e ainda hoje, 2021, ainda temos que cobrar e monitorar
com governos municipais, estaduais e federais a fim de demonstrar a simples
necessidade desse cobertor. O aspecto criminal é sem dúvida importante para
progredir no primeiro passo da sobrevivência: a violência que mata, exclui e
oprime, especialmente a população formada majoritariamente por mulheres,
com cor/raça negra, preta e parda, que não possui rende fixa ou ganha até um
salário-mínimo e que sequer chega aos registros de ocorrência da Polícia Civil.
Esse passo é importante para avançarmos para a segunda etapa: dos direitos.
Grande parte ainda possui dificuldades de acesso à justiça e efetivação de
necessidades básicas, especialmente a direitos da dignidade humana. Na
Polícia Civil, vemos um problema sobre violência moral, ou seja, a honra das
pessoas. Na lista de prioridades, a luta pela sobrevivência e por direitos tende a
ser maior do que a da moral, pois esta presume uma lesão à sua honra dentro
de uma relação social e econômica importante para a vítima. Percebemos
que as pessoas da população LGBTI+ que acessam a Polícia Civil já possuem
demandas diversas daquelas do Rio sem LGBTIfobia. Nesse sentido, se dentro
da população em geral, as demandas sobre violência se apresentam de forma
diversa. Outro aspecto importante a ser destacado é a falta de informações nos
campos do registro de ocorrência da Polícia Civil. Pode parecer algo trivial, mas
faz toda a diferença. Citamos duas.
A primeira tem a ver com a metodologia. Conforme destacado no Dossiê
LGBT+ feito pelo ISP (2018, p. 19), a busca por palavras chaves tem diversos
problemas, especialmente nesse caso com a ausência de palavras importantes
como “identidade de gênero” e “sexualidade”. Não se sabe o impacto disso no
resultado, mas fato é que, conforme já mencionado anteriormente, agregado
à falta de controle na filtragem e validade da base, traz impactos diretos aos
resultados. Um deles é a que a lista de palavras-chave escolhida pelo Instituto
possui muitos termos enviesados para a questão moral e honra, tais como
“viado”, “bicha”, “traveco” e suas variações. O seu uso é automaticamente
relacionado ao crime de injúria ou difamação. Num caso de lesão corporal, é
possível que haja uma discussão anterior ou no momento da ação, mas não
necessariamente tal conduta está alinhada a tais palavras. Como identificar então essas ações? Nesse caso, o preenchimento do perfil da vítima, do agressor
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e das circunstâncias do crime são de extrema importância para identificar a
presença da “motivação homofobia”, ou de acordo com o termo utilizado pelo
Movimento Social, LGBTIfobia. Agredir com dois socos um homem branco
de 20 anos num estabelecimento comercial tem uma interpretação completamente diferente de um crime praticado a noite, em via pública, com 48
facadas, contra uma travesti.
Captar essas informações, hoje, nos registros de ocorrência é tarefa quase impossível. Quase 42% deles não têm informação sobre sexo, 98% não possuem
preenchimento de orientação sexual, 95% não dizem a raça, etnia ou cor dos
envolvidos, 19% não trazem informações sobre idade e 96% estão sem informação sobre instrução ou nível de escolaridade. Ou seja, torna-se quase impossível identificar, pelos registros da Polícia Civil, quem é essa vítima ou autor
do fato diante da falta de informações no preenchimento da base de dados.
O impacto direto está na segunda consequência e se relaciona com as políticas
de segurança pública. Se estas informações não são preenchidas (e não possuem incentivos a serem sanadas) pelos profissionais que trabalham na Polícia,
os relatórios de inteligência produzidos a fim de prevenção e alocação de policiamento pela Polícia Militar ficam deficientes. Além disso, o Poder Executivo
não vai conseguir realizar programas de orientação e prevenção dos crimes
dado que não consegue saber o público-alvo das suas campanhas, tornando-as genéricas e de pouca efetividade social. Mais ainda, no momento que esse
registro de ocorrência chega às mãos do Ministério Público, o que garante que
a dinâmica do fato estará preenchida adequadamente com as informações de
perfil da vítima? O nome da categoria é autoexplicativo, “dinâmica do fato”, ou
seja, relatar de forma resumida e importantes a demanda e violência perpetrada contra a vítima. Não havendo informações sobre quem esta vítima e autor
são, é difícil exigir uma condenação por parte da Justiça.
Por fim, frisamos que planejamos próximos passos para a pesquisa, com
aumento das bases de dados com novos serviços, bem como aprofundamento
de categorias que não foram possíveis de serem analisadas neste trabalho. Temos como meta, também, aumentar as etapas do processo de enfrentamento
à violência LGBTI+, tais como o Disque Direitos Humanos, Poder Judiciário e
outras ONGs. Até lá, esperamos que Defensoria Pública, por meio do NUDIVERSIS, e o Ministério Público já tenham se adaptado na estruturação do banco de
dados de atendimentos aos seus usuários.
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PARTE 04
98

RECOMENDAÇÕES SOBRE OS REGISTROS DE ATIVIDADES
NOS SERVIÇOS QUE INTEGRARAM O ENFRENTAREMOS
DA VIOLÊNCIA LGBTI+ NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECOMENDAÇÕES

A partir de todos os dados coletados, sistematizados, padronizados e analisados nos capítulos anteriores, podemos tirar
algumas conclusões a respeito dos serviços públicos, privados
e do terceiro setor que participam desse processo de enfrentamento à violência em razão da identidade de gênero e orientação sexual no estado do Rio de Janeiro, bem como recomendar aprimoramentos nas suas atividades a fim de potencializar
acertos e suprir gargalos estruturais na prestação do serviço à
sociedade, especialmente à população LGBTI+.
Tanto o Disque Cidadania e Direitos Humanos, da Secretaria
de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do
Rio de Janeiro, quanto o Disque 100, do Ministério da Mulher,
da Família e dos Direitos Humanos, disponibilizam seus dados
de forma agregada, não permitindo cruzamento de categorias
nas análises, tampouco comparações entre elas.
De todos os principais serviços públicos, o Rio sem LGBTIfobia é o
único que não possui uma base de dados institucionalizada pelo
estado do Rio de Janeiro com servidor próprio e controle de acesso controlado das informações. Os dados, ainda que sigilosos, são
feitos em servidores privados, especialmente pelo fato de que a
política pública em si não é institucionalizada dentro da estrutura
do Estado. Paradoxalmente, trata-se do serviço que possui mais
atendimentos em todos aqueles investigados, demonstrando que
a capilaridade do serviço no estado do Rio de Janeiro atinge as/
os usuárias/os de forma mais efetiva na sua função de denúncia,
prevenção e proteção da população LGBTI+ da violência em razão
de identidade de gênero e orientação sexual.
Por outro lado, no sistema de justiça, a Defensoria Pública, por
meio do NUDIVERSIS e do NUDEDH, o Ministério Público e o
Tribunal de Justiça possuem todo o aparato disponível para
enfrentar essa violência, mas há um gargalo estratégico ao não
monitorarem os registros ou demandas envolvendo violência
sobre orientação sexual e identidade de gênero. No Tribunal
de Justiça, por meio do processo eletrônico, seria possível
suprir essa insuficiência com o monitoramento de ações
envolvendo LGBTIfobia, por exemplo, com a criação de uma
classe processual que identifique casos sobre homofobia,
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lesbofobia, bifobia e transfobia. Já no caso do Ministério Público, além de
espelhar as ações do Tribunal, pode também criar uma Comissão Especializada para enfrentar essa violência. Dado que é função institucional do
Ministério Público requisitar diligências investigatórias e a instauração de
inquérito policial, conforme art. 129, VIII, da Constituição Federal de 1988,
é de que não haja uma Comissão Especializada na instituição que sirva de
ponte e contato direto com a Delegacia de Crimes Raciais e de Intolerância (DECRADI).
Já no tocante à Polícia Civil, a base de dados é solicitada via Instituto de
Segurança Pública (ISP). Apesar dos dados de 2018-2020 fornecidos se
limitarem apenas à Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância
(DECRADI), localizada no centro do Rio de Janeiro, é possível fazer várias
análises transversais de perfil, registros e demanda com a base de dado
disponível, ainda que sem os dados sensíveis. Tendo em vista que esta
base é similar àquela de 2017, cuja referência foi utilizada na elaboração
do primeiro Dossiê LGBT+ 2018, nos questionamos sobre a falta de aprofundamento dado pelo ISP em análises mais complexas a fim de produzir
mais informações de relevância e impacto na sociedade. Esperamos que
os próximos relatórios produzidos pelo ISP possam suprir esses gargalos
estratégicos com resultados mais significativos.
De uma forma geral, nota-se que o estado do Rio de Janeiro possui um
sistema público paradoxal de enfrentamento à violência em razão de
identidade de gênero e orientação sexual. O serviço com maior especialidade, abrangência territorial no estado e também mais atendimentos à
população LGBTI+ é aquele menos institucionalizado, ficando ao arbítrio
da política governamental conjuntural. O resultado é uma política pública
que não é reconhecida pelo próprio Estado ao não ser institucionalizado
(o que se reflete no seu banco de dados e servidor), ao não possuir um
orçamento próprio (permitindo rupturas e desmanches na prestação do
serviço à população) e que não transmite confiança na sua atividade (ao
não ser reconhecido como “igual” perante os demais serviços estatais).
Essa consideração não trata de uma gestão específica ou de um gestor
ou gestora, mas sim da necessidade do serviço se transformar numa
política de Estado. Na prática, sendo o único serviço público dentro deste
processo de enfrentamento à violência que não possui uma estrutura
institucionalizada no Estado, significa que o próprio Estado, ao se omitir
deliberadamente nessa atuação, não o reconhece como parte do seu corpo,
tampouco lhe dá o valor como questão de justiça e direitos humanos, ficando
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a cargo de governantes e interesses políticos.
Diante desses desafios, a grande questão para o futuro é os desdobramentos
na segurança pública, nos direitos e na justiça em razão do marco recente
dado com o julgamento da ADO 26 no Supremo Tribunal Federal. Com a
decisão, foi entendido pelo Plenário que houve omissão inconstitucional por
parte do Congresso Nacional ao não legislar sobre lei que criminaliza condutas
homofóbicas e transfóbicas. Com isso, foi entendido pelo enquadramento da
homofobia e da transfobia no art. 1º da Lei 7.716/1989 e como hipótese de circunstância qualificadora do homicídio por motivo torpe, presente no art. 121,
§ 2º, I, do Código Penal, até que o Congresso Nacional edite lei sobre a matéria.
MONITORAMENTO DE REGISTROS E BANCOS DE DADOS
1) No Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, por meio do processo eletrônico, seria possível suprir a insuficiência de dados com o monitoramento de ações envolvendo LGBTIfobia, por exemplo, com a criação de
uma classe processual que identifique casos sobre homofobia, lesbofobia,
bifobia e transfobia;
2) Utilização de categorias e variáveis presentes no IBGE para suprir a falta
de padronização entre os serviços nas categorias de perfil das/os usuárias/
os: escolaridade, faixa etária, profissão, renda bruta, raça/etnia, identidade
sexual e orientação sexual;
3) Integração das bases de dados e o fluxo de encaminhamento entre
Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça para monitoramento dos atendimentos e processos envolvendo a população LGBTI+;
4) Criação de banco de dados institucional pelo NUDIVERSIS, da Defensoria Pública, de forma organizada e sistêmica para monitoramento permanente dos atendimentos realizados pelo órgão.
ESTRUTURA DOS SERVIÇOS DE ENFRENTAMENTO
5) Institucionalização do programa Rio sem LGBTIfobia como política pública de Estado. Para isso, é fundamental a aprovação de projeto de lei já
existente na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, institucionalizando o programa e estabelecendo a inclusão no orçamento público;
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6) Criação de um local especializado para atendimento, registro e monitoramento das demandas LGBTI+ no Ministério Público do Estado do Rio de
Janeiro, bem como comunicação pelo MPE-RJ com a Delegacia de Crimes
Raciais e Delitos de Intolerância e controle externo da atividade policial,
na forma do inciso VII do art. 129 da Constituição Federal de 1988;
LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO
7) Elaboração de lei federal ou publicação de decisão com repercussão geral
que equipare/enquadre a violência em razão de identidade de gênero e
orientação sexual à violência doméstica (Lei 11.340/2006) tendo em vista
que pessoas LGBTI+ também enfrentam violências similares às mulheres
no âmbito doméstico e familiar, não tendo proteção específica, ou mesmo
criando disparidade diante da aplicação somente às mulheres cis, quanto
à aplicação da violência em razão de identidade de gênero e orientação
sexual na esfera doméstica. Enquanto perdurar a omissão do Congresso Nacional quanto a essa elaboração, que se enquadre as violências praticadas
em razão de identidade de gênero e orientação sexual ao §3º do artigo 140
do Código Penal de maneira uniforme em todo território nacional, especialmente em delegacias, promotorias e instâncias judiciárias.
8) Elaboração de lei federal para inclusão do termo “identidade de gênero
ou orientação sexual” nos elementos constituidores do tipo penal do §3º
do art. 140 do Código Penal;
9) Elaboração de um projeto de lei estadual para realização de campanhas
informativas e capacitações em caráter permanente na Polícia Civil para
inclusão e acolhimento das mulheres transexuais, lésbicas e bissexuais
como vítimas de violência doméstica, tendo como objeto as formas de
abordagem e revista da população LGBTI+ como um todo, bem como
questões relacionadas ao tratamento de suas demandas em razão de
discriminação por orientação sexual e identidade de gênero.
POLÍTICAS DE ENFRENTAMENTO À VIOLÊNCIA
10) Aprimoramento da comunicação entre a denúncia realizada pelo
Disque Direitos Humanos 100 e recebimento da demanda pela Delegacia
de Polícia responsável pela circunscrição do caso, bem como a articulação
e engajamento da rede de proteção social com o programa Rio sem LGBTIfobia e ONGs que atuem no acompanhamento e proteção de violências
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contra a população LGBTI+, entre outras;
11) Criação de pesquisa de satisfação nos serviços públicos de atendimento à população LGBTI+;
12) Parceria junto ao Google, Facebook e Instagram para uma resposta
inteligente a buscas de informações sobre violência em razão de orientação sexual e identidade de gênero, com indicação de fluxo para denúncias
aos órgãos públicos e do terceiro setor.
13) Capacitação dos policiais civis que atuam na linha de frente do
enfrentamento à violência em razão de orientação sexual e identidade
de gênero, especialmente aqueles presentes no GELC (Grupo Especial de
Local de Crime), para o preenchimento adequado da base de dados sobre
“motivação homofobia”, buscando alterá-la para LGBTIfobia, colocando o
máximo de informações possíveis para uso em políticas públicas de segurança pública, com consequente indicação de caminhos para políticas
públicas noutras áreas, tendo em vista que a resposta para enfrentar essa
violência precisa ser interdisciplinar, intersetorial e transversal;
14) Capacitação dos policiais militares no aprimoramento da abordagem
junto às pessoas LGBTI+ vítimas de violência e discriminação, bem como
a realização de campanhas e treinamentos permanentes sobre cidadania
LGBTI+ para sensibilização de policiais a fim de diminuir a cifra oculta de
denúncias encaminhadas à Polícia Civil.
15) Criação de instrumentos institucionais e de caráter permanente de
participação democrática e cidadão de representantes de Organizações
de Defesa e Proteção dos Direitos das Pessoas LGBTI+ na formulação e
acompanhamento, monitoramento e avaliação de políticas públicas, normativas, serviços e ações implementadas pelas Polícia Civil, Polícia Militar,
Defensoria Pública e Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
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METODOLOGIA
DETALHADA

PANORAMA GERAL
Partindo dos principais serviços utilizados para o enfrentamento da violência LGBTI+ no estado do Rio de Janeiro, buscou-se a possibilidade de
acesso às suas bases de dados para fins de análise da pesquisa. O primeiro
objetivo foi identificar aqueles que utilizavam base de dados (qualquer
tipo de preenchimento em planilha) para fins de catalogação das/os
usuárias/os e demandas atendido/as. Além disso, caso positivo, havendo
possibilidade de disponibilização dos dados, foi possível avaliar a forma
que esses dados eram oferecidos, ou de forma agregada, ou em micro
dado. Na primeira opção, os dados são resumidos em variáveis, não possibilitando cruzamento entre elas. Já nos microdados, a unidade de coleta
está desagregada, neste caso em registros, possibilitando o cruzamento
das variáveis e uma análise mais pormenorizada.
Os seguintes serviços de enfrentamento à violência LGBTI+ no Rio de
Janeiro foram investigados (e alguns oficiados) para fins de existência e
disponibilização das suas bases de dados de atendimentos: Disque 100
(Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos), Rio sem LGBTIfobia
e Disque Cidadania e Direitos Humanos (Secretaria de Desenvolvimento
Social e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro), Comissão De
Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião
e Procedência Nacional (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de
Janeiro), Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e
diversas organizações não-governamentais.
Somente o Disque 100, o Disque Cidadania e Direitos Humanos, o Rio sem
LGBTIfobia, a Polícia Civil e o Grupo Arco-Íris possuíam uma sistematização
própria de dados dos seus atendimentos especificamente para o enfrentamento da violência LGBTI+ no estado do Rio de Janeiro. O Disque 100,
contudo, disponibiliza em seu site as informações agregadas dos atendimentos. Os demais serviços foram oficiados e, por meio de uma parceria
técnica com a Aliança Nacional LGBTI, disponibilizaram suas bases de
atendimento em microdados, respeitando o sigilo e as informações sensíveis dos usuários.
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CATEGORIAS E CLASSIFICAÇÕES
Primeiramente, os dados foram organizados em três eixos: registro, demanda e perfil.
O registro se refere ao número de arquivo criado no banco de dados, que pode
se referir tanto ao atendimento, no caso do Rio sem LGBTIfobia e Casa Arco-Íris,
quanto à demanda, no caso da Polícia Civil. De forma a padronizar e permitir
uma maneira de comparação entre eles, podemos inferir que na formalização
do registro de ocorrência do fato criminoso houve ao menos um atendimento (o de registro), mas não os demais, especialmente nos casos de juizado
especial nos quais a lavratura de termo circunstanciado enseja o envio direto
do caso para o juizado especial/vara, muitas vezes com a disponibilização
imediata do dia e local da audiência de conciliação. Com isso, podemos contar
distintamente o número de registros e determinar (ao menos) a quantidade
de primeiros atendimentos deste serviço. No caso do Rio sem LGBTIfobia e
da Casa Arco-Íris é possível determinar a quantidade de atendimentos que a
mesma demanda teve/tem no decorrer do período analisado.
A demanda representa o problema enfrentado pelo serviço. No caso da
Polícia Civil, significa o registro do fato tipificado como crime. No caso do
Rio sem LGBTIfobia significa uma demanda de caráter psicológico, jurídico
ou de assistência social trazido ao serviço pelo usuário/a pode ou não
estar (diretamente) relacionado à violência em razão de identidade de
gênero e orientação sexual.
Já o perfil apresenta características das pessoas envolvidas no caso, sejam
elas vítimas, testemunhas ou autores/as do fato. Tendo como referencial
teórico a teoria interseccional, apresentada na introdução, compreendemos que além dos marcadores de orientação sexual e identidade de
gênero, indicadores de raça, idade, moradia, renda, religião, entre outros,
são marcadores sociais que perpassam esses sujeitos LGBTI+ refletindo
diferentes graus de vulnerabilidade social.
Assim, tanto para as análises dos dados das bases quanto para a formulação dos questionários aos usuários e aos prestadores, buscou-se identificar o perfil mais amplos desses sujeitos e não apenas suas orientações
sexuais e identidades de gênero.
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Abaixo, apresentamos uma tabela de todas as categorias primárias dispo-

níveis no conjunto das bases de dados:
Tabela 16 - Resumo das categorias utilizadas nos três eixos de processo
Registro

Demanda

Circunscrição

Local do fato

Moradia

Data/hora

Data/hora

Identidade de gênero

Porta de entrada

Envolvimento

Orientação sexual

Atendimento

Faixa etária

Status/Encaminhamento

Perfil

Delito

Raça/etnia

Tipo Violência

Renda Bruta

Qt Agressores

Escolaridade

Local Tipo

Situação de moradia

Relação autoria-vítima
Indícios LGBTIfobia

Profissão

Partindo da tabela acima, temos duas variáveis que estão relacionadas
transversalmente às três linhas: local e tempo. Na primeira, indica o local
que foi realizado o registro (circunscrição), o local do fato e a moradia das
pessoas envolvidos/as. Já o tempo diz respeito à data e hora que o registro
foi realizado e que a demanda/fato ocorreu.
Sobre a padronização em torno das categorias de identidade de gênero e
orientação sexual, utilizamos como referência às estabelecidas em pesquisas anteriores de vitimização da população LGBTI+ (CARRARA et al, 2003,
2005, 2006, 2007, 2017). Além dessas referências, outras categorias foram
acrescentadas com base no Manual de Comunicação LGBTI+, produzido
pela Aliança Nacional LGBTI+ e a Rede Gaylatino, por compreenderem que
houve uma ampliação de categorias identitárias atualmente utilizadas
e reivindicadas por diversos sujeitos. Desse modo, para a categoria de
identidade de gênero utilizamos as seguintes variáveis: i) agênero, ii) mulher cisgênero, iii) homem cisgênero, iv) gênero fluido, v) transgênero, vi)
transexesual, vii) mulher transexual, viii) homem transexual, ix) travesti e x)
trans não-binárie. No tocante à categoria de orientação sexual: i) lésbica,
ii) gay, iii) bissexual, iv) homossexual, v) heterossexual e vi) pansexual.
Acerca das categorias utilizadas ao demais marcadores sociais, tais como
raça, faixa etária, renda bruta, escolaridade, situação moradia, profissão e
religião, seguimos os modelos estabelecidos pelo IBGE, além das referên-
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cias de antigas pesquisas de vitimização, como já apresentadas acima.
Entretanto, vale destacar, como veremos mais adiante neste dossiê, que o
recolhimento de informações destes marcadores sociais varia a depender
da base trabalhada, ou seja, apesar de considerar a necessidade destas informações para compreendermos e analisarmos os processos de violência
da população LGBTI+, grande parte das bases incluem, no seu recolhimento de dados, apenas alguns destes marcadores.
No tocante à demanda/fato, temos as algumas categorias específicas. O
envolvimento se refere ao tipo de relação jurídica que a pessoa tem com a
demanda/fato, ou seja, se é o/a autor/a do fato, testemunha ou vítima. Já
os indícios de LGBTIfobia dizem respeito à descrição do fato e a presença
de vestígios e evidências de que o caso está relacionado à homofobia,
bifobia, lesbofobia ou transfobia.
Nesse sentido, é possível detectar se há elementos concretos que o fato se
trata de LGBTIfobia ou quando não há certeza dessa questão, caindo em
dúvida. Apesar ser possível descartar vários casos, preferiu-se trabalhar
com o critério “dúvida”, pois, contra factualmente, também não é possível
ter a certeza que a situação relatada, somente pela ausência de informação, não se enquadra.
Além disso, foram padronizados também os locais de violência em todas
as bases, em ordem alfabética:
Tabela 17 - Resumo das classificações de locais de violência
Informações
Sem informação

Abrigo/alojamento

Ambiente de
proteção jurídica

Banco/instituição
financeira

Carceragem/presídio

Cartório/Tabelião

Estabelecimento
cultural
Estabelecimento
militar

Estabelecimento
de ensino
Estabelecimento
público estadual

Equipamento de
assistência social
Estabelecimento
hoteleiro
Estabelecimento
público municipal

Local de trabalho

ONG

Rede social

Veículo de transporte

Velório

Espaço sociocultural
Estabelecimento
industrial
Hospital/posto de
saúde
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Residência

Variados

Via pública

Vizinhança/
Condomínio

Ambiente religioso

Na mesma linha, também foram padronizados todos os critérios sobre a
relação vítima-autoria. As pessoas autoras do fato foram classificadas com
base na sua relação com a(s) vítima(s), segundo os seguintes critérios: i)
parentesco natural (pai, mãe, filha etc.) ou civil (marido, sogra, cunhada
etc.); ii) parentesco afinidade (primo, cunhado, tio); iii) amigo(a)/conhecido(a): relação afetiva; iv) cliente/consumo; v) educacional; vi) paciente;
vii) Polícia/Forças Armadas; viii) política; ix) profissional; x) religiosa; xi)
vizinhança; xii) desconhecido; xiii) sem informação.
Os tipos de violência sofridos pela população LGBTI+ foram agregados em
seis categorias: física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e outros. Tendo em vista que, legalmente, não há uma definição específica que abranja
as violências para além do âmbito criminal, partimos daquelas utilizadas
pela Lei 11.340/2006 (Lei de violência doméstica e familiar contra as mulheres) e adaptamos às questões LGBTI+:
I) a violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal;
II) a violência psicológica, entendida como qualquer conduta
que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que lhe
prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou
controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância
constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua
intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir
ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à
autodeterminação;
III) a violência sexual, entendida como qualquer conduta que
a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não
desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força; que a
induza a comercializar ou a utilizar, de qualquer modo, a sua sexualidade,
que a impeça de usar qualquer método contraceptivo ou que a force ao
matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, mediante coação,
chantagem, suborno ou manipulação; ou que limite ou anule o exercício
de seus direitos sexuais e reprodutivos;
IV) a violência patrimonial, entendida como qualquer conduta
que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus
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objetos, instrumentos de trabalho, documentos pessoais, bens, valores e
direitos ou recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas
necessidades;
V) a violência moral, entendida como qualquer conduta que
configure calúnia, difamação ou injúria.
DISQUE DIREITOS HUMANOS (DISQUE 100)
1) Disponibilização: pública através do site oficial do Programa16.
2) Tipo de dado: agregado
3) Variáveis disponíveis:
a) Perfil
i) Sexo
ii) Orientação Sexual
iii)Identidade de gênero
iv) Faixa Etária
v) Cor/raça
vi) Deficiência (tipo)
b) Registros
i) Local (estado)
ii) Data (ano)
c) Demanda
i) Tipo: simples e grupo
ii) Local da violência (estado)
iii) Local da violência (tipo)
iv) Relação vítima-autoria

16 Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/acesso-a-informacao/ouvidoria/balanco-disque-100
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RIO SEM LGBTIFOBIA
O Rio sem LGBTIfobia é um serviço existente desde 2010 no Estado do
Rio de Janeiro, parte integrante da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos do Estado do Rio de Janeiro, cuja atuação é voltada
para o atendimento da população LGBTI+ de forma multidisciplinar, com
profissionais do Direito, Psicologia e Assistência Social. Apesar de existir
há mais de 10 anos no Rio de Janeiro, a base de dados do serviço não
é institucionalizada, tais como outros serviços estaduais (Polícia Civil,
Defensoria Pública, Ministério Público e Tribunal de Justiça), ou seja, não
há um servidor dedicado para armazenamento e acesso dos dados de
forma pública e permanente. Isso permite que cada Centro de Cidadania LGBTI utilize categorias e critérios discricionários no preenchimento
dos atendimentos e, como resultado, não haja uma padronização nem
controle das informações.
Notamos que essa falta de institucionalização gera grande instabilidade e
incerteza para o cotidiano da política pública, além de afetar diretamente
a gestão do serviço, orçamento e receitas com alta exposição às demandas governamentais (e não estatais). A depender da administração da
Secretaria, questões essenciais do serviço podem ser alteradas indiscriminadamente, incluindo a gestão da base de dados. Logo, caso determinada pessoa da Secretaria que controle o acesso da pasta ou planilha de
atendimentos acabe se desvinculando do serviço teremos um problema
sério na própria utilização do serviço. Mais do que uma questão secundária, trata-se de uma questão de governança, pois não ter uma base de
dados institucionalizada e centralizada pode minar completamente sua
eficiência e atuação para a comunidade.
Por isso, somente em 2019, é que o setor de monitoramento do serviço
inverteu a lógica anterior: começou a fornecer as categorias e critérios
de forma padronizada a todos os Centros de Cidadania LGBTI. Apesar do
servidor ainda carecer da premissa institucional, o fato desse setor estar
ligado diretamente ao gabinete da Secretaria de Desenvolvimento Social
e Direito Humanos do Estado do Rio de Janeiro e passar a atuar de forma
centralizada na compilação e estruturação dos dados é um importante
marco para uma melhor gestão dos dados pelo serviço.
Os dados disponibilizados e utilizados por essa pesquisa levam em conta
apenas o período de janeiro de 2019 a junho de 2020 tendo em vista que
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o setor de monitoramento alegou que não teve acesso à base de dados
das gestões anteriores, o que não quer dizer que não havia dados entre
2010 a 2018, mas apenas que não foram incorporados à base de dados
atual. Portanto, tendo em vista que somente o período posterior a janeiro
de 2019 teria a garantia de confiabilidade exigida pela pesquisa para fins
de análises seguras, preferiu-se a limitação à incerteza.
Tabela 18 - Classificações disponíveis na base do Rio sem LGBTfobia
Serviço

Registro

Demanda

Perfil

Data

Data/hora

Moradia

Circunscrição

Circunscrição

Identidade de gênero

Porta de entrada

Envolvimento

Orientação Sexual

Atendimento

Faixa etária

Rio sem LGBTIfobia
Status

Tipo Violência

Raça/etnia

Local Tipo

Escolaridade

Indícios LGBTIfobia

Renda Bruta

1) Disponibilização: solicitação da base de dados por meio de ofício;
2) Tipo de dado: microdado;
3) Período: jan/2019-jun/2020;
4) Tipo de dado: microdado;
5) Filtro de busca: não utilizado;
6) Uniformização e limpeza da base de dados:
a) Divisão em três tipos de base de dados: i) jan/2019 a
out/2019; ii) nov/2019 a dez/2019 e iii) jan/2020 a jun/2020.
b) Uniformização da “porta de entrada”: em razão da falta de
padronização, as entradas foram resumidas em três, “Disque 100 (MMFDH)”, “Disque Cidadania e DH” e “Demanda Espontânea”, sendo esta última
englobante de qualquer outra origem que encaminhou a demanda para o
serviço.
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Tabela 19 - Uniformização da classificação “Porta de Entrada” na base do
Rio sem LGBTIfobia
Porta de Entrada (Original)

Porta de Entrada (Agregada)

Demanda espontânea
Disque 100 (MMFDH)
Redes sociais
Disque Cidadania LGBTI+
Busca ativa
Sem informação
Disque ou Ouvidoria, E-mail
Outros
Não vinculado
Protocolo
Rede
Reportagem jornalística
Telefone interno
Telefone pessoal de membro da equipe

Demanda espontânea
Disque 100 (MMFDH)
Demanda espontânea
Disque Cidadania e DH
Busca ativa
Demanda espontânea
Disque Cidadania e DH
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea
Demanda espontânea

c) Uniformização de “orientação sexual” e “identidade de gênero”: em razão da falta de padronização no preenchimento, foi elaborada
uma lista com todas as combinações possíveis para o preenchimento da
“orientação sexual” e “identidade de gênero”.
Tabela 20 - Resumo das combinações possíveis para identidade de gênero
e orientação sexual na base do Rio sem LGBTIfobia

Categoria 01

Categoria 02

Id. de gênero

Orientação
sexual

Bissexual
Bissexual
Bissexual
Feminino Cisgenero
Feminino cisgênero
Feminino cisgênero
Feminino cisgênero
Feminino cisgênero
Feminino cisgênero
Feminino transgênero
Feminino transgênero
Feminino transgênero
Feminino transgênero
Feminino transgênero
Feminino transgênero
Gay
Gay
Gay

Masculino
Feminino
Não informado
Heterossexual
Bissexual
Homossexual
Heterossexual
Não declarado
Pansexual
Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Não declarado

Homem
Mulher
Sem informação
Mulher Cisgênero
Mulher Cisgênero
Mulher Cisgênero
Mulher Cisgênero
Mulher Cisgênero
Mulher Cisgênero
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Homem
Sem informação
Mulher

Bissexual
Bissexual
Bissexual
Heterossexual
Bissexual
Homossexual
Heterossexual
Não declarado
Pansexual
Heterossexual
Homossexual
Bissexual
Não declarado
Sem informação
Pansexual
Gay
Gay
Gay

Pansexual
Masculino
não informado
Feminino
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Gay
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Homem Trans
Homem Trans
Homem Trans
Lésbica
Lésbica
Masculino cisgênero
Masculino cisgênero
Masculino cisgênero
Masculino cisgênero
Masculino transgênero
Masculino transgênero
Masculino transgênero
Masculino transgênero
Masculino transgênero
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Não binário
Não binário
Não binário
Não binário
Não binário
Não binário
Não declarado
Não declarado
Não declarado
Não declarado
não informado
não informado
não informado
outra
outra
outra
outra
Outros
Outros
Outros
Travesti
Travesti
Travesti
Travesti
Travesti
Travesti
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Gay
Feminino
Masculino
não informado
Heterossexual
Masculino
Feminino
não informado
Feminino
Lésbica
Homossexual
Heterossexual
Bissexual
Não declarado
Bissexual
Heterossexual
Pansexual
Homossexual
Não declarado
Feminino
Masculino
Outra
Não declarado
Bissexual
Pansexual
Outros
Homossexual
Heterossexual
Não declarado
Homossexual
Pansexual
Masculino
não informado
Feminino
Masculino
Feminino
não informado
Outras
Outros
Homossexual
Heterossexual
Feminino
Masculino
Homossexual
Pansexual
Heterossexual
Não declarado

Sem informação
Mulher
Homem
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Homem Transexual
Homem Transexual
Homem Transexual
Mulher
Mulher
Homem Cisgênero
Homem Cisgênero
Homem Cisgênero
Homem Cisgênero
Homem Transexual
Homem Transexual
Homem Transexual
Homem Transexual
Homem Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Mulher Transexual
Não binário
Não binário
Não binário
Não binário
Não binário
Não binário
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Homem
Sem informação
Mulher
Homem
Mulher
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Travesti
Travesti
Travesti
Travesti
Travesti
Travesti

Gay
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Heterossexual
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Lésbica
Lésbica
Homossexual
Heterossexual
Bissexual
Sem informação
Bissexual
Heterossexual
Pansexual
Homossexual
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Bissexual
Pansexual
Sem informação
Homossexual
Heterossexual
Sem informação
Sem informação
Homossexual
Pansexual
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Sem informação
Homossexual
Heterossexual
Sem informação
Sem informação
Homossexual
Pansexual
Heterossexual
Sem informação

d) Uniformização de “Registro Circunscrição” com “Áreas Geográficas”: conforme detalhado no subcapítulo de categorias e classificações, utilizamos o município da sede do Centro de Cidadania LGBTI para
referência da área geográfica.
Tabela 21 - Resumo das combinações possíveis para área geográfica
Registro Circunscrição
(Centro de Cidadania)

Área Geográfica

Capital (Rio de Janeiro)

Capital

Baixada 1 (Duque de Caxias)

Região Metropolitana

Baixada 2 (Queimados)

Região Metropolitana

Metropolitana Leste 1 (Niterói)

Região Metropolitana

Serrana (Nova Friburgo)

Demais

Centro-Sul (Miguel Pereira)

Demais

Baixada Litorânea (Arraial do Cabo)

Demais

Médio Paraíba (Volta Redonda)

Demais

e) Uniformização do “tipo de local da violência”: conforme detalhado no subcapítulo de categorias e classificações, aplicamos a lista de
locais da demanda/fato da violência a aquele original de cada base.
Tabela 22 - Resumo das combinações possíveis para local de violência
Local da Violência (Original)

Local da Violência (Agregado)

Não se aplica

Sem informação

Casa

Residência

Rua

Via Pública

Ambiente Comercial

Estabelecimento comercial

Ambiente Familiar

Residência

Ambiente de Ensino / Escolar

Estabelecimento de ensino

Ambiente de Trabalho

Local de trabalho

Via Pública

Via Pública

Hospital Público/Posto de Saúde

Hospital Público/Posto de Saúde

Residência

Residência

Bar

Estabelecimento comercial
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POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro (PCERJ) é um dos órgãos
responsáveis pela segurança pública. Sua principal função é prevenir,
repreender e investigar crimes.
Os dados solicitados à Polícia Civil em dezembro de 2016 pela, à época,
Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH),
foram todos aqueles registrados desde 2009 com o uso do “motivo presumido homofobia”.
Para fins de complementação da base, foi solicitado ao Instituto de
Segurança Pública (ISP) os dados dos anos de 2009 a 2020 para a categoria “motivação presumida homofobia e transfobia”. Em resposta, foram
enviados somente aqueles dados do período de dezembro de 2018 a
março de 2020 da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância
(Decradi). Replicamos o ofício recebido abaixo como forma de transparência metodológica.
Em resposta às solicitações feitas a este órgão, esclarecemos
que, de acordo com o Artigo 3º, do Decreto no 36.872, de 17
de janeiro de 2005, as estatísticas de segurança divulgadas
pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) são provenientes de
informações relativas aos registros de ocorrência lavrados nas
diversas unidades de polícia administrativo-judiciária da Polícia
Civil do Estado do Rio de Janeiro, sendo estas sobre as quais o
ISP tem tutela. Nesses microdados, não está disponível o campo da motivação presumida do fato registrado, de modo que
não é possível identificar qual a provável motivação do crime.
Em relação aos registros lavrados pela Delegacia de Crimes
Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI), os microdados
seguem em arquivo anexo 0000015, sem a motivação presumida, dado que não temos acesso a esse campo nos microdados sob a tutela deste órgão. Existem duas bases de dados
enviadas, uma traz informações dos registros de crimes e das
vítimas (apenas para os crimes contabilizados por vítima) e, a
outra versa sobre prisões e apreensões, ambas acompanhadas
de seus respectivos dicionários. Ressaltamos que a DECRADI foi
criada pelo decreto no 18 de 21 de agosto de 2018 e inaugurada no dia 13 de dezembro de 2018. Portanto, os dados se
iniciam a partir de dezembro de 2018 (grifo nosso).
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Ao final, temos a seguinte compilação de informações e registros das
duas bases sobre a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro:
Tabela 23 - Categorias disponíveis na base de dados da Polícia Civil
Serviço

Base

Registro

Demanda

Perfil

Data/hora

Data/hora

Moradia

Circunscrição

Circunscrição

Identidade de
gênero

Porta de entrada

Envolvimento

Orientação Sexual

Atendimento

Faixa etária

PCERJ

Status

Delito

Raça/etnia

Tipo Violência

Escolaridade

Qt Agressores

Profissão

Local Tipo
Relação
autoria-vítima
Indícios
LGBTIfobia

Polícia Civil
Data/hora

Data/hora

Moradia

Circunscrição

Circunscrição

Identidade de
gênero

Porta de entrada

Envolvimento

Orientação Sexual

Atendimento

Faixa etária

ISP

Status

Delito

Raça/etnia

Tipo Violência

Escolaridade

Qt Agressores
Local Tipo
Relação
autoria-vítima

Profissão

Base de dados da Polícia Civil

1) Período: 2009-2016
2) Tipo de dado: microdado
3) Filtro de busca: motivo presumido homofobia. Como o próprio termo refere,
trata-se de uma presunção de que aquela dinâmica do fato pode estar ligada a
uma causa envolvendo orientação sexual ou identidade de gênero. Não é necessário, nesse sentido, que seja provável ou provado, com indícios suficientes
ou mesmo a prova da materialidade do crime, bastando somente uma linha de
investigação que indique para esta possibilidade de crime.
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Instituto de Segurança Pública (ISP)
Período: dezembro/2018-março/2020
Tipo de dado: microdado
Filtro de busca: Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (DECRADI)
Uniformização de ambas as bases de dados:
a) Desmembramento, adição e padronização de categorias de localização
(áreas geográficas, município e bairro) da circunscrição da Delegacia de
Polícia e moradia da vítima;
b) Padronização dos municípios, bairros e estados preenchidos;
c) Adição de coluna “indícios de LGBTfobia” a fim de verificar, na descrição
presente na dinâmica do fato, indicadores para um crime envolvendo
orientação sexual ou identidade de gênero. No caso da base do ISP, foram
presumidos que todos os registros continham indícios de LGBTfobia em
razão de terem sido realizados pela Decradi.
d) Uniformização do “tipo de local da violência”: conforme detalhado no
subcapítulo de categorias e classificações, aplicamos a lista de locais da
demanda/fato da violência àquela original de cada base.
e) Uniformização da “relação autoria e vítima”: conforme detalhado no
subcapítulo de categorias e classificações, aplicamos a lista agregada de
relações entre o/a autor/a do fato e a vítima.
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CASA ARCO-ÍRIS
A “Casa Arco-Íris”, foi desenvolvido pelo Grupo Arco-Íris no ano de 2019 como
um serviço de atendimento jurídico, social e psicológico para a população toda
LGBTI+, incluindo também amigos e familiares em situações de discriminação
e/ou busca de direitos. O financiamento se deu por meio de um convênio com
o então Ministério dos Direitos Humanos (MDH) do Governo Federal. A porta
de entrada era por demanda espontânea, podendo ser via aplicativo WhatsApp, telefone ou pessoalmente. Após, o acolhimento era realizado de forma
multidisciplinar ou individual, acompanhadas e encaminhadas por meio de
referência e contrarreferência para as redes de atendimento em serviço social,
saúde e sistema de segurança e justiça, de acordo com cada caso e demanda.
QUESTIONÁRIOS
Responsável técnico: Sergio Ribeiro dos Santos, CONRE 2 (RJ) nº 6942.
1) Período de realização da pesquisa; realização das entrevistas foram
realizadas entre os dias 01 até 30 de setembro de 2020.
2) Unidade de análise e resposta: unidade de análise é o usuário do sistema de atendimento do Rio sem LGBTIfobia e operadores/as das instituições que as recebem.
3) População alvo:
a) A primeira é formada pelos usuários que foram atendidos e cadastrados no sistema do Rio sem LGBTIfobia no período de 2015 até 2020.
Tendo como referência arquivo Excel contendo 19.915 usuários, dos quais
apenas 14.532 foram considerados por terem informações de que moram
no Estado do Rio de Janeiro. Foram estratificados por área geográfica,
somente para apresentação dos resultados.
b) A segunda será dos Operadores das Instituições de atendimento ao
Público LGBT+, sendo este apenas um levantamento qualitativo sem
tão pouco uma utilização de um desenho amostral necessário, com a
utilização da técnica bola de neve (snowball sampling) é um tipo de
amostragem não probabilística que é usada quando os participantes
em potencial são difíceis de encontrar ou se a amostra é limitada a um
subgrupo muito pequeno da população.
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TABELAS, GRÁFICOS
E FIGURAS

REGISTROS
Tabela 24 - Atendimentos realizados pelo Disque Direitos Humanos 100
(2011-2019)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Total
Denúncias RJ

81

258

185

77

110

121

181

144

98

% Total RJ
Denúncias BR
LGBTI+

6,99%

8,5%

10,9%

7,6%

5,6%

6,5%

10,5%

8,5%

11,8%

Taxa Denúncias por 100
mil habitantes

0,51

1,6

1,2

0,5

0,7

0,8

1,1

0,9

0,6

Taxa
Denúncias RJ
Posição BR

14º

14º

6º

13º

9º

4º

4º

3º

5º
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Tabela 25 - Atendimentos realizados no Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)
Rio
sem LGBTIfobia:
número de registros/antedimentos por mês e Centro de Cidadania
Registro
Circunscrição
Registro Circunscrição
Baixada 1

2019

Baixada Litorânea

27

10,4%

8

fevereiro

39

18,1%

10

4,7%

março

58

34,1%

20

abril

99

38,2%

maio

98

junho

1

0,4%

11,8%

1

0,6%

17

6,6%

4

39,7%

11

4,5%

79

44,6%

26

julho

102

39,7%

3,1%

Capital

Centro-Sul

33

12,7%

31

14,4%

15

8,8%

1,5%

12

4,6%

5

2,0%

23

9,3%

14,7%

3

1,7%

11

6,2%

15

5,8%

3

1,2%

47

18,3%
17,7%

agosto

111

44,8%

18

7,3%

4

1,6%

44

117

34,3%

15

4,4%

2

0,6%

25

7,3%

1

outubro

140

30,0%

13

2,8%

4

0,9%

100

21,4%

1

novembro

143

29,7%

22

4,6%

5

1,0%

78

16,2%

2

dezembro

82

24,8%

19

5,8%

7

2,1%

83

25,2%

1.095

31,7%

194

5,6%

39

1,1%

502

14,5%

janeiro

127

27,8%

13

2,8%

16

3,5%

59

12,9%

4

0,9%

7

fevereiro

86

17,7%

17

3,5%

20

4,1%

86

17,7%

4

0,8%

9

março

56

10,5%

25

4,7%

26

4,9%

84

15,8%

9

1,7%

7

abril

80

14,0%

77

13,5%

27

4,7%

52

9,1%

5

0,9%

7

maio

68

15,7%

55

12,7%

55

12,7%

57

13,2%

2

0,5%

2

junho

125

24,7%

36

7,1%

15

3,0%

52

10,3%

24

4,7%

2

542

18,2%

223

7,5%

159

5,3%

390

13,1%

48

1,6%

36

0,7%

43

Total

7

ntos por mês e Centro
Rio
sem
deLGBTIfobia:
Cidadania
mês e Centro
de Cidadania
Total
geral
1.637número
25,4% de registros/antedimentos
417
6,5%
198 por
3,1%
892
13,9%
48

ada Litorânea
1

0,4%

Médio

setembro

Total

2020

Baixada 2

janeiro

Registro
Circunscrição
Circunscrição
Contagem
de Registro
Número e % do total de Contagem de Registro Número ao longo deRegistro
Tabela (horizontalmente)
dividido por
Registro Data trimestre e Registro Data mês. Os dados são filtrados em Serviço Base e Registro Data. O filtro Serviço Base man
Centro-Sul
Baixada
1
Médio
Paraíba
2 Registro
Metropolitana
Baixada
Litorânea queSerrana
Capital141 de 141 Centro-Sul
Méd
datasCapital
em ou após 01/01/2019.
A exibição
estáBaixada
filtrada
em
Circunscrição,
mantém
membros.
33

janeiro
12,7%

27

10,4%

8

3,1%

31

fevereiro
14,4%

39

18,1%

10

4,7%

56 1 21,5%
0,4%
2

0,9%

13533 51,9%
12,7%
13331 61,9%
14,4%

1

0,6%

15

março
8,8%

58

34,1%

20

11,8%

8 1

4,7%
0,6%

6815 40,0%
8,8%

4

1,5%

12

4,6%
abril

99

38,2%

17

6,6%

15 4

5,8%
1,5%

11212 43,2%
4,6%

5

2,0%

23

maio
9,3%

98

39,7%

11

4,5%

13 5

5,3%
2,0%

9723 39,3%
9,3%

3

1,7%

11

6,2%
junho

79

44,6%

26

14,7%

21 3 11,9%
1,7%

3711 20,9%
6,2%

3

1,2%

2019
47

julho
18,3%

102

39,7%

15

5,8%

30 3 11,7%
1,2%

6047 23,3%
18,3%

4

1,6%

44

17,7%
agosto

111

44,8%

18

7,3%

25 4 10,1%
1,6%

2

0,6%

25

setembro
7,3%

117

34,3%

1915

5,6%
4,4%

32 2

9,4%
0,6%

13125 38,4%
7,3%

4

0,9%

100

21,4%
outubro

140

30,0%

1613

3,4%
2,8%

93 4 19,9%
0,9%

101
100 21,6%
21,4%

5

1,0%

78

novembro
16,2%

143

29,7%

2822

5,8%
4,6%

89 5 18,5%
1,0%

11678 24,1%
16,2%

7

2,1%

83

dezembro
25,2%

82

24,8%

819

2,4%
5,8%

82 7 24,8%
2,1%

4983 14,8%
25,2%

39

1,1%

502

1.095

31,7%

71
194

2,1%
5,6%

16

3,5%

59

12,9%
janeiro

127
4

0,9%
27,8%

7013 15,3%
2,8%

11116 24,3%
3,5%

5759 12,5%
12,9%

4

0,9%

20

4,1%

86

fevereiro
17,7%

486

0,8%
17,7%

9017 18,5%
3,5%

9920 20,4%
4,1%

8486 17,3%
17,7%

4

0,8%

26

4,9%

84

15,8%
março

956

1,7%
10,5%

7125 13,3%
4,7%

9126 17,1%
4,9%

17184 32,1%
15,8%

9

1,7%

27

4,7%

2020
52

abril
9,1%

580

0,9%
14,0%

7777 13,5%
13,5%

8527 14,9%
4,7%

16852 29,4%
9,1%

5

0,9%

55

12,7%

57

13,2%
maio
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0,5%
15,7%

2955

6,7%
12,7%

8055 18,5%
12,7%

8657 19,9%
13,2%

2

0,5%

15

3,0%

52

junho
10,3%

24
125

4,7%
24,7%

2436

4,7%
7,1%

13115 25,8%
3,0%

10052 19,7%
10,3%

24

4,7%

159

5,3%

390

Total
13,1%

48
542

1,6%
18,2%

361
223 12,1%
7,5%

597
159 20,0%
5,3%

666
390 22,3%
13,1%

48

1,6%

3

198

3,1%

Total 13,9%
geral
892

1.637
48

0,7%
25,4%

432
417

6,7%
6,5% 1.063
198 16,5%
3,1% 1.751
892 27,2%
13,9%

48

0,7%

4

Total
14,5%

4644 18,5%
17,7%

46639 13,5%
1,1% 1.085
502 31,4%
14,5%

gistro Número ao longo
Contagem
de Tabela
de Registro
(horizontalmente)
Número e %
dividido
do total
por
deRegistro
Contagem
Circunscrição
de Registrovs.
Número
Registro
ao Data
longoano,
de Tabela (horizontalmente) dividido po
filtro Registro
incluiData. O filtro Serviço Base ma
os em Serviço Base
Registro
e Registro
Data Data.
trimestre
O filtro
e Registro
ServiçoData
Basemês.
mantém
Os dados
Rio sem
sãoLGBTfobia.
filtrados emOServiço
Base eData
Registro
o Circunscrição, que
datas
mantém
em ou141
após
de01/01/2019.
141 membros.
A exibição está filtrada em Registro Circunscrição, que mantém 141 de 141 membros.

126

127

704

3.144

Fonte: elaboração própria

Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Setembro, Outubro, Novembro, Dezembro e Total 2020 dividido por F1.

2.064

163

615

166

170

310

233

101

216

133

141

413

197

191

320
71

642

453

179

3.731

404

92
126

310

164

Dezembro
161

80
140

572

246

288

Total 2020

226

63

40

168

525

487

Total Geral
2018
88

515

558

27

21

85

83
168

Total Geral
2019
248

Novembro

64

55

74

96

100

Total Geral
2020
465

506

22

56

5

77

93

Serrana
66

Outubro

61

41

54

9

4

Metropolitana
113

378

Junho

27

81

83

Médio Paraíba
65

Setembro

68

139

Maio

78

26

19

Centro-Sul
4

263

81

Abril

15

17

Capital
66

Agosto

53

Baixada
Litorânea
10

269

88

Fevereiro

Março

Baixada 2
13

Julho

Baixada 1
128

Janeiro

Planilha 1

Tabela 26 - Registros de ocorrência formalizados pela Polícia Civil em razão da presença de indícios de LGBTIfobia e pela área
geográfica da circunscrição (2009-2016;2018-2020)
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Testemunha

Sem
informação

Testemunha

Outros

Autoria

21

1,0%

0,5%

12
37

5
1,7%

0,2%

8

1

0,4%

0,0%

2

0,1%
3

0,1%

3,5%

99,8%

0,8%

18
2.177

34,1%

744

17,1%

76
373

2.182

18

763

376

76

743

120

144

4

41

1

153

18

317

317

25

299

27

731

100,0%

0,8%

35,0%

17,2%

3,5%

34,1%

5,5%

6,6%

0,2%

1,9%

0,0%

7,0%

0,8%

14,5%

14,5%

1,1%

13,7%

1,2%

33,5%

12,2%

30,9%

Total geral
267

675

Contagem distinta de Registro Número e % do total de Contagem distinta de Registro Número ao longo de Tabela (horizontalmente e depois abaixo) dividido por Perﬁl Orientação Sexual
vs. Demanda Indícios de LGBTfobia?, Perﬁl Identidade de Gênero e Demanda Envolvimento (grupo). Os dados estão ﬁltrados em Serviço Base, que mantém ISP e PCERJ.

Total geral

Vítima-Autor

0,2%

4

34,0%

5,5%

120

Vítima

Mulher

741

6,6%

144

Vítima

Homem
0,1%

0,2%

4

Vítima

2

1,9%

41

14,2%

Testemunha

309

0,0%

Sem
informação

Vítima-Autor

1

0,0%

1

1,1%
14,3%

25
313

13,6%

1,2%

27
297

32,2%

703

12,2%

30,8%

Outros

0,3%

6

0,0%

267

671

Sem informação

7,0%

0,0%

0,1%

3

1

Bissexual

153

1

1,4%

0,0%

Perﬁl Orientação Sexual
Lésbica

Autoria

0,0%

1

Vítima

31

1

Gay

0,8%

0,0%

1

Testemunha

Outros

Autoria

Vítima-Autor
0,1%

0,1%

2

2

0,2%

5

Autoria

Vítima

Heterossexual

Demanda E..

18

Mulher

Homem

Perﬁl Iden..

Vítima
Fonte: elaboração própria

Dúvida

Sim

Demanda I..

Planilha 38

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 27 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia, Casa-Arco-Íris e entrevistadas em razão da
identidade de gênero e orientação sexual

PERFIL
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0,2%

0,2%
0,3%

3,9%

0,8%

7,4%
3,9%
1,6%
0,8%
0,9%
1,0%
7,4%
1,6%

0,9%
2,4%

18,3%

5

6

87

17

164
87
35
17
19
23

164

35

19
53

407

6
0,3%
Heterossexual

5

Heterossexual

287

4

4
207

207

95

95

12,9%

0,2%

0,2%
9,3%

9,3%

4,3%

4,3%

Gay

Gay

122

87

87

5,5%

3,9%

3,9%

1,6%

1,6%
Lésbica

35

35

Lésbica
0,8%

7
25
1
100

13
0,3%
1,1%
0,0%
4,5%

0,6%

0,1%
0,6%
0,6%
1,5%
0,3%
0,2%
0,0%
0,1%

0,2%

5
3
13
13
33
7
5
1
3

1,5%

0,6%

33

13

125

4
22

10

32

1
1
32
22
10
3
4
1

5,6%

0,2%
1,0%

0,5%

1,4%

0,0%
0,0%
1,4%
1,0%
0,5%
0,1%
0,2%
0,0%

1,0%
0,0%
0,1%

0,0%

1
22
1
3

0,8%
0,0%
0,5%

18
1
12

Perﬁl Orientação Sexual
12
0,5%
Homossexual
Bissexual

18

Bissexual

Perﬁl Orientação Sexual
Homossexual

0,0%

3
12

0,5%

0,1%

0,0%

0,1%
1

0,0%
3

0,1%

0,1%

0,1%
0,1%

1

3

2

2
2

1

2
0,1%
Pansexual

0,0%

Pansexual
1
0,9%

11
20
2
1
1
42
2
11
23
2
219
1
152
2
27
23
209
219
391
152
66
27
1
209
12
391
139
66
1.299
1

0,5%
0,9%
0,1%
0,0%
0,0%
1,9%
0,1%
0,5%
1,0%
0,1%
9,9%
0,0%
6,8%
0,1%
1,2%
1,0%
9,4%
9,9%
17,6%
6,8%
3,0%
1,2%
0,0%
9,4%
0,5%
17,6%
6,3%
3,0%
58,5%
0,0%

1
0,0%
Sem informação
42
1,9%

20

Sem informação

0,9%

56
2,5%
Total geral
42
1,9%
119
5,4%
11
0,5%
20
0,9%
5
0,2%
56
2,5%
1
0,0%
42
1,9%
3
0,1%
11
0,5%
352
15,8%
5
0,2%
271
12,2%
1
0,0%
184
8,3%
3
0,1%
317
14,3%
352
15,8%
268
12,1%
271
12,2%
421
18,9%
184
8,3%
67
3,0%
317
14,3%
1
0,0%
268
12,1%
12
0,5%
421
18,9%
242
10,9%
67
3,0%
2.222 100,0%
1
0,0%

20

5,4%

Total geral
119

407

18,3%

287

12,9%

122

5,5%

100

4,5%

125

5,6%

12

0,5%

1.299

58,5%

2.222

100,0%

Contagem distinta de Registro Número e % do total de Contagem distinta de Registro Número ao longo de Tabela (horizontalmente e depois abaixo) dividido por Perﬁl Orientação Sexual
vs. Serviço Base e Perﬁl Identidade de Gênero. A exibição está ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Casa Arco-Íris e Rio sem LGBTfobia.

Total geral

Contagem distinta de Não
Registro
Número e % do total de Contagem distinta de Registro Número ao longo de Tabela (horizontalmente e depois abaixo) dividido
Sexual
12
12 por Perﬁl
0,5%
0,5% Orientação
binário
vs. Serviço Base e Perﬁl
Identidade de Gênero.
e 22
Rio sem1,0%
LGBTfobia.3
242
53 A exibição
2,4% está ﬁltrada em Serviço Base, que mantém
25 Casa Arco-Íris
1,1%
0,1%
139
10,9%
6,3%
Sem informação

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)
23
1,0%

Casa
Arco-Íris

Mulher Transexual
Homem Cisgênero
Travesti
Homem Transexual
Não binário
Mulher Cisgênero
Queer
Mulher Transexual
Casa
Sem informação
Arco-Íris
Travesti
Homem
Não binário
Homem Cisgênero
Queer
Homem Transexual
Sem informação
Mulher
Homem
Mulher Cisgênero
Rio sem
Homem Cisgênero
LGBTfobia
Mulher Transexual
Homem Transexual
Travesti
Mulher
Gênero Fluido
Mulher Cisgênero
Rio sem
Não binário
LGBTfobia
Mulher Transexual
Sem informação
Travesti
Total geral
Gênero Fluido

Mulher Cisgênero

Homem Transexual

Planilha 38
(2)Cisgênero
Homem

Planilha
38 (2)(2019)
Casa Arco-Íris

130

Mulher Transexual

Trans Não-Binaire

Sem informação
9,00

9,00

13,2%

13,2%

Gay

14,00

2,00

12,00

20,6%

2,9%

17,6%

Lésbica

4,00

4,00

5,9%

5,9%

11,00

1,00

10,00

16,2%

1,5%

14,7%

Homossexual

Perﬁl Orientação Sexual
Bissexual

3,00

1,00

1,00

4,4%

1,5%

1,5%

1,5%

Pansexual
1,00

1,00

1,00

1,5%

1,5%

Sem informação

68,00

1,00

1,00

2,00

3,00

37,00

100,0%

1,5%

1,5%

2,9%

4,4%

54,4%

2,9%

32,4%

Total geral
2,00

22,00

1,6%

3,0

Travesti

Trans Não-Binaire

Intersexo

Homem Transgêne..

Sem informação

25,9%

24,0

2,0

2,0

20,0

13,0%

1,1%

1,1%

10,8%

Gay

17,3%

0,5%

1,0

32,0

0,5%

1,1%

14,1%

1,1%

1,0

2,0

26,0

2,0

Lésbica

21,0

11,4%

0,5%

0,5%

1,0
1,0

0,5%

0,5%

1,6%

1,1%

2,2%

4,3%

1,0

1,0

3,0

2,0

4,0

8,0

38,0

2,0

2,0

1,0

2,0

1,0

30,0

20,5%

1,1%

1,1%

0,5%

1,1%

0,5%

16,2%

Homossexual

Perﬁl Orientação Sexual
Bissexual

14,0

1,0

1,0

1,0

2,0

2,0

1,0

3,0

7,6%

0,5%

0,5%

0,5%

1,1%

1,1%

0,5%

1,6%

1,6%

Pansexual
3,0

8,0

2,0

2,0

2,0

2,0

4,3%

1,1%

1,1%

1,1%

1,1%

Sem informação

185,0

4,0

1,0

1,0

8,0

2,0

11,0

30,0

38,0

25,0

100,0%

2,2%

0,5%

0,5%

4,3%

1,1%

5,9%

16,2%

20,5%

13,5%

35,1%

Total geral
65,0

Contagem distinta de Registro Número e % do total de Contagem distinta de Registro Número ao longo de Tabela (horizontalmente e depois abaixo) dividido por Perﬁl Orientação Sexual
Fonte:
elaboração
vs. Serviço
Base e Perﬁlprópria
Identidade de Gênero. A exibição está ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Questionário Usuários/as.

48,0

0,5%

10,8%

20,0

Mulher Transexual

1,0

3,8%

7,0

Mulher Cisgênero

Gênero Fluido

7,0%

13,0

Homem Transexual

Total geral

Questionário
Usuários/as

2,2%

4,0

Homem Cisgênero

Heterossexual

Questionários operadores/as (2020)
Planilha 38 (3)

Contagem distinta de Registro Número e % do total de Contagem distinta de Registro Número ao longo de Tabela (horizontalmente e depois abaixo) dividido por Perﬁl Orientação Sexual
vs. Serviço Base e Perﬁl Identidade de Gênero. A exibição está ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Questionário Operadores/as.

38,2%

4,4%

3,00

Mulher Cisgênero

26,00

27,9%

19,00

Homem Transexual

Travesti

1,5%

1,00

Total geral

Questionário
Operadores/as

4,4%

3,00

Homem Cisgênero

Heterossexual

Questionários operadores/as (2020)
Planilha 38 (3)

Tabela 28 - Perfil das vítimas atendidas pelo Disque Direitos Humanos 100 em
razão da raça/cor (2011-2019)

Raça/Cor
Branca

Universo

2011

2012

2013

2014

2015

RJ

23

86

54

36

47

BR

463

876

525

324

325

RJ

31

80

63

18

22

BR

436

1138

611

289

335

Preta

RJ

15

30

17

5

13

Raça/Cor

Universo

2016

2017

2018

RJ

43

54

52

41

BR

333

403

391

333

Parda

Branca

2019

RJ

32

65

31

36

BR

339

456

347

274

Preta

RJ

14

22

25

9

Raça/Cor

Universo

2011

2012

2013

2014

2015

BR

103

234

149

96

124

RJ

2

1

BR

21

9

5

3

2

RJ

1

Parda

Amarela
Indígena
Não
informada

Raça/Cor
Amarela
Indígena
Não
informada

1

BR

13

15

6

3

3

RJ

13

85

64

33

37

BR

170

1098

610

452

548

Universo

2016

2017

2018

2019

BR

131

131

159

102

1

2

1

9

17

8

RJ
BR

9

RJ

2

BR

4

7

7

6

RJ

52

58

56

19

BR

502

471

407

203

Fonte: elaboração própria

131

132
101
1.352
34

Vítima-Autor

Testemunha

Outros

Total geral

Sem
informação
102
9.476

4.072

Outros

Total

45
1.047

Testemunha

1.348

Autoria

Vítima-Autor

115
1.129

Parda

146
140

Vítima

Vítima

Vítima

Vítima

Negra

5.404

2.084

Autoria

Total

1.833

Vítima

Demanda
Envolvimento (gru..

Branca

Sem
informação

Perﬁl
Raça/Etnia

Fonte: elaboração própria

Dúvida

Sim

Demanda Indícios
de LGBTfobia?

100,0%

43,0%

1,1%

11,0%

0,5%

14,2%

11,9%

1,2%

1,5%

1,5%

57,0%

0,4%

14,3%

1,1%

22,0%

19,3%

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

100,0%

100,0%

2,8%

28,5%

1,2%

36,7%

30,8%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

0,6%

25,0%

1,9%

38,6%

33,9%

Branca
Parda
Sem informação
Amarela
Indígena
Preta
Total
Branca
Parda
Amarela
Indígena
Preta
Total

Perﬁl Raça/Etnia

1
2
24
257

Amarela
Indígena
Sem informação
Total geral

100,0%

9,3%

0,8%

0,4%

2.132

380

17

18

625

68

Parda

26,5%

267

32,3%

83

793

100,0%

17,8%

0,8%

0,8%

29,3%

12,5%

14,9%

37,2%

Rio sem LGBTfobia

Preta

34,6%

318

89

Casa Arco-Íris

Negra

Branca

Perﬁl Raça/Etnia

35,7%
27,6%
1,1%
0,5%
1,6%
33,5%
100,0%
32,4%
22,1%
2,9%
4,4%
38,2%
100,0%
100,0%

402

19

19

682

339

318

100,0%

18,1%

0,9%

0,9%

30,7%

15,3%

14,3%

38,6%

Total geral

857

2.222

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)

66
51
2
1
3
62
185
22
15
2
3
26
68
253

Rio sem LGBTIfobia
(2019-2020 ) / Casa Arco-Íris (2019)
Casa Arco Íris (2019)

Total geral

Questionário
Operadores/as

Questionário
Usuários/as

Serviço Base

Questionários (2020)

Questionários operadores/as (2020)

Tabela 29 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia, Casa Arco-Íris e entrevistadas em razão do
envolvimento na demanda e da raça/etnia

133

472

586

849

419

217

125

3.363

21 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Mais de 59 anos

Total geral

2

90

253

391

05 a 09 anos

12 a 17 anos

18 a 20 anos

21 a 24 anos

1,3%

2,3%

4,4%

9,0%

6,2%

5,0%

3,9%

1,8%

0,1%

0,2%

0,1%

1,2%

3.432

148

319

507

579

294

273

231

157

2

1

3

918

23

4

194

146

5

20

26

48

22

12

13

1,5%

0,1%

0,2%

0,3%

0,5%

0,2%

0,1%

0,1%

2.399

94

195

318

433

245

197

144

88

6

3

5

1

Questionário
Operadores/as

36

7

2

1

Questionário
Usuários/as

15,8%

10,2%

3,6%

0,1%

0,0%

12,4%

Rio sem
LGBTfobia

136

2

10

22

19

2

1

3

77

0,9%

0,2%

7,8%

0,0%

100,0%

3,9%

8,0%

13,6%

20,3%

12,1%

10,1%

8,0%

4,4%

0,2%

0,2%

0,2%

1,5%

0,3%

0,1%

0,0%

Questionário
Usuários/as

9.476

374

761

1.292

1.928

1.149

955

758

418

20

20

21

18,8%

Total geral
1.780

Questionário
Operadores/as

1,4%

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

0,0%

0,0%

0,0%

0,8%

Outros

Casa Arco-Íris

25,3%

1,0%

2,1%

3,4%

4,6%

2,6%

2,1%

1,5%

0,9%

0,1%

0,0%

0,1%

7,1%

Testemunha
671

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)
Casa Arco-Íris (2019)
Questionários 2020)

36,2%

1,6%

3,4%

5,4%

6,1%

3,1%

2,9%

2,4%

1,7%

0,0%

0,0%

0,0%

9,7%

Vítima-Autor

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)
Autoria

Casa Arco-Íris

35,5%

1

370

18 a 20 anos

307

170

12 a 17 anos

00 a 04 anos

12

10 a 11 anos

Sem informação

16

05 a 09 anos

Rio sem
LGBTfobia

13

00 a 04 anos

Perﬁl Faixa Etária

114

Vítima

Sem informação

Perfil Faixa Etár..

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

Tabela 30 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Rio sem LGBTIfobia e Casa Arco-Íris em razão do envolvimento
na demanda e da raça/etnia

134

125

3.363

Mais de 59 anos

Total geral

35,5%

1,3%

2,3%

4,4%

9,0%

3.432

148

319

507

579

36,2%

1,6%

3,4%

5,4%

6,1%

146

5

20

26

48

1,5%

0,1%

0,2%

0,3%

0,5%

2.399

94

195

318

433

253

391

349

424

278

164

86

18 a 20 anos

21 a 24 anos

25 a 29 anos

30 a 39 anos

40 a 49 anos

50 a 59 anos

Mais de 59 anos

Fonte: elaboração própria

2

90

1

00 a 04 anos

12 a 17 anos

307

Sem informação

05 a 09 anos

Rio sem
LGBTfobia

Perﬁl Faixa Etária

3

6

13

27

21

23

4

194

Casa Arco-Íris

3

11

18

21

14

1

Questionário
Operadores/as

3

14

38

41

43

36

7

2

1

Questionário
Usuários/as

3,5%

6,6%

11,2%

17,1%

14,1%

15,8%

10,2%

3,6%

0,1%

0,0%

12,4%

1,0%

2,1%

3,4%

4,6%

136

2

10

22

19

0,1%

0,2%

0,5%

1,1%

0,8%

0,9%

0,2%

7,8%

Casa Arco-Íris

25,3%

Rio sem
LGBTfobia

Rio sem LGBTIfobia (2019-2020)
Casa Arco-Íris (2019)
Rio sem LGBTIfobia (2019-2020 / Casa Arco-Íris (2019) / Questionários (2020)
Questionários 2020)

217

419

50 a 59 anos

849

30 a 39 anos

40 a 49 anos

0,1%

0,4%

0,7%

0,8%

0,6%

0,0%

100,0%

3,9%

8,0%

13,6%

20,3%

0,1%

0,6%

1,5%

1,7%

1,7%

1,5%

0,3%

0,1%

0,0%

Questionário
Usuários/as

9.476

374

761

1.292

1.928

Questionário
Operadores/as

1,4%

0,0%

0,1%

0,2%

0,2%

Tabela 31 - Perfil das vítimas atendidas pelo Disque Direitos Humanos 100
em razão da faixa etária no estado do Rio de Janeiro e Brasil (2011-2019)

Raça/Cor

Universo

Não
informado

RJ

22

24

24

13

13

BR

325

359

305

183

314

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

12

3

3

04 a 07 anos

08 a 11 anos

12 a 14 anos

15 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 30 anos

31 a 35 anos

36 a 40 anos

41 a 45 anos

46 a 50 anos

51 a 59 anos
Mais de 59
anos

2011

2012

2013

2014

2015

RJ
BR
RJ
BR
RJ
BR
RJ

4

3
1

BR

3

45

13

4

16

RJ

19

76

61

20

26

BR

418

1313

629

370

380

RJ

12

44

25

16

8

BR

200

736

405

234

244

RJ

5

22

17

15

7

BR

92

311

182

142

137

RJ

3

15

24

10

1

BR

74

249

149

93

102

RJ

10

13

12

3

4

BR

44

136

98

59

59

RJ

8

4

15

4

2

32

119

64

41

45

RJ

4

4

21

11

BR

12

73

53

35

RJ

2
17

5

3

5

31
1
6

135

Tabela 31 - Perfil das vítimas atendidas pelo Disque Direitos Humanos 100 ]
em razão da faixa etária no estado do Rio de Janeiro e Brasil (2011-2019)

Raça/Cor

Universo

Não
informado

RJ

17

28

54

8

BR

220

259

334

96

0

0

0

2

0

0

0

0

BR

3

1

1

2

RJ

1

1

1

04 a 07 anos

08 a 11 anos

12 a 14 anos

15 a 17 anos

18 a 24 anos

25 a 30 anos

31 a 35 anos

36 a 40 anos

41 a 45 anos

46 a 50 anos

51 a 59 anos
Mais de 59
anos

136

2016

2017

2018

2019

RJ
BR
RJ
BR
RJ

BR

12

11

7

15

RJ

47

50

31

24

BR

430

420

320

244

RJ

18

49

36

22

BR

296

318

278

246

RJ

13

18

10

16

BR

128

188

136

110

RJ

15

18

10

11

BR

97

114

90

97

RJ

12

14

8

7

BR

53

65

70

52

RJ

6

4

6

3

41

45

43

31

RJ

4

4

21

11

BR

12

73

53

35

RJ

2
17

5

3

5

137

Dúvida
Dúvida

Dúvida
Dúvida

Total geral

EnsinoSuperior
Médio Completo/Incompleto
Ensino
Completo/Incompleto
Ensino Superior
Completo/Incompleto
Total
geral

Sem informação
Ensino Fundamental
Completo/Incompleto
Ensino
Fundamental
Completo/Incompleto
Ensino Médio Completo/Incompleto

Perfil Escolaridade Agregado
Perfil Escolaridade
Agregado
Sem informação

257

25
91
91
102
102
257

39
39
25

Casa Arco-Íris (2019)

Casa Arco-Íris (2019)
Casa Arco-Íris (2019)

Total geral

Não alfabetizado(a)
Total geral

EnsinoSuperior
Médio Completo/Incompleto
Ensino
Completo/Incompleto
Ensino Superior
Completo/Incompleto
Não alfabetizado(a)

Sem informação
Sem informação
Ensino Fundamental Completo/Incomple..
Ensino
Fundamental
Completo/Incomple..
Ensino
Médio Completo/Incompleto

Perfil Escolaridade Agregado
Perfil Escolaridade Agregado

Demanda
Indícios
de
Demanda
LGBTfobia?
Indícios de
Sim
LGBTfobia?
Sim
Dúvida
Dúvida

Polícia Civil (2009-2016, 2018-2020)

100,0%

9,7%
35,4%
35,4%
39,7%
39,7%
100,0%

0,0%
35,5%
35,5%

1,6%
1,9%
1,9%
0,0%

12,2%
0,3%
0,3%
1,6%

Vítima
Vítima 15,2%
15,2%
9,7%

4
3.363
3.363

154
181
181
4

1.159
32
32
154

Vítima
Vítima
1.833 19,3%
1.833
1.159 19,3%
12,2%

36,2%
36,2%

14,2%

146
146

45

2.399
2.399

1.047

25,3%
25,3%

11,0%

Testemunha
Testemunha
1.352 14,3%
1.352
1.047 14,3%
11,0%

136
136

Questionário
Usuários/as
Questionário
Usuários/as

Serviço Base
Serviço Base
Questionário
Operadores/as
Questionário
Operadores/as

Perﬁl Escolaridade Agregado

Total geral
Total geral

Não alfabetizado(a)

EnsinoSuperior
Médio Completo/Incompleto
Ensino
Completo/Incompleto
Ensino Superior
Completo/Incompleto
Não alfabetizado(a)

Ensino
Superior Completo/Incompleto
Ensino
Fundamental
Completo/Incompleto
Ensino
Fundamental
Completo/Incompleto
Ensino
Médio Completo/Incompleto

Perﬁl
Escolaridade
Agregado
Ensino
Médio
Completo/Incompleto
EnsinoSuperior
Médio Completo/Incompleto
Ensino
Completo/Incompleto

99
1
1
253
253

13
72
72
99

7
7
61
61
13

1,4%
1,4%

Outros
Outros
34
0,4%
34
0,4%
102
1,1%
102
1,1%

Questionários (2020)

1,5%
1,5%

0,5%

Vítima-Autor
Vítima-Autor
101
1,1%
101
1,1%
45
0,5%

Questionários (2020)
Questionários (2020)

3.432
3.432

1.348

Autoria
Autoria
2.084 22,0%
2.084
1.348 22,0%
14,2%

Polícia Civi (2009-2016, 2018-2020)
Polícia Civi (2009-2016, 2018-2020)

4
9.476
9.476

154
181
181
4

3.701
32
32
154

39,1%
0,3%
0,3%
1,6%

0,4%
100,0%
100,0%

5,1%
28,5%
28,5%
39,1%
39,1%
0,4%

2,8%
2,8%
24,1%
24,1%
5,1%

0,0%
100,0%
100,0%

1,6%
1,9%
1,9%
0,0%

Total geral
Total geral
5.404 57,0%
5.404
3.701 57,0%
39,1%

Tabela 32 - Perfil das pessoas atendidas pela Polícia Civil, Casa Arco-Íris e entrevistadas em razão da escolaridade e
envolvimento na demanda

Tabela 33 - Perfil das pessoas atendidas pelo Rio sem LGBTIfobia, Casa
Arco-Íris e entrevistadas em razão da renda bruta

Perfil
Renda
Perfil Renda

Serviço
ServiçoBase
Base

Rio
Rio sem
semLGBTfobia
LGBTfobia

Perfil
Renda
Bruta
Agregado
Perfil
Renda
Bruta
Agregado
1.920
Sem
informação
Sem
informação
1.920 90,1%
90,1%
acima
dede
4 SM
acima
4 SM

até
2 SM
(até
R$R$
1.996,00)
até
2 SM
(até
1.996,00)

dede
2a
2 4a SM
4 SM

Sem renda

66

Sem informação

70

Sem renda

Sem informação
acima de 4 SM
acima de 4 SM
Casa Arco-Íris
até 2 SM (até R$ 1.996,00)
Casa Arco-Íris
até 2 SM (até R$ 1.996,00)
de 2 a 4 SM
(até 4.156,00)
de 2 a 4 SM
(até 4.156,00)
Total
Total
Sem informação
Sem de
informação
acima
4 SM
acima
de R$
4 SM
até 1 SM
(até
1.039,..
Questionário Operadores/as
até
1
SM
(até
R$ 1.039,..
de
1
a
2
SM
(até
1.996,00)
Questionário Operadores/as
2 SM (até
(até
1.996,00)
dede
2 a1 4a SM
4.156,00)
de 2 a 4 SM
Total (até 4.156,00)
Total
Sem informação
acima
4 SM
Sem de
informação

Questionário Usuários/as

0,5%0,5%

(até
4.156,00)
(até
4.156,00) 30 30 1,4%1,4%
2.132
2.132100,0%
100,0%

Total
Total

Questionário Usuários/as

10 10

274274 12,9%
12,9%

66
70

6

6

96

96

25,7%

25,7%

27,2%

27,2%

2,3%

2,3%

37,4%

68 11

37,4%
7,4%
7,4%
100,0%
100,0%
8,8%
8,8%
63,2%
63,2%
1,5%
1,5%
10,3%
10,3%
16,2%
16,2%
100,0%

13 68

100,0%
7,0%

19
257

19

257

6
43 6

1 43
7

1

11 7

40 13 21,6%
7,0%

até 1 SM acima(até
1.039,..
39 40 21,1%
de R$
4 SM
21,6%
de
1 a1 2SM
SM
(até
até
(até1.996,00)
R$ 1.039,.. 50 39 27,0%
21,1%
dede
2 a1 4a SM
4.156,00)
2 SM (até
(até
1.996,00) 33 50 17,8%
27,0%
rendimentos
de 2 Sem
a 4 SM
(até 4.156,00) 10 33 5,4%
17,8%
Total
185 10 100,0%
Sem rendimentos
5,4%

Contagem distinta de Registro Número e % do totalTotal
de Contagem distinta de185
Registro100,0%
Número ao longo de Painel (horizontalmente e depois abaixo) dividido por Serviço Base e
Contagem
distinta
de Registro
Númeroestá
e %ﬁltrada
do totalem
deServiço
Contagem
distinta
de Registro
Perﬁl Renda
Bruta Agregado.
A exibição
Base,
que mantém
Casa
Número
longo de Painel
(horizontalmente
e depois
abaixo) dividido
Serviço Base e
Arco-Íris,ao
Questionário
Operadores/as,
Questionário
Usuários/as
e Rio sempor
LGBTfobia.

Perﬁl Renda Bruta Agregado. A exibição está ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Casa
Arco-Íris, Questionário Operadores/as, Questionário Usuários/as e Rio sem LGBTfobia.
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Tabela 34 - Perfil das pessoas atendidas pela Casa Arco-Íris e entrevistados
em razão da situação de moradia

Situação Moradia
Serviço Base

Casa Arco-Íris

Questionário
Operadores/as

Questionário
Usuários/as

Perfil Situação Moradia
Sem informação

196

Abrigo/Alojamento

34

4,1%

Aluguel

204

24,8%

23,9%

Casa Cedida/Emprestada

49

6,0%

Casa própria

253

30,8%

Situação de Rua

85

10,4%

Total

821

100,0%
44,1%

Aluguel

30

Casa Cedida/Emprestada

3

4,4%

Casa própria

35

51,5%
100,0%

Total

68

Sem informação

1

0,5%

Aluguel

70

37,8%

Casa Cedida/Emprestada

10

5,4%

Casa própria

103

55,7%

Ocupação

1

0,5%

Total

185

100,0%

1.074

100,0%

Total geral

Contagem de Registro Número e % do total de Contagem de Registro
Número ao longo de Painel (horizontalmente e depois abaixo)
dividido por Serviço Base e Perﬁl Situação Moradia. A exibição está
ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Casa Arco-Íris, Questionário
Operadores/as e Questionário Usuários/as.
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Tabela 35 - Perfil das pessoas entrevistadas em razão da religião

Perﬁl
Religião
Situação
Moradia
Serviço Base
Serviço
Base

Casa Arco-Íris
Questionário
Operadores/as

Perﬁl Religião
Perfil Situação
Moradia
Sem informação
Católica

4,1%
4,4%

Aluguel
Espírita/Kardecista

2049

24,8%
13,2%

Casa Cedida/Emprestada
Umbandista

49 8

6,0%
11,8%

Casa
própria
Candomblecista

2538

30,8%
11,8%

85 8

10,4%
11,8%

Total
Ateu(Atéia)

8216

100,0%
8,8%

Situação dereligião
Rua
Agnóstico/sem

Casa Cedida/Emprestada
Total
Casa própria
Católica
Total
Evangélica

Sem informação

Espírita/Kardecista

Aluguel

Questionário
Questionário
Usuários/as
Usuários/as

23,9%
16,2%

34 3

Aluguel Outras

Questionário
Operadores/as

196
11

Abrigo/Alojamento
Evangélica

Umbandista

Casa Cedida/Emprestada
Candomblecista

30
15
368

35
21

44,1%
22,1%

4,4%
100,0%

51,5%
11,4%

68
15

100,0%
8,1%

70
19

37,8%
10,3%

121

10
20

0,5%
11,4%
5,4%

10,8%

Casa própria

103

Ocupação

1

Total

185

100,0%

1.074

100,0%

Agnóstico/sem religião
Ateu(Atéia)

Total geral

NS/NOP

60
14
4

55,7%

32,4%

0,5%

7,6%
2,2%

11
5,9%
Outras
Contagem de Registro Número e % do total
Registro
185 de100,0%
Totalde Contagem
Número ao longo de Painel (horizontalmente e depois abaixo)
Contagem
distinta
deBase
Registro
Número
e %Moradia.
do total A
deexibição
Contagem
dividido por
Serviço
e Perﬁl
Situação
está
distinta
de
Registro
Número
ao
longo
de
Painel
(horizontalmente
ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Casa Arco-Íris, Questionárioe
depois
abaixo) dividido
por Serviço
Base e Perﬁl Religião. A
Operadores/as
e Questionário
Usuários/as.
exibição está ﬁltrada em Serviço Base, que mantém Questionário
Operadores/as e Questionário Usuários/as.
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141

37,7%
0,1%
50,7%
1,0%
11,2%
1,8%

389
1
523
10
116
19

Residência

Estab. comercial

Estab. de ensino
0,3%
4,7%
3,8%
20,3%
43,2%
0,5%
0,5%
5,6%
5,6%
100,0%

3
49
39
210
446
5
5
58
58
1.032

Veículo de transp.

Via pública

Total

Variados

Total

Sem informação

Hospital Público/Posto de Saúde

Rede Social

Espaço socio cultural

Total

Velório

12,4%

128

Local de trabalho

Total geral

Total
Fonte: elaboração própria

Sem informação

Variados

Público

Privado

0,2%

2

Ambiente Religioso

Sem informação

Desconhecido(a)

Conhecido(a)

Demanda Relação Autor

Total

Sem informação

Total

Política

Agente segurança

Polícia/Forças Armadas

Cliente/Consumo

Desconhecido

Total

Paciente

Religiosa

Amigo(a)/ Conhecido(a)

Educacional

Parentesco aﬁnidade

Proﬁssional

Doméstica

Vizinhança

Total geral

Demanda Relação A..
0,3%

3

Ambiente de proteção jurídica

Relação Autor

Demanda Local Tipo

Demanda Local Tipo ..

Lado do autor

Lado do fato
Local
do Fato

6,2%
2,3%
1,0%

105
64
24
10

0,1%

1

1.032

114

100,0%

11,0%

11,0%

0,2%

2

114

1,0%

10

28,9%

12,6%

130

298

15,0%

155

0,2%
60,1%

620

2

0,7%

10,2%

181

7

22,0%
17,5%

227

Tabela 36 - Registros da Polícia Civil com indícios de LGBTIfobia em razão do local do fato e relação com autoria,
agrupados em público ou privado e conhecido(a) ou desconhecido(a)

DEMANDA

APÊNDICE 03

QUESTIONÁRIO
USUÁRIAS/OS
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Pesquisa Painel da Violência LGBT+
A Aliança Nacional LGBTI+, em parceria com o Grupo Arco Íris, estão realizando uma
pesquisa como objetivo identificar e analisar as respostas produzidas pelos serviços
públicos, privados e do terceiro setor, no processo de enfrentamento da violência e
discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero no estado do Rio de
Janeiro, assim como a percepção de violência e discriminação de seus gestores/as e da
população LGBTI+. O questionário a seguir faz parte do aprofundamento da pesquisa. Ele é
anônimo e as informações irão contribuir para ampliar o conhecimento e ajudar na
formulação de políticas públicas, bem como aprimoramento de procedimentos que atuam na
proteção da comunidade LGBTI+.
*Obrigatório
*Obrigatório

1.

Controle Interno (posição na Amostra)

2.

1) NOME DO ENTREVISTADOR

3.

2) NOME DA PESSOA ENTREVISTADA

PERFIL DO/A USUÁRIO/A

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit

Características pessoais

1/21
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4.

3) MUNICÍPIO/CIDADE DE RESIDÊNCIA/MORADIA:(RESPOSTA ÚNICA)
(ESPONTÂNEA) *

5.

4) BAIRRO (RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA) *

6.

5) QUAL É O ANO DE SEU NASCIMENTO?(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA) **

7.

6) COM RELAÇÃO A PRÁTICA RELIGIOSA, COMO VOCÊ SE IDENTIFICA?
(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA) *
Marcar apenas uma oval.
Católica
Evangélica
Espírita/Kardecista
Umbandista

Avançar para a pergunta 9

Candomblecista
Ateu(Atéia)

Avançar para a pergunta 9

Avançar para a pergunta 9

Avançar para a pergunta 9

Agnóstico/sem religião

Avançar para a pergunta 9

Outras
NS/NOP

Avançar para a pergunta 9

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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Somente quem respondeu Católica, Evangélica ou Outros
8.

6-1)Especifique sua Denominação Religiosa

Continuação do Perfil 1
9.

7) QUAL É SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE?(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA) *
Marcar apenas uma oval.
Sem Instrução/Analfabeto
Ensino Fundamental Incompleto (1 a 8 Série Ou 1 a 9 Anos)
Ensino Fundamental Completo (1 a 8 Série Ou 1 a 9 Anos)
Ensino Médio Incompleto (Normal Ou Profissionalizante)
Ensino Médio Completo (Normal Ou Profissionalizante)
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós-Graduação Incompleto (Especialização/MBA/Mestrado/Doutorado)
Pós-Graduação Completo (Especialização/MBA/Mestrado/Doutorado)
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit

3/21
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10.

8) QUAL A SUA COR OU RAÇA NA SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO?
(RESPOSTA UNICA) (ESTIMULADA) **
Marcar apenas uma oval.
Preta
Parda
Branca
Amarela
Indígena
NS/NOP

11.

9) QUAL SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL?(RESPOSTA UNICA) (ESPONTÂNEA) *
Marcar apenas uma oval.
Lésbica
Gay
Bissexual
Homossexual
Heterossexual

Avançar para a pergunta 13

Pansexual
NS/NOP

Avançar para a pergunta 13

Somente para quem não responder Heterosexual

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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12.

10) ASSUMIU A SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA:(RESPOSTA MULTIPLA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Familiares
Amigos
Colegas De Trabalho
Colegas De Faculdade/Escola
Profissionais da saúde
Ainda não assumiu para ninguém
NS/NOP
Outra:

Continuação do Perfil 2
13.

11) QUAL É A SUA IDENTIDADE DE GENERO?(RESPOSTA UNICA) (ESPONTÂNEA)
**
Marcar apenas uma oval.
Agenero
Mulher Cisgênero
Homem Cisgênero
Gênero Fluido
Transgênero
Transexual
Mulher Trans
Homem Trans
Travesti
Trans Não-Binaire
Intersexo
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit

5/21
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14.

12) QUAL O TIPO DA SUA RESIDÊNCIA ATUAL?(RESPOSTA UNICA)
(ESPONTÂNEA) **
Marcar apenas uma oval.
Casa própria
Aluguel

Avançar para a pergunta 16

Avançar para a pergunta 16

Casa Cedida/Emprestada
Abrigo

Alojamento
Ocupação

Avançar para a pergunta 16

Avançar para a pergunta 16
Avançar para a pergunta 16
Avançar para a pergunta 16

Sem Residência Fixa/Situação de Rua

Avançar para a pergunta 16

Outro
NS/NOP

Avançar para a pergunta 16

Outro tipo de residencia
15.

12-1)Especifique o tipo de residência

Continuação do Perfil 3

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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13) QUAL É A RENDA DOMICILIAR/FAMILIAR (CONSIDERAR TODOS QUE
MORAM COM VOCÊ)?(RESPOSTA UNICA) (ESTIMULADA) **
Marcar apenas uma oval.
Sem rendimentos
Até R$205,00
De R$ 205,01 Até R$523,00
De R$523,01 Até R$1.045,00
De R$1.045,01 Até R$2.090,00
De R$2.090,01 Até R$ 3.135,00
De R$3.135,01 Até R$ 5.225,00
Mais De R$ 5.225,01
NS/NOP

17.

14) QUAL SUA OCUPAÇÃO ATUAL?

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit

7/21
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18.

15) ATUALMENTE QUAL SUA PRINCIPAL FONTE DE RENDIMENTOS?(RESPOSTA
UNICA) (ESPONTÂNEA) **
Marcar apenas uma oval.
Empregado Com Carteira Assinada

Avançar para a pergunta 20

Empregado Sem Carteira Assinada

Avançar para a pergunta 20

Funcionário Público
Recebe Pensão
Autônomo/a

Avançar para a pergunta 20
Avançar para a pergunta 20

Avançar para a pergunta 20

Microempreendedor individual
Aposentado/a

Avançar para a pergunta 20

Avançar para a pergunta 20

Empregador

Avançar para a pergunta 20

Auxílio do governo (Bolsa familia etc)
Faz Bicos

Avançar para a pergunta 20

Avançar para a pergunta 20

Recebe ajuda de parentes e amigos

Avançar para a pergunta 20

Vive com os pais/parentes e não tem renda

Avançar para a pergunta 20

Outro Especifique?
NS/NOP

Avançar para a pergunta 20

Especifique sua principal fonte de renda
19.

15-1)Outra, especifique sua fonte de renda

Continuação do Perfil 4

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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20.

16) RECEBE ALGUM BENEFICIO GOVERNAMENTAL?(RESPOSTA UNICA)
(ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
Sim
Não

Avançar para a pergunta 22

NS/NOP

Avançar para a pergunta 22

Se responder SIM na pergunta anterior
21.

16-1)Qual(is) são estes Benefícios?
*

BLOCO DAS PERGUNTAS ESPECÍFICAS
22.

17)PARTICIPA OU JÁ PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL
RELACIONADO ABAIXO?(RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA) *
Marcar tudo o que for aplicável.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES
SINDICATOS
PARTIDOS POLÍTICOS
GRUPOS RELIGIOSOS
ONG’S
MOVIMENTOS ESTUDANTIS
MOVIMENTO LGBT
COLETIVOS/GRUPOS AUTÔNOMOS
NUNCA PARTICIPOU
OUTROS, ESPECIFIQUE
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit

9/21
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24.
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17-1) Só responda se na pergunta anterior, marcou o item OUTROS, caso não
tenha marcado deixar em branco

18)COM RELAÇÃO AO ENFRENTAMENTO DA LGBTFOBIA, O QUE VOCÊ ACHA
DOS GOVERNOS ATUAIS NAS ESFERAS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL EM
RELAÇÃO AO ANTERIOR? (MARQUE UM "X" POR ITEM DE GOVERNO)
(RESPOSTA ÚNICA POR LINHA) (ESTIMULADA) **
Marcar apenas uma oval por linha.
MELHOR

IGUAL

PIOR

NS/NOP

FEDERAL
ESTADUAL
MUNICIPAL

*

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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19)VOCÊ CONHECE ALGUMAS DESSAS FRASES ABAIXO?(RESPOSTA MULTIPLA)
(ESTIMULADA) **
Marcar apenas uma oval por linha.
JÁ OUVIU
FALAR

CONHECE

NUNCA OUVIU
FALAR/DESCONHECE

NS/NOP

SOBRE A DECISÃO DO STF
EM ENQUADRAR
HOMOFOBIA E
TRANSFOBIA COMO
CRIME DE RACISMO,
VOCÊ:
SOBRE A LEI ESTADUAL
QUE PUNE
ESTABELECIMENTOS QUE
DISCRIMINEM PESSOAS
EM VIRTUDE DE SUA
ORIENTAÇÃO SEXUAL
SOBRE O DECRETO
ESTADUAL QUE GARANTE
O USO DO NOME SOCIAL
POR TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS NA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
SOBRE O DECRETO
MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO, QUE GARANTE A
OBRIGATORIEDADE DO
AVISO NOS POSTOS DE
ATENDIMENTO PÚBLICO,
DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS, EM CASO DE
VIOLÊNCIA E
DISCRIMINAÇÃO CONTRA
LGBTI+
SOBRE A PORTARIA DA
POLICIA CIVIL QUE
POSSIBILITA A
HOMOFOBIA, LESBOFOBIA
E TRANSFOBIA COMO
“MOTIVAÇÃO PRESUMIDA”
NOS REGISTROS DE
https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit

11/21
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OCORRÊNCIA EM
DELEGACIAS
SOBRE A DECISÃO DO STF
QUE GARANTIU A UNIÃO
ESTÁVEL E CASAMENTO
PARA RELAÇÕES
HOMOAFETIVAS.
SOBRE A DECISÃO DO STF
QUE GARANTIU A
ALTERAÇÃO DO REGISTRO
CIVIL SEM A
REDESIGNAÇÃO SEXUAL
SOBRE A DECISÃO DO STF
QUE PERMITIU A DOAÇÃO
DE SANGUE DE HOMENS
QUE FAZEM SEXO COM
HOMENS

BLOCO SOBRE VIOLÊNCIA
26.

20) VOCÊ JÁ SOFREU ALGUMA VIOLÊNCIA E/OU DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO
DA SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO? (RESPOSTA ÚNICA)
(ESTIMULADA) **
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

AGORA FALE DOS ACONTECIMENTOS DA SUA VIDA NOS ÚLTIMOS CINCO ANOS

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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27.

21) AGORA VOU CITAR ALGUNS TIPOS DE VIOLÊNCIA E GOSTARIA DE SABER
SE JÁ ACONTECERAM COM VOCÊ NOS ÚLTIMOS 5 ANOS? (RESPOSTA
MÚLTIPLA) (ESTIMULADA) **
Marcar tudo o que for aplicável.
teve soco, chute ou pontapés
gerou fraqueza permanente de membro, sentido ou função? Incapacidade para as
ocupações habituais, por mais de trinta dias? (lesão corporal grave)
gerou fragilidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função,
deformidade permanente? (lesão corporal grave)
teve estupro ou violência sexual? (liberdade sexual)
teve restrição de espaço ou impedimento de acesso? (liberdade de locomoção)
teve dano, furto, roubo, extorsão ou chantagem? (patrimônio)
teve linchamento?
teve ameaça?
teve xingamento ou imputação de fato ofensivo à reputação? (honra)
teve agressão psicológica? (psicológica)
NENHUMA [ENCERRAR QUESTIONÁRIO]
NS/NOP [ENCERRAR QUESTIONÁRIO]

28.

22) QUANTOS ACONTECIMENTOS DE VIOLÊNCIA E/OU DISCRIMINAÇÃO EM
RAZÃO DA SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE GÊNERO VOCÊ JÁ
SOFREU NOS ÚLTIMOS 5 ANOS? (ESPONTÂNEA)

AGORA FALE DO ACONTECIMENTO MAIS RECENTE DA SUA VIDA

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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29.

23) O QUE OCORREU NA SUA ÚLTIMA VIOLÊNCIA SOFRIDA? (RESPOSTA
MÚLTIPLA) (ESTIMULADA)
Marcar tudo o que for aplicável.
teve soco, chute ou pontapés
gerou fraqueza permanente de membro, sentido ou função? Incapacidade para as
ocupações habituais, por mais de trinta dias? (lesão corporal grave)
gerou fragilidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função,
deformidade permanente? (lesão corporal grave)
teve estupro ou violência sexual? (liberdade sexual)
teve restrição de espaço ou impedimento de acesso? (liberdade de locomoção)
teve dano, furto, roubo, extorsão ou chantagem? (patrimônio)
teve linchamento?
teve ameaça?
teve xingamento ou imputação de fato ofensivo à reputação? (honra)
teve agressão psicológica? (psicológica)
NENHUMA
NS/NOP

QUANDO OCORREU A
AGRESSÃO?

30.

(*Acrescentar essa informação: Caso não sabe colocar o
ano de "9999")

24) QUAL O ANO DO ACONTECIMENTO DA ÚLTIMA AGRESSÃO?
(ESPONTÂNEA)

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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31.

25) ONDE OCORREU A ÚLTIMA AGRESSÃO?(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Residência
Local de Trabalho
Via pública (Rua, parques,etc)
Estabelecimento Comercial
Estabelecimento de Ensino
Culto Religioso
Evento Social (casamento, festa etc)
Ambiente Virtual
Eventos Culturais (Teatro, Cinema, Show, etc)
NS/NOP
Outra:

Informação da Localidade do último
acontecimento

32.

caso não se lembre deixe em
branco

26) EM QUE ESTADO OCORREU O ACONTECIMENTO?(ESPONTANEA)

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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Painel da
da Violência
Violência LGBT+
LGBT+
Pesquisa

33.
29.

27) O
EMQUE
QUEOCORREU
MUNICÍPIO/CIDADE
OCORREU
O ACONTECIMENTO?
23)
NA SUA ÚLTIMA
VIOLÊNCIA
SOFRIDA? (RESPOSTA
(ESPONTANEA)
MÚLTIPLA)
(ESTIMULADA)
Marcar tudo o que for aplicável.
teve soco, chute ou pontapés
gerou fraqueza permanente de membro, sentido ou função? Incapacidade para as
ocupações habituais, por mais de trinta dias? (lesão corporal grave)
gerou fragilidade incurável, perda ou inutilização do membro, sentido ou função,
deformidade permanente? (lesão corporal grave)
teve estupro ou violência sexual? (liberdade sexual)

34.

teve restrição de espaço ou impedimento de acesso? (liberdade de locomoção)

28) EM QUE BAIRRO OCORREU O ACONTECIMENTO?(ESPONTANEA)
teve dano, furto, roubo, extorsão ou chantagem? (patrimônio)
teve linchamento?
teve ameaça?
teve xingamento ou imputação de fato ofensivo à reputação? (honra)
teve agressão psicológica? (psicológica)
NENHUMA
NS/NOP

Informação de quantidade de
QUANDO OCORREU A
Agressores
AGRESSÃO?
35.
30.

Acrescentar essa informação: Se não sabe
(*Acrescentar
essa"99"
informação: Caso não sabe colocar o
colocar
ano de "9999")

29) QUANTOS FORAM OS AGRESSORES DO ACONTECIMENTO?
24) QUAL O ANO DO ACONTECIMENTO DA ÚLTIMA AGRESSÃO?
(ESPONTANEA)
(ESPONTÂNEA)

Características dos Agressores

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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30) QUEM FOI/FORAM O(S) AGRESSOR(ES) ? (RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Companheiro/a, namorado/a, companheiro/a atual ou passado
Familiares diretos (irmãos, pais, avós, filhos/as)
Familiares outros (tio/a, primo/a, cunhado/a)
Colega de Trabalho
Colega da faculdade/escola
Vizinhos(as) de sua casa
Profissionais da segurança pública (Policial Civil/Policia Militar)
Conjuge/namorado(a)/ex-namorado(a)
Prestadores de serviços
Desconhecidos(as)
NS/NOP
Outra:

37.

31) QUAL(IS) O(S) SEXO(S) DO/A(S) AGRESSOR/A(S)? (RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Masculino
Feminino
Ambos
Intersexo
NS/NOP

38.

32) COM RELAÇÃO A SUA ÚLTIMA VIOLÊNCIA VOCÊ? (RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Foi a delegacia e registrou a ocorrência
Foi a delegacia e não conseguiu registrar a ocorrência
Não foi a delegacia
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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39.

33) ATÉ ONDE ESSA DENÚNCIA TRAMITOU? (RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESTIMULADA)

Marcar tudo o que for aplicável.
Disque 100
Policia Civil
Rio sem Homofobia (LGBTIfobia)
Defensoria Pública
Ministério Público
ALERJ
Tribunal de Justiça
Condenação/Absolvição
Outra:

Informação sobre a denúncia
40.

34) RELATOU A VIOLÊNCIA PARA MAIS ALGUÉM ?(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESTIMULADA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Amigos(as)
Familiares
Conjuge/companheiro(a)
Polícia Militar/disque 190
Imprensa
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública / Nudedh / Nudiversis
ONG
Redes sociais
NÃO RELATOU PARA NINGUEM
Outra:

Somente quem respondeu "Não relatou para ninguem"

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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41.

35) EM CASO DE DESISTÊNCIA OU NÃO RELATO PARA ÓRGÃO PÚBLICO, QUAL
MOTIVO SE DESTACA? (RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESTIMULADA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Medo
Burocracia
Impunidade
Retaliação
Indiferença
Outra:

Avançar para a pergunta 43

AVALIAÇÃO DO
SERVIÇOS
CONTACTADOS

COMO VOCÊ SE SENTIU COM O SERVIÇO PRESTADO PELOS SERVIÇOS
CONTACTADOS, SENDO MUITO INSATISFEITO E MUITO SATISFEITO

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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42.

36)COMO VOCÊ SE SENTIU COM O SERVIÇO PRESTADO PELOS SERVIÇOS
CONTACTADOS?(RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval por linha.
MUITO
INSATISFEITO

INSATISFEITO

REGULAR

SATISFEITO

MUITO
SATISFEITO

Polícia
Militar/disque
190
Polícia
Civil/delegacia
Disque 100
Disque
Cidadania
LGBT
Defensoria
Pública
(NUDEDH/
NUDIVERSIS)
ONG
Ministério
Público
Tribunal de
Justiça
ALERJ
(Comissão de
Combate às
Discriminações
e Preconceitos
de Raça Cor
Etnia Religião e
Procedência
Nacional)

Sexo/Gênero/Orientação/Identidade

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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43.

37) QUAL É O SEU SEXO/GÊNERO? (RESPOSTA UNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
MASCULINO
FEMININO
INTERSEXO

44.

38) INDEPENDENTE DA SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE
GÊNERO, COMO VOCÊ CONSIDERA QUE A SOCIEDADE TE VÊ? (RESPOSTA
ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
MAIS FEMININO/A
MAIS MASCULINO/A
NENHUM DOS DOIS
AMBOS
NS/NOP

DESDE JÁ AGRADEÇO PELA
COLABORAÇÃO

Qualquer dúvida pode ligar para a Entidade Arco Iris o
telefone é XXXXXXXX

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pela Google.

Formulários

https://docs.google.com/forms/d/1jZlXpPXvqEaHS9IraFzYKQUkJxCHW-42ovRXhch9380/edit
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Pesquisa Painel da Violência LGBTI+
A Aliança Nacional LGBTI+, em parceria com o Grupo Arco Íris, estão realizando uma
pesquisa como objetivo identificar e analisar as respostas produzidas pelos serviços
públicos, privados e do terceiro setor, no processo de enfrentamento da violência e
discriminação em razão de orientação sexual e identidade de gênero no estado do Rio de
Janeiro, assim como a percepção de violência e discriminação de seus gestores/as e da
população LGBTI+. O questionário a seguir faz parte do aprofundamento da pesquisa. Ele é
anônimo e as informações irão contribuir para ampliar o conhecimento e ajudar na
formulação de políticas públicas, bem como aprimoramento de procedimentos que atuam na
proteção da comunidade LGBTI+.
*Obrigatório
*Obrigatório

1.

Controle Interno (posição na Amostra)

2.

1) NOME DO ENTREVISTADOR

3.

2) NOME DA PESSOA ENTREVISTADA

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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3) ATUALMENTE VOCÊ TRABALHA PARA ALGUM DESSES ORGÃOS ? (RESPOSTA
ÚNICA) (ESTIMULADA) **
Marcar apenas uma oval.
Polícia Civil
Polícia Militar
Defensoria pública
Rio sem Homofobia(LGBTIFOBIA)
Ministério Público
ONG
Prefeitura/Governo do Estado
ALERJ
NS/NOP

Avançar para a pergunta 9

ESPECIFIQUE O ÓRGÃO E CARGO OCUPA
5.

3-1)Qual Órgão/Secretaria?

6.

3-2)Qual seu cargo?

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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4) QUAL O TIPO DE VÍNCULO EXERCIDO COM O ÓRGÃO ACIMA?(RESPOSTA
ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Estatutário/Concurso público
Eleito

Avançar para a pergunta 9

Avançar para a pergunta 9

Cargo comissionado
Prestador/a de serviço
Voluntário/a

Avançar para a pergunta 9
Avançar para a pergunta 9

Avançar para a pergunta 9

Outro

Especifique seu vínculo
8.

4-1)Outra, especifique seu vínculo?

BLOCO DE PERGUNTAS ESPECÍFICAS

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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5)PARTICIPA OU JÁ PARTICIPOU DE ALGUM MOVIMENTO SOCIAL
RELACIONADO ABAIXO?(RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA) **
Marcar tudo o que for aplicável.
Associação de moradores
Sindicatos
Partidos Políticos
Grupos religiosos
ONG’s
Movimentos estudantis
Movimento LGBT
Coletivos/Grupos Autônomos
Nunca participou
Outros, ESPECIFIQUE
NS/NOP

10.

5-1) Só responda se na pergunta anterior, marcou o item OUTROS, caso não
tenha marcado deixar em branco

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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6)VOCÊ CONHECE ALGUMAS DESSAS FRASES ABAIXO?(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESTIMULADA) *
Marcar apenas uma oval por linha.
JÁ OUVIU
FALAR

CONHECE

NUNCA OUVIU
FALAR/DESCONHECE

NS/NOP

SOBRE A DECISÃO DO STF
EM ENQUADRAR
HOMOFOBIA E
TRANSFOBIA COMO
CRIME DE RACISMO,
VOCÊ:
SOBRE A LEI ESTADUAL
QUE PUNE
ESTABELECIMENTOS QUE
DISCRIMINEM PESSOAS
EM VIRTUDE DE SUA
ORIENTAÇÃO SEXUAL
SOBRE O DECRETO
ESTADUAL QUE GARANTE
O USO DO NOME SOCIAL
POR TRAVESTIS E
TRANSEXUAIS NA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA
E INDIRETA DO ESTADO
DO RIO DE JANEIRO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS
SOBRE O DECRETO
MUNICIPAL DO RIO DE
JANEIRO, QUE GARANTE A
OBRIGATORIEDADE DO
AVISO NOS POSTOS DE
ATENDIMENTO
PÚBLICO,DOS SERVIÇOS
MUNICIPAIS, EM CASO DE
VIOLÊNCIA E
DISCRIMINAÇÃO CONTRA
LGBTI+
SOBRE A PORTARIA DA
POLICIA CIVIL QUE
POSSIBILITA A
HOMOFOBIA, LESBOFOBIA
E TRANSFOBIA COMO
“MOTIVAÇÃO PRESUMIDA”
NOS REGISTROS DE
https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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OCORRÊNCIA EM
DELEGACIAS
SOBRE A DECISÃO DO STF
QUE GARANTIU A UNIÃO
ESTÁVEL E CASAMENTO
PARA RELAÇÕES
HOMOAFETIVAS.
SOBRE A DECISÃO DO STF
QUE GARANTIU A
ALTERAÇÃO DO REGISTRO
CIVIL SEM A
REDESIGNAÇÃO SEXUAL
SOBRE A DECISÃO DO STF
QUE PERMITIU A DOAÇÃO
DE SANGUE DE HOMENS
QUE FAZEM SEXO COM
HOMENS

12.

7) SÃO REALIZADAS PESQUISAS DE SATISFAÇÃO PARA O SERVIÇO PRESTADO
PELO SEU LOCAL DE TRABALHO/ATUAÇÃO?(RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

13.

8) OS SERVIÇOS OFERECIDOS PELO SEU LOCAL DE TRABALHO/ATUAÇÃO SÃO
REVISITADOS PERIODICAMENTE A FIM DE APRIMORAR E APERFEIÇOAR A SUA
PRESTAÇÃO?(RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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14.

9) JÁ HOUVE ALGUMA AÇÃO DE ENFRENTAMENTO A VIOLÊNCIA E
DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO A ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE
GÊNERO NO SEU LOCAL DE TRABALHO/ATUAÇÃO? (RESPOSTA ÚNICA)
(ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

Avançar para a pergunta 16
Avançar para a pergunta 16

SE SIM
15.

9-1)QUAIS?

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 2
16.

10) O SEU LOCAL DE TRABALHO/ATUAÇÃO ORGANIZA E SISTEMATIZA OS
REGISTROS DE ATENDIMENTO VOLTADO À POPULAÇÃO LGBTI+?(RESPOSTA
ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

Avançar para a pergunta 18

JUSTIFIQUE A PERGUNTA 10

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit

7/23

171

24/07/2020

Pesquisa Painel da Violência LGBTI+

17.

10-1) EXPLIQUE/JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA?

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 3
18.

11) VOCÊ CONSIDERA A ORGANIZAÇÃO E SISTEMATIZAÇÃO DOS REGISTROS
DE ATENDIMENTO VOLTADO À POPULAÇÃO LGBTI+ DE SEU LOCAL DE
TRABALHO/ATUAÇÃO SATISFATÓRIO? (RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

JUSTIFIQUE A PERGUNTA 11
19.

11-1) JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA?

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 5

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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20.

12)VOCÊ CONSIDERA QUE SEU LOCAL DE TRABALHO/ATUAÇÃO RESPONDE
SATISFATORIAMENTE AO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO LGBTI+?(RESPOSTA
ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
EM PARTE
NS/NOP

Avançar para a pergunta 22

JUSTIFIQUE A PERGUNTA 12
21.

12-1) JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA?

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 5
22.

13) COMO VOCÊ CONSIDERARIA ESSE TRABALHO/ATUAÇÃO?(RESPOSTA
ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
Muito satisfatório
Satisfatório
nem satisfatório/Nem insatisfatório
Insatisfatório
Muito insatisfatório
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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23.

13-1)Justifique sua resposta?

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 6
24.

14) O SEU TRABALHO/ATUAÇÃO MODIFICOU SUA PERCEPÇÃO SOBRE
VIOLÊNCIA E DISCRIMINAÇÃO LGBTI+? (RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
EM PARTE
NS/NOP

Avançar para a pergunta 28

JUSTIFIQUE A PERGUNTA 23
25.

14-1) JUSTIFIQUE SUA RESPOSTA?

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 7

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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26.

15) VOCÊ JÁ SOFREU OU PRESENCIOU ALGUMA VIOLÊNCIA E/OU
DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DA ORIENTAÇÃO SEXUAL E IDENTIDADE DE
GÊNERO? (RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

Avançar para a pergunta 28
Avançar para a pergunta 28

CONTINUAÇÃO DE PERGUNTAS ESPECIFICAS 8
27.

16) ESSE EVENTO INFLUENCIOU NA SUA ESCOLHA DE LOCAL DE
TRABALHO/ATUAÇÃO ATUAL?(RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
SIM
NÃO
NS/NOP

ENCAMINHAMENTOS

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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17) NO SEU TRABALHO, AO RECEBER UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA FÍSICA,
QUAIS/QUE TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS SÃO REALIZADOS APÓS O
ATENDIMENTO? (ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES, PROCEDIMENTOS)? (RESPOSTA
MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Polícia Militar/disque 190
Polícia civil/Delegacia/Registro de ocorrência
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública/NUDEDH/NUDIVERSIS
ONG
Ministério Público
Tribunal de Justiça
ALERJ
Outro setor ou profissional dentro do mesmo serviço
Possibilidade de prisão em flagrante/fiança
Possibilidade de prisão temporária/preventiva
Possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão
IML/Exame de corpo de delito
Conselho tutelar
Sem encaminhamentos
NS/NOP
Outra:

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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18) NO SEU TRABALHO, AO RECEBER UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA MORAL,
QUAIS/QUE TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS SÃO REALIZADOS APÓS O
ATENDIMENTO? (ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES, PROCEDIMENTOS)? (RESPOSTA
MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Polícia Militar/disque 190
Polícia civil/Delegacia/Registro de ocorrência
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública/NUDEDH/NUDIVERSIS
ONG
Ministério Público
Tribunal de Justiça
ALERJ
Outro setor ou profissional dentro do mesmo serviço
Possibilidade de prisão em flagrante/fiança
Possibilidade de prisão temporária/preventiva
Possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão
IML/Exame de corpo de delito
Conselho tutelar
Sem encaminhamentos
NS/NOP
Outra:

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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19) NO SEU TRABALHO, AO RECEBER UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
PSICOLÓGICA, QUAIS/QUE TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS SÃO REALIZADOS
APÓS O ATENDIMENTO? (ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES, PROCEDIMENTOS)?
(RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Polícia Militar/disque 190
Polícia civil/Delegacia/Registro de ocorrência
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública/NUDEDH/NUDIVERSIS
ONG
Ministério Público
Tribunal de Justiça
ALERJ
Outro setor ou profissional dentro do mesmo serviço
Possibilidade de prisão em flagrante/fiança
Possibilidade de prisão temporária/preventiva
Possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão
IML/Exame de corpo de delito
Conselho tutelar
Sem encaminhamentos
NS/NOP
Outra:

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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20) NO SEU TRABALHO, AO RECEBER UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA
PATRIMONIAL, QUAIS/QUE TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS SÃO REALIZADOS
APÓS O ATENDIMENTO? (ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES, PROCEDIMENTOS)?
(RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Polícia Militar/disque 190
Polícia civil/Delegacia/Registro de ocorrência
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública/NUDEDH/NUDIVERSIS
ONG
Ministério Público
Tribunal de Justiça
ALERJ
Outro setor ou profissional dentro do mesmo serviço
Possibilidade de prisão em flagrante/fiança
Possibilidade de prisão temporária/preventiva
Possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão
IML/Exame de corpo de delito
Conselho tutelar
Sem encaminhamentos
NS/NOP
Outra:

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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21) NO SEU TRABALHO, AO RECEBER UMA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA SEXUAL,
QUAIS/QUE TIPOS DE ENCAMINHAMENTOS SÃO REALIZADOS APÓS O
ATENDIMENTO? (ÓRGÃOS, INSTITUIÇÕES, PROCEDIMENTOS)? (RESPOSTA
MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Polícia Militar/disque 190
Polícia civil/Delegacia/Registro de ocorrência
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública/NUDEDH/NUDIVERSIS
ONG
Ministério Público
Tribunal de Justiça
ALERJ
Outro setor ou profissional dentro do mesmo serviço
Possibilidade de prisão em flagrante/fiança
Possibilidade de prisão temporária/preventiva
Possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão
IML/Exame de corpo de delito
Conselho tutelar
Sem encaminhamentos
NS/NOP
Outra:

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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33.

22) NO SEU TRABALHO, NO RECEBIMENTO DE UMA DENÚNCIA EMERGENCIAL
SOBRE UMA VIOLÊNCIA FUTURA CONTA A VÍTIMA, QUAL(IS) A(S)
PROVIDÊNCIA(S) ADOTADA(S)?(RESPOSTA MÚLTIPLA) (ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Polícia Militar/disque 190
Polícia civil/Delegacia/Registro de ocorrência
Disque 100
Disque Cidadania LGBT
Defensoria Pública/NUDEDH/NUDIVERSIS
Tribunal de Justiça
ALERJ
Outro setor ou profissional dentro do mesmo serviço
Possibilidade de outras medidas cautelares diversas da prisão
Sem encaminhamentos
NS/NOP
Outra:

PERFIL DO/A PRESTADOR/A

Características pessoais

34.

23) MUNICÍPIO/CIDADE DE RESIDÊNCIA/MORADIA:(RESPOSTA ÚNICA)
(ESPONTÂNEA)

35.

24) BAIRRO(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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36.

25) QUAL É O ANO DE SEU NASCIMENTO? (ESPONTÂNEA)

37.

26) COM RELAÇÃO A PRÁTICA RELIGIOSA, COMO VOCÊ SE IDENTIFICA?
(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Católica
Evangélica
Espírita/Kardecista
Umbandista

Avançar para a pergunta 39

Avançar para a pergunta 39

Candomblecista
Ateu(Atéia)

Avançar para a pergunta 39

Avançar para a pergunta 39

Agnóstico/sem religião

Avançar para a pergunta 39

Outras
NS/NOP

Avançar para a pergunta 39

Somente quem respondeu Católica, Evangélica ou Outros
38.

26-1)Especifique sua Denominação Religiosa

Continuação do Perfil 1

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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27) QUAL É SEU NÍVEL DE ESCOLARIDADE?(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Sem Instrução/Analfabeto
Ensino Fundamental Incompleto (1 a 8 Série Ou 1 a 9 Anos)
Ensino Fundamental Completo (1 a 8 Série Ou 1 a 9 Anos)
Ensino Médio Incompleto (Normal Ou Profissionalizante)
Ensino Médio Completo (Normal Ou Profissionalizante)
Ensino Superior Incompleto
Ensino Superior Completo
Pós-Graduação Incompleto (Especialização/MBA/Mestrado/Doutorado)
Pós-Graduação Completo (Especialização/MBA/Mestrado/Doutorado)
NS/NOP

40.

28) QUAL A SUA COR OU RAÇA NA SEGUINTE CLASSIFICAÇÃO ABAIXO?
(RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
Preta
Parda
Branca
Amarela
Indígena
NS/NOP

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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41.

29) QUAL SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL?(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Lésbica
Gay
Bissexual
Homossexual
Heterossexual

Avançar para a pergunta 44

Pansexual
NS/NOP

Avançar para a pergunta 44

ASSUMIU SUA
ORIENTAÇÃO

42.

Esta pergunta ,não será respondida para quem disse Heterosexual
e NS/NOP

30) ASSUMIU A SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL PARA:(RESPOSTA MÚLTIPLA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar tudo o que for aplicável.
Familiares
Amigos
Colegas De Trabalho
Colegas De Faculdade/Escola
Profissionais da saúde
Ainda não assumiu para ninguém
NS/NOP
Outros

43.

30-1)Só responda se na pergunta anterior ,marcou o item OUTROS, caso não
tenha marcado deixar em branco?

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit

184

20/23

24/07/2020

Pesquisa Painel da Violência LGBTI+

Continuação do Perfil 2
44.

31) QUAL É A SUA IDENTIDADE DE GÊNERO?(RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Agenero
Mulher Cisgênero
Homem Cisgênero
Gênero Fluido
Transgênero
Transexual
Mulher Trans
Homem Trans
Travesti
Trans Não-Binarie
NS/NOP

45.

32) QUAL O TIPO DA SUA RESIDÊNCIA ATUAL?(RESPOSTA ÚNICA)
(ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.
Casa própria
Aluguel

Avançar para a pergunta 47

Avançar para a pergunta 47

Casa Cedida/Emprestada
Abrigo

Avançar para a pergunta 47

Avançar para a pergunta 47

Alojamento

Avançar para a pergunta 47

Sem Residência fixa/Situação de Rua

Avançar para a pergunta 47

Outro
NS/NOP

Avançar para a pergunta 47

Outro tipo de residência

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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46.

32-1)Especifique o tipo de residência

46.

32-1)Especifique o tipo de residência
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46.

32-1)Especifique o tipo de residência

Continuação do Perfil 3
Continuação do Perfil 3
47.

33) QUAL É A RENDA DOMICILIAR/FAMILIAR (CONSIDERAR TODOS QUE

VOCÊ)?(RESPOSTA
ÚNICA) (ESTIMULADA)
47. MORAM
33) QUALCOM
É A RENDA
DOMICILIAR/FAMILIAR
(CONSIDERAR TODOS QUE
Continuação do Perfil 3
MORAM COM VOCÊ)?(RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
Marcar apenas uma oval.
47.

Marcar apenas uma oval.
Sem É
rendimentos
33) QUAL
A RENDA DOMICILIAR/FAMILIAR (CONSIDERAR TODOS QUE
MORAM
VOCÊ)?(RESPOSTA ÚNICA) (ESTIMULADA)
SemCOM
rendimentos
Até
R$205,00
R$205,00
Deapenas
R$
205,01
Até
R$523,00
MarcarAté
uma
oval.
De R$
205,01Até
AtéR$1.045,00
R$523,00
R$523,01
Sem rendimentos
De R$523,01
Até
R$1.045,00
R$1.045,01
Até
R$2.090,00
Até R$205,00
De R$1.045,01
R$2.090,01 Até R$2.090,00
R$ 3.135,00
De R$ 205,01 Até R$523,00
De R$2.090,01
R$3.135,01 Até R$ 3.135,00
5.225,00
De R$523,01 Até R$1.045,00
De
R$3.135,01
Até R$ 5.225,00
Mais
De R$ 5.225,01
De R$1.045,01 Até R$2.090,00
Mais
De R$ 5.225,01
NS/NOP
De R$2.090,01 Até R$ 3.135,00
NS/NOP
De R$3.135,01 Até R$ 5.225,00
Mais De R$ 5.225,01

48.

34) QUAL É O SEU SEXO/GÊNERO? (RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)

48.

34) QUAL É O SEU SEXO/GÊNERO? (RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Marcar apenas uma oval.

NS/NOP

Marcar apenas uma oval.
Masculino

48.

34) QUAL
É O SEU SEXO/GÊNERO? (RESPOSTA ÚNICA) (ESPONTÂNEA)
Masculino
Feminino
Intersexo
MarcarFeminino
apenas uma oval.

24/07/2020

49.

Pesquisa Painel da Violência LGBTI+

Intersexo
Masculino
35) INDEPENDENTE
DA SUA ORIENTAÇÃO SEXUAL OU IDENTIDADE DE

GÊNERO,
COMO VOCÊ CONSIDERA QUE A SOCIEDADE TE VÊ? (RESPOSTA
Feminino
ÚNICA)
(ESTIMULADA)
Intersexo
Marcar apenas uma oval.
https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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Mais feminino/a

Mais masculino/a
Nenhum dos dois
Ambos

https://docs.google.com/forms/d/1yWVwyKxcst1xgADVfcfZabeBrKdFk9_ZREiKDo-RXKM/edit
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APRESENTAÇÃO
O Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+ Rio, através da
emenda parlamentar de autoria do deputado Jean Wyllys, viabilizou a
estruturação das ações da proposta ao longo de 16 meses para a contratação de pessoal técnico, consultorias especializadas, materiais gráficos e
despesas correntes, dentre outros.
O Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+ Rio pesquisou e
sistematizou informações sobre discriminação e violência contra população LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, produzindo e difundindo conhecimentos e informações sobre a temática, bem como provocou sinergia
e fortalecimento da rede de proteção social da população LGBTI vítimas
de violência e discriminação no Estado do Rio de Janeiro, envolvendo
e articulando gestores, técnicos/as e demais operadores do Sistema de
Segurança e Justiça e Direitos Humanos, bem como representantes da
sociedade civil organizada.
DESCRIÇÃO DA REALIDADE OBJETO DO PROJETO
A partir da publicação da Portaria n.º 202 de maio de 2018, o Ministério
dos Direitos Humanos, instituiu o Pacto Nacional de Enfrentamento à
Violência LGBTIfóbica. A norma foi publicada na Semana de Luta contra
LGBTIfobia daquele ano e teve por objetivo promover a articulação entre
a União, Estados e Distrito Federal nas ações de prevenção e combate a
este tipo de violência. Nesse documento, os entes signatários se comprometeram, dentre outras coisas: (1) criar estrutura de gestão nas Secretarias Estaduais para promoção de políticas para Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis e Transexuais; (2) elaborar e estabelecer Plano de Ações, com
cronograma de execução, apresentação de resultados finais e dados estatísticos, para o enfrentamento à violência LGBTIfóbica em seus estados
e (3) divulgar e fornecer dados relativos às denúncias de violações de
direitos humanos do Disque Direitos Humanos (Disque 100).
O projeto ora apresentado vem ao encontro as diretrizes do Pacto Nacional de Enfrentamento a Violência LGBTIfóbica, no sentido de propor a
sistematização e a produção de conhecimentos atualizados sobre discriminação e violência contra LGBTI no Estado do Rio, além da necessidade
de se fortalecer a rede de proteção social para esta população em casos
de violência, violação de direito e discriminação. Nessa perspectiva, a
proposta se coaduna com o Pacto de Enfrentamento, pois visa construir
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novos parâmetros para a construção do conhecimento acerca da violação
de direitos da população LGBTI no Estado do Rio de Janeiro e consolidar
instrumentos que possam mitigar a violência contra LGBTI.
Dados do Relatório sobre Violência LGBTIfóbica no Brasil da Secretaria de
Direitos Humanos, referentes ao ano de 2011, apontam que, naquele ano,
foram denunciadas no Brasil 6.809 violações de direitos humanos contra
LGBTI+, envolvendo 1.713 vítimas e 2.275 suspeitos. Estes números de
violações de direitos trazem algumas indicações importantes: uma sobre
a sobreposição de violências cometidas contra a população LGBTI, uma
vez que os dados deste Relatório revelam uma média de 04 violações
sofridas por cada uma das vítimas, o que pode indicar, de acordo com
esta pesquisa, de como a LGBTIFOBIA se faz presente no desejo de
destruição (física, moral ou psicológica) não apenas das próprias vítimas,
mas também do que elas representam – a existência das próprias pessoas
LGBTI. Assim, conforme apresentado no Relatório citado, são bastante
recorrentes os casos em que não apenas o indivíduo sofre violência física,
mas também violência psicológica.
A pesquisa Retratos da Política LGBT no Estado do Rio de Janeiro (Carrara
et all. p 37, 2017), no capítulo referente ao “Retrato da discriminação e
da violência homofóbica no Rio de Janeiro através de uma pesquisa de
vitimização” apresenta os resultados do estudo “Mobilização, Violência e
Políticas LGBT Pesquisa 17ª. Parada do Orgulho LGBT – Rio 2012”, em que
se comparam os dados obtidos em 2012 aos de 2004 (ano em que foi
realizado o último “survey” de vitimização na Parada do Orgulho LGBT do
Rio de Janeiro). Em 2012, os casos de discriminação foram mais comuns
entre amigos e vizinhos (31,8% contra 33,5% em 2004), escola/faculdade (30,9% contra 26,8% em 2004); ambiente familiar (30,7% contra 27%
em 2004), ambiente religioso (29,2% contra 20,6% em 2004); comércio
e locais de lazer (23,4% contra 18% em 2004); no trabalho (13,9% contra
11,7% em 2004); e nos serviços de saúde (9,3% contra 11,1% em 2004). A
partir dos dados desse estudo podemos notar que houve um aumento
dos casos de discriminação, e segundo os autores foi relatado que quanto
ao local de ocorrência, os seguintes ambientes tiveram aumento de
registros: “ambiente religioso, comércio/locais de lazer e escola/faculdade
que, em relação a 2004, subiram, respectivamente, 8.6, 5.4 e 4.1 pontos
percentuais. O único ambiente onde ocorreu uma diminuição de casos de
discriminação foi o nos serviços de saúde, embora um número razoável de
entrevistados tenha relatado que foram impedidos de doar sangue (13,4%)”.
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No comparativo deste mesmo estudo, em relação às agressões, segundo
os autores, não foi percebida variação significativa entre os anos de 2004
e 2012, permanecendo a agressão verbal como uma das situações mais
recorrentes. “(em 2004, 54,5% declararam ter sofrido este tipo de agressão
e 54,5% em 2012)”. A agressão física percebida como motivada pela
orientação sexual e/ou identidade de gênero dos entrevistados, em 2004
foi de 18,7%, apresentou ligeiro decréscimo em 2012, ficando em 16,3%.
Segundo os autores, embora não tenha sido objeto de investigação em
2004, o assédio sexual atingiu uma proporção significativa de respondentes em 2012 (28%).”
Quanto à agressão verbal, segundo a pesquisa, esta continua vitimando
mais pessoas trans (75,7%) e homens gays (57,6%). Em relação a travestis e
transexuais, houve um grande aumento deste tipo de agressão se comparada com 2004, quando atingiu 57,6% de pessoas deste grupo. Agressões
físicas são mais comuns entre pessoas trans (29,7%), diminuindo significativamente entre mulheres lésbicas (12%) e bissexuais (2,6%). A violência sexual/estupro também se distribuiu diferentemente segundo as orientações
sexuais e identidades de gênero, sendo mais relatado, segundo a pesquisa,
entre pessoas trans (21,6%) e menos entre mulheres bissexuais (2,6%).
Conforme os dados deste estudo, as experiências de agressão se ampliaram no ambiente “casa” (aumentando de 15,1% em 2004 para 16,9% em
2012), na “escola/faculdade” (subindo de 10% para 13,9%) e principalmente no “trabalho” (aumentando de 4,8%, para 12,5%); e em contrapartida
elas diminuíram com relação aos “espaços públicos”, como ruas, shoppings, praças, parques e praias, (caindo de 58,5% em 2004 para 47,4% em
2012). Ainda, de acordo com os dados da pesquisa, também com relação
aos estabelecimentos comerciais houve queda (caindo de 8% para 2,8%).
Como verificaram os autores do estudo, e reforçando esta constatação de
que o número de relatos de violência homofóbica diminuiu em espaços
públicos, o número de agressões cujos autores foram “desconhecidos”
caiu de 49,7%, em 2004 para 38,5 % em 2012. Entretanto, ainda a partir
dos dados do “survey”, houve um grande aumento das situações de
agressão ocorridas em locais de trabalho correspondendo a um aumento
das agressões cujos autores foram colegas de trabalho (aumentando de
1,9% em 2004 para 5,8% em 2012) e chefe (crescendo de 0,9% para 2,8%).
A observação dos autores é que este aumento possa estar relacionado ao
fato de ter se tornado mais comum o “assumir-se” da orientação sexual e/
ou identidade de gênero não normativa nos ambientes de trabalho. Res-
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salvadas as particularidades metodológicas deste survey, podemos notar
que seus resultados são os que mais se aproximam do que seria o quadro
geral de violações de direitos da população LGBT no estado do Rio de Janeiro, por ter sido uma pesquisa realizada nas Paradas do Orgulho LGBTI
de Copacabana, trazendo dados locais, que são muito úteis para levantarmos o quadro da violência no estado do Rio de Janeiro. Por ser a única
pesquisa de vitimização recente que se tem e que, como outras pesquisas
deste tipo, podem orientar as ações públicas na área da segurança de
do sistema de justiça e direitos humanos. Mesmo aproximadamente,
seus resultados desenham a realidade na qual os novos dispositivos de
segurança e cidadania buscam intervir. É importante lembrar que se o
que foi chamado até aqui de “agressões” pode ser agora registrado nas
delegacias como “crimes de motivação homofóbica”, pois a partir de ação
de Advocacy feita pelo Programa Estadual Rio Sem Homofobia, primeira
política pública criada em 2007 voltada para a população LGBTI, que no
ano de 2009 conseguiu articular estratégia junto à polícia civil do estado
do Rio de Janeiro, a inclusão do motivo presumido de crime o campo
homofobia. Embora as discriminações por LGBTIfobia tenham permanecido excluídas pela legislação brasileira até o ano de 2019, quando o
STF equiparou os crimes de LGBTIfobia aos crimes de racismo, as vítimas
desses crimes, especialmente as vítimas do estado do Rio de Janeiro,
das quais este projeto se direciona, só tinham como denunciá-las em
dispositivos voltados à promoção de direitos humanos, como o Disque
Cidadania LGBT do Programa Estadual Rio Sem Homofobia, o Disque 100
federal e os próprios Centros de Cidadania LGBT do estado também do
mesmo programa estadual.
A violação de direitos humanos relacionada à orientação sexual e identidade de gênero presumidas das vítimas constitui um padrão em todo
o país, envolvendo variadas espécies de abusos e discriminações. Tais
violações incluem desde a negação de oportunidades de emprego e
educação, discriminações relacionadas aos direitos individuais e coletivos até agressões sexuais, como estupros, estupros corretivos, tortura e
homicídios, entre outros, que tendem a ser agravadas por outras formas
de violência, ódio e exclusão, baseadas em aspectos como idade, religião,
raça, cor, deficiência e situação socioeconômica (BRASIL, 2007).
Estudos publicados nos últimos cinco anos vêm demonstrando e confirmando
cada vez mais o quanto a LGBTIFOBIA (medo, ódio ou aversão irracional às
pessoas LGBT) permeia a sociedade brasileira e, é assimilada pela juventude.
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Segundo relatório elaborado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 445 pessoas
LGBTI foram mortas no Brasil em 2017, indicando uma morte a cada 19
horas. O GGB é uma Organização Não-Governamental que atua há 38
anos levantando dados sobre violência LGBTIfóbica no país. A pesquisa
do ano de 2017 aponta que o número de mortes, 30% maior do que o
registrado em 2016 é o mais alto desde que a contabilização começou a
ser feita, em 1980. Já o relatório Estado dos Direitos Humanos no Mundo,
elaborado pela Anistia Internacional, aponta, tomando como base os
dados obtidos pelo GGB, que esse número coloca o Brasil na posição de
país que mais assassina a população LGBTI+ no mundo.
Com relação à violência a pessoas travestis e transexuais, podemos ressaltar o “Observatório de Pessoas Trans” sobre pessoas trans assassinadas no
mundo. Por ocasião do dia internacional da memória trans, no dia 20 de
novembro de 2019, a Transrespect versus Transphobia Worldwide publicou
os resultados desta pesquisa, que apontou que o
“[...] Brasil segue na liderança dos assassinatos de pessoas
trans. A atualização de 2019 revelou o total de 331 casos entre
01 de outubro de 2018 a 30 de setembro de 2019, onde o
Brasil segue como o país que mais assassinou pessoas trans do
mundo neste período, com 132 mortes, seguido do México (65), e Estados Unidos (31), somando um total de 3.314
homicídios reportados de pessoas trans em 74 países em todo
mundo, entre 1 de janeiro de setembro de 2019. O estigma
e a discriminação contra pessoas trans são reais e profundos
em todo o mundo e fazem parte de um círculo estrutural
e contínuo de opressão que mantém afastados os direitos
básicos desta população. Pessoas trans em todas as partes do
mundo são vítimas de uma terrível violência de ódio, incluindo
humilhações, agressão física e sexual e assassinato. Na maioria
dos países, os dados sobre a violência contra pessoas trans
não são produzidos sistematicamente pelos estados e é impossível estimar o número exato de casos. (Ver https://dossies.
agenciapatriciagalvao.org.br/dadosefontes/pesquisa/pessoas-trans- assassinadas/)

Estes dados referentes à violência contra pessoas travestis e transexuais
corroboram as informações que são vivenciadas pelas ONGs LGBTI no
Brasil, e pelos casos recentes emblemáticos surgidos na imprensa brasileira, em que pessoas trans são barbaramente mortas, com crueldade.
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Podemos concluir a partir destes dados que a população de travestis e
transexuais é o segmento que mais sofre violência dentre as siglas LGBTI,
uma vez que se encontra em situação de extrema vulnerabilidade social e
a partir do momento que realizam sua transição de gênero, são expulsas
de suas famílias e casas, expulsas das escolas, com consequente descontinuidade de sua formação escolar formal, as dificultando enormemente
de acessar o mercado de trabalho e muitas acabam por exercer atividade
como profissional do sexo.
O documento “Atlas da Violência” produzido pelo Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (Ipea), em 2019 incluiu pela primeira vez uma seção
inédita sobre a questão da violência contra a população LGBTI+. Esta
pesquisa ressaltou dois pontos centrais: o primeiro como esse problema
tem se agravado nos últimos anos, conforme evidências apresentadas no
levantamento e o segundo ponto quanto à invisibilidade do problema
sob o ponto de vista da produção oficial de dados e estatísticas. Os dados
deste “Atlas da Violência” sobre a violência contra pessoas LGBTI+ foram
levantados, segundo os autores, a partir de duas bases: das denúncias
registradas no Disque 100, do Ministério da Mulher, da Família e dos
Direitos Humanos (MMFDH), e dos registros administrativos do Sistema de
Informação de Agravos de Notificação (Sinan), do Ministério da Saúde.
Conforme a pesquisa, as denúncias de violências contra a população LGBTI registradas no Disque 100, no que se refere às denúncias de homicídio,
houve um forte crescimento nos últimos seis anos apontados, saindo
de um total de 05 casos, em 2011, para 193 casos, em 2017. De acordo
com a pesquisa, apenas no último ano houve um crescimento de 127%.
Como a base de dados do Disque 100 é produzida a partir de denúncias
telefônicas, a pesquisa ressalta que não há como garantir que a variação
apontada reflita realmente a variação de casos de violência LGBTIfóbica.
Entretanto, ao comparar com algumas informações do Sinan, descritos
pela pesquisa, encontra-se um mesmo resultado qualitativo, o aumento
das violências contra a população LGBTI, sobretudo após 2016. O Sistema
de Vigilância de Violências (Viva) foi instituído em 2006 pelo Ministério
da Saúde como um componente da Vigilância Contínua (Viva Contínuo/
Sinan), que capta dados de violência interpessoal/autoprovocada nos
serviços de saúde do Brasil. A partir de 2011, a notificação de violências
passou a integrar a lista de notificação compulsória, isto é, a “Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde
pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo o território
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nacional” (Portaria no 204, de 17 de fevereiro de 2016). Este procedimento
universalizou a notificação para todos os serviços de saúde. Com isso,
o Ministério da Saúde passou a catalogar e classificar diversos tipos de
violência interpessoal, de maneira comparável. No caso dos registros de
violências, o Sinan classifica dez tipos diferentes: violência física; violência
psicológica; tráfico humano; trabalho infantil; tortura; violência sexual; violência financeira; negligência ou abandono; intervenção legal; e outras.
De acordo com o “Atlas da Violência” o Sinan classifica a orientação sexual
em três categorias: heterossexual, homossexual ou bissexual e conforme
o estudo, a análise foi feita em três etapas: a comparação dos números
brutos (totais) de um ano para o outro; apenas os municípios onde já
havia os serviços especializados em 2015; e, por último, foi analisada a
variação, contemplando apenas os serviços já existentes em 2015. Para as
três situações, o “Atlas da Violência” demonstrou um aumento do total de
casos entre 10,0% e 15,7%, em um único ano, quando a vítima era homossexual e considerando as vítimas bissexuais, o crescimento anual de casos
foi ainda maior, ficando entre 30,9% e 35,3%.
A população LGBTI carioca e fluminense é formada por milhares de pessoas que têm sido sistematicamente discriminadas e em casos extremos,
mortas. Assim, fazem-se necessárias ações tanto pelo poder público, especialmente pelo sistema de segurança e justiça, quanto pelo movimento
social organizado a criação de mecanismos de controle e de fortalecimento de estratégias de combate a estas violações de direito e de promoção
da cidadania LGBTI.
Dessa forma, o projeto Painel da Violência contra a população LGBTI+
Rio se propõe a construir um nivelamento estratégico e operacional do
projeto entre gestores, sociedade civil e membros de conselhos participantes do painel, além de reunir um conjunto de informações e dados
para orientar o sistema de segurança, justiça e direitos humanos, dando
visibilidade a problemática e propondo recomendações para o enfrentamento da discriminação e violência contra a população LGBTI, bem como
contribuir para instrumentalizar a sociedade civil, academia, gestores da
segurança pública e demais interessados com dados e análises sobre o
cenário atual das violências e discriminação contra a população LGBTI no
Estado do Rio de Janeiro. Ainda, almeja contribuir para que os diversos
atores participantes consolidem diálogos para construção de ações futuras para a promoção da cidadania LGBTI e combate à violência e discriminação no Estado do Rio de Janeiro e capacitar e sensibilizar a Polícia Civil

194

e a Polícia Militar com a participação do Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e Sociedade Civil em conceitos de segurança pública com
cidadania, estratégias de abordagem, tipos de discriminação e violência,
recepção, acolhimento e atendimento de denúncias para o fortalecimento da rede de proteção de vítimas e Promoção da cidadania LGBTI.
DEMONSTRAÇÃO DO NEXO COM O PROJETO
A partir das pesquisas e dos dados citados, percebemos que os casos
de violência, discriminação e violação de direitos da população LGBTI
no Brasil e especialmente no Estado do Rio de Janeiro encontram-se
subnotificadas e crescentes, sendo de extrema importância a iniciativa de
sistematizar e produzir conhecimentos atualizados sobre discriminação
e violência contra LGBTI no Estado do Rio, além da necessidade de se
fortalecer a rede de proteção social para esta população em casos de violência, violação de direito e discriminação. Tendo assim, a oportunidade
de mudança do contexto social a partir da construção de conhecimento
e do estabelecimento de uma análise mais precisa e atualizada acerca dos
dados de violência LGBTIfóbica e violação dos direitos desta população
para a promoção da cidadania deste grupo. A Aliança Nacional LGBTI+ e o
Grupo Arco-Íris desenvolveram e realizaram ações e atividades que colaboraram para ampliar o conhecimento da temática da violência LGBTIfóbica no Estado do Rio de Janeiro e o presente documento para fornecer
devolutiva para a sociedade a respeito do tema.
AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO
O Projeto Painel teve seu início em 26 de dezembro de 2019, com ações
de planejamento estratégico e estruturação para aplicação do plano de
trabalho, para iniciar as etapas previstas.
Desta forma, foram elaborados os editais para contratação da Equipe
administrativa, com a função de administrar e gerenciar todas as ações do
projeto bem como as rotinas administrativas.
Assim, foram publicados editais para processo seletivo simplificado de
prestadores de serviços (Pessoa Jurídica - MEI) que desenvolveram suas
atividades pelo período de vigência do projeto, apresentando os produtos
definidos em cada uma das metas e etapas do projeto. Além disso, os
prestadores de serviço contratados administraram todas as etapas do pro-
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jeto bem como encaminharam relatórios mensais de todas as atividades
desenvolvidas, atas e alimentaram a Plataforma +Brasil com as informações referentes ao projeto.
Ainda, nesta etapa, foram publicados editais para a contratação de todos os
outros serviços e insumos que deverão ser adquiridos para a execução de
todas as etapas do projeto (Empresa de Comunicação e Equipe da Pesquisa).
Na fase de planejamento do projeto (mês 1) foi elaborado um plano de
comunicação que estabeleceu um responsável para cada atividade, o
objetivo de cada uma, bom como os participantes envolvidos e quais os
meios de divulgação utilizados.
O Projeto teve como estratégia principal de divulgação a comunicação
através das mídias sociais, principalmente Facebook e Instagram. Foi
desenvolvida uma Campanha informativa para agentes de segurança
pública para atendimento qualificado e sociedade civil para fortalecimento de sua cidadania.
A partir do dia 17 de março de 2020, com o estabelecimento das restrições de contato social pelo Ministério da Saúde, seguindo orientações da
Organização Mundial da Saúde, pelo avanço da epidemia de COVID-19
no Brasil, o cronograma de execução do projeto teve que ser suspenso.
Segundo os dados das Secretarias Estaduais de saúde brasileiras divulgados em 26 de março de 2020, no Brasil já eram 2.989 casos confirmados,
77 mortes; no mundo (https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/24/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-24-de-marco.ghtml),
de acordo com informações da Organização Mundial da Saúde, até o dia
24 de março de 2020, mais de 16,5 mil pessoas morreram e outras 382
mil tiveram Covid-19. Só no estado do Rio de Janeiro, já havia 233 casos
confirmados da doença e 4 mortes.
Dessa forma, diversos órgãos, baseados nas orientações do Ministério
da Saúde, Secretarias Estaduais e Municipais de Saúde e instituições de
vigilância sanitária, determinaram precauções na tentativa de reduzir a
propagação da doença e seu impacto na estrutura da saúde pública.
O Estado e o Município do Rio de Janeiro decretaram quarentena com
fechamento dos estabelecimentos comerciais e restrição à circulação
de pessoas (https://exame.abril.com.br/brasil/sp-e-rj-comecam-maior-quarentena-do-pais E https://g1.globo.com/rj/rio-de-janeiro/noti-
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cia/2020/03/24/rio-fecha-comercio-a-partir-desta-terca-mas-farmacias-e-mercados-vao-abrir-veja-o-que-funciona.ghtml). Os órgãos públicos
(Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro e Governo do Estado) se posicionaram quanto ao cancelamento de eventos e suspensão de atividades que
aglomerem um número considerável de pessoas. Aulas foram canceladas
e instituições, nossas parceiras, como as universidades (UERJ, UFRJ,
UNIRIO) e a Defensoria Pública do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia
Legislativa e Câmara Municipal também restringiram atividades e o acesso
de pessoas dentro de suas estruturas.
Diante do cenário, com a recomendação do isolamento social e proibição
de eventos para evitar aglomeração de pessoas sejam em estabelecimentos
públicos ou privados, diversas atividades previstas para a execução do Projeto
Painel da Violência contra a População LGBTI+ Rio tiveram que ser suspensas.
A primeira delas foi o Painel Estadual “Diálogos e Respostas Intersetoriais
sobre Violência contra a População LGBTI” previsto na Meta 1, Etapa 1 do
projeto que seria realizado no dia 07/04/2020 no auditório da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro. Ainda tiveram que ser suspensas
as visitas técnicas Secretária de Polícia Civil, Secretaria da Polícia Militar
previstos na Meta 1, Etapa 2; a realização dos pré-testes e a aplicação dos
questionários de pesquisa sobre violência (Meta 2, Etapa 1), a realização
dos 7 encontros nas Regionais Integradas de Segurança Pública (Meta 3,
Etapa 1), as reuniões bimestrais dos grupos de trabalhos regionais (Meta
3, Etapa 2), as capacitações de policiais civis e militares (Meta 3, Etapa 3),
o Seminário Estadual de Avaliação e Perspectivas do Enfrentamento da
Violência e Discriminação (Meta 4, Etapa 1).
Desta forma, a equipe do projeto precisou se adaptar ao novo cenário e a
executar as ações na metodologia de teletrabalho, assim como fazer uma
readequação de todos os prazos, metas e etapas do cronograma inicial.
VISITAS TÉCNICAS E PARCERIAS
Visando acessar dados e informações com os atores referidos, o projeto
realizou visitas técnicas com intuito de estabelecer parcerias de cooperação técnica e articulações com o Poder Público, aos órgãos: Secretaria
de Polícia Civil, Secretaria da Polícia Militar, Delegacia de Crimes Raciais
e Delitos de Intolerância (DECRADI), e Superintendência da Política LGBT
da Secretaria de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (Rio Sem
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LGBTIfobia), Instituto de Segurança Pública, NUDIVERSIS da Defensoria
Pública do Estado do Rio de Janeiro, Ministério Público, Comissão de
Combate às Discriminações da ALERJ, Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual – Rio (CEDS-Rio), Secretaria Estadual de Educação, Conselho Estadual LGBTI, Centro de Cidadania LGBT Hanna Suzart, Secretaria
Municipal de Políticas Para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos de Volta
Redonda, totalizando em 22 visitas.
Antes de 17 de março de 2020, realizamos estas visitas de forma presencial. Após esta data, devido ao agravamento da Pandemia de COVID-19 e
cumprido as normas de isolamento social, a equipe teve que readequá-las
para serem realizadas de forma virtual.
Destas visitas, foram pactuadas parcerias com o Programa Estadual Rio
Sem LGBTIfobia, Instituto de Segurança Pública, Ministério Público do
Estado do Rio de Janeiro, NUDIVERSIS da Defensoria Pública do Estado
do Rio de Janeiro, Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância
(DECRADI), Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual – Rio (CEDS-Rio)
para compartilhamento de dados de violência e discriminação contra
a população LGBTI, que contribuíram para ampliação da capacidade de
execução do projeto e de sistematização de dados de discriminação e
violência contra LGBTI do Rio de Janeiro, possibilitando com isso um mapeamento mais detalhado desse quadro.
As parecerias foram fundamentais para a identificação e o fortalecimento
de estratégias intersetoriais de enfrentamento da discriminação e violência contra a população LGBTI, unindo esforços e ampliando respostas.
Com isso, o projeto Painel Realizou Análise do Sistema de Segurança,
Justiça e Direitos Humanos no acolhimento e encaminhamento das
demandas de vítimas de violência e discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero, através de uma pesquisa documental
de denúncias e informações sobre discriminação e violência contra a
comunidade LGBTI junto a polícia civil, Centros de Cidadania LGBT, ONGs,
Defensoria Pública e Imprensa.
PESQUISA
Foram realizadas duas reuniões com um grupo focal para desenvolvimento do roteiro para aplicação desta pesquisa, com objetivo de fazer
um alinhamento conceitual e dos eixos de temáticos para finalização do
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roteiro da pesquisa documental e execução da pesquisa. Além disso, este
alinhamento contribuiu para elaboração de um questionário elaborado
para entrevistas junto a vítimas e familiares e operadores do sistema de
segurança, justiça e direitos humanos para complemento e análise das
informações levantadas na pesquisa documental.
Na primeira reunião, que aconteceu em 22 de maio de 2020, foi elaborado
um questionário preliminar, com o objetivo de identificar perguntas que
causem problemas na qualidade da pesquisa, podendo estas serem modificadas em sua redação e/ou abordagem, ou até mesmo serem eliminadas
da versão final. Desta forma, a aplicação do questionário foi realizada com
o total de 20 participantes.
Finalizada a aplicação destes questionários, foi realizada um a segunda
reunião com o grupo focal em 17 julho de 2020, para um levantamento
das questões problemáticas e para discutir as revisões daquela versão preliminar. Participaram deste encontro, profissionais acadêmicos e especialistas, fazendo suas contribuições para a versão final do questionário.
Os questionários aplicados para os usuários tiveram como objetivo compreender esses sujeitos de maneira mais complexa, desde seus aspectos
sociais, aos tipos de violência já sofridas até às razões pelas quais houve
ou não houve denúncia. Em contrapartida, os questionários aplicados
às pessoas operadoras de serviço tiveram como objetivo compreender a
percepção que têm acerca da violência em razão de identidade de gênero
e orientação sexual, assim como o conhecimento sobre decretos e leis
relacionados a esta população. Por fim, também se buscou identificar qual
seria ou não a diferença de perfil destas pessoas operadoras em relação às
usuárias que acessam o sistema de enfrentamento à violência.
A equipe de Pesquisadores, selecionou 17 entrevistadores qualificados e
realizou um treinamento com estas pessoas para a aplicação dos questionários e entrevistas.
Finalizada a pesquisa documental e as entrevistas, foi desenvolvido e
elaborado um banco de dados alimentado com as informações colhidas
através das entrevistas realizadas com o questionário, viabilizando uma
análise estatística de dados e informações da pesquisa documental para
a elaboração do Relatório da Pesquisa Documental finalizado com o resultado das análises qualitativas e quantitativas dos dados de violência.
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Posteriormente, todos estes dados levantados nas pesquisas produzidas
pelo projeto, poder público, academia e ONGs, com suas análises foram
compilados, para Elaboração de Dossiê da Violência contra a população
LGBTI no Estado do Rio de Janeiro, reunindo dados de diversas fontes e
das pesquisas realizadas pelo projeto.
PRIMEIRO SEMINÁRIO
Realizado em 25 de setembro de 2020, das 9h30 até as 18h30, O Seminário “Painel Estadual - Diálogos e Respostas Intersetoriais sobre Violência
contra a População LGBTI: Fortalecendo a Rede de Proteção Social no Rio
de Janeiro” (previsto na Meta 1, Etapa 1 do projeto) teve como objetivo
contribuir para a articulação de diálogos entre agentes e gestores públicos de órgãos de diversos níveis no campo de Direitos Humanos, atendimento às vítimas, Segurança Pública e Sistema de Justiça com pessoas e
representantes do movimento LGBTI+, ativistas, estudiosos e pesquisadores de universidade visando ações e políticas para o enfrentamento à
discriminação e violência. Essa articulação, possibilitou o nivelamento de
conhecimentos para a construção de respostas intersetoriais, estratégias e
ações operacionais para fortalecer a rede de proteção social de LGBTI+ no
Estado do Rio de Janeiro.
No evento foi apresentado um cenário atual das discriminações e violências contra a população LGBTI+ e das ações e políticas de prevenção e enfrentamento à LGBTIfobia já implementadas e outras pactuadas. de forma
virtual através da plataforma Google Meet, sendo registrada a quantidade
de 150 pessoas assistindo, simultaneamente.
O Seminário foi uma realização da Aliança Nacional LGBTI+ em parceria
com o Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI com o apoio da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Governo do Estado do
Rio de Janeiro (Subsecretaria de Direitos Humanos, Programa Rio Sem
LGBTIfobia e Superintendência de Política LGBT), Núcleo de Diversidade
Sexual e Direitos Homoafetivos da Defensoria Pública Geral do Estado do
Rio de Janeiro, Assessoria de Direitos Humanos e Minorias do Ministério
Público Estadual, Coordenadoria Especial de Diversidade Sexual da Prefeitura do Rio, Comissão de Combate às Discriminações da ALERJ e Delegacia
de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância da Polícia Civil.
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PROGRAMAÇÃO
9h30 – 10h15 - Palavras iniciais: Fortalecendo a Rede de Proteção
Social e Dialogando sobre os Desafios no Enfrentamento à violência
contra LGBTI no estado do Rio de Janeiro
1. Toni Reis – Presidente da Aliança Nacional LGBTI+
2. Rafaelly Wiest – Diretora Administrativa da Aliança Nacional LGBTI+
3. Cláudio Nascimento – Diretor Nacional de Políticas Públicas da Aliança
Nacional LGBTI+ e Coordenador Executivo do Grupo Arco-Íris
4. Jean Wyllys – foi Deputado Federal pelo PSOL Rio
5. Kátia Guimarães – Coordenadora de promoção LGBTI do Ministério da
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos
6. Almir França – Presidente do Grupo Arco-Íris
7. David Miranda – Deputado Federal (vídeo)
8. Carlos Minc – Deputado Estadual
9. Thiago Miranda – Subsecretário de Defesa, Promoção e Garantia dos
Direitos Humanos, da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e
Direitos Humanos
10. Eliane Pereira – Promotora de Justiça do Ministério Público Estadual
11. Márcia Noeli Barreto – Delegada Titular da Delegacia de Crimes Raciais, Delitos e Intolerância (DECRADI) representando a Polícia Civil RJ
12. Cláudia Moraes – Tenente Coronel, representando a Secretaria da
Polícia Militar RJ
13. Leticia Furtado – Defensora Pública, Coordenadora do Núcleo De
Defesa Dos Direitos Homoafetivos E Diversidade Sexual (NUDIVERSIS) e
Presidente do Conselho Estadual LGBTI
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14. Carol Caldas – Superintendente de Políticas LGBT da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
15. Nélio Giorgini – Coordenador Especial da Diversidade Sexual – CEDS /RJ
16. Patrícia Esteves – Coordenadora Estadual RJ da Aliança Nacional LGBTI+ e Integrante do Conselho Consultivo do Grupo Arco Íris de Cidadania
LGBTI+, Graduada em Gestão Pública
17. Henrique Rabello – Presidente da Comissão da Diversidade Sexual da
OAB/RJ
HOMENAGENS
1. Jéssica Almeida – Delegada de Polícia e foi subsecretaria de Ensino,
Pesquisa e Prevenção da Secretaria de Segurança Pública do RJ e Diretora
da Academia de Polícia (ACADEPOL)
2. Ubiratan Ângelo – Coronel da Polícia Militar do RJ e foi comandante
geral da instituição
3.Sergio Carrara – Antropólogo e Pesquisador na área de violência e
segurança publica
10h15 – 10h45 – Painel 1: As Violências e Discriminações contra a População LGBTI: Alinhando Conceitos e elencando as principais questões
1. Sergio Carrara – Antropólogo e Pesquisador na área de violência e
segurança pública, Gênero e Cidadania LGBT. Diretor do Centro Latino-Americano de Direitos Humanos e Sexualidade e vice-presidente da
Associação Brasileira de Antropologia
2. Claudio Filósofo – Diretor Nacional de Políticas Públicas da Aliança Nacional LGBTI+ e Coordenador Executivo do Grupo Arco-Íris e foi idealizador e implantou do Programa Estadual Rio Sem Homofobia e coordenou
o processo de elaboração do Programa Brasil Sem Homofobia e primeiro
professor de formação LGBT da Polícia Civil do Rio de Janeiro
10h45 – 11h20 – Painel 2: Apresentação de Ações do Projeto Painel da
Violência contra a População LGBTI+ Rio
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1. Produção de Mapeamento sobre discriminações e violência contra
a População LGBTI no Estado do Rio de Janeiro; (Pesquisadorxs Rogerio Sganzerla e Stephanie Lima)
2. Realização Encontros de Fortalecimento de Rede de Proteção Social
à LGBTI+ nas 7 Regiões Integradas de Segurança Pública e Articulação
de Grupos de Trabalho Regionais; Alexandre Castilho – Publicitário e
Coordenador do Projeto Painel e Claudio Nascimento
3. Realização de Capacitação de Policiais Civis e Militares e Guardas
Municipais nas 7 Regiões Integradas de Segurança Pública; Olavo De
Martino – Psicólogo, Especialista em Gênero e Sexualidade, Assessor
Técnico do Projeto Painel
4. Produção de Campanha direcionada às Polícias e sociedade civil
para o enfrentamento à discriminação e violência. Marcia Vilela –
Diretora da Target Comunicação e Claudio Nascimento
11h20 – 13h00 – Painel 3: Discriminação e Violência contra LGBTI+:
Prevenção e Atendimento
Nesta mesa discutiremos o cenário atual das discriminações e violências
contra a população LGBTI+ apresentando ações e políticas atuais de
prevenção e atendimento às vítimas LGBTI no Rio de Janeiro (Governo,
Sociedade Civil e Estudiosas/os) – 5 minutos
1. Almir França – Presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI
2. Silvia Furtado – Coordenadora do CCLGBT Serrana
3. Georgia Cordeiro – Técnica da Superintendente de Atenção Psicossocial e Populações em Situação de Vulnerabilidade da Subsecretaria de
Atenção Integral a Saúde
4. Théo Silveira – Coordenador CCLGBT BXD Litorânea
5. Maria Eduarda – Presidenta Grupo Pela Vidda Rio
6. Alessandra Paes – Coordenadora do CCLGBT Baixada 1

203

7. Gabi Van – Líder da Liga carioca transmasculina João W. Nery
8. Karine Fernandes – Coordenadora do CCLGBT Capital
9. Gilmara Cunha – Presidenta Licenciada do Grupo Conexão G e Líder
Comunitária da Favela da Maré
10. Nélio Giorgini – Coordenador Especial da Diversidade Sexual – CEDS /RJ
11. Leticia Furtado – Def. Pública – NUDIVERSIS
DEBATEDORAS
Vanessa Leite – Pesquisadora do Centro Latino-Americano de Direitos
Humanos e Sexualidade - UERJ
Giowana Cambrone – Vice-presidente da Comissão da Diversidade Sexual da OAB/RJ
MODERAÇÃO
Julio Moreira – Diretor do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI e Coordenador Municipal da Aliança Nacional LGBTI+
Intervalo 13h00 às 14h00
14h00 – 15h30 – Painel 4: Sistema de Direitos Humanos, Segurança
e Justiça: Quadro atual e Desafios para o enfrentamento a violência
contra LGBTI+
Nesta mesa apresentaremos um breve panorama dos dados de discriminação e violência e discutiremos o Combate à Impunidade e Acompanhamento de Dados de Violência contra a população LGBTI;
1.Cláudio Nascimento – Diretor Nacional de Políticas Públicas da Aliança
Nacional LGBTI+ e Coordenador Executivo do Grupo Arco-Íris
2. Ernane Alexandre – Assessor Especial da Subsecretaria Estadual de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos
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3. Alessandra Ramos – Coordenadora do Instituto Transformar
4. Rodolfo Campbell – Grupo Iguais Cabo Frio
5. Rodrigo Figueiredo – integrante da Rede Nacional de Operadores
LGBT de Segurança Pública (RENOSP)
6. Cláudia Otília – inspetora Polícia Civil do Estado Do Rio De Janeiro, da
DECRADI
7. Victor Chagas Matos – Analista da Coordenadoria de Estatística do ISP
8. Flor Jacq – Assessora da Comissão de Combate à Discriminações da ALERJ
9. Carlos Nicodemos – Advogado, Ativista de Direitos Humanos e Integrante da Comissão Nacional Direitos Humanos da OAB e colaborador do
Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI
10. Claudia Moraes – Ten. Cel. (CAES PMERJ)
11. Paulo Passos – Delegado (Corregedor geral PCERJ)
12. Eliane Pereira – (MPRJ)
13. Sergio Suiama – Procurador Federal da Procuradoria Regional dos
direitos Cidadão do Ministério Público Federal
MODERAÇÃO
Patrícia Esteves – Coordenadora Estadual RJ da Aliança Nacional LGBTI+
e Integrante do Conselho Consultivo do Grupo Arco Íris de Cidadania
LGBTI+, Graduada em Gestão Pública
15h30 – 16h30 – Painel 5: Possibilidade de Ações e Estratégias no Enfrentamento às Discriminações e Violências contra a População LGBTI+
Nesta mesa discutiremos possibilidade de ações e estratégias para a prevenção à violência, acolhimento, atendimento, encaminhamento de denúncias e
casos, acompanhamento e monitoramento das demandas de vítimas de violência e discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero.
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1. Jaqueline de Jesus – Professora Doutora do Instituto Federal do Rio de
Janeiro
2. Márcio Saraiva – Sociólogo e Mestre em Políticas Públicas e Direitos LGBTI
3. Ibis Pereira – Filósofo, Coronel da Polícia Militar do RJ e foi Comandante Geral da instituição
4. Jacqueline Muniz – Socióloga e Professora Pesquisadora da UFF e foi
Secretária de Segurança Pública
5. Cláudio Nascimento – Filósofo, Diretor Nacional de Políticas Públicas da
Aliança Nacional LGBTI+ e Coordenador Executivo do Grupo Arco-Íris e foi
idealizador e implantou do Programa Estadual Rio Sem Homofobia e coordenou o processo de elaboração do Programa Brasil Sem Homofobia e primeiro
professor de formação LGBT da Polícia Civil do Rio de Janeiro
Moderação: Rafaelly Wiest - Diretora Administrativa da Aliança Nacional
LGBTI+
16h30 – 17h30 – Painel 6: Discussão e Articulação de ações com Polícia Miliar e Civil e outros parceiros do poder público e sociedade civil.
1. Alexandre Castilho – Publicitário e Coordenador do Projeto Painel
2. Cris Simões – Advogada e Assessora Técnica da Aliança Nacional LGBTI
e do Projeto Observatório de Políticas LGBTI
3. Olavo De Martino – Psicólogo, Especialista em Gênero e Sexualidade,
Assessor Técnico do Projeto Painel
4. Cláudio Nascimento – Diretor Nacional de Políticas Públicas da Aliança
Nacional LGBTI+ e Coordenador Executivo do Grupo Arco-Íris
17h30 – Encerramento
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ENCONTROS NAS MACRORREGIÕES
Os encontros tiveram a finalidade de contribuir para a mobilização e participação da Polícia Civil, Polícia Militar, Ministério Público, OAB, Defensoria
Pública e Sociedade Civil para a articulação do Grupo de Trabalho com o
objetivo de integração regional e articulação de estratégias no enfrentamento da discriminação e violência contra a população LGBT. Para tais, foram convidados os batalhões da polícia militar, delegacias de polícia civil,
gestores e assessores técnicos em cada uma das RISPs para participarem
dos encontros, os operadores do sistema de segurança e justiça sobre a
realidade da violência contra população LGBTI+ de cada uma das RISPs.
Estes foram planejados, respectivamente, pela divisão de áreas territoriais
do Estado do Rio de Janeiro, conforme a gestão tático-operacional da
RISP, sendo esta uma instância superior, formada por um conjunto de AISP
[Área Integrada De Segurança Pública] compartilhada pela PCERJ e PMERJ,
sob a supervisão da SESEG. Uma AISP contempla a área de atuação de um
batalhão de Polícia Militar, articulado com as delegacias policiais distritais
atuantes nesta mesma área” (Instituto de Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro, 2019, disponível em http://www.ispdados.rj.gov.br/divisaoTerritorial.html acessado em 23 de abril de 2020).
FIGURA 7 - Divisão Regional por RISP – fonte: Instituto de Segurança Pública - RJ
Divisão por RISP - Clique no mapa abaixo para ver a divisão por AISP e CISP
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Por esse motivo, por integrar as diversas áreas da Segurança Pública
ficaram as RISPs como o foco dos encontros. No estado do Rio de Janeiro
temos 7 RISPs, são elas:
• 1.ª RISP Capital (Zona Sul, Centro e parte da Norte);
• 2.ª RISP Capital (Zona Oeste e parte da Norte);
• 3.ª RISP Baixada Fluminense;
• 4.ª RISP Niterói e Região dos Lagos;
• 5.ª RISP Sul Fluminense, Costa Verde e Médio Paraíba;
• 6.ª RISP Norte Fluminense e Noroeste;
• 7.ª RISP Região Serrana.
1) Encontro na 4ª RISP (municípios: Niterói, Maricá, São Gonçalo, Itaboraí,
Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Cachoeiras de Macacu, Araruama, Saquarema, São Pedro da Aldeia, Cabo Frio, Armação dos Búzios, Iguaba Grande,
Arraial do Cabo), em 22/10/2020, das 14h às 17h20. Neste encontro, foram
registradas 77 credenciais de acesso virtual (ou dispositivos, através dos
quais esteve mais de uma pessoa em alguns destes) sendo da sociedade civil e poder público, as quais representavam: Centro LGBTI de São
Gonçalo, Superintendência LGBTQ de Cabo Frio, Polícia Militar – coronéis,
tenentes e cabos (Batalhões de Polícia: 35º, 7º, 25º, 12º),CAES-PMERJ,
oficiais do 4º CPA, CREAS de São Gonçalo, Grupo Liberdade São Gonçalo,
Grupo Santa Diversidade São Gonçalo, Subsecretaria de Sexualidade de
Maricá, Comissão da Diversidade Sexual e Gênero da OAB -RJ, Centro
LGBTI São Gonçalo, CRAS Rio Bonito, Coordenação da Proteção Social
– Rio Bonito, CREAS São Gonçalo, Grupo Iguais – Cabo Frio, Associação
Gonçalense LGBTI, Secretaria de Desenvolvimento Social de São Gonçalo,
Superintendência de Políticas Públicas LGBTQ de Cabo Frio, Centro de
Atenção e Atendimento à Aids – São Gonçalo, Coordenação Estadual da
Aliança Nacional no RJ;
2) Encontro na 7ª RISP (municípios: Nova Friburgo, Duas Barras, Cantagalo,
Cordeiro, Macuco, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Bom Jardim,
Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Sumidouro, Carmo,
Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Areal, Três Rios, Sapucaia),
em 23/10/2020, das 14h às 14h40 e foi interrompido devido ao falecimento da ativista e integrante do Grupo Arco-Íris, a Sr.ª Jane de Castro. Neste
encontro, foram registradas 49 credenciais de acesso virtual (ou dispositivos, através dos quais esteve mais de uma pessoa em alguns destes), sendo da sociedade civil e poder público, as quais representavam: Centro de
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Cidadania LGBT Serrana (Hanna Suzart), Delegacias de Polícia Civil (108ª,
109ª, 112ª, 159ª), Polícia Militar – coronéis, tenentes e cabos (Batalhões:
26º, 38º, 30º, 11º e oficiais Página 1 de 4do 7º CPA), MPRJ (1ª e 2ª Promotoria de Tutela Coletiva – Nova Friburgo e Petrópolis), OAB Petrópolis, OAB
Nova Friburgo. Devido à comoção da equipe do Projeto Painel e a incapacidade intelectual de continuar o encontro, este foi adiado para 04/11.
3) Encontro na 5ª RISP (municípios: Barra do Piraí, Valença, Rio das Flores,
Piraí, Vassouras, Miguel Pereira, Paty do Alferes, Mendes, Engenheiro Paulo
de Frontin, Barra Mansa, Volta Redonda, Pinheiral, Rio Claro, Mangaratiba, Angra dos Reis, Paraty, Resende, Itatiaia, Porto Real, Quatis), em
27/10/2020, das 14h às 16h58min. Neste encontro foram registradas 70
credenciais de acesso virtual (ou dispositivos, através dos quais esteve
mais de uma pessoa em alguns destes), sendo da sociedade civil e poder
público, as quais representavam: Delegados e outros oficiais e agentes da
Polícia Civil (88ª DP, 166ª DP, 90ª DP, 98ª DP, 99ª DP, 165ª DP, 97ª DP, 167ª
DP, 96ª DP, 101ª DP, 94ª DP, 100ª DP, 89ª DP, 91ª DP, 95ª DP, 168ª DP, 92ª DP,
93ª DP, 5ª DPA), Polícia Militar – coronéis, tenentes e cabos (Batalhões: 10º,
28º, 33º, 37º e oficiais do 5º CPA), CREAS Volta Redonda, Conselho Municipal de Saúde de Paraty, Coordenação Municipal da Aliança Nacional
LGBTI, Secretaria Municipal de Educação Social –Volta Redonda, Diretoria
Administrativa Hospital Hugo Miranda – Paraty.
4) Encontro na 3ª RISP (municípios: Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Mesquita, Nilópolis, São João de Meriti, Seropédica, Itaguaí, Paracambi, Queimados, Japeri, Belford Roxo, Magé, Guapimirim), em 29/10/2020, das 14h
às 16h58min, foram registradas 46 credenciais de acesso virtual (ou dispositivos, através dos quais esteve mais de uma pessoa em alguns destes),
da sociedade civil e poder público, as quais representavam: Polícia Militar
(batalhões 15º, 20º, 21º, 24º, 39º e oficiais do 3º CPA), Secretaria Municipal
de Assistência Social e Direitos Humanos -Duque de Caxias, Coordenação
Municipal dos Programas Saúde na Escola e Crescer Saudável – Duque de
Caxias, Conselho Municipal de Educação, Conselho Municipal de Saúde,
Coordenação Municipal da Aliança Nacional LGBTI+ – Duque de Caxias,
Coordenação Estadual da Aliança Nacional LGBTI, Grupo Triângulo Rosa
de Cidadania LGBTQI, UFRural – Nova Iguaçu, Coordenadoria Municipal da
Diversidade Sexual de Mesquita);
5) Encontro na 7ª RISP (municípios: Nova Friburgo, Duas Barras, Cantagalo,
Cordeiro, Macuco, Santa Maria Madalena, Trajano de Moraes, Bom Jardim,
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Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Teresópolis, Sumidouro, Carmo,
Paraíba do Sul, Comendador Levy Gasparian, Areal, Três Rios, Sapucaia),
em 04/11/2020, das 14h às 15h40, foram registradas 52 credenciais de
acesso virtual (ou dispositivos, através dos quais esteve mais de uma pessoa em alguns destes), sendo da sociedade civil e poder público, as quais
representavam: Polícia Militar (Batalhões: 11º, 26º, 30º, 32º, 38º; 6º CPA,
7º CPA), Polícia Civil (Delegacias: 107ª, 111ª, 153ª ) Promotoria de Justiça
de Tutela Coletiva – Petrópolis, Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva –
Nova Friburgo, CREAS Cachoeiras de Macacu;
6) Encontro na 6ª RISP (municípios: Campos dos Goytacazes, São Fidélis, São
João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Laje do Muriaé, Porciúncula,
Natividade, Varre-Sai, Itaperuna, São José de Ubá, Bom Jesus de Itabapoana,
Cardoso Moreira, Italva, Casimiro de Abreu, Conceição de Macabu, Macaé,
Rio das Ostras, Quissamã, Carapebus, Itaocara, Santo Antônio de Pádua,
Aperibé, Miracema, Cambuci, São Sebastião do Alto), em 05/11/2020, das
14h às 16h32, foram registradas 84 credenciais de acesso virtual (ou dispositivos, através dos quais esteve mais de uma pessoa em alguns destes),
sendo da sociedade civil e poder público, as quais representavam: Polícia
Militar (6º CPA e Batalhões: 8º, 29º, 32º, 36º), Polícia Civil (Delegacias: 88ª, 91ª,
94ª, 97ª, 99ª, 100ª, 101ª, 104ª, 105ª, 106ª, 108ª, 109ª, 110ª, 111ª, 112ª, 121ª,
122ª, 123ª, 134ª, 136ª, 139ª, 142ª, 145ª, 146ª, 151ª, 153ª, 154ª, 156ª, 157ª,
158ª, 165ª, 166ª, 167ª, DEAM Campos Goytacazes), Secretaria Municipal
de Educação, Cultura e Esporte – Campos Goytacazes, Núcleo de Gênero
e Diversidade Sexual - Instituto Federal Fluminense (Campos Goytacazes Guarus e Centro, Cambuci, Bom Jesus do Itabapoana, Macaé, Stº Antônio de
Pádua, São João da Barra), Grupo Mães Pela Diversidade;
7) Encontro na 1ª e 2ª RISP (Capital, Rio de Janeiro), em 06/11/2020, das
14h às 16h05, forma registradas 60 credenciais de acesso virtual (ou dispositivos, através dos quais esteve mais de uma pessoa em alguns destes),
sendo da sociedade civil e poder público, as quais representavam: Polícia
Militar (Batalhões: 2º, 3º, 4º, 5º, 16º, 17º, 18º, 19º, 22º, 23º, 27º; 1º CIPM;
1ºCPA;2ºCPA), Polícia Civil (Delegacias de Polícia: 13ª, DECRADI), OAB-RJ
(Comissão da Diversidade Sexual e de Gênero), Superintendência de
Políticas Públicas LGBTI – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social
e Direitos Humanos, Coordenadoria Especial da Diversidade – Rio, Núcleo
de Pesquisa de Saúde e Violência – UFRJ. Em cada um destes encontros,
realizamos uma apresentação da equipe, dos objetivos do “Projeto Painel
da Violência contra a População LGBTI+ Rio”, dados preliminares dos resul-
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tados da Pesquisa realizada pelo Projeto sobre a violência contra a população LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro e ouvimos das pessoas presentes
dados e informações sobre a realidade local.
Destes encontros, respectivamente, foram pactuados os seguintes encaminhamentos:
Do Encontro Regional - 4ª RISP:
1) 18/11, das 14h às 16h: Segundo Encontro Regional, Grupo de Trabalho,
na 4ª RISP;
2) 19/11, das 09h às 12h: Capacitação de Policiais Militares, na 4ª RISP;
Do Encontro Regional - 5ª RISP:
1) 23/11, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Militares (37º e 33º
BPMs), na 5ª RISP;
2) 04/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Militares (10º e 28º
BPMs), na 5ª RISP;
3) 24/11, das 14h às 17h: Capacitação da Polícia Civil, na 5ª RISP;
4) 02/12, das 14h às 16h: Segundo Encontro Regional, Grupo de Trabalho,
na 5ª RISP;
Do Encontro Regional - 3ª RISP:
1) 03/12, das 14h às 16h: Segundo Encontro Regional, Grupo de Trabalho,
na 3ª RISP;
2) 07/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Militares (3ºCPA, BPM:
15º, 20º), na 3ª RISP;
3) 08/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Militares (21º, 24º, 39º
BPM), na 3ª RISP;
Do Encontro Regional - 7ª RISP:
1) 09/12, das 10h às 11h30: Segundo Encontro Regional, Grupo de Trabalho, na 7ª RISP;
2) 10/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Militares, na 7ª RISP;
3) 14/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Civis, na 7ª RISP;
Do Encontro Regional - 6ª RISP:
1) 09/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Civis, na 6ª RISP;
2) 15/12, das 14h às 17h: Capacitação de Policiais Militares, na 6ª RISP;
3) Em aberto para data: Segundo Encontro Regional, Grupo de Trabalho,
na 6ª RISP;
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Do Encontro Regional - na 1ª e 2ª RISP:
1) Sugerimos a data como 17/12, das 14h às 17h (1ª e 2ª RISP), a Capacitação
de Policiais Militares. Aguardamos confirmação do Estado Maior Geral - PMERJ;
2) Em aberto para definição de data: Segundo Encontro Regional, Grupo
de Trabalho, na 1ª e 2ª RISP. Aguardamos confirmação do Estado Maior
Geral - PMERJ;
GRUPOS DE TRABALHO
Estas reuniões tiveram objetivo contribuir para a integração regional e
articulação de estratégias entre os entes da Sociedade Civil e Poder Público, com intuito do enfrentamento da violência e discriminação contra a
população LGBTI+ e construção de ações e encaminhamentos a partir da
realidade local nesta região.
Estas reuniões foram planejadas seguindo a divisão territorial do Estado
do Rio de Janeiro, conforme a gestão tático-operacional da RISP, sendo
esta uma instância superior, formada por um conjunto de AISP [Área
Integrada De Segurança Pública] compartilhada pela PCERJ e PMERJ, sob
a supervisão da SESEG. Uma AISP contempla a área de atuação de um
batalhão de Polícia Militar, articulado com as delegacias policiais distritais
atuantes nesta mesma área” (Instituto de Segurança Pública do Estado do
Rio de Janeiro, 2019, disponível em http://www.ispdados.rj.gov.br/divisaoTerritorial.html acessado em 23 de abril de 2020).
Os encontros foram realizados, da seguinte forma:
Seguindo todas as recomendações do Ministério da Saúde, OMS e do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, todos as reuniões foram realizadas de forma virtual, através da plataforma Google Meet. Foi pactuado com
as pessoas integrantes de cada Grupo de Trabalho a criação de um grupo de
WhatsApp, para articulação com e contatos com elas. Em algumas situações, o
coordenador do Projeto Painel fazia contatos telefônicos.
OS GRUPOS DE TRABALHO
Capital: 1ª e 2ª RISP:
Datas: 09/10/2020, 14/10/2020, 22/12/2020, 25/03/2021;
Participações (instituições): Centro de Cidadania LGBT Capital I e II (Central
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do Brasil e Santa Cruz), Coordenadoria Especial da Diversidade Sexual
(CEDS-Rio), Superintendência de Políticas LGBT do Estado RJ, Coordenação Estadual da Aliança Nacional LGBTI, Grupo Arco-Íris.
Nestes encontros, as pessoas integrantes dos Grupos de Trabalho relataram sobre casos de violências institucionais na área de Saúde e da Segurança Pública, como uso e respeito do nome social, e em alguns setores do
poder público, atendimento discriminatório à população LGBTI+, sendo
apontada a necessidade de treinamento para as Polícias, para melhor
abordagem e acolhimento da população LGBTI+. Conforme discorrido
nos encontros, percebemos que existe uma dificuldade de acesso à Polícia
Militar para articulação de ações afirmativas de combate à discriminação
da população LGBTI+ e a necessidade de um treinamento e capacitação
para melhor acolhimento e atendimento durante às abordagens e revistas
– especialmente no que tange à população de travestis de transexuais.
A violência nesta região ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que todos os serviços públicos implementem ações
educativas e que tenham impacto na cultura institucional no combate às
discriminações contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a esta população.
Ouvimos situações frequentes de violências institucionais, em escolas
envolvendo bullying e desrespeito ao uso do nome social nos serviços de
saúde, bem como relatos de um acolhimento precário e desumanizado
à população de travestis de transexuais. Além disso, que há muitos casos
de pessoas LGBTI+ expulsas de suas residências e que sem encontram
desabrigadas e em vulnerabilidade social.
Sobre outras questões, fora violência, ouvimos que a pandemia agravou a
vulnerabilidade social de toda a população LGBTI+, devido ao fechamento de
serviços de saúde, como a da testagem IST/HIV, atendimento em psicologia
social e todo o atendimento multidisciplinar do processo Transexualizador.
Os órgãos que compuseram este grupo de trabalho não tiveram uma participação assídua, pois ocorreram mudanças na gestão e coordenações das
mesmas durante o período da realização dos Grupos de Trabalho, inviabilizando todas as articulações, ações e encaminhamentos que eram pactuados.
A presença e atuação dos Centros de Cidadania LGBT e da CEDS nestes
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encontros de grupos de trabalho seria essencial como forma de participação na escuta sobre as demandas da comunidade LGBTI+ no combate
à violência e discriminação, por estes serem equipamentos voltados para
atendimento à população LGBTI+, do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia. Além disso, os Centros de Cidadania LGBTI+ ou a CEDS se tornariam
pontos focais para articulação e continuidade no fortalecimento da rede
de proteção social, devido ao papel e missão destes equipamentos como
referência para integração da população aos serviços e, além disso, para
fiscalização da aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania
da população LGBTI. Identificamos que estes equipamentos do Programa
Estadual Rio Sem LGBTIfobia funcionam sem autonomia para articulação
local em sua região de atuação e a CEDS-Rio com atuação limitada.
Conforme a Equipe do Projeto Painel da Violência acompanhou as discussões e ouviu os relatos nestes encontros com o Grupo de Trabalho, a
presença dos Centros de Cidadania LGBT do Programa Estadual Rio Sem
LGBTIfobia era essencial e desempenharia sua referência para integração
da população aos serviços e para afirmação e fiscalização da aplicação
e execução das políticas públicas e da cidadania da população LGBTI.
Contudo, a frequente mudança na gestão e coordenação destes serviços,
inviabilizaram as ações do grupo de trabalho.
Nesta região, a violência ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que os serviços implementem ações educativas e que tenham
impacto na cultura institucional no combate às discriminações contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a
esta população, em especial às travestis e pessoas transexuais.
METROPOLITANA 1 E BAIXADA FLUMINENSE: 3ª RISP
Datas: 08/10/2020, 13/10/2020, 03/12/2020, 08/03/2021;
Participações (instituições): Coordenadoria da Diversidade Sexual de
Mesquita; Centros de Cidadania LGBT (Baixada I, Baixada II, Baixada III),
Coordenações Municipais da Aliança Nacional LGBTI+ (Duque de Caxias,
Belford Roxo e Mesquita), Conselho Municipal de Educação de Duque de
Caxias; Grupo Ellos; Coletivo LGBT do PT; AGANIM Direitos Humanos.
Nestes encontros, as pessoas integrantes dos Grupos de Trabalho relataram sobre casos de violências institucionais na área de Saúde e da Segurança Pública, como uso e respeito do nome social, e em alguns setores
do poder público, atendimento discriminatório à população LGBTI, sendo
apontada a necessidade de treinamento para as Polícias, para melhor
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abordagem e acolhimento da população LGBTI. Conforme discorrido nos
encontros, percebemos que existe uma dificuldade de acesso à Polícia
Militar para articulação de ações afirmativas de combate à discriminação
da população LGBTI+ e a necessidade de um treinamento e capacitação
para melhor acolhimento e atendimento durante às abordagens e revistas
– especialmente no que tange à população de travestis de transexuais.
A violência nesta região ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que todos os serviços públicos implementem ações
educativas e que tenham impacto na cultura institucional no combate às
discriminações contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a esta população.
Ouvimos situações frequentes de violências institucionais envolvendo
bullying e desrespeito ao uso do nome social nos serviços de saúde, bem
como relatos de um acolhimento precário e desumanizado à população
de travestis de transexuais.
A Coordenadoria da Diversidade Sexual de Mesquita, AGANIM Direitos Humanos, e o Conselho Municipal de Educação de Duque de Caxias esteve presente
em todos os encontros, contribuindo ativamente com as articulações.
O Centros de Cidadania LGBT Baixada I, II e III (Duque de Caxias, Belford
Roxo e Nova Iguaçu, respectivamente), participaram apenas dos primeiros
encontros do Grupo de Trabalho, não estiveram presentes no Encontro da
Macrorregião e, além disso, contribuíram pouco nas articulações locais e
não participaram ou responderam os encaminhamentos de nossas ações.
A presença e atuação dos Centros de Cidadania LGBT nestes encontros de
grupos de trabalho era essencial como forma de participação na escuta
sobre as demandas da comunidade LGBTI+ no combate à violência e
discriminação, por estes serem equipamentos voltados para atendimento à população LGBTI, do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia. Além
disso, os Centros de Cidadania LGBTI+ se tornariam pontos focais para
articulação e continuidade no fortalecimento da rede de proteção social,
devido ao papel e missão destes equipamentos como referência para
integração da população aos serviços e, além disso, para fiscalização da
aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania da população
LGBTI. Identificamos que estes equipamentos do Programa Estadual Rio
Sem LGBTIfobia funcionam sem autonomia para articulação local em sua
região de atuação.
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Conforme a Equipe do Projeto Painel da Violência acompanhou as discussões e ouviu os relatos nestes encontros com o Grupo de Trabalho, a
presença dos Centros de Cidadania LGBT do Programa Estadual Rio Sem
LGBTIfobia era essencial e desempenharia sua referência para integração
da população aos serviços e para afirmação e fiscalização da aplicação
e execução das políticas públicas e da cidadania da população LGBTI.
Contudo, só tivemos presença destes equipamentos na primeira reunião
realizada e sem articulação nos encaminhamentos.
Nesta região, a violência ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que os serviços implementem ações educativas e que tenham
impacto na cultura institucional no combate às discriminações contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a
esta população, em especial às travestis e pessoas transexuais.
METROPOLITANA 2 E BAIXADA LITORÂNEA: 4ª RISP
Datas: 09/10/2020, 19/10/2020, 18/11/2020, 19/03/2021;
• Participações (instituições): Superintendência LGBTQ de Cabo Frio;
Centro LGBT de São Gonçalo; Centro de Cidadania LGBT Metropolitana
1 (Niterói); Centro de Cidadania LGBT Baixada Litorânea; Coordenação
Estadual da Aliança Nacional LGBTI;
Nestes encontros, as pessoas integrantes dos Grupos de Trabalho relataram sobre casos de violências institucionais na área de Saúde e da Segurança Pública, como uso e respeito do nome social, e em alguns setores do
poder público, atendimento discriminatório à população LGBTI, sendo.
Foi apontado e verificada a necessidade de treinamento para as Polícias, para
melhor abordagem e acolhimento da população LGBTI. Conforme discorrido
nos encontros, percebemos que existe uma dificuldade de acesso à Polícia Militar para articulação de ações afirmativas de combate à discriminação da população LGBTI+ e a necessidade de um treinamento e capacitação para melhor
acolhimento e atendimento durante às abordagens e revistas – especialmente
no que tange à população de travestis de transexuais.
A violência nesta região ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que todos os serviços públicos implementem ações educativas e que tenham impacto na cultura institucional no combate às discriminações contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento
e atendimento humanizado a esta população. Recebemos a informação
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de um caso de violência física a um casal de homens gays, sendo os agressores seguranças de uma casa noturna. Este casal foi assistido pela equipe
do Centro LGBT de São Gonçalo e a coordenação deste equipamento que
providenciou encaminhamentos locais deste caso.
A Superintendência LGBTQ de Cabo Frio e o Centro LGBT de São Gonçalo
estiveram presentes em todos os encontros e contribuíram para articulações regionais e encaminhamentos.
O Centro de Cidadania LGBT Metropolitana II (Maricá), implementado em
setembro de 2020, não participou de nenhum encontro deste grupo de
trabalho e nem enviou representante. Já os Centros de Cidadania LGBT
Metropolitana I (Niterói) e Baixada Litorânea (São Pedro d’Aldeia e Arraial
do Cabo), estiveram presentes em apenas dois encontros do GT, não estiveram presentes no Encontro da Macrorregião e, além disso, não contribuíram com articulações nos encaminhamentos de nossas ações.
A presença e atuação dos Centros de Cidadania LGBT nestes encontros de
grupos de trabalho era essencial como forma de participação na escuta
sobre as demandas da comunidade LGBTI+ no combate à violência e
discriminação, por estes serem equipamentos voltados para atendimento à população LGBTI, do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia. Além
disso, os Centros de Cidadania LGBTI+ se tornariam pontos focais para
articulação e continuidade no fortalecimento da rede de proteção social,
devido ao papel e missão destes equipamentos como referência para
integração da população aos serviços e, além disso, para fiscalização da
aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania da população
LGBTI. Identificamos que estes equipamentos do Programa Estadual Rio
Sem LGBTIfobia funcionam sem autonomia para articulação local em sua
região de atuação.
Conforme a Equipe do Projeto Painel da Violência acompanhou as discussões e ouviu os relatos nestes encontros com o Grupo de Trabalho, a
presença dos Centros de Cidadania LGBT do Programa Estadual Rio Sem
LGBTIfobia era essencial e desempenharia sua referência para integração
da população aos serviços e para afirmação e fiscalização da aplicação
e execução das políticas públicas e da cidadania da população LGBTI.
Contudo, só tivemos presença destes equipamentos na primeira reunião
realizada e sem articulação nos encaminhamentos.
Nesta região, a violência ocorre de forma social e institucional, havendo
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necessidade de que os serviços implementem ações educativas e que
tenham impacto na cultura institucional no combate às discriminações
contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a esta população.
COSTA VERDE, SUL FLUMINENSE E MÉDIO PARAÍBA: 5ª RISP
Datas: 08/10/2020, 09/10/2020, 13/10/2020, 02/12/2021;
Participações (instituições): Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMIDH – Volta Redonda); Movimento
Frente pela Diversidade - Volta Redonda; Coordenadoria Especial da
Mulher – Paraty; Centro de Cidadania LGBT Médio Paraíba; Centro de
Cidadania LGBT de Miguel Pereira;
Nestes encontros, as pessoas integrantes dos Grupos de Trabalho relataram sobre casos de violências institucionais, como uso e respeito do nome
social, e em alguns setores do poder público, atendimento discriminatório
à população LGBTI.
Foi apontado e verificada a necessidade de treinamento nestes setores
para melhor atendimento e acolhimento à população LGBTI, para humanizar a recepção e o atendimento com especial atenção à população de
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais, estabelecendo ações que
fortaleçam o respeito aos direitos de cidadania e diversidade de gêneros.
Em 2016 já havia ocorrido uma Jornada Formativa sobre Cidadania LGBT,
em Parceria com o Programa Rio Sem Homofobia (naquela época), porém,
segundo relatos dos integrantes deste GT, esta ação foi pontual, não houve continuidade e os resultados não foram sentidos pela população. Foi
lembrado que, naquela época, a ação ocorreu por uma recomendação do
Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro.
A violência nesta região ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que todos os serviços públicos implementem ações
educativas e que tenham impacto na cultura institucional no combate às
discriminações contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a esta população.
Os Centros de Cidadania LGBT Médio Paraíba e o de Miguel Pereira compareceram apenas aos dois primeiros grupos de trabalho e não participaram do Encontro na Macrorregião, que ocorreu em 27 de outubro de 2020
e nem das demais reuniões que aconteceram após esta data. Como forma
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de participação e escuta sobre as demandas da comunidade LGBTI+ no
combate à violência e discriminação, era essencial que este importante
serviço do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia estivesse presente,
acompanhando as demandas e os encaminhamentos deste Grupo de
Trabalho e fazendo manutenção desta rede de proteção Social.
A presença dos Centros de Cidadania LGBT era essencial como forma de
participação na escuta sobre as demandas da comunidade LGBTI+ no
combate à violência e discriminação, por estes serem um equipamento
voltado para atendimento à população LGBTI, do Programa Estadual Rio
Sem LGBTIfobia. Além disso, os Centros de Cidadania LGBTI+ se tornariam
pontos focais para articulação e continuidade no fortalecimento da rede
de proteção social, devido ao papel e missão destes equipamentos como
referência para integração da população aos serviços e para fiscalização
da aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania da população LGBTI. Identificamos que estes equipamentos do Programa Estadual
Rio Sem LGBTIfobia funcionam sem autonomia para articulação local em
sua região de atuação.
A Secretaria Municipal de Políticas Para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos de Volta Redonda esteve ativamente participando nestes grupos de
trabalho e contribuiu na articulação regional com a comunidade LGBTI+ e
com os encaminhamentos.
Conforme a Equipe do Projeto Painel da Violência acompanhou as discussões e ouviu os relatos nestes encontros com o Grupo de Trabalho, a presença dos Centros de Cidadania LGBT era essencial e desempenharia sua
referência para integração da população aos serviços e para afirmação e
fiscalização da aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania
da população LGBTI. Contudo, só tivemos presença destes equipamentos
na primeira reunião realizada e sem articulação nos encaminhamentos.
Nesta região, a violência ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que os serviços implementem ações educativas e que
tenham impacto na cultura institucional no combate às discriminações
contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a esta população. Além disso, a Pesquisa realizada
no Projeto Painel da Violência Contra a População LGBTI+ aponta que os
operadores do sistema de segurança e justiça desconhecem as demandas
da população LGBTI+ ou o seu papel no serviço público para contribuir na
cidadania desta população.
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NORTE E NOROESTE FLUMINENSE: 6ª RISP
Datas: 16/10/2020, 19/10/2020, 15/12/2020, 26/01/2021;
Participações (instituições): Grupo Mães Pela Diversidade - Norte Fluminense, NUGEDIS - Instituto Federal Fluminense (Campos dos Goytacazes,
Cambuci, Macaé, Bom Jesus do Itabapoana, Santo Antônio de Pádua,
São João da Barra), Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte –
Campos dos Goytacazes;
Nestes encontros, as pessoas integrantes dos Grupos de Trabalho relataram sobre a ausência ou precariedade da aplicação de políticas públicas
para população LGBTI, como uso do nome social para pessoas trans e
travestis em serviços e nas questões de violências a falta de continuidade
em investigação ou desfecho em casos de homicídios.
Outro relato importante ocorrido em uma das reuniões foi da necessidade de
que as políticas públicas e campanhas tenham um foco no interior, especialmente a região norte e noroeste fluminense, que são mais afastadas da Capital
e que Campos dos Goytacazes é uma cidade grande e populosa, mas ainda
muito precária na aplicação de políticas públicas e serviços estatais.
Foi apontado que atualmente não existe nenhuma aplicação de política
pública na região, voltada para a população LGBTI+ e que há alguns anos
ocorreram algumas iniciativas, mas que todas não tiveram continuidade.
Existem muitos “personalismos” nos serviços públicos de atendimento,
sendo muito comum os servidores aplicarem dogmas religiosos na prestação do serviço e assim fazerem discriminação no atendimento ao público
LGBTI. Por outro lado, ainda nesta lógica personalista, existe “um profissional ou outro” da área (saúde e assistência Social, por exemplo), que acolhe
e atende bem as demandas, porém este geralmente está sobrecarregado
e não dando conta de acolher prontamente e no devido tempo todas as
demandas. Há uma vulnerabilidade social da população LGBTI+ e falta
assistência a esta população.
Outro apontamento importante e dado como uma reivindicação antiga,
apontada neste grupo de trabalho, foi da necessidade que tenha um
Centro de Cidadania LGBT na região, uma reivindicação antiga já encaminhada ao Programa Rio Sem LGBTIfobia, pois existem muitos casos
de LGBTIfobia com violência física na região e que em alguns destes a vítima
também precisa de abrigamento. Estes casos, na maioria das vezes, a vítima
precisa recorrer à sua própria rede de contatos pessoal para ter uma assistência
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emergencial e que muitas das vezes ficam sem encaminhamentos.
A articulação do Grupo de Trabalho, iniciativa do Projeto Painel da Violência Contra a População LGBTI+ Rio, conseguiu reunir e integrar ativistas da
região para dar uma sinergia às ações. De forma organizada e institucional, naquela região identificamos coletivos e grupos como o NUGEDIS do
IFF e o Grupo Mães Pela Diversidade, que integrou o Grupo de Trabalho
em nossa última reunião realizada.
Conforme a Equipe do Projeto Painel da Violência acompanhou as
discussões e ouviu os relatos nestes encontros com o Grupo de Trabalho, a região carece de políticas públicas para a população LGBTI+ e os
serviços precisam a atender a população LGBTI+ com equidade laicidade.
Há uma vulnerabilidade social da população LGBTI+ e falta assistência a
esta população. Além disso, há muitos casos de violência subnotificados,
conforme foi identificado pela pesquisa do Painel da Violência, a qual
constatou inexistência de Registros de Ocorrência na cidade de Campos
dos Goytacazes nos últimos sete anos.
SERRANA: 7ª RISP
Datas: 07/10/2020, 20/10/2020, 11/12/2020, 07/01/2021;
Participações (instituições): Centros de Cidadania LGBT Serrana (Hanna
Suzart), OAB Subseção Petrópolis, 151.ª Delegacia de Polícia Civil.
Nestes encontros, as pessoas integrantes dos Grupos de Trabalho relataram sobre casos de violências institucionais na área de Saúde e da Segurança Pública, como uso e respeito do nome social, e em alguns setores
do poder público, atendimento discriminatório à população LGBTI, sendo
apontada a necessidade de treinamento para as Polícias, para melhor
abordagem e acolhimento da população LGBTI.
Do Encontro da Macrorregião, no qual o Ministério Público alegou não
haver casos de LGBTIfobia na região, a representante a OAB Subseção
Petrópolis contestou e trouxe casos graves envolvendo violências, como
homicídios e bullying escolar, dos quais se desdobraram em inquéritos no
Ministério Público e Polícia Civil. Com isto, identificamos uma tendência
de apagamento ou subnotificação destes casos.
Conforme discorrido nos encontros, percebemos que existe uma dificuldade de acesso à Polícia Militar para articulação de ações afirmativas
de combate à discriminação da população LGBTI+ e a necessidade de
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um treinamento e capacitação para melhor acolhimento e atendimento
durante às abordagens e revistas – especialmente no que tange à população de travestis de transexuais. Na Cidade de Nova Friburgo, o Centro de
Cidadania LGBT Hanna Suzart demonstrou ter uma boa articulação local
com o sistema de segurança e justiça. Em Petrópolis, existe um conservadorismo cultural e religioso arraigado nas instituições dos serviços
públicos, buscando inviabilizar ações no combate à violência e discriminação contra a população LGBTI. Desta forma, a violência nesta região ocorre
de forma social e institucional, havendo necessidade de que todos os
serviços públicos implementem ações educativas e que tenham impacto
na cultura institucional no combate às discriminações contra a população
LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a
esta população.
Ainda sobre a região de Petrópolis, ouvimos situações frequentes de
violências institucionais envolvendo bullying e desrespeito ao uso do
nome social nos serviços de saúde, bem como relatos de um acolhimento
precário e desumanizado à população de travestis de transexuais.
O Centros de Cidadania LGBT Hanna Suzart não esteve presente no
Encontro da Macrorregião, contudo contribuiu nas articulações locais. No
encontro da Macrorregião nesta 7ª RISP, foi o único em que tivemos a participação do Ministério Público e dos núcleos locais da Defensoria Pública
do Estado do Rio de Janeiro.
Consideramos que a presença e atuação do Centro de Cidadania LGBT
nestes encontros de grupos de trabalho foi essencial como forma de participação na escuta sobre as demandas da comunidade LGBTI+ no combate
à violência e discriminação, por este ser um equipamento voltado para
atendimento à população LGBTI, do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia. Além disso, o Centro de Cidadania LGBTI+ tem o papel e missão de ser
referência para integração da população aos serviços e, além disso, para
fiscalização da aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania
da população LGBTI. Identificamos que a coordenação deste equipamento do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia não teve autonomia para
ampliar a articulação local em sua região de atuação.
Conforme a Equipe do Projeto Painel da Violência acompanhou as discussões e ouviu os relatos nestes encontros com o Grupo de Trabalho, a
presença dos Centros de Cidadania LGBT do Programa Estadual Rio Sem
LGBTIfobia no encontro da Macrorregião era essencial e desempenharia
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sua referência para integração da população aos serviços e para afirmação
e fiscalização da aplicação e execução das políticas públicas e da cidadania da população LGBTI. Identificamos que a coordenação deste equipamento do Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia não teve autonomia
para ampliar a articulação local em sua região de atuação.
Nesta região, a violência ocorre de forma social e institucional, havendo
necessidade de que os serviços implementem ações educativas e que
tenham impacto na cultura institucional no combate às discriminações
contra a população LGBTI+ e que façam melhor acolhimento e atendimento humanizado a esta população, em especial às travestis e pessoas
transexuais. Além disso, considerando contradições entre o discurso dos
operadores do Sistema de Segurança e Justiça da Sociedade civil quanto
aos casos de violências na região, é preciso que haja um melhor acolhimento das vítimas e verificar subnotificações de registros sobre violências.
CAPACITAÇÕES
Previstas na meta 3 e etapa 3, as capacitações de Policiais Civil, Militares e
Guardas Municipais para recepção, acolhimento e atendimento qualificado à população LGBTI+ vítimas de discriminação e violência, foram planejadas para serem executadas em cada uma das RISPs já mencionadas.
Esta ação teve como principal objetivo abordagem sobre formas de recepção, acolhimento e atendimento qualificado à população LGBTI+ vítimas
de discriminação e violência que, em alguns casos são revitimizadas ao
realizarem denúncia da violência e/ou discriminação sofrida, muitas vezes
por desconhecimento da autoridade policial (seja civil ou militar) do que
vem configurar crime de homo transfobia, que foi, em decisão recente
do Supremo Tribunal Federal (ADO-26), equiparado ao crime de racismo.
Nesta decisão, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) entendeu que
houve omissão inconstitucional do Congresso Nacional por não editar
uma lei que criminalize atos de homofobia e de transfobia.
A decisão do STF foi um dos temas abordados na capacitação que discutiu
também questões de abordagem, revista, nome social, direitos e deveres
da população LGBTI, dentre outros temas, a partir das discussões que surgiram nos Grupos de Trabalho em cada RISP, buscando adaptar o conteúdo à realidade de cada uma das regiões.
A Capacitação teve a finalidade capacitar e sensibilizar a Polícia Civil,
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Polícia Militar, Guarda Municipal e contava com a participação do Ministério Público, OAB, Defensoria Pública e Sociedade Civil, em conceitos de
segurança pública com cidadania, estratégias de abordagem, tipos de
discriminação e violência, recepção, acolhimento e atendimento de denúncias para o fortalecimento da rede de proteção de vítimas e Promoção
da cidadania LGBTI.
Conforme encaminhamentos dos Encontros nas Macrorregiões, as capacitações com a Polícia Militar e Polícia Civil foram planejadas para acontecerem entre novembro e dezembro. Todavia, devido ao período eleitoral
e baixo efetivo policial ocasionado por afastamentos para tratamento
de saúde em decorrência do agravamento da pandemia de COVID-19, o
projeto conseguiu realizar apenas em algumas regiões as capacitações
com a Polícia Civil.
Foram convidados, individualmente, os delegados responsáveis por cada delegacia distrital. Com isto, realizamos com êxito as capacitações, nas regiões:
1.ª e 2ª RISP Capital (PCERJ: 20.ª DP – Vila Isabel, 29.ª DP – Madureira,
DECRADI; SMIDH – Volta Redonda );
3.ª RISP (PCERJ: 3º DPA);
5.ª RISP (90ª – Barra Mansa, 91ª - Valença, 93ª Volta Redonda, 95ª - Vassouras, 96ª – Miguel Pereira, 97ª – Mendes, 100ª – Porto Real, 5º DPA, 166ª
– Angra dos Reis);
6.ª RISP (Delegacias: 136ª - Santo Antônio de Pádua, 145ª - São João da
Barra, 153ª - Cantagalo), 7ª RISP (Delegacias: 111ª – Sumidouro, 151ª –
Nova Friburgo, 154ª – Cordeiro, 157ª – Trajano de Moraes; OAB – Subseção
Petrópolis), totalizando 21 presenças.
Por duas vezes fizemos contato com as delegacias da 4.ª RISP, convidando
para a Capacitação e não tivemos a presença de nenhum representante
na data agendada.
Estas capacitações foram realizadas de forma virtual, respeitando as
normas de segurança sanitárias do Ministério da Saúde e Organização
Mundial da Saúde, através da plataforma Google Meet. Além disso, em
todas as datas em que a capacitação aconteceu, utilizamos o mesmo
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código de acesso (ou mesmo link), com intuito de deixar mais acessível a
repescagem daqueles policiais que não puderam estar presentes na data
em que primeiramente foram convidados.
O cronograma pactuado com a Polícia Militar nos encontros das Macrorregiões teve que ser suspenso, devido ao fluxo de patrulhamento
nas eleições municipais e também pelo baixo efetivo, consequente dos
afastamentos por COVID-19.
Com as Guardas Municipais, fizemos contato com os municípios de Nova
Friburgo, Volta Redonda, Japeri, Rio de Janeiro, Niterói e Cabo Frio, através
das articulações nos encontros com os Grupos de Trabalho.
Conseguimos agendar com a Guarda Municipal de Nova Friburgo e Volta
Redonda, todavia ninguém compareceu ou enviou representantes à sala
virtual nas datas agendadas.
CERTIFICADO

Certiﬁcado
Certiﬁcamos que

<<nome>> participou da “Formação e Capacitação em Cidadania

LGBTI, ministrada pelo Projeto Painel da Violência Contra a População LGBTI-Rio, do
Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI e da Aliança Nacional LGBTI+, em <<dia>>, através do
Google Meet, perfazendo uma carga horária de 3 horas.
<<hoje>>

Termo de fomento/Convênio: 891937/2019 MMFDH
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AUDIÊNCIAS PÚBLICAS (PROJETOS DE LEI)
O projeto esteve presente na audiência Pública, com o tema “Crimes de
Ódio e Discriminação no RJ – Um balanço da DECRADI e ações da Polícia
Civil”, que aconteceu em 23 de novembro de 2020, promovida pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia,
Religião da ALERJ.
A audiência pública durou mais de quatro horas e os deputados e autoridades ouviram vítimas de crimes, como racismo, intolerância religiosa,
LGBTIfobia, Violências de Gênero e as pessoas presentes debateram mais
de 15 propostas para enfrentar essas questões.
Destas, o Projeto Painel apresentou três propostas, como a criação de Núcleos
Regionais de atendimento aos Crimes Intolerância e LGBTIfobia, a criação de
subtítulo nos registros de ocorrência da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, denominado LGBTIfobia e a produção e divulgação de dados estatísticos
pelo instituto de segurança pública, na forma que menciona.
Em 16 de abril de 2021, a equipe do Projeto e da Pesquisa esteve na audiência pública realizada pela Comissão de Combate às Discriminações e Preconceitos de Raça, Cor, Etnia, Religião e Procedência Nacional da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), para apresentar dados sobre
a Violência contra a população LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
A pesquisa identificou que dos registros de ocorrências da Polícia Civil,
do Rio sem Homofobia e da Casa Arco-Íris, 60% dos casos de LGBTIfobia
no Estado do Rio são cometidos por conhecidos das vítimas e que 50,7%
ocorrem em ambientes privados. Nesta análise de dados, a LGBTIfobia
segue o mesmo padrão de registros de violência doméstica e de violência
sexual. A maior parte ocorre em ambientes privados e por pessoas próximas à vítima, até mesmo da família.
Outra informação apresentada pelo projeto é que o número de casos
sem a presença de testemunhas, o que vem aumentando a cada ano no
estado. O pesquisador Rogerio Sganzerla destaca que os crimes contra
LGBTs não estão ausentes, apenas não estão tendo visibilidade e presença
de testemunhas. Ele ainda complementa que isso é muito comum para
crimes de vulnerabilidade, como questões de raça e gênero. Além disso,
ele apresenta o relatório onde revela que os casos, em sua maioria, ocor-
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rem de forma individual e são praticados com mais frequência à noite e
por grupos de pessoas.
Minc lembrou que a Alerj aprovou, na última quinta-feira (15/04), o
projeto de lei 3.476/20, que cria delegacias de Crimes Raciais e Delitos de
Intolerância (DECRADI) no interior fluminense.
SEMINÁRIO FINAL
Neste Seminário, os projetos Observatório de Políticas Públicas para
LGBTI+ e Painel da Violência contra a população LGBTI+ abriram inscrições para ativistas, representantes de movimentos sociais, acadêmicas/
os, profissionais da gestão e órgãos públicos - estadual e municipal para
participação no Seminário Virtual de Avaliação e Perspectivas no Enfrentamento à Violência e Promoção das Políticas Públicas LGBTI+ no Estado do
RJ, que aconteceu em 26 de abril, das 9h às 18h.
O Seminário fez uma devolutiva das ações desenvolvidas pelos dois projetos e tornou públicas as ações desenvolvidas pelos municípios e estado,
a partir das atividades promovidas pelos dois projetos e contribuíram
para que os diversos atores participantes consolidassem diálogos para
construção de ações futuras para o fomento de Políticas Públicas para a
promoção da cidadania LGBTI+ e combate à violência e discriminação no
Estado do Rio de Janeiro nas gestões estadual e municipais. Além disso,
propiciou a interação e adesão de setores da gestão pública, representantes da sociedade civil organizada, ativistas LGBTI+ e de direitos humanos e
pessoas acadêmicas e de estudos e pesquisas, bem como, representantes
de órgãos do poder e judiciário como também organismos multilaterais
para troca de informações de políticas públicas para a cidadania LGBTI+ e
de combate à violência e discriminação.
O público alvo foram os órgãos estaduais e municipais parceiros dos
projetos (gestão e serviços), como: secretário/a, gestores/as, assessores/as,
superintendentes, coordenadores/as, servidores públicos, contratados/as
e técnicos das políticas, dos programas, serviços e unidades de referência
de atendimento à população LGBTI+, bem como profissionais e gestores
do sistema de segurança, justiça e direitos humanos, entre outros.
Também, como público-alvo, as pessoas da sociedade civil e interessadas
no tema, como: representantes de organizações do movimento LGBTI+,
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movimentos de direitos humanos, integrantes de conselhos de direitos,
ativistas LGBTI+ e de direitos humanos, acadêmicos e estudiosos nos temas de população LGBTI+, direitos humanos, segurança pública e políticas
públicas e outras pessoas interessadas.
A programação do Seminário ficou da seguinte forma:
8h50 – 9h – Boas-vindas, Recepção e Acolhimento.
Alexandre Castilho – coordenador técnico do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
Gerson Santos - coordenador técnico do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
09h – 09h45 – Mesa de Abertura
Alessandra Ramos - ativista trans, presidenta de o Instituto Transformar e
coordenadora nacional de pessoas trans da Aliança Nacional LGBTI+.
Almir França – presidente do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT.
Carlos Minc – deputado estadual e coordenador da Comissão de Combate as Discriminações da ALERJ.
Cláudio Nascimento - filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI+ e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência e Observatório de Políticas Públicas.
David Miranda – deputado federal pelo PSOL.
Jandira Feghali – deputada federal pelo PCdoB e autora da Emenda
Parlamentar ao orçamento da União do projeto Observatório.
Jean Wyllys – ex-deputado federal pelo PSOL e autor da Emenda Parlamentar ao orçamento da União do projeto Painel.
Márcia Noeli - delegada de polícia e coordenadora da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância / DECRADI.
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Marina Reidel - diretora de políticas LGBTI+ do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos.
Patrícia Esteves - coordenadora estadual da Aliança Nacional LGBTI+, integrante do Conselho Consultivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+
e coordenadora do Abrigo LGBTI da prefeitura do Rio de Janeiro.
Rafaelly Wiest – diretora administrativa da Aliança Nacional LGBTI+.
Simón Cazal – coordenador da Rede Gay Latino.
Thiago Miranda – subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do RJ.
Toni Reis - doutor em educação e presidente da Aliança Nacional LGBTI+
09h50 – 10h30 - Campanhas de Promoção da Cidadania LGBTI+ nos serviços Públicos e de Enfrentamento à Violência contra a População LGBTI+
09h50 – 10h10 – Projeto Painel
Márcia Vilella – diretora da Target Assessoria de Comunicação.
Alexandre Castilho – coordenador técnico do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
10h10 – 10h30 – Projeto Observatório
Márcia Vilella – diretora da Target Assessoria de Comunicação.
Gerson Santos – coordenador técnico do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
10h35 - 11h35 – Ações de Promoção da Cidadania LGBTI+ e de Enfrentamento da Violência Contra a População LGBTI+
10h35 - 11h05 – Projeto Painel
Alexandre Castilho - coordenador técnico do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
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Olavo de Martino – assessor técnico do Projeto Painel da Violência contra
a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
Cláudio Nascimento - filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI+ e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência e Observatório de Políticas Públicas.
11h05 às 11h35 – Projeto Observatório
Gerson Santos - coordenador técnico do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Cris Simões – assessora técnica do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Cláudio Nascimento - filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência e Observatório
de Políticas Públicas.
11h40 - 12h40 – Mapeamento de Políticas Públicas LGBTI+ e Dossiê
da Violência contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro

11h40 às 12h10 – Projeto Painel
Rogério Sganzerla – advogado e pesquisador do Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
Stephanie Lima – assessora de pesquisa do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
Cláudio Nascimento - filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência contra a população LGBTI+ e Observatório de Políticas Públicas para população LGBTI+.

237

12h10 às 12h40 – Projeto Observatório
Bárbara Pires – antropóloga e pesquisadora do Projeto Observatório de
Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Cezar Nogueira – assessor de pesquisa do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Cláudio Nascimento - filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência contra a população LGBTI+ e Observatório de Políticas Públicas.
12h40 - 13h10 - Considerações sobre os resultados das pesquisas
Jaqueline Gomes de Jesus - professora do Instituto Federal do Rio de Janeiro – IFRJ, doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações
– UNB e docente permanente do Programa de Pós-graduação em Ensino
de História – UFRRJ.
Márcio Salles Saraiva - sociólogo, doutor em Políticas Públicas, colaborador acadêmico do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI.
Facilitador: Olavo De Martino - assessor técnico do Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro
13h10 – 14h – INTERVALO
14h às 14h10 - Recepção e Boas Vindas
Hugo Carneiro – auxiliar administrativo do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Igor Lambert – auxiliar administrativo do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro
14h10 às 15h35 – Ações governamentais de Promoção da Cidadania
LGBTI+ e Enfrentamento à Violência LGBTI+
ALERJ – Flor Jacq – coordenadora de ponto focal da Comissão de Combate as Discriminações da ALERJ.
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Coordenadoria Executiva da Diversidade Sexual/CEDS – Carlos Tufvesson, coordenador da CEDS da prefeitura do Rio de Janeiro.
Defensoria Pública Geral do Estado – Marina Vilar Carvalho, psicóloga do Núcleo de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual / NUDIVERSIS.
Direitos Humanos – Ernane Alexandre, mestre em educação pela UERJ e
superintendente de Políticas LGBT da Subsecretaria de Direitos Humanos
da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos.
Educação – Bruna Gomes, assistente social e coordenadora de gestão
Intersetorial e frequência escolar da SEEDUC RJ.
Instituto de Segurança Pública / ISP – Victor Chagas Matos, assessor.
Ministério Público do Estado do RJ – Roberta Rosa, promotora de justiça
e coordenadora do CEMEAR.
Polícia Civil / DECRADI – Márcia Noeli, delegada de polícia e coordenadora da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância / DECRADI.
Polícia Militar – Tenente Coronel Cláudia Moraes.
Saúde – Celso Vergner, psicólogo, coordenador da Equidade em Saúde e
Populações Específicas, doutor em psicologia pela PUC-RIO.
Trabalho e Renda – Nélio Georgini, coordenador de Projetos Especiais da
SETRAB RJ.
DEBATEDORES
Alexandre Castilho – coordenador técnico do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro
Cláudio Nascimento – filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança Nacional
LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI
e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência e Observatório de
Políticas Públicas.
Gerson Santos – coordenador técnico do Projeto Observatório de Políticas
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Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ. Facilitadora: Cris Simões – assessora técnica do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no
Estado do RJ.
15h40 - 16h40 – Construindo Novas Ações e Perspectivas para a 2a
fase dos projetos
Alessandra Ramos - ativista trans, presidenta de o Instituto Transformar e
coordenadora nacional de pessoas trans da Aliança Nacional LGBTI+.
Bárbara Pires - antropóloga e pesquisadora do Projeto Observatório de
Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Cláudio Nascimento – filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência e Observatório
de Políticas Públicas.
Patrícia Esteves – coordenadora estadual da Aliança Nacional LGBTI+, integrante do Conselho Consultivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTI+
e coordenadora do Abrigo LGBTI da prefeitura do Rio de Janeiro.
Rafaelly Wiest – diretora administrativa da Aliança Nacional LGBTI+.
Rogério Sganzerla - advogado e pesquisador do Projeto Painel da Violência contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
Thiago Miranda – subsecretário de Direitos Humanos da Secretaria de
Desenvolvimento Social e Direitos Humanos do Estado do RJ
DEBATE COM PARTICIPANTES
16h40 às 17h20 – Pactuação e encaminhamento de Ações
Alexandre Castilho - coordenador técnico do Projeto Painel da Violência
contra a População LGBTI+ no Estado do Rio de Janeiro.
Cláudio Nascimento – filósofo, diretor de Políticas Púbicas da Aliança
Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de Cidadania
LGBTI e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência e Observatório
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de Políticas Públicas.
Gerson Santos – coordenador técnico do Projeto Observatório de Políticas Públicas para LGBTI+ no Estado do RJ.
Marina Reidel – diretora de políticas LGBTI do Ministério da Mulher, da
Família e dos Direitos Humanos.
Toni Reis – doutor em educação e presidente da Aliança Nacional LGBTI+
17h20 - 18h – Encerramento
No início do seminário, tivemos a abertura e presença da Alessandra Ramos - ativista trans, presidenta de o Instituto Transformar e coordenadora
nacional de pessoas trans da Aliança Nacional LGBTI+, Carlos Minc – deputado estadual e coordenador da Comissão de Combate as Discriminações
da ALERJ, Cláudio Nascimento - filósofo, diretor de Políticas Púbicas da
Aliança Nacional LGBTI+, coordenador executivo do Grupo Arco-Íris de
Cidadania LGBTI e coordenador geral dos Projetos Painel da Violência
e Observatório de Políticas Públicas, David Miranda – deputado federal
pelo PSOL, Jandira Feghali – deputada federal pelo PCdoB e autora da
Emenda Parlamentar ao orçamento da União do projeto Observatório que
mandou um vídeo, Márcia Noeli - delegada de polícia e coordenadora da
Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância / DECRADI, Marina
Reidel - diretora de políticas LGBTI+ do Ministério da Mulher, da Família e
dos Direitos Humanos, Rafaelly Wiest – diretora administrativa da Aliança
Nacional LGBTI+, Simón Cazal – coordenador da Rede Gay Latino e Toni
Reis - doutor em educação e presidente da Aliança Nacional LGBTI+. Cada
palestrante fez uma saudação inicial de 6 minutos falando da importância
da realização do seminário, com os resultados adquiridos durante esse 1
ano de projetos, e que esperam que os resultados possam virar de fato políticas de combate à violência e promoção de políticas para comunidade
LGBTI+ no Estado do RJ e que ser referência para implantação de projetos
em outros Estados do Brasil.
Depois tivemos a mesa de lançamento das campanhas dos projetos Observatório e Painel, apresentado por Márcia Vilela, diretora da Target Comunicações e responsável pela parte visual dos projetos. Primeiro ela apresentou a
campanha de Combate à Violência contra a população LGBTI+, voltada para
policiais civis e militares e órgãos que trabalhem contra a violência. Mostrou
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a proposta de folhetos e cards que serão direcionados a esses órgãos. Logo
depois, Márcia apresentou a campanha Zero Discriminação do projeto Observatório, a qual será voltada para órgãos que trabalhem visando a promoção de direitos e combate à discriminação a população LGBTI+, nas diversas
áreas como, educação, saúde, cultura, trabalho e renda etc. As campanhas
foram apresentadas em formato Power Point.
Em seguida, tivemos a mesa sobre as ações realizada nos projetos. O
projeto Painel foi o primeiro apresentar. Olavo De Martino apresentou
slides com todas as ações realizadas do projeto Painel da Violência contra
a População LGBTI+, reuniões online, visitas técnicas as polícias, órgãos
estaduais, grupos de trabalhos de combate à violência, seminário inicial
do projeto e a campanha visual. Logo depois, foi a vez de Cristiane Simões
apresentar as ações realizadas do projeto Observatório. Ela também
apresentou todas as atividades e ações feitas pelo projeto até dia 26/04.
Foram realizadas reuniões de parceria, seminário inicial do projeto, visitas
técnicas as secretarias estaduais e visitas técnicas regionais a municípios
do RJ. Grupos focais da campanha visual e da pesquisa do projeto, curso
EAD de promoção a cidadania LGBTI+, encontros temáticos em parceria
com as secretarias estaduais, encontros regionais em parceria com os
municípios, a campanha Zero Discriminação e o Seminário Final sobre as
ações realizadas do projeto.
A mesa seguinte foi sobre as pesquisas realizadas nos dois projetos. A
equipe do projeto Painel contra a Violência LGBTI+ apresentou primeiro.
Rogério Sganzerla fez uma apresentação em Power Point, mostrando todas as ações realizadas na pesquisa para apresentar o panorama de como
está a violência e o combate a ela contra a população LGBTI+ no Estado
do RJ. Ressaltou durante sua apresentação a dificuldade de acessar dados
das denúncias feitas de LGBTIfobia nas polícias civil e militar para obter
informações e apresentou dados da entrevista com ativistas e órgãos
públicos que fizeram parte das ações da pesquisa. Ao final do projeto
será lançado um relatório final da pesquisa. Bárbara Pires apresentou em
seguida, a pesquisa realizada pelo projeto Observatório. Mostrou como foi
o processo de organização das ações da pesquisa e os caminhos utilizados para chegar nos resultados. Ela ressaltou a dificuldade de acessar os
órgãos públicos, haja vista, a pandemia da Covid-19 que, limitou o acesso
presencial a esses órgãos e a dificuldade de chegar nas secretarias estaduais, municipais e outros órgãos via online e e-mails para aplicação do
questionário da pesquisa. Onde seria importante ter a participação gran-
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de da sociedade civil e órgãos públicos. Também ao final do projeto, será
lançado o relatório final da pesquisa. As apresentações com os resultados
das pesquisas serão anexadas ao final desse relatório.
Depois do intervalo para o almoço, tivemos a mesa: Ações governamentais de Promoção da Cidadania LGBTI+ e Enfrentamento à Violência
LGBTI+. Com Flor Jacq – coordenadora de ponto focal da Comissão de
Combate as Discriminações da ALERJ, Marina Vilar, psicóloga do Núcleo
de Defesa dos Direitos Homoafetivos e Diversidade Sexual / NUDIVERSIS
da Defensoria Pública Geral do Estado, Ernane Alexandre, mestre em
educação pela UERJ e superintendente de Políticas LGBT da Subsecretaria
de Direitos Humanos da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos
Humanos, Bruna Gomes, assistente social e coordenadora de gestão
Intersetorial e frequência escolar da SEEDUC RJ, Victor Chagas Matos,
assessor do Instituto de Segurança Pública / ISP, Roberta Rosa, promotora
de justiça e coordenadora do CEMEAR do Ministério Público do Estado do
RJ, Cláudia Otília da Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância /
DECRADI, Celso Vergner, psicólogo, coordenador da Equidade em Saúde e
Populações Específicas, doutor em psicologia pela PUC-RIO e Nélio Georgini, coordenador de Projetos Especiais da SETRAB RJ.
Cada palestrante teve 8 minutos para falar sobre as ações que estão sendo
feitas em cada órgão para a promoção de direitos e combate à violência
da população LGBTI+ no RJ. Vale ressaltar a fala de Flor Jacq, que falou sobre o trabalho da comissão de combate à discriminação da ALERJ, contra
o preconceito contra LGBTI+ e as denúncias que recebe de LGBTIfobia,
racismo e intolerância religiosa que muitas vezes estão ligadas. E disse
da dificuldade das pessoas em denunciar nas delegacias, pois muitos
policiais não colocam a ocorrência como LGBTIfobia ou mandam ir para a
delegacia de combate à discriminação no RJ. Flor informou também sobre
o projeto de lei que será votado que amplia a DECRADI para o interior do
Estado do RJ. Marina Villar da DPRJ e NUDIVERSIS falou sobre o trabalho
com a população LGBTI+ no apoio jurídico e de denúncias de LGBTIfobia.
Ressaltando o trabalho da NUDIVERSIS em combater a violência e discriminação e a promoção de direitos civis para a comunidade LGBTI+ no Estado do RJ. Que a NUDIVERSIS vinha fazendo grupos de trabalho, quando
a Dra. Letícia Furtado estava como presidente, mas parou quando ela saiu
da presidência. Mas ressaltou o trabalho da Defensoria em combater qualquer tipo de preconceito e promoção de direitos. Cláudia Otília da DECRADI falou sobre o trabalho no combate à violência e discriminação a LGBTI+
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e ressaltou que a delegacia está aberta em ajudar nos trabalhos e nas
informações possíveis para pesquisas e obtenção de dados. Victor Chagas
assessor do ISP, falou dos dados no combate à violência a população
LGBTI+ que o ISP fez através do dossiê feito em 2018. Mostrou os dados
e ressaltou a dificuldade de receber informações das polícias, pois muitas
informações ficam em sigilo. Bruna Gomes da SEEDUC na sua fala disse
sobre o trabalho da Educação no respeito a diversidade, o combate a LGBTIfobia nas escolas e ao respeito ao nome social. Mas disse também que a
uma grande evasão de estudantes LGBTI+ muito por causa do preconceito
nas escolas e não respeito ao nome social de pessoas trans, mas que a
secretaria pode fazer um trabalho de formação com professores formadores incluindo a o respeito e não discriminação a população LGBTI+. Celso
Vegner da Secretaria de Saúde, falou do trabalho que a secretaria faz com a
saúde básica e mental com a comunidade LGBTI+ e com a população vivendo
com HIV/ AIDS. Que a secretaria faz o possível para respeitar o nome social e
ajudar as LGBTI+ serem atendidas no sistema de saúde estadual em parcerias
com as prefeituras. Nélio Giorgini falou sobre seu trabalho na SETRAB como
coordenador de projetos especiais. Disse que é importante fazer um trabalho
que inclua a comunidade LGBTI+, em especial as transsexuais, que são elas
que mais sofrem na hora de arrumar emprego e gerar renda. Falou também
que tenta dentro da secretaria fazer projetos que capacitem profissionalmente
a população LGBTI+ de baixa renda. Ressaltou que está disposto a trabalhar
junto com os movimentos sociais e sociedade civil para construir políticas para
a população LGBTI+ no RJ.
Nas mesas Construindo Novas Ações e Perspectivas para a 2.ª fase dos
projetos e Pactuação e encaminhamento de Ações a Alessandra Ramos
começou falando sobre o que pode continuar na segunda fase dos projetos, para ela seria melhorar os serviços e qualidade nos atendimentos
na ponta, ou seja, melhor acesso ao atendimento nos serviços públicos a
partir da chegada, respeitando o gênero e sexualidade das pessoas LGBTI+ e ao atendimento nas delegacias, unidades básicas de saúde e escolas
públicas por exemplo. Capacitando os funcionários e gestores para essas
questões específicas da população LGBTI+. Bárbara Pires apresentou junto
com Cláudio Nascimento os encaminhamentos e recomendações tiradas
através da realização da pesquisa do projeto Observatório de Políticas
Públicas para a população LGBTI+, ressaltando os eixos temáticos trabalhados no projeto: saúde, educação, cultura, assistência social e direitos
humanos, trabalho e renda, esporte e lazer, administração penitenciária,
turismo, MPRJ e DPRJ.
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Rogério Sganzerla, falou das suas recomendações e encaminhamentos
tirados da pesquisa realizada no projeto Painel contra a violência LGBTI+
no RJ e melhor acesso as informações sobre denúncias e base de dados
da violência contra a população LGBTI. Rafaelly Wiest, apresentou como a
Aliança Nacional LGBTI+ funciona, ressaltando o trabalho da Aliança nos
Estados, suas áreas temáticas e seu trabalho a nível federal e parcerias com
ONGs LGBTI+ no país todo. E a última a falar na mesa foi Kátia Guimarães,
representando o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Ela
ressaltou a importância da realização do seminário e dos projetos. Espera
que a parceira com a Aliança Nacional LGBTI+ continue, não só com projetos, mas na construção e avanço de políticas públicas para a população
LGBTI+ no Brasil e espera que os projetos continuem com novos objetivos
e que se amplie para outros Estados do Brasil.
Ao final do seminário, com base nas falas de todas as mesas, foram propostos os seguintes encaminhamentos:
Para a Saúde: Implementação do Programa de Saúde Integral da população LGBTI+ com olhar específico às demandas da População de Travestis
e Transexuais; Capacitação continuada dos profissionais de saúde sobre
consensos, resoluções e guidelines mais atualizados que correspondam
ao atendimento da população Intersexo; Treinamento dos Profissionais
de Saúde para o atendimento das especificidades da População LGBTI+;
Inclusão das demandas específicas em saúde da população de Gays e Mulheres Lésbicas e Bissexuais nos respectivos programas de saúde; Campanha para o respeito aos direitos dos usuários LGBTI+ no campo da saúde;
Plano de Ações e Metas específicos para atuar com a população LGBTI+.
Para a Educação: Plano de Ações e Metas para o Enfrentamento à discriminação na educação; Capacitação dos profissionais da educação para
as especificidades da população LGBTI+, em especial as dificuldades de
permanência da população de Travestis e Transexuais; Retomada dos processos de formação dos professores em diversidade e gênero; Campanha
contra a discriminação na Educação.
Para Assistência Social e Direitos Humanos: Reconhecimento dos esforços
da SEDSDH quanto à implementação dos Centros de Cidadania ampliando para cidades do interior; Retomada, pelo Programa Rio Sem LGBTIfobia, da agenda intersetorial para o fomento, difusão e monitoramento de
Políticas Públicas em todas as áreas; Ações de Capacitação de toda a rede
de Assistência Social para o atendimento à população LGBTI+; Revisão
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dos Cadastros dos programas e serviços de Assistência Social que não
reconhece a família homoafetiva.
Para Administração Penitenciária: Reconhecimento dos esforços da Secretaria para a inclusão das necessidades da comunidade LGBTI+ no sistema
penitenciário; Revisão conceitual da Resolução 558, assumida pela SEAP,
no próximo trimestre; Reativação, após atualização da resolução feita em
conjunto pelo Projeto Observatório, Subsecretaria de DH da SEDSDH e
SEAP, do Grupo de Trabalho; Resolução específica para inclusão de pessoas LGBTI+ em privação de liberdade nos programas sociais específicos
implantados no sistema penitenciário; Retomada das capacitações permanentes dos Policiais e Agentes do sistema penitenciário; Campanhas
contra a discriminação da população LGBTI+ privada de liberdade; Ações
em parceria com a SEAP, ONGs e movimentos sociais para a inclusão cidadã dos egressos do sistema penitenciário.
Para área de Trabalho e Renda: Retomada do diálogo permanente com a
comunidade LGBTI+ com Seminários e outras ações para a construção de políticas de formação profissional e empregabilidade para a população LGBTI+;
Campanha contra discriminação no mundo do Trabalho; Preparação de toda a
rede do sistema de trabalho para a inclusão da população LGBTI+.
Para a Cultura: Reconhecimento a produção cultural da comunidade
LGBTI+ na elaboração de políticas culturais; Estabelecimento de políticas
de preservação da memória e patrimônio histórico LGBTI+; Ampliar a
participação da comunidade LGBTI+ nos editais de fomento à cultura (Lei
Aldir Blanch e outros); Plano de Ações e Metas de promoção da cidadania
LGBTI+ anual para os próximos 4 anos.
Para as políticas ao Turismo: Políticas de incentivo, recepção e acolhimento de turistas LGBTI+; Capacitação de toda a rede de turismo para a
promoção da Cidadania LGBTI+; Apoio a eventos, ações e intervenções
sociais de grande visibilidade como as Paradas do Orgulho para incentivo
ao turismo do Estado.
Para Esporte e Lazer: Compor política e institucionalmente contra o PL nº
331/2019 em tramitação na ALERJ que prevê o critério do “sexo biológico”
para participação esportiva em competições oficiais pelo Estado; Construir políticas de incentivo ao esporte e lazer, específicas para a população
LGBTI+; Desenvolvimento de ações conjuntas com a sociedade civil para
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definição de políticas de incentivo ao esporte.
Para os órgãos públicos Ministério Público Estadual: Inclusão de conjunto
de ações na agenda do Ministério Público de promoção dos direitos da
população LGBTI+; Criação de programa de capacitação e atualização
do Promotores de Justiça para os direitos da população LGBTI+; Criação
de Grupo de Trabalho permanente de promoção da cidadania LGBTI+;
Elaboração de cartilhas, documentos e recomendações para orientar
Promotores de Justiça quanto aos direitos da população LGBTI+; Campanha de enfrentamento à discriminação e promoção da cidadania e direitos
LGBTI+ de aplicação interna e comunitária. Defensoria Pública Geral do
Estado: Fortalecimento das ações do NUDIVERSIS para a recuperação da
capilaridade das ações do referido núcleo no interior do Estado; Retomada
das capacitações e seminários de atualização em todo o Estado do Rio de
Janeiro; Retomada das Campanhas contra a discriminação e de promoção da cidadania LGBTI+. Para as Polícias Civil e Militar, fortalecimento de
capacitações internas sobre a temática LGBTI+, formas de tratamento,
respeito ao nome social e recebimentos de denúncias de LGBTIfobia e
melhor abordagem e atendimento a esse público. Além da ampliação da
delegacia contra os crimes de intolerância para o interior do Estado do RJ.
Além de melhor acesso as informações para coleta de dados sobre casos
de denúncia de violência e preconceito contra a população LGBTI+ no
âmbito estadual.
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APÊNDICE 06
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REGISTROS DAS AÇÕES DO
PROJETO

Equipe Técnica Rio de Janeiro

Elaboração do Plano de Trabalho com a Comunicação – Target

Grupo Focal para elaboração da Campanha de Comunicação
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Elaboração do cronograma da Pesquisa no Projeto

Grupo Focal para Apresentação da Pesquisa e elaboração do Roteiro das Entrevistas

Grupo Focal para Devolutiva dos Roteiros das Entrevistas
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Treinamento dos Entrevistadores da pesquisa

Visita Técnica ao Programa Estadual Rio Sem LGBTIfobia

Visita Técnica à DECRADI
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Seminário Painel Estadual Diálogos e Respostas

Seminário Painel Estadual Diálogos e Respostas

Encontro nas Macroregiões 1ª e 2ª Risp (Capital)
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Encontro nas Macroregiões 7ª Risp (Serrana)

Encontro nas Macroregiões 4ª Risp (Metropolitana II e Baixada Litorânea)

Grupo de Trabalho na 3ª Risp (Metropolitana I e Baixada Fluminense)

253

Grupo de Trabalho 5ª (Costa Verde, Médio Paraíba e Sul Fluminense )

Grupo de Trabalho na 6ª (Norte e Noroeste Fluminense)

Capacitação e Formação em Cidadania LGBTI+ para PCERJ na 5ª Risp
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Audiência Pública na ALERJ

Seminário Estadual Avaliação

Seminário Estadual Avaliação
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APÊNDICE 07
256

ARTES DE DIVULGAÇÃO DAS
AÇÕES DO PROJETO
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@aliancalgbti

@grupo_arco_iris

/aliancalgbti

/grupoarcoiris.perfilii

Lésbica
Gay
Bissexual
Travesti
Transgênero
Transexual
Intersexual

TENHO DIREITO!

Não me calo para a discriminação!
Faça o mesmo. Denuncie!
(21) 2215 0844

Ouvidoria
da Polícia Civil

Grupo Arco-Íris

(21) 2334 6045
Ouvidoria da Polícia Militar

0800 0234567

(21) 99901 1793

Disque Direitos Humanos do
estado do Rio de Janeiro

Comissão de Combate às
Discriminações da Alerj

Termo de Fomento: 891937/2019 MMFDH

Vamos fortalecer a Rede
de Proteção Social para
pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, travestis,
transgêneros, transexuais e
intersexuais vítimas de
violência e discriminação.

Realização

266

197

Parceria

Apoios

Financiamento

Aliança Nacional LGBTI+ / Central Nacional de Denúncias: https://app.pipefy.com/public/form/ttOJ1Q1u

SOU

Conheça o projeto em www.aliancalgbti.org.br

@aliancalgbti

@grupo_arco_iris

/aliancalgbti

/grupoarcoiris.perfilii

SOU

Conheça o projeto em www.aliancalgbti.org.br

Polícia Civil
Polícia Militar
Guarda Municipal
Bombeiro

EU RESPEITO!

Lésbicas, gays, bissexuais, travestis,
transgêneros, transexuais e intersexuais.
Este órgão acolhe e atende sem preconceito.
Caso haja recusa de registrar o ocorrido por parte de agentes públicos ao
denunciar uma discriminação ou, ainda, for negado atendimento em
algum órgão público, você pode fazer uma denúncia nesses canais:

197
Ouvidoria da Polícia Civil

Termo de Fomento: 891937/2019 MMFDH

(21) 2215 0844

(21) 2334 6045

Grupo Arco-Íris

Ouvidoria da Polícia Militar

0800 0234567

(21) 99901 1793

Disque Direitos Humanos do
estado do Rio de Janeiro

Comissão de Combate às
Discriminações da Alerj

Aliança Nacional LGBTI+ / Central Nacional de Denúncias: https://app.pipefy.com/public/form/ttOJ1Q1u

Policial Penal

Vamos fortalecer a Rede de Proteção
Social para pessoas LGBTI+ vítimas
de violência e discriminação.

Realização

Parceria

Apoios

Financiamento
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@aliancalgbti

@grupo_arco_iris

/aliancalgbti

/grupoarcoiris.perfilii

Lésbica
Gay
Bissexual
Travesti
Transgênero
Transexual
Intersexual

TENHO DIREITO!

Não me calo para a discriminação!
Faça o mesmo. Denuncie!
(21) 2215 0844

Ouvidoria
da Polícia Civil

Grupo Arco-Íris

(21) 2334 6045
Ouvidoria da Polícia Militar

0800 0234567

(21) 99901 1793

Disque Direitos Humanos do
estado do Rio de Janeiro

Comissão de Combate às
Discriminações da Alerj

Termo de Fomento: 891937/2019 MMFDH

Vamos fortalecer a Rede
de Proteção Social para
pessoas lésbicas, gays,
bissexuais, travestis,
transgêneros, transexuais e
intersexuais vítimas de
violência e discriminação.

Realização

268

197

Parceria

Apoios

Financiamento

Aliança Nacional LGBTI+ / Central Nacional de Denúncias: https://app.pipefy.com/public/form/ttOJ1Q1u

SOU

Conheça o projeto em www.aliancalgbti.org.br
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276
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Termo de Fomento: 891937/2019 MMFDH

Sigam as nossas redes sociais!
@aliancalgbti

@grupo_arco_iris

/aliancalgbti

/grupoarcoiris.perfilii

Realização

Apoios

Financiamento
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