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RESUMO 

 

A discussão acerca de gênero é algo que permeia nossa sociedade e sempre foi motivo de 
grandes controvérsias, especialmente no que tange os direitos daquelas pessoas que fogem ao 
padrão estabelecido como normal ou natural. O presente trabalho teve o objetivo de analisar a 
abordagem policial ao público homossexual, bissexual e transgênero feita pela Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) na grande João Pessoa – PB. Neste sentido foram analisadas as 
questões relativas ao sexo, sexualidade e gênero, debruçou-se sobre as teorias acerca dos 
chamados comportamentos sexuais desviantes, bem como o caráter patogênico que foi dado 
ao tema nos séculos XIX e XX, além de ter sido feita uma análise de como o tema é tratado 
atualmente. Posteriormente, investigaram-se as legislações protecionistas existentes referentes 
à temática, além de como os dispositivos de segurança e em especial os agentes da PRF lidam 
com a abordagem policial aos membros da comunidade LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e 
Transgêneros), onde foi analisado, através de uma pesquisa quali-quantitativa, na qual foram 
aplicados dois questionários (um estruturado e outro semi-estruturado), o perfil e o 
comportamento dos policiais envolvidos nas ocorrências que tiveram como atores membros 
da comunidade LGBT, além do treinamento que estes policiais receberam para lidar com tais 
situações. Percebeu-se que os agentes entrevistados receberam pouco ou nenhum treinamento 
para lidar com as questões relativas a gênero, o que resultou em situações de insegurança dos 
policiais e desrespeito aos direitos da comunidade LGBT nas abordagens policiais.  

 

Palavras-chave: Abordagem policial, Comunidade LGBT, Legislação. 
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ABSTRACT 

 

The discussion about gender is something that permeates our society and has always been a 
matter of great controversy, especially regarding to the rights of those people who are beyond 
the standard established as ordinary or natural. This study aimed to analyze the police 
approach to the homosexual, bisexual and transgender public made by the Federal Highway 
Police ( PRF ) in the great João Pessoa - PB . In this sense, it has been analyzed issues related 
to sex, sexuality and gender, leaned on the theories of so-called deviant sexual behavior along 
with the pathogenic character that was given to the theme in the nineteenth and twentieth 
centuries as well as how the theme is currently treated. Subsequently, it was investigated the 
protectionist legislation that exists, concerning the subject, including how the safety devices 
and in particular the PRF´s agentes deal with police approach to members of the LGBT 
community (Lesbian, Gay , Bisexual and Transgender ) , where it was evalueted through a 
qualitative and quantitative research , in which two questionnaires (one structured and another 
semi- structured) were applied , the profile and the behavior of the police officers involved in 
the events that had as actors the members of the LGBT community in addition to the training 
that these polices officers received to deal with such situations. It was noticed that the agents 
interviewed received insufficient or no training to deal with issues relating to gender, which 
resulted in the police unsafe conditions and disrespect for the rights of the LGBT community 
in police approaches. 

 
 

Keywords: Police Approach , LGBT Community , Legislation. 
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INTRODUÇÃO 
 

No mundo contemporâneo, percebe-se, a cada dia, um novo panorama no que 

diz respeito à implementação dos direitos às pessoas que fazem parte dos chamados “grupos 

vulneráveis”, dentre elas os homossexuais, bissexuais e transexuais. Tal fato é comprovado 

pois se vislumbra uma mudança no discurso da sociedade, a qual se reflete na edição de 

normas como as que permitem a união de pessoas do mesmo sexo, dando uma nova roupagem 

à instituição familiar, além de garantir os direitos sucessórios àquelas pessoas do mesmo sexo, 

que juntos haviam construído um patrimônio em comum, estando o Brasil e a Paraíba 

inseridos nestas mudanças, conforme a edição do provimento 06/2013 do corregedor geral de 

Justiça do estado da Paraíba, noticiado exaustivamente pela imprensa local (BARBOSA, 

2013). 

Contudo, tal mudança social não é plenamente aceita por todos e, apesar dos 

recentes discursos de pessoas de renome, inclusive de religiosos do mais elevado nível 

hierárquico de igrejas pelo mundo, a exemplo do Papa Francisco1, os preconceitos e porque 

não dizer as perseguições e desrespeitos aos direitos básicos já garantidos aos membros dos 

grupos vulneráveis continuam, principalmente aos que pertencem a comunidade LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros). 

Na Paraíba não é diferente. No estado onde o jargão “Paraíba mulher macho” – 

em alusão à resistência à chamada “Política do Café com Leite” (RICOLDI, 2011), ocorrida 

na década 1930 – tomou a conotação deturpada e masculinizante de sua população feminina, 

o preconceito é bastante forte. Aliás, em toda região Nordeste do país, nota-se um 

posicionamento mais conservador em relação às orientações sexuais.  

A capital paraibana, apesar do crescimento econômico2 observado 

ultimamente, não vem acompanhando, de forma inequívoca, as mudanças sociais no que 

tange os direitos dos homossexuais, bissexuais e transgêneros, fato este comprovado pela 

reprovação da sociedade paraibana frente a determinados acontecimentos que envolveram os 

                                                           
1 "Os homossexuais têm dons e qualidades a oferecer à comunidade cristã: seremos capazes de acolher essas 
pessoas, garantindo a elas um espaço maior em nossas comunidades? Muitas vezes elas desejam encontrar uma 
igreja que ofereça um lar acolhedor”, afirma o documento, conhecido pelo nome latino de relatio, no qual o 
Vaticano defende mudanças na Igreja em relação aos homossexuais e no qual se indaga se o catolicismo pode 
reconhecer aspectos positivos de casais do mesmo sexo, que foi discutido em 13 de outubro de 2014, no 
denominado sínodo da família. Disponível em: <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/documento-do-
vaticano-defende-mudanca-da-igreja-em-relacao-gays.html>. Acesso em 07. Dez. 2014 
2 Em entrevista concedida à Rádio Caturité AM, em 20 de fevereiro de 2014, o secretário de Indústria e 
Comércio da Paraíba, Marcos Procópio, ressaltou que a Paraíba teve um crescimento no PIB de 5,6%, no ano de 
2011, o qual foi maior que o dobro do brasileiro, o qual atingiu 2,7%, no mesmo ano. Disponível em: 
<http://paraibaonline.com.br/noticia/912862-crescimento-economico-da-paraiba-e-maior-que-o-nacional--
garante-secretario-.html>. Acesso em 07. Dez. 2014 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/documento-do-vaticano-defende-mudanca-da-igreja-em-relacao-gays.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/10/documento-do-vaticano-defende-mudanca-da-igreja-em-relacao-gays.html
http://paraibaonline.com.br/noticia/912862-crescimento-economico-da-paraiba-e-maior-que-o-nacional--garante-secretario-.html
http://paraibaonline.com.br/noticia/912862-crescimento-economico-da-paraiba-e-maior-que-o-nacional--garante-secretario-.html
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membros desses grupos, a exemplo de manifestações contrárias promovidas por religiosos no 

que diz respeito à união homoafetiva. 

Na esfera policial, ainda que haja, desde o ano de 2010, a “Cartilha de Direitos 

Humanos” da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), é possível que exista 

certa falta de habilidade para tratar com os membros da comunidade LGBT. É possível, 

inclusive, que policiais, pelos motivos descritos nos parágrafos anteriores, tragam arraigados 

dentro de si, certa discriminação aos homossexuais, bissexuais e transgêneros, o que se 

configura numa violação dos direitos fundamentais destes últimos. Desta maneira, surge o 

questionamento de quão adequadas têm sido as abordagens policiais àqueles cuja 

identificação difere de sua classificação biológica, no que tange aos gêneros feminino e 

masculino. 

Com tal problematização, a pesquisa se justificou pela sua relevância social, 

uma vez que analisou o comportamento dos policiais rodoviários federais quando da 

abordagem a cidadãos que faziam parte da comunidade LGBT. Assim, verificou-se se os 

direitos dos membros dessa comunidade foram respeitados, do ponto de vista constitucional, 

legal e normativo. 

Para tanto, a pesquisa foi dividida em três capítulos onde no primeiro foi feita 

uma análise do gênero e da sexualidade humana, bem como do processo de normalização 

sexual que ocorreu a partir do século XIX, onde se passou a atribuir um caráter patológico a 

determinados comportamentos sexuais. No segundo capítulo se problematizou a interação dos 

dispositivos de segurança e, em especial, a Polícia Rodoviária Federal com os membros da 

comunidade LGBT nas abordagens policiais, às luzes da legislação vigente. Por fim, no 

terceiro e último capítulo, discutiu-se os resultados da pesquisa no que tange a formação, 

capacitação e dificuldades que os policiais rodoviários federais enfrentaram quando lidaram 

com membros da comunidade LGBT. 
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CAPÍTULO I 
 
1.1 SEXO, SEXUALIDADE E GÊNERO: uma intrincada relação 

 
 
1.1.1 Problematizando as noções de sexo e sexualidade 

 
Para diferenciar os seres vivos, dentre vários aspectos, pode-se utilizar a 

variável sexo3. De acordo com Langer (1986) apud Noll (1998) sexo é “conformação 

particular que distingue o macho da fêmea, nos animais e nos vegetais, atribuindo-lhes um 

papel determinado na geração e conferindo-lhes certas características distintivas”. Nesse 

sentido, se for utilizada essa linha de pensamento, poder-se-ia atribuir aos seres humanos, 

independentemente de suas relações interpessoais afetivas a condição de masculino e 

feminino. 

As relações de cunho afetivo envolvendo homens e mulheres, com parceiros do 

mesmo sexo sempre existiu, contudo Corino (2006, s/i) ao relatar sobre os relacionamentos 

existentes entre homens na Grécia antiga ressalta que: 

 

O relacionamento sexual entre dois homens era visto de forma diferente em 
Esparta e Atenas. Em Esparta, uma sociedade guerreira, os casais de amantes 
homens eram incentivados como parte do treinamento e da disciplina militar. 
Essas práticas dariam coesão às tropas. Em Tebas, colônia espartana, existia 
o Pelotão Sagrado de Tebas, tropa de elite composta unicamente de casais 
homossexuais. Eram extremamente ferozes, pois lutavam com muita bravura 
para que nada acontecesse a seus parceiros. 

 

Cabe ressaltar que o termo homossexualidade não era conhecido, sendo usado 

pela primeira vez no século XIX. Ressalte-se que, conforme já destacado, havia homens e 

mulheres que mantinham relações sexuais com parceiros do mesmo sexo, sofrendo, muitas 

vezes, reprovações e punições pelo que era tido como transgressão sexual4, contudo esses atos 

                                                           
3 Contudo, apesar dessa concepção ainda ser amplamente utilizada por órgãos oficiais, tais como IBGE, 
Ministério da Saúde, dentre outros, neste trabalho será priorizada a variável gênero. (cf. Bozon, 2004) 
4 Michel Focault, em sua obra intitulada Os Anormais, ressalta dois casos interessantes: o primeiro deles ficou 
conhecido como o hermafrodita de Rouen, tratava-se de uma pessoa que tinha sido batizada com o nome de 
mulher, porém havia se casado com uma viúva, a qual já era mãe de três filhos. Levada a juízo e não sendo 
encontrado nenhum sinal de virilidade, foi condenada a ser enforcada, queimada e suas cinzas jogadas ao vento. 
Já no segundo caso, o autor relata o caso de Anne Grandjean, a qual foi batizada como menina e que, por volta 
dos catorze anos, passou a se sentir atraída por meninas, vestindo, por conseguinte, roupas de menino e acabando 
por se casar com outra mulher, de nome Françoise Lambert. Após ser descoberta, foi condenada pelos juízes a 
usar um colar com os dizeres “Profanador do sacramento do matrimônio”, sendo obrigada, após recurso à Corte 
a usar indumentárias femininas e proibida de frequentar qualquer mulher. (cf. Focault, 2001) 
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não os marcavam como pessoas inerentemente ou fundamentalmente diferentes das outras, 

não sendo a atividade sexual um marcador ou um fator determinante da identidade. (VIEIRA, 

2009). 

Contudo, no final do século XIX, em virtude da ascensão de um novo discurso 

médico-científico, o qual estava preocupado com o estudo e a classificação das patologias, 

surge à nova espécie denominada homossexual. De acordo com Vieira (2009, s/i): 

 

As primeiras investigações buscavam identificar as manifestações e causas 
da homossexualidade com interesse na normalização da vida sexual; 
projeto que fazia parte do movimento higienista dirigido ao controle e a 
regulação da vida urbana. A sexologia, nova ciência do século XIX, 
esmerada na tarefa positivista de classificar "tipos" e comportamentos 
sexuais, contribuiu para produção da homossexualidade. O que significou, 
em grande parte, produzi-la enquanto patológica. Todavia, houve uma 
abordagem sexológica que tentava justificá-la argumentando que se tratava 
de uma natureza diferente contra a qual não haveria porque lutar. A partir de 
então se instituiu o homossexual, espécie cuja própria existência e corpo, se 
tornariam objeto de investigação, escrutínio e vigilância, bem como, de 
disputas sobre sua representação. [grifos nossos] 

 

Ainda no século XIX, Karl Heinrich Ulrichs5, autor de 12 livros sobre 

sexualidade, advogado dos direitos das 'minorias' sexuais e fundador, desde 1862, do culto ao 

uranismo6 descrevia sua condição sexual como sendo “uma alma feminina presa num corpo 

de um homem que expressa desejo e paixão apenas por homens viris”. Afirmando que os 

„uranistas‟ se tratavam de uma variedade da espécie humana, não sendo, por conseguinte, 

pessoas doentes. (VIEIRA, 2009) 

Com relação à afirmação de que a atração que os homens sentiam uns pelos 

outros não tinha um caráter patológico, Ulrichs afirmava que “tratava-se, efetivamente, de 

uma forma particular de gozar, inerente aos homens de moral e dignos de estima, em 

conformidade com a natureza” (LANTERI-LAURA, 1994, apud VIEIRA, 2009, s/i). Neste 

sentido, Vieira (op.cit.) afirma ainda que Ulrichs foi pioneiro na elaboração de trabalhos com 

vistas a obter a abolição da legislação repressiva, construindo, por conseguinte, uma descrição 

                                                           
5 Autor de Araxes: um Apelo à Libertação do Uraniano das Leis Penais, publicado em 1870, obra que possui em 
seu teor uma grande semelhança com o moderno movimento gay e lésbico. 
6 O uranismo, em sentido restritivo, tem o mesmo significado que homossexualismo masculino, conforme Cunha 
(2009, s/i). Para melhor entendimento ver: <http://www.revelacaoonline.uniube.br/2009/349/homo.html>. 
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minuciosa de tipo de homossexualidade de origem natural, não esta homossexualidade 

caracterizada como vício ou doença. 

Ainda segundo Vieira (2009), O médico húngaro Karl Maria Kertbeny, um dos 

primeiros defensores da revogação das leis anti-sodomitas, utilizou pela primeira vez o termo 

homossexualidade publicamente em 1869, em um panfleto anônimo desfavorável à lei contra 

a chamada fornicação não natural, o que comprova que a referência ao termo 

homossexualidade foi anterior ao termo heterossexualidade, sendo este último relatado apenas 

em 1880, na Alemanha, no livro de um zoologista sobre La Découverte de l'Âme, publicado 

em defesa da homossexualidade. 

A heterossexualidade foi mencionada oficialmente mais tarde, em 1889, 

quando da quarta edição alemã da Psychopathia Sexualis de Krafft-Ebing7, ficando notório 

que nesse tempo a homossexualidade não era mais descrita como uma variante da 

sexualidade, como, originalmente pretendia Kertbeny, passando a ser uma descrição médico-

moral, tendo como um dos pioneiros Krafft-Ebing. Percebe-se que nessa época os psiquiatras 

começaram a desempenhar um papel fundamental na construção oficial de uma teoria da 

normalidade e anormalidade sexual, em virtude da influência sofrida advinda dos anos de 

agitação pública em favor da reforma da lei contra a sodomia e pelos direitos dos uranistas. 

(KATZ, 2001 apud VIEIRA, op.cit.). 

A teoria do que se pode chamar de uma heteronormalização ganhou impulso 

nos séculos XIX e XX, onde se observa a tentativa de se definir rigorosamente as 

características do chamado „pervertido‟ do ponto de vista sexual. Tal definição foi um 

empreendimento no campo da sexologia, que no final do século XIX teve como foco duas 

tarefas:  

 

Em primeiro lugar, procurou definir as características básicas do que 
constitui a masculinidade e a feminilidade normais, vistas como 
características biológicas distintas para os homens e as mulheres. Em 
segundo lugar, ao catalogar a infinita variedade de práticas sexuais, produziu 
uma hierarquia na qual o anormal e o normal poderiam ser distinguidos. 
Para a maioria dos sexólogos, tais análises estavam intimamente ligadas às 
atividades genitais e conseqüentemente, a escolha do objeto heterossexual. 

                                                           
7 Richard Von Krafft-Ebing (1840 - 1902) foi um psiquiatra alemão que introduziu em sua obra temáticas amplas 
e variadas como a impotência e a frigidez, a homossexualidade, o sadismo e o masoquismo, o fetichismo e o 
exibicionismo. (cf. PEREIRA, 2009)  

http://pt.wikipedia.org/wiki/1840
http://pt.wikipedia.org/wiki/1902
http://pt.wikipedia.org/wiki/Psiquiatra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sadismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Masoquismo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fetichismo
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As demais atividades sexuais foram qualificadas como prazeres preliminares 
ou aberrações (grifos nosso) (VIEIRA, 2009, s/i). 

 

Importante ressaltar que o século XIX foi, portanto, o momento em que a 

sexualidade humana passou a ser estudada e observada do ponto de vista científico, 

repercutindo nos dias atuais, pois conforme afirma Rohden (2004, p.183): 

 

Muito daquilo que governa nossos valores, representações e mesmo nossas 
práticas relativas à sexualidade está, de alguma forma, ancorado em 
concepções produzidas pela medicina ao longo dos séculos. No século XIX, 
os “doutores” costumavam se apresentar como verdadeiros tradutores da 
natureza, trazendo luzes sobre fenômenos mais secretos da nossa existência. 
E certamente suas versões não deixaram de ser ouvidas e de provocar 
grandes efeitos. Focalizar algumas passagens fundamentais da história da 
medicina nos ajuda a compreender algumas das supostas certezas e alguns 
dos grandes debates que cercam o campo de estudos da sexualidade 
atualmente. 

 

Neste sentido, faz-se necessário se debruçar sobre as principais ideias dos 

primeiros sexólogos do século XIX. O termo sensibilidade sexual contrária, foi utilizado em 

agosto de 1870 pelo doutor K.F.O. Westphal, nos Archives de neurologie, tratando-se de uma 

anomalia congênita o que determinava seu caráter natural e permitia distingui-la da 

devassidão, sendo o contrário entendido ao que seria tido como correto, ou seja, o sexo 

procriador. As pessoas que tinham a sensibilidade sexual contrária eram sempre atraídas por 

outras do mesmo sexo e concebiam a relação com o sexo oposto com acentuada aversão. Essa 

concepção foi uma das mais conhecidas e a primeira concorrente na disputa pela designação 

das perversões (LANTERI-LAURA, 1994 apud VIEIRA, 2009). 

Seguindo a linha de pensamento do final do século XIX, Kraft-Ebing em seu 

livro Psychopathia sexualis, escrito em 1894, ressaltava que desejo sexual era em si perigoso 

para a civilização, próximo da patologia e da doença, sendo uma força que se não controlada 

ameaçaria a ordem social, afirmando que a homossexualidade era congênita. 
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Em seguida surge em 1897, pela primeira vez, o termo inversão sexual, 

empregado por Havelock Ellis8, referindo-se à alma ou à sensibilidade feminina dos homens 

invertidos. Havelock era participante da liberalização da sexualidade, tendo por esse motivo 

se apropriado de um vocabulário e conceitos médicos para defender a causa sexual. 

Antes da invenção da hoje conhecida heterossexualidade, a denominada 

sensação sexual contrária tinha como pressuposto uma sensação sexual „não contrária‟, assim 

como a chamada „inversão sexual‟ exigia do outro lado um desejo não invertido, constituindo, 

portanto, as sexualidades ditas contrárias e invertidas um problema.  

Teve-se inicio, então, a tradição secular onde o anormal e o homossexual são 

tidos como enigmas, enquanto que o normal e o heterossexual são aceitos9. Neste sentido, os 

termos heteronormatividade e heterossexismo ressaltados por Foster (2001) apud Miranda 

(2010) ressaltam o caráter normalizante imposto pela sociedade às práticas heterossexuais: 

 

Por heteronormatividade, entende-se a reprodução de práticas e códigos 
heterossexuais, sustentada pelo casamento monogâmico, amor romântico, 
fidelidade conjugal, constituição de família (esquema pai-mãe-filho (a) (s)). 
Na esteira das implicações da aludida palavra, tem-se o heterossexismo 
compulsório, sendo que, por esse último termo, entende-se o imperativo 
inquestionado e inquestionável por parte de todos os membros da sociedade 
com o intuito de reforçar ou dar legitimidade às práticas heterossexuais. 
(FOSTER, 2001, p. 19 apud MIRANDA, 2010, p. 83-84) 

 

Em resumo, é no final do século XIX e inicio do século XX que a medicina 

cria a homossexualidade e o homossexual, sendo o novo termo heterossexual associado à 

chamada „perversão‟ não procriadora, como também, ligado à chamada vida erótica „normal‟ 

procriadora (KATZ, 2001 apud VIEIRA 2009, s/i).  

É também nesse período que se percebe um aumento do interesse do estado em 

regular a sexualidade, tendo como base o argumento da saúde, médicos e cientistas são peças 
                                                           
8
 Henry Havelock Ellis foi um médico e psicólogo britânico, escritor e reformador social que estudou a 

sexualidade humana. Foi co-autor, em 1897, do primeiro livro médico em Inglês sobre a homossexualidade e 
também publicou trabalhos sobre uma variedade de práticas e inclinações sexuais, incluindo a psicologia dos 
transgêneros. 
9 Foucault na obra História da sexualidade questiona e investiga como a sexualidade, desde os primeiros séculos 
da era cristã, teve uma importância considerável que estabeleceu uma ligação tão fundamental entre sexualidade, 
subjetividade e obrigação da verdade. (cf. MIRANDA, 2010, p.84) 
 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://pt.wikipedia.org/wiki/Homossexualidade
http://pt.wikipedia.org/wiki/Transg%C3%A9nero
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fundamentais no discurso regulador, sendo que tais discursos “vão além puritanismo e 

higienismo, pautando – se na preocupação com a „saúde familiar‟, instituindo um aparato de 

policiamento público das sexualidades não conjugal, não-heterossexual (MIRANDA, 2010, 

p.85). 

Percebe-se, portanto, que na tentativa de estabelecer a heteronormatividade na 

sociedade, observou-se que “através dos tempos sempre houve uma espécie de obsessão com 

a sexualidade normalizante, através de discursos que descrevem a situação homossexual como 

desviante” (MIRANDA, 2010, p.84). 

 

1.1.2 Freud e a construção do feminino e do masculino 

 

Antes de se fazer uma análise na perspectiva freudiana no que diz respeito à 

questão dos, ainda hoje, chamados „desvios da sexualidade‟, cabe fazer uma menção relativa à 

construção da sexualidade tanto no menino quanto na menina. 

No que diz respeito à constituição da sexualidade, Freud afirma que o sexo 

standard é o masculino, atribuindo a mulher o mesmo desenvolvimento até que ela percebe a 

diferença anatômica, o que se dá por volta dos três ou quatro anos de idade. (NOLL, 1998, s/i) 

 Utilizando-se do pensamento freudiano Langer (1986) apud Noll (1998, s/i) 

ressalta que:  

 

No início da vida, tanto o rapaz como a menina dirigem seus impulsos 
libidinais para o mesmo objeto: a mãe, ou um substituto dela, a mulher que 
os cuida e atende. Para o menino, o sexo de seu primeiro objeto amoroso 
coincide com sua escolha definitiva, isto é, ama desde o primeiro momento a 
mulher, que para ele será mais tarde um objeto heterossexual. A menina terá 
que desligar-se de sua mãe para dirigir-se ao pai e criar assim um modelo 
infantil para sua eleição heterossexual posterior. Assim, ela deve superar três 
mudanças importantes em sua estrutura libidinosa para cumprir um 
desenvolvimento normal. Deve abandonar sua mãe pelo seu pai, deslocar a 
maior parte da excitabilidade do clitóris para a vagina e transformar seus fins 
sexuais ativos em passivos. Essas trocas se realizam em parte na fase fálica e 
em parte só na puberdade. A primeira relação amorosa com a mãe é muito 
importante para uma identificação posterior. Se a relação com a mãe foi 
conflituada, existe o perigo de se repetir esse comportamento com o marido, 
substituto inconsciente da imagem materna. Também existe, durante o início 
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do desenvolvimento um desejo de fecundar a mãe e ser fecundada por ela, de 
dar-lhe um filho ou de recebê-lo. 

 

Na linha de pensamento freudiano, a descoberta da diferença dos sexos 

provoca na menina um sentimento de inveja e inferioridade, uma vez que ela não possui um 

pênis, o que faz com que ela rejeite seu próprio sexo visto que acredita que sofreu um 

processo de mutilação. A falta do pênis gera um ressentimento por sua feminilidade, estando 

essa ausência do órgão genital masculino associada a uma inferioridade orgânica, a qual 

provoca uma inferioridade no plano psicológico, cultural e moral. (NOLL, 1998, s/i) 

O que se verifica é que o relacionamento inicial com a mãe é um fator que vai 

exercer grande influência na sexualidade futura da criança de ambos os sexos, conforme 

ressalta Noll (1998, s/i): 

 

Em ambos os sexos as crianças são passivas frente a sua mãe e lutam para 
conseguir certa atividade e impor a ela o papel passivo. Para o bom 
desenvolvimento é importante conseguir uma identificação feliz com a mãe 
ativa. Mais tarde a situação de meninos e meninas se diferencia. A menina, 
ao dirigir-se ao pai, identifica-se com sua mãe passiva castrada e sublima 
suas tendências ativas e mais tarde, ao tornar-se mãe é que revive sua 
atividade. 

 

No que concerne às fases iniciais do desenvolvimento libidinal, tanto o menino 

quanto a menina parecem atravessar da mesma forma, ocorrendo na chamada fase fálica10 o 

fato de que os meninos obtêm prazer do seu pequeno pênis, fazendo uma relação deste seu 

estado de excitação as suas ideias de relação sexual. Já as meninas, acabam por fazer a mesma 

coisa com o seu pequeno clitóris, passando a exercer as atividades masturbatórias neste órgão, 

que seria equivalente ao pênis dos meninos, não sendo a vagina, nesta fase, descoberta ainda 

por ambos os sexos. (NOLL, 1998, s/i) 

                                                           
10

 A denominação Fálica vem de falo, que significa pênis, e que simbolicamente estaria está ligado ao poder e a 
disputa. E a fase fálica, ocorre entre 3 e 5/6 anos de idade. Onde se torna comum que a criança manipule os 
próprios genitais, reconhecendo essa região como uma zona geradora do prazer. 
Nesta fase a zona de erotização é o órgão sexual, focalizando o prazer nas genitálias. Como afirmou Freud, nessa 
fase que a criança se dá conta de que tem um pênis ou que lhe falta um. É quando as crianças começam a 
adquirir consciência das diferenças corporais sexuais. O menino desperta um interesse narcísico pelo próprio 
pênis em contraposição à descoberta da ausência de pênis na menina.  
Disponível em: <http://educacaoesexualidadeprofclaudiabonfim.blogspot.com.br/2010/10/de-volta-ao-nosso-
blog-educacao-e.html>. 
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Percebe-se, sem nenhuma dúvida, que o ponto central da teoria freudiana é a 

sexualidade, afirmando-se, inclusive que “a postulação da sexualidade infantil (e da 

descoberta de sua relevância como fator etiológico – tanto das neuroses quanto das demais 

formações psíquicas) é uma das pedras angulares da psicanálise, juntamente com o conceito 

de inconsciente” (LOUREIRO , 2004, p. 83). 

  

1.1.3 Desvios sexuais (homossexualidade, bissexualidade e transexualidade) 

 

Não se pode analisar a questão da homossexualidade numa perspectiva 

freudiana sem antes de tudo ressaltar a imensa importância que a Psicanálise exerceu no que 

diz respeito à mudança de discurso sobre o tema, uma vez que no século XIX era tratado 

como uma doença. 

Neste sentido, sobre a mudança provocada pelo pensamento de Freud, Vieira 

(2009, s/i) afirma que: 

Seu arcabouço teórico efetuou uma crítica contundente ao discurso da 
psiquiatria da época, na medida em que questionou o papel da 
hereditariedade e da degeneração. Não obstante, uma pequena herança da 
psiquiatria esboçada nas suas elaborações iniciais sobre a perversão e a 
sexualidade. De mais a mais, no decorrer da obra, Freud, parece reincidir no 
modelo positivista utilizado pela sexologia, nas análises das perversões. 

 

Contrariando a opinião dominante do final do século XIX, Freud passa a 

defender o aspecto natural da homossexualidade em oposição a juízes, sexólogos e médicos, 

combatendo o método descritivo do final do século XIX com o objetivo de “aniquilar a marca 

patogênica da homossexualidade forjada a ferro e fogo pela medicina psiquiátrica da época”, 

o que denota um pensamento contrário a moral daquele período. Ele (Freud) passa a se 

engajar na defesa contra “as rígidas e cruéis leis que descriminavam e perseguiam os 

homossexuais, na Alemanha e na Áustria” (VIEIRA, 2009, s/i). 

A teoria psicanalítica instituída por Freud defende que a sexualidade humana 

não está relacionada apenas com o prazer e as atividades envolvidas com o aparelho genital, 

mas com “toda uma série de excitações e atividades presentes desde a infância”, atividades 

estas responsáveis por proporcionar o chamado “prazer irredutível à satisfação de uma 
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necessidade fisiológica fundamental (respiração, fome, função de excreção etc.), e que se 

encontram a título de componentes na chamada forma normal do amor sexual” 

(LAPLANCHE e PONTALIS, 1985, p. 619 apud LOUREIRO, 2004, p. 84).   

Ainda conforme a psicanálise, a sexualidade é psíquica, ultrapassando, neste 

sentido, os fundamentos biológicos e anatômicos, não visa apenas à procriação, 

transcendendo a genitalidade uma vez que o corpo humano é dotado de zonas erógenas11, 

associando-se segundo Loureiro (2004, p.85) “um ganho de prazer independente da função 

biológica na qual se apóia (sic), ganho este originado já nas primeiras experiências do recém-

nascido”. O referido autor afirma ainda que Freud “entende a sexualidade em um sentido 

amplo, e não, simplesmente, como conjuntos de atividades ligadas a genitalidade – daí, 

inclusive, a possibilidade de se reconhecer uma sexualidade infantil.” (LOUREIRO , 2004, p. 

84) 

Na publicação dos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade” em 1905, Freud 

passa a contestar a apropriação que os médicos fizeram do conceito do homossexualismo no 

século XIX. Por isso, a verdadeira mudança de paradigma produzida pela obra se dá não pelo 

fato de tratar das perversões e da sexualidade infantil, mas por ter como afirma Vieira (2009, 

s/i) “introduzido, no campo da melhor tradição médica, uma renovação da questão da causa 

da homossexualidade e sua relação com o mal estar da civilização”. O referido autor afirma 

ainda que: 

Ao mesmo tempo, a partir da teoria pulsional estabelecida em 1905, a 
distinção operatória entre objeto sexual e finalidade sexual fazem que o 
esquema de dedução freudiana se apóie  inteiramente sobre os desvios e não 
mais sobre as supostas normas para a sexualidade; toda ligação com a 
patologia nos termos postos até o fim do século XIX foi recusada 
completamente. 

 

No primeiro dos “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, o qual trata das 

denominadas “Aberrações Sexuais”, Freud afirmou existirem pulsões sexuais tanto nos 

homens como nos animais. Essa pulsão sexual, conforme Mouammar (2010, s/i): 

 

                                                           
11

 Zona erógena:” Qualquer região do revestimento cutâneo-mucoso susceptível de se tornar sede de uma 
excitação de tipo sexual. De forma mais específica, certas regiões que são funcionalmente sedes dessa excitação: 
zona oral, anal, uretro-genital, mamilo” (LAPLANCHE e PONTALIS, 1985, p. 691) 
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Está compreendida, nesta primeira apresentação freudiana, como uma 
similaridade desse biológico nas espécies animais e na espécie humana. 
Freud nunca abriu mão desse pressuposto, para ele o ser humano é uma 
espécie pertencente ao reino animal como outra qualquer e nessa sua 
primeira apresentação sobre o que seria a pulsão sexual, esse biológico 
serviu para marcar o caráter inato da pulsão. 

 

Freud considerava, portanto, que a pulsão sexual se tratava de uma 

característica inata do ser humano, sendo algo que antecedia a própria sensação de satisfação, 

sendo a energia dessa pulsão expressada pela libido. Considerava a pulsão como sendo “uma 

força biológica com uma meta de satisfação sexual que coincidiria com o coito genital entre 

os sexos opostos”, podendo comportar também uma transgressão desse biológico, resultando 

nas chamadas perversões, propondo neste sentido que o psíquico agiria sobre o biológico 

(FREUD apud MOUAMMAR, 2010, s/i). 

Para analisar o que é denominado por Freud de “Aberrações Sexuais” é 

necessário distinguir os conceitos de objeto sexual e finalidade sexual. Analisando o 

pensamento freudiano sobre os conceitos, Vieira (2009, s/i) ressalta que “o objeto é a „pessoa‟ 

da qual emana a atração sexual e a finalidade é ação a qual a pulsão conduz”. As chamadas 

“aberrações sexuais” seriam, portanto, definidas em virtude dos desvios destes dois conceitos 

(objeto e objetivo). 

Ainda com relação ao primeiro ensaio escrito por Freud, percebe-se que a 

descrição do comportamento sexual dos chamados “invertidos” serviu para questionar o que 

era conhecido pela ciência como sexualidade normal e anormal. Portanto, a importância do 

que foi por ele escrito sobre os invertidos para o conceito de pulsão, segundo Mouammar 

(2010, s/i) foi: 

De demonstrar que existiria um grande número de desvios com relação ao 
objeto sexual e que a pulsão sexual não teria um objeto fixo. A pulsão não 
dependeria do objeto para existir porque justamente ela é uma força 
biológica endógena e inata e assim, consequentemente, ela existe 
anteriormente e independentemente do objeto e contanto que ela possa ser 
saciada, pouco importa o objeto que será utilizado para a sua satisfação. 

 

Assim, a pulsão teria como alvo sexual não apenas a união dos órgãos genitais, 

entendida como função reprodutora, como também teria como alvos sexuais outras áreas do 

corpo desde que proporcionassem prazer. Em algumas vezes os prazeres preliminares que 
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estas outras áreas do corpo podiam proporcionar chegava ao ponto de eliminar completamente 

a união dos genitais no coito. 

Durante a análise das já citadas aberrações, Freud propõe uma diferenciação, 

qual seja, existiriam as chamadas inversões sexuais, entendidas como desvios no que diz 

respeito ao objeto, e as perversões sexuais, que seriam os desvios quanto ao objetivo. Neste 

sentido, Freud nega o suposto caráter degenerativo e inato da homossexualidade, ressaltando 

que: 

 

Os "invertidos" não são degenerados, quais sejam: a inversão pode ser 
encontrada em pessoas que não apresentam outro desvio sério da norma, 
como também, em indivíduos que possuem elevado grau intelectual e ético. 
Já a hipótese do caráter inato é rejeitada pela existência de gradações ou 
variações das "inversões". Pois, como sabemos, haveria os "invertidos 
absolutos" (seu objeto sexual é exclusivamente do mesmo sexo); os 
"invertidos anfígenos" (seu objeto sexual pode pertencer tanto ao mesmo 
sexo quanto ao sexo oposto) e, por fim, os "invertidos ocasionais" (seu 
objeto sexual pode ser uma pessoa do mesmo sexo, devido à inacessibilidade 
ao objeto sexual normal). Além do mais, a existência de tais nuances na 
tessitura das "inversões" faz o autor, neste período, renunciar a validade de 
uma concepção universal para as suas construções teóricas (FREUD, 1905 
apud VIEIRA, 2009, s/i).  

 

No que diz respeito aos chamados desvios de finalidade, o pensamento 

freudiano ressalta que estes podem estar presentes em qualquer prática sexual, permitindo, 

inclusive, vincular as chamadas perversões a vida sexual normal. Freud classifica estes 

desvios de finalidade em dois grupos, sendo o primeiro referente às transgressões anatômicas 

e o segundo relativo à fixação nos objetos sexuais provisórios. Com relação a estes desvios 

Vieira (2009, s/i) afirma, citando o pensamento freudiano, que as transgressões anatômicas 

são caracterizadas “pela utilização de outras regiões corporais, além da genital, para 

finalidade de gozo sexual”, quais sejam: a boca e o ânus. Já a fixação em objetos sexuais 

provisórios diz respeito aos pares de opostos formados por exibicionismo-voyerismo e 

sadismo-masoquismo, os quais estão presentes no ato normal enquanto mecanismos 

preliminares ao coito, se transformado em perversões quando, ao invés de anteceder a cópula, 

substituí-os como finalidade exclusiva, sobrepujando a resistência imposta pela vergonha. 

Neste mesmo sentido Moummar (2010, s/i) afirma que: 

 



24 

 

Freud também delimita as condições gerais em que um comportamento 
sexual seria considerado aberração patológica. Ele vai especificar que a 
patologia acontece quando o anseio por um fetiche – substituto do objeto 
sexual, como uma parte do corpo pouco apropriada para fins sexuais ou um 
objeto inanimado – se fixa e substitui o alvo sexual normal e mais, quando 
ele se torna o único objeto sexual. Parece que a meta da pulsão é a satisfação 
da necessidade sexual e essa satisfação não é, exclusivamente e 
necessariamente a procriação.   
 

A homossexualidade, bem como a bissexualidade, estaria, portanto, dentro dos 

chamados desvios do objeto sexual, pressupondo neste sentido que o objeto sexual não 

desviante para o homem deveria ser a mulher e vice-versa. De uma forma sintetizada, 

percebe-se que há uma tentativa de estabelecer a normalização da heterossexualidade.  

Convém ressaltar que no artigo intitulado “A psicogênese de um caso de 

homossexualismo numa mulher”, escrito em 1920, Freud ressalta a possibilidade de existir 

um homem com características predominantemente masculinas e também masculino em sua 

vida erótica, porém que possui como objeto sexual outros homens, sendo, portanto, 

invertido12. Cita no mesmo artigo a situação em que um homem, com atributos característicos 

femininos, no qual se poderia esperar que tivesse como objeto sexual outro homem, mas que é 

heterossexual, possuindo mulheres como seu objeto sexual, fato que pode acontecer em 

relação à mulher da mesma forma.  

Frisa-se por derradeiro a possibilidade de existir o que é denominado de uma 

mente feminina, a qual vai possuir como objeto sexual um homem, porém aprisionada em um 

corpo masculino, fazendo menção aos casos de transexualismo.  

Nestes casos relatados, percebe-se que existem três caracteres que são 

analisados, quais sejam: caracteres sexuais físicos (hermafroditismo físico), caracteres sexuais 

mentais (atitude masculina ou feminina), e tipo de escolha de objeto (FREUD, 1920, p. 210 

apud NOLL, 1998, s/i). 

Com relação à bissexualidade, Freud acredita se tratar de uma condição inata 

aos seres humanos, sendo mais acentuada nas mulheres. Ressalta que o homem possui apenas 

uma zona sexual principal, enquanto a mulher tem duas: a vagina e o clitóris, análogo ao 

                                                           
12 Cabe ressaltar aqui o conceito dos denominados G0yz, também conhecidos como G-zero, os quais não se 
consideram homossexuais, apesar de permitirem entre si a masturbação, em grupo ou mútua, beijo, fricção dos 
pênis e, eventualmente, sexo oral. Rechaçam o sexo anal por considerá-lo degradante ao homem de verdade, 
sendo essa prática feita apenas com mulheres. Os G0ys afirmam, ainda, que a relação natural entre pessoas do 
mesmo sexo (o que era muito comum na Grécia Antiga) foi denegrida pelo movimento gay moderno. O G-zero 
baseia-se no conceito de que o sexo anal foi usado como forma de degradação e poder em uma sociedade (época 
do Império Romano), de um rei a seus subordinados, ou de um vencedor para um derrotado, ou seja, em uma 
guerra aquele que perdia, servia de passivo para o homem, subjugando-o. (cf. BUENO, 2014, s/i) 
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órgão masculino. Ainda com relação às mulheres, Noll (1998, s/i) utilizando do pensamento 

freudiano diz que: 

 

Nas mulheres, as principais ocorrências genitais da infância ocorrem em 
relação ao clitóris. Nesse sentido sua vida sexual é dividida em duas fases, 
sendo que a primeira possui um caráter masculino e a segunda é 
especificamente feminina. Um aspecto importante que ocorre com a mulher 
é o fato do clitóris, com seu caráter viril, continuar a funcionar na vida 
sexual feminina posterior, de maneira muito variável e que certamente ainda 
não é satisfatoriamente entendida. 

 

Dissertando sobre a predisposição humana para a bissexualidade defendida por 

Freud nos “Três ensaios sobre a sexualidade”, Vieira (2009, s/i) afirma que: 

 

Algum nível de hermafroditismo anatômico estabelece a norma: em todos os 
indivíduos não faltam vestígios do aparelho sexual do sexo oposto, que 
persistem em forma de órgãos rudimentares, sem nenhuma função ou que se 
transformaram para desempenhar diferentes funções. Tais fatores, também, 
auxiliaram Freud a elaborar sua concepção de uma predisposição originária 
bissexual no indivíduo que se transformaria, ao longo do desenvolvimento, 
em monossexualidade. 

  

Com relação à questão da transexualidade, algumas teses propostas por 

teóricos tentam explicar sua origem, dentre elas a do transexual stolleriano e a do transexual 

benjaminiano, em referência, respectivamente, ao psicanalista Robert Stoller e ao 

endocrinologista Harry Benjamin. (BENTO, 2004, p. 145) 

O que existe na verdade é uma verdadeira disputa, de um lado está o 

endocrinologista, o qual, “espera o dia em que a ciência descobrirá as origens biológicas da 

transexualidade, o que provocaria um reposicionamento do papel e do poder dos terapeutas, 

pois, atualmente, são eles os responsáveis por dar a palavra final sobre a cirurgia” e do outro 

lado os terapeutas que esperam que “a escuta e o tempo decorrido até que o/a „candidato/a‟ se 

submeta obrigatoriamente à terapia o removam da convicção da necessidade da cirurgia”. 

(BENTO, 2004, p. 146) 

Fazendo uma análise dos comportamentos sexuais, assim como Freud, o 

psicanalista Stoller, em 1975, aponta que um dos principais indicadores do que ele denomina 

de sexualidade “anormal” - incluídos neste rol o homossexual, o bissexual, o travesti e o 

transexual -, é o fato de a criança gostar de brincadeiras e de se vestir com roupas do outro 

gênero, estando a gênese da transexualidade na relação da criança com sua mãe. Neste 
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sentido, a entrada no chamado conflito de Édipo13 e a sua consequente resolução são 

momentos decisivos para a constituição da identidade de gênero da criança e de sua 

identidade sexual.  (BENTO, 2004, p. 148) 

Por outro lado, o endocrinologista Benjamin afirma que o “sexo” do ser 

humano é composto de vários sexos, quais sejam: o cromossomático ou genético, o gonádico, 

o fenotípico, o psicológico e o jurídico, afirmando que o sexo cromossomático é o 

responsável pela determinação do sexo e do gênero, associando os cromossomos XX para as 

mulheres e XY para os homens. Portanto, o enigma da identidade de gênero “estaria 

localizado nos hormônios e todas as discussões sobre este tema estariam fadadas ao fracasso 

caso não se levasse esta verdade inexorável em conta”. (BENTO, 2004, p. 160) 

Benjamin acredita que a trasexualidade é uma enfermidade e que a verdade 

sobre os sujeitos deveria ser procurada na biologia dos corpos, especificamente nos 

hormônios, e não em seus comportamentos. Diferenciando o travesti do transexual, o 

endocrinologista ressalta que: 

 

O travesti – dizem – é um homem, sente a si mesmo como um homem, é 
heterossexual, e simplesmente quer se vestir como uma mulher. O transexual 
sente-se a si mesmo como uma mulher (“presa em um corpo de homem”) e 
sente-se atraído pelos homens. Isso faz dele um homossexual se seu sexo é 
diagnosticado de acordo com o aspecto de seu corpo. Mas se ele diagnostica 
a si mesmo segundo seu sexo psicológico feminino considera sua atração 
sexual por um homem como heterossexual, a saber, normal14 (BENTO, 
2004, p. 162-163, tradução nossa). 

 

A disputa travada entre o psicanalista e o endocrinologista pressupõe a ideia de 

que a busca pela cirurgia de transgenitalização seria a solução dos problemas enfrentados 

                                                           
13 Conjunto organizado de desejos amorosos e hostis que a criança sente em relação aos pais. Sob a sua forma 
dita positiva, o complexo apresenta-se como na história de Édipo-Rei: desejo da morte do rival que é a 
personagem do mesmo sexo e desejo sexual pela personagem do sexo oposto. Sob a sua forma negativa, 
apresenta-se de modo inverso: amor pelo progenitor do mesmo sexo e ódio ciumento ao progenitor do sexo 
oposto. Na realidade, essas duas formas encontram-se em graus diversos na chamada forma completa do 
complexo de Édipo. Segundo Freud, o apogeu do complexo de Édipo é vivido entre os três e os cinco anos, 
durante a fase fálica; o seu declínio marca a entrada no período de latência. É revivido na puberdade e é superado 
com maior ou menor êxito num tipo especial de escolha de objeto. O complexo de Édipo desempenha papel 
fundamental na estruturação da personalidade e na orientação do desejo humano. Para os psicanalistas, ele é o 
principal eixo de referência da psicopatologia. (LAPLANCHE E PONTALIS, 1992, p. 77 apud SOUZA, 2006, 
p. 136) 
14 El travestí – dicen – es un hombre, se siente a sí mismo como un hombre, es heterossexual, y simplemente 
quiere vestirse como una mujer. El transexual se siente a sí mismo como una mujer (“atrapada em un cuerpo de 
hombre”) y siente atraído por los hombres. Esto  le hace un homossexual si su sexo se diagnostica según el 
aspecto de su cuerpo. Pero él se diagnostica a sí mismo según su sexo psicológico feminino por lo que considera 
sua atracción sexual por un hombre como heterossexual, es decir, normal. 
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pelos transexuais, do ponto de vista sexual. Na verdade o que os transexuais buscam é bem 

mais amplo, uma vez que, conforme Bento (2004, p. 170) “reivindicam mudanças nos seus 

corpos para que possam ter inteligibilidade social”.  

O que se observa é uma necessidade de adequação social, que em determinados 

casos implica apenas na mudança do nome nos documentos, caracterizando a identidade legal 

do gênero, uma vez que “se a sociedade divide-se em corpos-homens e corpos-mulheres, 

aqueles que não apresentam essa correspondência fundante tendem a estar fora da categoria 

humano”. (BENTO, 2004, p. 170) 

Não se pode vincular a cirurgia de transgenitalização à necessidade de o 

transexual exercer a heterossexualidade, agindo de acordo com o que a sociedade denomina 

de normal. O fato de o transexual optar por fazer a cirurgia de mudança de sexo não implica 

em dizer que ele vai, após mudar de sexo, a ter relacionamentos com pessoas do, agora, sexo 

oposto. Tal fato provoca um verdadeiro conflito nos operadores do dispositivo da 

transexualidade, uma vez que “para muitos profissionais, não é possível compreender a 

homossexualidade entre os/as transexuais” (BENTO, 2004, p. 167). 

De fato a existência de mulheres transexuais lésbicas e de homens transexuais 

gays implica dizer que nem sempre a busca pela adequação ao gênero está vinculada com a 

heterossexualidade, na verdade se observa “a necessidade de se interpretar a identidade de 

gênero, a sexualidade, a subjetividade e o corpo como modalidades relativamente 

independentes”. (BENTO, 2004, p. 171)  
 

1.1.4 Gênero, sexualidade e o mundo contemporâneo 

 

A afirmação “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” de Simone de 

Beauvoir15 embora tenha sido empregada inicialmente no movimento feminista, passou a ter 

significado também para a construção do gênero, pois conforme afirma Louro (2008, p. 18) 

“não é o momento do nascimento e da nomeação de um corpo como macho ou como fêmea 

                                                           
15 Autora de “O segundo sexo”, considerado uma marca fundamental no pensamento feminista do século XX, 
abrindo caminhos para a teorização em torno das desigualdades construídas em função das diferenças entre os 
sexos. Composto por dois volumes (Factos e Mitos e A experiência vivida), o livro debate a situação da mulher, 
do ponto de vista biológico, sociológico e psicanalítico, inaugurando problemáticas relativas às instâncias de 
poder na sociedade contemporânea e às diferentes formas (tantas vezes conflituais) de dominação. Disponível 
em: <http://feministactual.wordpress.com/2008/01/09/simone-de-beauvoir-ninguem-nasce-mulher-torna-se-
mulher/>. Acesso em 07.jun.2014 

http://feministactual.wordpress.com/2008/01/09/simone-de-beauvoir-ninguem-nasce-mulher-torna-se-mulher/
http://feministactual.wordpress.com/2008/01/09/simone-de-beauvoir-ninguem-nasce-mulher-torna-se-mulher/
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que faz deste um sujeito masculino ou feminino.” Pelo contrário, a construção do gênero e da 

sexualidade ocorre durante toda a vida, de forma contínua e infindável. 

Discorrendo sobre a construção do gênero humano e as influências sociais e 

culturais que atuam neste campo, Louro (op. cit.) ressalta que: 

 

A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se através de inúmeras 
aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é 
empreendida de modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável 
de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre 
inacabado. Família, escola, igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, 
por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por 
muito tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram absolutos, quase 
soberanos. 
 

Discorrendo sobre as ideias de Judith Butler16 com relação ao conceito de 

gênero, Rodrigues (2005, s/i) afirmou que “o principal embate de Butler foi com a premissa 

na qual se origina a distinção sexo/gênero: sexo é natural e gênero é construído”, ressaltando 

que o que importa na verdade é a cultura formadora do indivíduo e não apenas o seu aspecto 

biológico. 

Na tentativa de desconstruir o par sexo/gênero da política feminista, Rodrigues 

(2005) relata que Butler passa a: 

 

Repensar teoricamente a "identidade definida" das mulheres como categoria 
a ser defendida e emancipada no movimento feminista [...]. O problema que 
ela apontou foi o da inexistência desse sujeito que o feminismo quer 
representar. Esse era um debate acadêmico preexistente no qual Butler se 
inseriu como uma das pensadoras que, de alguma forma, radicalizou aquilo 
que a teoria feminista já problematizava (RODRIGUES, 2005, s/i).  
 

Criticando a teoria feminista que admitia o conceito de gênero como 

culturalmente construído, distinto do de sexo, como naturalmente adquirido e que serviram 

para “defender perspectivas „desnaturalizadoras‟ sob as quais se dava, no senso comum, a 

associação do feminino com fragilidade ou submissão, e que até hoje servem para justificar 

preconceitos”, Butler , segundo Rodrigues (2005, s/i) “apontou para o fato de que, embora a 

                                                           
16 Judith Butler é filósofa pós-estruturalista, feminista e teórica da Queer Theory Suas reflexões contribuíram 
para renovar amplamente os estudos feministas e as teorias de gênero, assim como os estudos contemporâneos 
em filosofia e ética. Butler é atualmente professora na cátedra Maxine Elliot, do Departamento de Retórica e 
Literatura Comparada da University of California, em Berkeley; é igualmente professora visitante da Columbia 
University, no departamento de Inglês e Literatura. Em 2009, recebeu o Andrew W. Mellon Foundation‟s 
Distinguished Achievement Award por sua contribuição ao legado das Humanidades. Desde 2006 Judith Butler 
atua como Hannah Arendt Professor de Filosofia no European Graduate School (EGS), Suíça. (Disponível em: 
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/politicaetrabalho/article/view/12860/7415>) 
 



29 

 

teoria feminista considere que há uma unidade na categoria mulheres, paradoxalmente 

introduz uma divisão nesse sujeito feminista”. O autor ressalta ainda que: 

  

Butler quis retirar da noção de gênero a idéia(sic) de que ele decorreria do 
sexo e discutir em que medida essa distinção sexo/gênero é arbitrária. Butler 
chamou a atenção para o fato de a teoria feminista não problematizar outro 
vínculo considerado natural: gênero e desejo. 

 

Rodrigues (2005) ressalta que para Butler o fato da teoria feminista defender a 

identidade dada pelo gênero e não pelo sexo “escondia a aproximação entre gênero e essência, 

entre gênero e substância”. O autor continua relatando que segundo Butler “aceitar o sexo 

como um dado natural e o gênero como um dado construído, determinado culturalmente, seria 

aceitar também que o gênero expressaria uma essência do sujeito”. 

Partindo da afirmação “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” de Simone de 

Beauvoir, Butler aponta para o fato de que "não há nada em sua explicação [de Beauvoir] que 

garanta que o 'ser' que se torna mulher seja necessariamente fêmea" (BUTLER, 2003, p. 27 

apud Rodrigues, 2005, s/i). Em argumentos contrários as teorias feministas, Butler ressaltou 

que o gênero seria um fenômeno inconstante, contextual e que não denotaria um ser 

substantivo, sendo, portanto, “um ponto relativo de convergência entre conjuntos específicos 

de relações, cultural e historicamente convergentes" (BUTLER, 2003, p. 29 apud Rodrigues, 

2005, s/i). 

Fazendo uma crítica às dicotomias produzidas pela divisão sexo/gênero, Butler 

contribuiu para o desmonte da ideia de um sujeito uno, afirmando Rodrigues (2005, s/i) que 

“um dos desdobramentos do pensamento de Butler seria o fortalecimento das teorias queer, 

dos movimentos de gays, lésbicas e transgêneros e de um certo abandono do feminismo como 

uma bandeira ultrapassada”. 

 Mas qual o significado da palavra queer? De fato é uma palavra de origem 

estrangeira e que não possui tradução para o português, porém, passou a ser utilizada para 

xingar e insultar os sujeitos não heterossexuais, tais como os gays, lésbicas, travestis e 

transgêneros. Com o tempo, esses mesmos sujeitos se apoderaram do termo e deram um novo 

significado, como afirma Ribeiro (2011, s/i): 

Queer durante muitos anos funcionou como insulto, xingamento para 
sujeitos não heterossexuais: gays, lésbicas, transgêneros, travestis, entre 
outros. O interessante nessa história é que foram esses mesmos sujeitos que 
assumiram a palavra queer para identificá-los como bizarros, estranhos, 
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esquisitos, mas fundamentalmente para representar „a diferença que não quer 
ser assimilada ou tolerada‟. Ou seja, perturbar, transgredir, desestabilizar é o 
mote dos sujeitos que se sentem queer. 

 

Ressaltando o caráter sexual imposto pela sociedade, o qual é dado no 

nascimento, com a denominação do sexo do recém-nascido (menino ou menina), Louro 

(2008) apud Ribeiro (2011, s/i) afirma que: 

 

O ato da nomeação supõe o sexo como um „dado‟ anterior à cultura e lhe 
atribui (sic) um caráter imutável, a-histórico e binário. Diante disso, afirma 
que não se pode fugir da ordem prevista pela sociedade: querendo ou não, os 
sujeitos ficam acorrentados a essa nomeação. 

 

Porém, alguns sujeitos, não seguirão essa normatividade social, romperão 

regras, transgredindo aquilo que, em tese, estava pré-determinado e, por conta disso, sofrerão 

as consequências por não se amoldarem ao que a sociedade deles espera, como frisa Ribeiro 

(2011, s/i): 

 

Esses sujeitos queer serão os alvos preferidos das pedagogias corretivas que 
tentarão recuperá-los ou se for o caso, puní-los, baní-los. Um trabalho 
pedagógico contínuo e repetitivo será acionado para que marquem nos 
corpos, sobretudo os mais frágeis, para inscrever „o gênero e a sexualidade 
legítimos’! (grifo do autor) 

 

Importante frisar que em se tratando de gêneros e sexualidade se percebe que o 

terreno hoje em dia é bem vasto, não se admitindo mais falar no antigo esquema binário, vale 

dizer, masculino e feminino ou heterossexual e homossexual. Percebe-se, cada vez mais, que 

as fronteiras que tratam do gênero e sexo estão sendo ultrapassadas, ou ainda, que a fronteira 

é exatamente o lugar que algumas pessoas vivem. Neste sentido, Louro (2008, p. 21) relata “a 

posição de ambiguidade entre as identidades de gênero e/ou sexuais é o lugar que alguns 

escolheram para viver”. 

Essa verdadeira pluralidade sexual que é vista e aceita por alguns setores 

sociais, que por sua vez passam a consumir determinados produtos culturais advindos dessa 

pluralidade, enfrenta uma oposição de setores tradicionais, que baseados nos valores da 
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família tradicional realizam desde campanhas até “ataques de extrema agressão e violência 

física”. (LOURO, 2008, p. 21) 

Apesar do desenvolvimento da sociedade e da aceitação do que se chama de 

“diferente”, a posição do homem branco heterossexual de classe média urbana, que foi 

construída ao longo da história como sujeito ou identidade referência, ainda persiste. 

Qualquer caractere que fuga a esse padrão ainda sofre discriminação, como acentua Louro 

(2008, p. 22):  

 

Continuamente, as marcas da diferença são inscritas e reinscritas pelas 
políticas e pelos saberes legitimados, reiteradas por variadas práticas sociais 
e pedagogias culturais. Se, hoje, as classificações binárias dos gêneros e da 
sexualidade não mais dão conta das possibilidades de práticas e de 
identidades, isso não significa que os sujeitos transitem livremente entre 
esses territórios, isso não significa que eles e elas sejam igualmente 
considerados. 

 

Contudo, percebe-se um avanço social no que diz respeito às novas 

possibilidades sexuais e aos novos modelos familiares, o que comprova que a reprovação 

desta ou daquela conduta, forma de agir ou preferência, seja em qual campo for, incluindo-se 

o sexual, é mais uma questão cultural. Nesta linha de pensamento, Louro (2008, p. 22-23) 

afirma que: 

 

Aprendemos a viver o gênero e a sexualidade na cultura, através dos 
discursos repetidos da mídia, da igreja, da ciência e das leis e também, 
contemporaneamente, através dos discursos dos movimentos sociais e dos 
múltiplos dispositivos tecnológicos. As muitas formas de experimentar 
prazeres e desejos, de dar e de receber afeto, de amar e de ser amada/o são 
ensaiadas e ensinadas na cultura, são diferentes de uma cultura para outra, de 
uma época ou de uma geração para outra. E hoje, mais do que nunca, essas 
formas são múltiplas. As possibilidades de viver os gêneros e as 
sexualidades ampliaram-se. As certezas acabaram. Tudo isso pode ser 
fascinante, rico e também desestabilizador. Mas não há como escapar a esse 
desafio. O único modo de lidar com a contemporaneidade é, precisamente, 
não se recusar a vivê-la. 

 

Desse modo, ao longo desse primeiro capítulo fizemos uma análise, que se 

quer genealógica, nos moldes foucaultianos, para pensarmos como foi possível inventar a 

sexualidade como objeto científico a partir do século XIX e, ao longo do XX e XXI, tornamos 

as vivências sexuais passíveis de todo um processo de normalização que tem como função 

precípua normatizar a vida sexual dos indivíduos dividindo-os em categorias que sinalizarão a 

diferença entre o normal e o patológico. Nesse sentido, pretendemos no próximo capítulo 
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problematizar a relação entre estas categorias, vistas como anormais, e a sua interação com os 

dispositivos de segurança pública, que presos a uma sociabilidade conservadora, ao que nos 

parece, entram em conflito consigo mesmo ao ter que mediar ações de segurança humana, ou 

seja, normatização das condutas possíveis no chamado espaço público. 
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CAPÍTULO II 
 
2.1 AS PRÁTICAS DE ESTADO: dispositivos de segurança e a abordagem ao 
público de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros (LGBT) 
 
 
2.1.1 Estrutura da Segurança Pública no Brasil 

 

A Segurança Pública no Brasil está definida na nossa Carta Magna, 

especificamente no Título V, Capítulo III, onde seu artigo 144 define a formação e atribuição 

das nossas polícias, portanto tem-se: 

 

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das 
pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. 

 

Portanto, os órgãos policiais no âmbito da União são a Polícia Federal, Polícia 

Rodoviária Federal e a Polícia Ferroviária Federal. Já nos estados, os órgãos policiais são as 

polícias civis e as polícias militares, cada qual com suas atribuições definidas. 

Com relação às atribuições que cada polícia possui a Constituição pátria 

ressalta que, a Polícia Federal trata das infrações penais contra a ordem política e social ou 

detrimento de bens, serviços e interesses da União ou de suas entidades autárquicas e 

empresas públicas, bem como infrações que tenham repercussão interestadual ou 

internacional e exija repressão uniforme17, segundo a lei. Além de prevenir e reprimir o 

tráfico de drogas, o contrabando e o descaminho, exercer as funções de polícia marítima, 

aérea e de fronteiras e, por fim, exercer com exclusividade as funções de polícia judiciária da 

União. 

                                                           
17 O termo repressão uniforme faz referência à possibilidade da Polícia Federal investigar os crimes comuns, 
como crimes contra o patrimônio, desde que os criminosos atuem em vários estados, por exemplo. A princípio a 
atribuição para a apuração desses delitos seria da polícia civil, porém, como um grupo criminoso pode atuar em 
mais de um ente federativo, os crimes praticados por esse grupo, se apurados pelas polícias estaduais, poderiam 
não ser vinculados uns aos outros. Por esse motivo, a Polícia Federal estaria autorizada a atuar de forma a 
reprimir todas as condutas ilegais uniformemente e em todos os estados.  
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Ainda segundo a carta Magna, a Polícia Rodoviária Federal possui como 

atribuição o patrulhamento ostensivo das rodovias federais e a Polícia Ferroviária Federal se 

destina ao patrulhamento ostensivo das ferrovias federais.  

De outro modo, as polícias civis estaduais possuem a função de polícia 

judiciária, ou seja, são responsáveis por apurar e investigar as infrações penais, salvo as 

militares, ressalvada a competência da União e são dirigidas, exclusivamente, por delegados 

de carreira, bacharéis em direito. 

Já as polícias militares são destinadas ao patrulhamento ostensivo e 

manutenção da ordem pública. E por fim. Os corpos de bombeiros militares com atribuição de 

atividades da defesa civil e outras previstas em lei. 

Com relação ao seu objeto, Mascarenhas (2011) afirma que as polícias são 

divididas em três espécies: administrativa, de segurança (ou vigilância) e judiciária. A polícia 

administrativa possui a atribuição de limitar bens jurídicos individuais em prol do interesse da 

administração pública, e é dividida em subespécies, como a polícia sanitária, a das profissões, 

a dos transportes, a das comunicações, a ambiental e a edilícia. A polícia de segurança tem o 

objetivo de preservar a ordem pública através de medidas preventivas, para que os crimes 

sejam evitados, enquanto a polícia judiciária investiga as infrações penais ocorridas, 

identificando a autoria delitiva e apontando a materialidade a fim de embasar a ação penal. 

O referido autor continua a destacar que o policiamento preventivo visa a 

garantir a ordem pública, impedindo a prática de delitos. É realizado de forma ostensiva a fim 

de evitar ou combater o delito pelas polícias militares dos Estados e do Distrito Federal, a 

quem cabe, por previsão constitucional, além ou por meio daquele, a preservação da ordem 

pública. 

Cabe ressaltar que outras instituições policiais atuam na prevenção dos delitos, 

como ocorre, por exemplo, com o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nos trechos de 

rodovias federais ou quando a polícia civil ou federal realizam operações ou se deslocam em 

diligências, promovendo, de certa forma, um policiamento de prevenção de eventuais delitos. 

No que tange à Polícia Rodoviária Federal, o Decreto n° 1.655/1995, que define a 

competência da Polícia Rodoviária Federal, em seu artigo 1° afirma: 

 

  Art. 1° À Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, integrante da 
estrutura regimental do Ministério da Justiça, no âmbito das rodovias 
federais, compete:  
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I - realizar o patrulhamento ostensivo, executando operações relacionadas 
com a segurança pública, com o objetivo de preservar a ordem, a 
incolumidade das pessoas, o patrimônio da União e o de terceiros;  
II - exercer os poderes de autoridade de polícia de trânsito, cumprindo e 
fazendo cumprir a legislação e demais normas pertinentes, inspecionar e 
fiscalizar o trânsito, assim como efetuar convênios específicos com outras 
organizações similares;  
III - aplicar e arrecadar as multas impostas por infrações de trânsito e os 
valores decorrentes da prestação de serviços de estadia e remoção de 
veículos, objetos, animais e escolta de veículos de cargas excepcionais;  
IV - executar serviços de prevenção, atendimento de acidentes e salvamento 
de vítimas nas rodovias federais;  
V - realizar perícias, levantamentos de locais boletins de ocorrências, 
investigações, testes de dosagem alcoólica e outros procedimentos 
estabelecidos em leis e regulamentos, imprescindíveis à elucidação dos 
acidentes de trânsito;  
VI - credenciar os serviços de escolta, fiscalizar e adotar medidas de 
segurança relativas aos serviços de remoção de veículos, escolta e transporte 
de cargas indivisíveis;  
VII - assegurar a livre circulação nas rodovias federais, podendo solicitar ao 
órgão rodoviário a adoção de medidas emergenciais, bem como zelar pelo 
cumprimento das normas legais relativas ao direito de vizinhança, 
promovendo a interdição de construções, obras e instalações não 
autorizadas;  
VIII - executar medidas de segurança, planejamento e escoltas nos 
deslocamentos do Presidente da República, Ministros de Estado, Chefes de 
Estados e diplomatas estrangeiros e outras autoridades, quando necessário, e 
sob a coordenação do órgão competente;  
IX - efetuar a fiscalização e o controle do tráfico de menores nas rodovias 
federais, adotando as providências cabíveis contidas na Lei n° 8.069 de 13 
junho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente);  
X - colaborar e atuar na prevenção e repressão aos crimes contra a vida, os 
costumes, o patrimônio, a ecologia, o meio ambiente, os furtos e roubos de 
veículos e bens, o tráfico de entorpecentes e drogas afins, o contrabando, o 
descaminho e os demais crimes previstos em leis.  

 

Percebe-se, pois, da leitura do Decreto 1.655/95, que a competência da Polícia 

Rodoviária Federal não se resume apenas ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais, 

sendo, portanto, bem mais ampla visto que atua na prevenção de delitos de toda natureza. 

 

2.1.2 Grupos Vulneráveis, Comunidade LGBT e a Discriminação Policial 

 

Em um país com dimensões continentais como é o Brasil, é natural que a 

convivência de seus habitantes, pouco mais de 200 milhões, segundo o último Censo 

(ESTADÃO, 2013), provoque determinados conflitos que têm que ser dirimidos com a 

aplicação da legislação. De acordo com Martins (2009, p. 04): 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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A cultura brasileira é resultado de um sincretismo que uniu costumes de 
diversos povos e os caracteres genéticos que compõem as nossas raízes são 
frutos de uma secular miscigenação de etnias, gerando uma diversidade que 
proporciona ao Brasil, uma imensurável riqueza social e cultural. 

 

Nesse ambiente de diversidade, as diferenças geralmente são convertidas em 

desigualdades, tornando o ambiente propício para a violação de direitos, em espaços públicos 

e privados, transformando em vulneráveis as pessoas que estejam em condições diferentes 

(MARTINS, 2009, p.04). 

Neste sentido, pode-se conceituar grupo vulnerável como “um conjunto de 

pessoas que por questões ligadas a gênero, idade, condição social, deficiência e orientação 

sexual, tornam-se mais suscetíveis à violação de seus direitos” (MARTINS, 2009, p. 09). 

Diante desse conceito, extrai-se que os membros da comunidade LGBT, em face de sua 

orientação sexual, pertencem aos grupos vulneráveis, assim como as crianças e os 

adolescentes, a população de rua, as pessoas com deficiência física, dentre outros.  

Importante ressaltar que o conceito de grupo vulnerável difere do de minoria, 

uma vez que este último está relacionado a aspectos étnicos, linguísticos e religiosos, 

conforme ressalta Martins (2009, p. 09): 

 

A diferença básica é que as minorias estão limitadas aos aspectos étnicos, 
linguísticos (sic) e religiosos e os grupos vulneráveis, por sua vez, estão 
relacionados com as características especiais que as pessoas adquirem em 
razão da idade, gênero, orientação sexual, deficiência física ou sofrimento 
mental e condição social.  

  

Contudo, deve-se considerar que um conceito não elimina o outro, uma vez que 

pode existir uma pessoa que reúna atributos para fazer parte de uma minoria, bem como 

pertencer a um grupo vulnerável, como por exemplo, um homossexual árabe que vive no 

nosso País, que neste caso pertence a uma minoria étnica – árabe -, bem como faz parte do 

grupo vulnerável em virtude de sua orientação sexual. 

Não se pode olvidar que os membros da comunidade LGBT são 

constantemente afrontados, no que tange aos seus direitos fundamentais, pois como afirma 

Mott em ensaio apresentado na XIX Conferência Nacional dos Advogados, 

OAB/Florianópolis, em setembro de 2005, “os homossexuais continuam sendo as principais 

vítimas do preconceito e da discriminação”, sendo, dentre as minorias sociais, os mais 

vulneráveis, segundo o autor. 
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Tais preconceitos e atentados aos direitos ocorrem, inclusive, por aqueles que 

deveriam preservar e garantir esses mesmos direitos - os policiais – e, apesar dos dispositivos 

legais, normativos e constitucionais que existem, as afrontas aos direitos continuam. 

Dentre os dispositivos elencados, observa-se que a Constituição Federal 

dispõe:  

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 

I – (...); 

II – (...); 

III – (...); 

IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 
idade e quaisquer outras formas de discriminação. (grifo nosso) 

 

Verifica-se, após uma análise ampliativa, que dentre os objetivos fundamentais 

da nossa Carta Magna está elencado a vedação de qualquer preconceito a pessoa em virtude 

de sua condição sexual ou orientação sexual, ou seja, tal situação não deve ser justificativa 

para um tratamento discriminatório, principalmente por agentes públicos.  

Ademais, o policial quando age está representando diretamente sua instituição 

e o Estado, portanto se pratica algum tipo de abuso ou ato de discriminação, tal fato negativo 

atinge toda uma coletividade, pois conforme Martins (2009, p. 43): 

 

A atividade policial é um componente visível da prática do Estado na 
construção da paz social. As ações dos policiais não são vistas nem 
avaliadas pela sociedade como individuais. Pelo contrário, são vistas como 
indicador do comportamento da Instituição Policial como um todo. O 
policial age sob a autoridade direta do Estado que lhe conferiu poderes 
especiais. Por esse motivo as ações individuais do Policial, como o abuso de 
autoridade, o uso excessivo da força, corrupção e tortura, podem ter um 
efeito devastador na imagem de toda a Instituição, gerando traumas que nem 
sempre o tempo poderá superar. 

     

Portanto, espera-se do agente de segurança uma conduta respeitosa e livre de 

preconceitos na execução de seus procedimentos e, por mais que ele possua suas convicções 

políticas, filosóficas, morais e religiosas, isso não deve interferir ou balizar a execução de seu 

trabalho, uma vez que ele (policial) foi treinado, em tese, para atender aos ditames legais. 
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Na prática o que se observa é que os profissionais de segurança pública ainda 

não conseguiram se desvencilhar das amarras do preconceito, principalmente no tocante a 

sexualidade e orientação sexual, e acabam agindo de forma diferenciada quando se trata de 

membros da comunidade LGBT.  

De outro modo, esse tratamento diferenciado pode ser justificado pelo fato dos 

policiais não terem recebido o treinamento ou a orientação devida para lidar com os grupos 

vulneráveis, entre eles os membros da comunidade LGBT, uma vez que: 

 

O policial, em sua rotina de trabalho, está habituado a procedimento-padrão 
com pessoas que podem locomover-se normalmente e entender o que lhes é 
solicitado. Quando depara com uma pessoa com característica que a torna 
diferente das demais, como deficiência física, orientação sexual, idade 
avançada, entre outras, o policial encontra, por vezes, dificuldades no trato 
com elas (grifo nosso) (MARTINS, 2009, p.41).  

  

Percebe-se que um grande desafio que se tem, ainda nos dias de hoje, é 

justamente pensar segurança pública para a comunidade LGBT em virtude, por um lado, do 

preconceito que ainda orienta o tema, uma vez que “as sexualidades tidas como desviantes são 

lidas do ponto de vista de religiões que não admitem nem aceitam a diversidade sexual ou 

uma orientação sexual diferente do padrão heterocêntrico” (AVELAR, 2011, p. 09). 

Outro desafio consiste em capacitar e treinar os agentes de segurança estatais, 

uma vez que conforme Avelar (op.cit.) “a atividade de polícia exige um profissional que saiba 

lidar com as pessoas, sem discriminá-las nem privilegiá-las, de forma imparcial, com 

habilidade para garantir-lhes direitos e resolver conflitos, serena e indiscriminadamente”.  

A questão primordial que o policial deve ter em mente não é a de tratar os 

membros da comunidade LGBT como alguém que precisa de assistencialismo ou piedade, 

mas sim, como um cidadão que merece respeito e dignidade, sendo necessário, em virtude de 

sua condição diferenciada, receber do Estado e de seus agentes o tratamento adequado, 

através de procedimentos que fogem do padrão em determinados momentos. 

 

2.1.3 Legislação Nacional e Internacional aplicada aos Direitos Humanos  

 

O direito pode ser traduzido como um título, ou seja, uma reinvindicação que 

qualquer pessoa pode fazer em relação à outra, de forma que ao exercitar esse direito, não 

impeça que outrem possa exercitar o seu (cf. ROVER, 2005). 
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No que tange aos Direitos Humanos, estes são definidos conforme Rover 

(2005, p. 72) como “títulos legais que toda pessoa possui como ser humano. São universais e 

pertencem a todos, rico ou pobre, homem ou mulher. Esses direitos podem ser violados, mas 

não podem jamais ser retirados de alguém”. O autor acrescenta ainda que os Direitos 

Humanos são direitos legais, ou seja, fazem parte da legislação, sendo, por conseguinte, 

protegidos pelas constituições e legislações nacionais da maioria dos países do mundo. 

A principal fonte legislativa nacional relativa aos Direitos Humanos se trata da 

nossa Constituição Federal, a qual esboça, em seu artigo 1º, o princípio da dignidade da 

pessoa humana como fundamento do nosso país, in verbis: 

  

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel 
dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

I - a soberania; 
II - a cidadania 
III - a dignidade da pessoa humana; 
IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 
V - o pluralismo político. (grifo nosso) 

 

Ressalte-se que o fato de existir o chamado estado de direito, bem como o 

respeito que se deve ter por ele, resulta na situação em que as liberdades, os direitos, os 

deveres e as obrigações estão incorporados na lei e devem ser obedecidos por todos, sem 

diferenciações, garantindo, por conseguinte, que as pessoas serão tratadas de forma equitativa, 

desde que estejam submetidas a condições semelhantes (ROVER, 1998, p. 143 apud 

VIANNA; MEIER JÚNIOR, 2009, p. 24). 

Esse tratamento igualitário encontra respaldo tanto na legislação nacional18 

como em instrumentos normativos internacionais, os quais foram introduzidos no Brasil 

conforme previsão constitucional19, e possui como objetivo maior a proteção dos Direitos 

Humanos.  

                                                           
18 “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade” [...]. (BRASIL, Constituição Federal, Art. 5º, caput) 
19 O artigo 84 da Constituição Federal, que trata das competências privativas do Presidente da República, prevê, 
em seu inciso VIII, a possibilidade de celebração de tratados, convenções e atos internacionais, desde que 
sujeitos a referendo do Congresso Nacional.  
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A Declaração Universal dos Direitos Humanos é considerada o instrumento de 

maior importância no que tange a proteção desses direitos. Adotada pela Assembleia Geral da 

Organização das Nações Unidas (ONU) em 1948 e, apesar de não ser um tratado, foi criada 

com o objetivo de haver um documento que pudesse fornecer uma estrutura para orientação e 

interpretação das disposições e obrigações de direitos humanos contidas na carta da ONU 

(ROVER, 2005). Dissertando sobre a importância da referida Declaração Universal, o autor 

afirma que: 

 

Não há um único instrumento de direitos humanos elaborado desde a adoção 
da Declaração que não seja baseado nas disposições desta ou que não faça 
referência direta às disposições contidas no texto. E ainda, muitas das 
disposições da Declaração Universal foram inseridas nas Constituições e 
legislações nacionais de Estados Membros da ONU. (ROVER, 2005, p. 80) 
 

Ainda dentre os instrumentos normativos internacionais, pode-se citar o Pacto 

Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, que foi adotado pela XXI Sessão da 

Assembleia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, que passou a ser adotado 

pelo Brasil após a promulgação do Decreto nº 592, em 6 de julho de 1992, e que ratifica a 

igualdade de tratamento, conforme se observa pela leitura do seu artigo 26, in verbis: 

 

Todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito, sem discriminação 
alguma, a igual proteção da Lei. A este respeito, a lei deverá proibir 
qualquer forma de discriminação e garantir a todas as pessoas proteção igual 
e eficaz contra qualquer discriminação por motivo de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, 
situação econômica, nascimento ou qualquer outra situação. (grifo nosso) 

 

Outro instrumento internacional importante é o Código de Conduta para os 

Funcionários Responsáveis pela Aplicação da Lei, adotado por intermédio da resolução 

34/169, de 17 de dezembro de 1979, da Assembleia Geral das Nações Unidas, e que, apesar 

de não ser um tratado, pertence a uma categoria dos instrumentos que proporcionam normas 

orientadoras aos Governos sobre questões relacionadas com direitos humanos e justiça 

criminal. 
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O Código consiste de oito artigos, cada um acompanhado de comentários 

explicativos, sendo definido o termo Funcionários Responsável pela Aplicação da Lei nos 

comentários do artigo 1º como: 

 

Todos os agentes da lei, quer nomeados, quer eleitos, que exerçam poderes 
policiais, especialmente poderes de detenção ou prisão. Nos países onde os 
poderes policiais são exercidos por autoridades militares, quer em uniforme, 
quer não, ou por forças de segurança do Estado, será entendido que a 
definição dos funcionários responsáveis pela aplicação da lei incluirá os 
funcionários de tais serviços.  

 

O referido Código ressalta, em seu artigo 2º, a importância dos policiais, 

enquanto encarregados da aplicação da lei, conforme a definição já vista, respeitarem os 

direitos humanos, bem como dispensar tratamento digno a todas as pessoas, quando do 

cumprimento do seu dever. 

O Estado brasileiro, no âmbito das relações internacionais, é regido pelos 

princípios da prevalência dos direitos humanos, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, 

repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade e concessão de asilo político, conforme disposto no artigo 4º, da Constituição 

Federal, o que implica dizer que os direitos e garantias não excluem outros decorrentes do 

regime e dos princípios por ela adotados, ou contidos em tratados internacionais que o Brasil 

seja signatário (BRASIL, artigo 5º, §2º).  

Portanto, percebe-se que os tratados que versem sobre Direitos Humanos 

celebrados pelo Brasil assumem uma grande importância em nosso ordenamento jurídico, 

uma vez que podem, inclusive, adquirir status de norma constitucional20, merecendo um 

tratamento especial pela Administração Pública.  

No que diz respeito especificamente à comunidade LGBT, apesar de não se 

tratar de uma legislação específica e sim de propostas de ações governamentais que visam à 

promoção dos Direitos Humanos aos membros desse grupo vulnerável, pode-se citar o Plano 

Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos LGBT, o qual foi fruto do 

compromisso do Governo Federal com a implementação de políticas públicas que 

contemplem ações de combate à homofobia e de promoção da cidadania e dos direitos 

humanos.  
                                                           
20 “Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais” (BRASIL, artigo 5º, §3º). 
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O referido plano, elaborado pela Secretaria Especial de Direitos Humanos 

(SEDH) da Presidência da República em 2009, fez a previsão de várias diretrizes voltadas à 

proteção dos direitos dos LGBT´s, dentre elas se destaca a diretriz nº 5.32, a qual ressalta a 

necessidade de uma formação e capacitação contínua de atores públicos e sociais na temática 

da diversidade de orientação sexual e identidade de gênero. 

O plano foi dividido em dois eixos estratégicos e ressaltou que a defesa dos 

direitos dos membros da comunidade LGBT: 

 

Dependerá do desenvolvimento de ações intersetoriais amplas e 
coordenadas, que envolvam todos os níveis de proteção social e busquem 
promover uma mudança não apenas nas condições de vida, mas também nas 
relações sociais e na cultura brasileira para o reconhecimento das pessoas 
LGBT como cidadã(o)s e sujeitos de direitos (BRASIL, SEDH, 2009, p. 20). 

 

O Eixo Estratégico I se referiu à promoção e socialização do conhecimento; 

formação de atores; defesa e proteção dos direitos; sensibilização e mobilização. A estratégia 

1 desse Eixo Estratégico – promoção e socialização do conhecimento sobre o tema LGBT – 

fez referência a três ações que deveriam ter sido implementadas pelo Ministério da Justiça 

(MJ) e a Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), no que o próprio plano 

denominou de médio prazo, ou seja, para as propostas que a execução estivesse contemplada 

nos orçamentos dos anos de 2010 e 2011. Tais ações diziam respeito especificamente à 

capacitação dos profissionais de segurança pública na temática LGBT, como se observa: 

 

Estratégia 1.1.8 – Ação: Propor a inclusão de temas e disciplinas relativas à 
orientação sexual, diversidade sexual e cultural e identidade de gênero 
nos currículos dos cursos de formação de militares e de policiais civis e 
militares, extensivo às Guardas Municipais. 
Estratégia 1.1.9 – Ação: Capacitar e sensibilizar gestores, operadores de 
direito e agentes sociais na área de segurança pública com ênfase nas 
relações de raça, religião de matriz africana, etnia, gêneros, orientação 
sexual, identidade de gênero e direitos humanos. 
Estratégia 1.1.10 – Ação: Inserir no currículo das academias de segurança 
pública capacitação, formação inicial e continuada em direitos humanos e 
princípios internacionais de igualdade e não discriminação derivada de 
homofobia, inclusive em relação à orientação sexual e identidade de 
gênero. (grifo nosso) (BRASIL, SEDH, 2009, p.22). 

 

Verifica-se, portanto, que já existem instrumentos normativos e propostas 

governamentais voltadas aos agentes de segurança pública no sentido de promover 

capacitações, bem como que suas formações sejam pautadas no respeito à diversidade e 
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orientação sexual, bem como as questões que envolvam a identidade de gênero, mas até que 

ponto estas propostas foram devidamente efetivadas, promovendo um tratamento mais digno 

aos membros da comunidade LGBT. 

 

2.1.4 A abordagem policial  

 

O ato de abordar um cidadão indo de encontro ao seu direito 

constitucionalmente garantido de ir e vir, ou seja, o direito a liberdade de locomoção 

esculpido no artigo 5º, inciso XV, encontra guarida em nosso ordenamento jurídico, pois se 

trata de um ato administrativo e “não há que se falar em abuso de autoridade [...] quando 

limitações à liberdade são impostas àqueles que ameaçam a ordem pública, a incolumidade 

física das pessoas e de seu patrimônio” (PONTES; CARNEIRO; RAMIRES, 2011, p. 87). 

De fato, a abordagem policial representa, sem dúvida, um fator inibidor do 

cometimento de delitos, caracterizando-se por ser uma autêntica representação das atribuições 

da polícia preventiva, na qual os agentes verificam, dentre outros aspectos, a documentação 

dos cidadãos, bem como os objetos que estes mesmos cidadãos estão trazendo consigo. 

Contudo, tais limitações devem obedecer a determinadas formalidades legais e respeitando 

determinados princípios21 que vão reger a ação policial.  

Em nosso cotidiano, a abordagem policial se torna um elemento comum na 

relação entre a polícia e o público em geral, sendo definida por Ramos e Musumeci (2005, p. 

53) apud Pinc (2007, p. 1) como “situações peculiares de encontro entre polícia e população, 

em princípio não relacionadas ao contexto criminal”. Complementando a definição de 

abordagem, Pinc (2007, p. 1) ressalta que: 

 

A abordagem representa um encontro da polícia com o público e os 
procedimentos adotados pelos policiais variam de acordo com as 
circunstâncias e com a avaliação feita pelo policial sobre a pessoa com que 
interage, podendo estar relacionada ao crime ou não. Essa é uma ação 
policial proativa, que ocorre durante as atividades de policiamento, cujos 
procedimentos prevêem (sic) a interceptação de pessoas e veículos na via 
pública e a realização de busca pessoal e vistoria veicular, com o objetivo de 
localizar algum objeto ilícito, como drogas e arma de fogo. A decisão de agir 
é exclusiva do policial e é respaldada por lei. 
 

                                                           
21

 A abordagem policial, por se tratar de um ato administrativo, uma vez que o profissional de segurança pública 
é um agente público, deve ser pautada nos princípios esculpidos no caput do artigo 37 da nossa Carta Magna, 
quais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (PONTES; CARNEIRO; 
RAMIRES, 2011) 
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O policial tem, portanto, o poder discricionário22 para agir, ou seja, tem certa 

liberdade dentro de alguns limites legais, não podendo esta referida liberdade ser confundida 

com arbitrariedade, uma vez que esta última extrapola os limites da lei. 

Essa prerrogativa que a Administração Pública possui de limitar, em 

determinados casos previstos em lei, o exercício dos direitos individuais em prol da 

coletividade é chamado poder de polícia e se encontra definido no Código Tributário 

Nacional, em seu artigo 78, in verbis: 

 

Art. 78. Considera-se poder de polícia atividade da administração pública 
que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, regula a 
prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse público 
concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, à disciplina da 
produção e do mercado, ao exercício de atividades econômicas dependentes 
de concessão ou autorização do Poder Público, à tranquilidade pública ou ao 
respeito à propriedade e aos direitos individuais ou coletivos.  
Parágrafo único. Considera-se regular o exercício do poder de polícia 
quando desempenhado pelo órgão competente nos limites da lei aplicável, 
com observância do processo legal e, tratando-se de atividade que a lei tenha 
como discricionária, sem abuso ou desvio de poder. 
 

Portanto, o poder de polícia é um instrumento que existe à disposição da 

Administração Pública para, caso necessário, conter os abusos praticados por particulares no 

gozo de suas liberdades. Através do poder de polícia não só a liberdade individual como 

também a propriedade fica passível de restrição, desde que haja o interesse da coletividade, 

sendo a abordagem policial um desses instrumentos que podem ocasionar esta restrição 

(PONTES; CARNEIRO; RAMIRES, 2011).  

Vale salientar que apesar desse poder de polícia ter um amplo alcance, uma vez 

que abrange diversas áreas de atuação23, possui limitações que são estabelecidas pela 

compatibilização dos direitos fundamentais da pessoa24 com o direito da coletividade. Com 

                                                           
22 A discricionariedade pode ser definida como “a margem da liberdade conferida pela lei ao administrador a fim 
de que este cumpra o dever de integrar com sua vontade ou juízo a norma jurídica, diante do caso concreto, 
segundo critérios subjetivos próprios, a fim de dar satisfação aos objetivos consagrados no sistema legal”. 
(MELO, 2007, p. 414 apud PONTES; CARNEIRO; RAMIRES, 2011, p. 42) 
23 O poder de polícia abrange diversas áreas de atuação da Administração Pública que vão desde a proteção à 
moral e aos bons costumes, passando pela preservação da saúde pública, pelo controle de publicações, pela 
segurança das construções e dos transportes, até os aspectos afetos à segurança nacional. (PONTES; 
CARNEIRO; RAMIRES, 2011, p. 46) 
24 Uma expressão bastante utilizada é a que se refere a gerações dos direitos fundamentais, o que gera uma ideia 
de gradação. Assim, os direitos fundamentais de primeira geração referem-se aos direitos individuais e políticos, 
cuja finalidade era limitar o poder opressor do Estado a favor dos indivíduos. Esses direitos tiveram origem nas 
doutrinas iluminista e jus naturalista, dos séculos XVII e XVIII, englobando a vida, liberdade, propriedade, 
igualdade formal, as liberdades de expressão coletiva, os direitos de participação política e, ainda, algumas 
garantias processuais individuais. Com o declínio do Estado Liberal, surge o chamado Welfare State (Estado 
Social), cujo objetivo primordial era minimizar a injustiça e permitir aos cidadãos uma melhoria na qualidade de 
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relação às limitações do poder de polícia, Lopes apud Pontes; Carneiro; Ramires (2011, p. 47) 

ressalta que “os limites do poder de polícia administrativa são sempre demarcados pelo 

interesse social em conciliação com os direitos fundamentais do indivíduo assegurados na 

Constituição da República”. 

Ainda no que tange a abordagem policial, outro fato que merece ser 

considerado é o que define ou justifica a conduta do agente de segurança pública em executar 

a abordagem propriamente dita, além da busca pessoal, uma vez que o policial deve atender 

aos mandamentos legais para que sua conduta não seja considerada arbitrária. Neste sentido, 

faz-se necessário analisar a fundada suspeita, a qual encontra previsão legal no Código de 

Processo Penal in verbis: 

 

A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando 
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou 
de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for 
determinada no curso de busca domiciliar (BRASIL, CÓDIGO DE 
PROCESSO PENAL, 2010). 

 

Percebe-se, por conseguinte, que para executar a busca pessoal, dentro dos 

ditames legais, o agente deve ter uma fundamentação palpável, com base em relatos de 

testemunhas ou diante de fatos concretos, procurando evitar ao máximo a subjetividade, pois 

conforme preleciona Nucci (2007, p. 502): 

 

Fundada Suspeita: é requisito essencial e indispensável para a realização da 
busca pessoal, consistente na revista do indivíduo. Suspeita é uma 
desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela 
qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, 
quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, 
unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, 
de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa 
porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele 
mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida 
impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e 
impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas 
continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação 
ou seus agentes podem – e devem – revistar pessoas em busca de armas, 

                                                                                                                                                                                     

vida. Tem-se, nesse momento, um Estado intervencionista e assistencial, que adotava práticas no campo social. 
Daí serem de segunda geração tais direitos chamados de sociais. Os direitos de terceira geração relacionam-se 
aos direitos coletivos e difusos, vez que transcendem o homem-indivíduo, como, por exemplo, o direito ao meio 
ambiente sadio, o direito do consumidor, o direito ao desenvolvimento econômico sustentável e a conservação 
do patrimônio cultural. Os direitos de quarta geração referem-se à universalização dos direitos humanos, ao 
cosmopolitismo, à democracia universal e aos direitos de solidariedade. Eles representam a quebra das fronteiras 
estatais. Por fim, já se fala nos direitos fundamentais de quinta geração, sendo aqueles relacionados à realidade 
virtual, em razão do grande desenvolvimento da internet (GOMES; FREITAS, 2014, s/i). 
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instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, 
elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e 
fundamentadamente (grifo nosso). 

 

O que se procura, na verdade, é garantir que a ação policial seja motivada por 

situações reais, evitando que preconceitos e estigmatizações passem a nortear a conduta dos 

policiais na execução de seu trabalho. 

Neste sentido, a abordagem policial aos membros da comunidade LGBT deve 

ser pautada na legalidade e no respeito aos direitos humanos, devendo o agente de segurança, 

quando da execução do seu trabalho, livrar-se das amarras do preconceito e demonstrar ser 

um profissional que executa um trabalho para o qual foi, em tese, treinado.  

Isso não significa que os membros da comunidade LGBT são portadores de 

privilégios em relação aos demais cidadãos, mas que tenham, tão somente, durante uma 

abordagem policial ou até uma busca pessoal, caso seja necessária, seus direitos plenamente 

respeitados, independente de sua identidade de gênero.  

Assim, o que se espera do agente de segurança pública é que respeite a 

diversidade e procure adequar o tratamento de acordo com o nome social do abordado, 

inclusive no tocante a busca pessoal, uma vez que o Código de Processo Penal ressalta em seu 

artigo 249 que “a busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento 

ou prejuízo da diligência”. Portanto, espera-se que em se tratando de busca pessoal em 

transexuais ou travestis femininos, o referido procedimento seja feito, preferencialmente, por 

uma policial feminina, excetuando o caso de prejuízo da ação policial.    

No próximo capítulo, discutir-se-á de modo mais amiúde acerca dos discursos 

dos policiais rodoviários federais sobre sua formação, capacitação, a abordagem e as possíveis 

dificuldades que esses atores encontram para lidar com o público LGBT. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 A ABORDAGEM DA PRF À COMUNIDADE LGBT: sabemos lidar com 

a diversidade? 

 

3.1.1 A pesquisa de campo: desafios e avanços 

 

Para que o estudo sobre a Abordagem Policial ao Público Homo, Bi e 

Transexual na cidade de João Pessoa – PB fosse executado, foi necessário fazer uso dos 

procedimentos e estratégicas metodológicas adequadas. Neste sentido, Minayo (1993) ressalta 

que a metodologia, como conjunto de técnicas, tem que fazer uso de instrumentos claros, 

coerentes e elaborados, com vistas a aliar os impasses teóricos a prática. 

No que diz respeito ao conceito, o termo Metodologia pode ser definido, 

conforme Mezzaroba e Monteiro (2009, p. 49), como “o estudo dos métodos utilizados no 

processo de conhecimento”, podendo também ser “o caminho do pensamento e a prática 

exercida na abordagem da realidade.” (MINAYO, 1993, p. 16). 

Com relação ao método, este pode ser traduzido como uma junção de etapas, 

dispostas de forma ordenada, as quais devem ser realizadas na investigação da verdade, com o 

objetivo de alcançar determinado fim ou no estudo de uma ciência (GALIANO apud 

OLIVEIRA, 2003). 

A natureza da vertente metodológica desta pesquisa teve uma abordagem 

mista, ou seja, quali-quantitativa, uma vez que “o conjunto de dados quantitativos e 

qualitativos não se opõem, complementam-se na verdade, excluindo qualquer dicotomia, uma 

vez que a realidade abrangida por eles interage dinamicamente” (MINAYO, 1993, p. 22). No 

que diz respeito à pesquisa quantitativa, Mezzaroba e Monteiro ressaltam (2009, p. 110): 

 

A pesquisa qualitativa também pode possuir um conteúdo altamente 
descritivo e pode até lançar mão de dados quantitativos incorporados em 
suas análises, mas o que vai preponderar sempre é o exame rigoroso da 
natureza, do alcance das interpretações possíveis para o fenômeno estudado 
e (re) interpretado de acordo com as hipóteses do pesquisador. 
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Os mesmos autores asseveram ainda que a adoção de procedimentos de 

quantificação é útil se o objeto de sua pesquisa se prestar a qualquer tipo de medição, fato que 

ocorrerá na pesquisa em questão (MEZZAROBA e MONTEIRO, 2009). 

Com relação ao método de procedimento que foi utilizado, a pesquisa teve um 

caráter de levantamento, uma vez que conforme Santos (2010, p. 192), “Refere-se aos estudos 

interrogando-se, de forma clara e direta, indivíduos dos quais se objetiva saber o 

comportamento”. Ainda com relação ao levantamento, Gil (1999, p. 70) afirma que: 

 

As pesquisas deste tipo se caracterizam pela interrogação direta das pessoas 
cujo comportamento se deseja conhecer. Basicamente, procede-se à 
solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do 
problema estudado para em seguida, mediante análise quantitativa, obter as 
conclusões correspondentes dos dados coletados. 

 

No caso específico da presente pesquisa, os indivíduos que foram estudados 

são policiais rodoviários federais que atuaram na região metropolitana de João Pessoa e que 

abordaram membros da comunidade LGBT ou que atenderam ocorrências policiais 

envolvendo esses mesmos membros. 

Na análise dos dados da pesquisa utilizou-se a análise de conteúdo, a qual 

conforme Bardin (1977) apud Ramos e Salvi (2009, p. 01) é “um conjunto de instrumentos 

metodológicos que se aperfeiçoa constantemente e que se aplica a discursos diversificados”, 

servindo, por conseguinte, para as pesquisas de natureza qualitativa, bem como para as de 

natureza quantitativa (RAMOS e SALVI, 2009), adequando-se, portanto, a pesquisa em 

questão, a qual possui uma natureza quali-quantitativa. Neste mesmo sentido, Caregnato e 

Mutti (2005, p. 05) apontam que “a análise de conteúdo pode ter tanto uma interpretação 

quantitativa como qualitativa”, corroborando, portanto, com o que foi dito anteriormente. 

Com relação à escolha do instrumento de coleta de dados, deve-se considerar o 

tipo de estudo, bem como os objetivos pretendidos, necessitando de uma boa elaboração e 

dimensionamento para que, assim, o resultado esperado seja alcançado (SANTOS, 2010). 

Dessa forma, para a presente pesquisa foi utilizada a técnica de questionário, que para 

Severino (2007, p. 125) “é um conjunto de questões que, articuladas, destinam-se a levantar 



49 

 

as informações necessárias, de forma escrita por parte dos sujeitos pesquisados, para que se 

possa conhecer sua opinião sobre o assunto abordado”.  

Corroborando com o pensamento, Gutiérrez-Dávila e Sicila (2005, p. 124) 

definem questionário como “um instrumento que se utiliza para a obtenção de dados, formado 

por um conjunto de perguntas que compõe um corpo estruturado e a partir do qual podemos 

conseguir os objetivos da medida”. Para esses autores, o questionário é caracterizado por um 

conjunto de itens bem ordenados e bem apresentados, devendo sua resposta ser por escrito e 

limitada. 

No presente trabalho foram utilizados dois questionários, os quais foram 

aplicados para um grupo de policiais rodoviários federais (PRF´s). O primeiro deles teve 

como objetivo traçar um perfil dos policiais envolvidos na pesquisa. O segundo procurou 

verificar o comportamento destes policiais quando do atendimento a ocorrências que 

envolvam membros da comunidade LGBT – sejam vítimas, autores ou suspeitos de delitos - 

bem como se estes policiais já haviam recebido algum tipo de treinamento da instituição a que 

pertencem no tocante à forma de agir, além das técnicas e comandos verbais em ocorrências 

deste tipo. 

Para construção da amostra, utilizou-se os PRF´s que efetivamente estavam 

trabalhando no trecho da rodovia BR 230, que abrange a região das praias, desde o município 

de Cabedelo - PB até João Pessoa – PB, no período de veraneio ou seja, no período 

compreendido entre dezembro de 2013 a fevereiro de 2014, uma vez que há um aumento da 

população variável em virtude das festividades e do período de férias, totalizando, portanto, 

12 policiais. O universo da amostra portanto, referiu-se a 140 (cento e quarenta) policiais 

rodoviários federais que trabalham na grande João Pessoa – PB, de acordo com informações 

verbais cedidas pela 14ª. Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, localizada na cidade 

citada. 

Conforme prelecionam Gutiérrez-Dávila e Sicila (2005), o processo de escolha 

da amostra que vai fazer parte de um estudo se faz necessário, uma vez que, por questões 

práticas e de tempo, não poderia o pesquisador incluir todos os sujeitos que fazem parte de 

uma população ou de determinado universo. Neste sentido, a amostra poderia ser definida 

como um subconjunto de sujeitos que fazem parte de determinada população. 

Com relação ao método de abordagem foi utilizado o método dedutivo que 

conforme preleciona Mezzaroba e Monteiro (2009, p.65):  
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Parte de argumentos gerais para argumentos particulares. Primeiramente, são 
apresentados os argumentos que se consideram verdadeiros e 
inquestionáveis para, em seguida, chegar a conclusões formais, já que essas 
conclusões ficam restritas única e exclusivamente à lógica das premissas 
estabelecidas. 

 

Após a coleta de dados, esses foram tabulados e analisados a partir de 

programas computacionais. 

 

3.1.2 Pensando os sujeitos da pesquisa: uma abordagem socioeconômica 

 

De forma a se construir um perfil básico, tanto profissional quanto pessoal, dos 

entrevistados, foi aplicado um questionário objetivo o qual foi composto de 4 perguntas que 

subsidiaram a construção dos gráficos abaixo elencados.  

Gráfico 1: Faixa etária dos entrevistados 

0 1 2 3 4

mais de 30 até 35 anos

mais de 35 até 40 anos

mais de 40 até 45 anos

mais de 45 até 50 anos

mais de 50 até 55 anos

Fonte primária: 2014 

 

A primeira questão dizia respeito à faixa etária dos entrevistados. Para a análise 

foram criados intervalos que variaram de 5 em 5 anos, onde foi observado da amostra que as 

faixas etárias com maiores incidência estavam situadas entre os entrevistados que possuíam 

mais de 35 até 40 anos e mais de 40 até 45 anos, cada uma com 4 policiais, ou seja, 

totalizando 66,7% da amostra. 



51 

 

A outra parcela da amostra foi distribuída entre os policiais que possuíam mais 

de 50 até 55 anos – 2 policiais situados neste intervalo – e entre os policiais que possuíam 

mais de 30 até 35 anos e os que estavam com mais de 45 até 50 anos de idade, com 1 policial 

em cada, respectivamente. 

Percebe-se que a amostra é composta por pessoas plenamente adultas e que já 

possuem sua concepção formada acerca dos conceitos que foram tratados na presente 

pesquisa. Desse modo, de acordo com o IBGE25 (2010) vemos que no Brasil a tendência é de 

um aumento da população adulta. 

Gráfico 2: Tempo de atividade dos entrevistados na Polícia Rodoviária Federal (PRF) 

0 1 2 3 4 5 6 7

de 5 a 10 anos

de 10 a 15 anos

de 15 a 20 anos

 Fonte primária: 2014 

 

A segunda pergunta do questionário objetivo teve como fundamento descobrir 

o tempo de atividade (trabalho) que cada entrevistado tinha na instituição PRF. Observou-se 

que mais da metade da amostra – 7 de um total de 12 policiais – possuía de 15 a 20 anos de 

serviços prestados à sociedade vinculados a PRF. Outra parcela de amostra – 3 policiais – 

possuía de 10 a 15 anos e, por fim, 2 policiais possuíam de 5 a 10 anos.  

A amostra, portanto, foi formada por policiais que já possuíam, em sua 

maioria, grande experiência de atividade policial, fato comprovado pelo tempo de serviço, 

                                                           
25 Disponível em: <http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12&uf=00>. Acesso em 29. 
Nov. de 2014 

http://www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=12&uf=00
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bem como plenamente estáveis no serviço público, uma vez que passaram pelo estágio 

probatório26. 

Gráfico 3: Sexo dos entrevistados 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Masculino

Feminino

 Fonte primária: 2014 

 

O terceiro gráfico diz respeito à terceira pergunta que foi feita, a qual teve 

como objetivo identificar o sexo dos entrevistados, feita as devidas considerações sobre o 

referido termo, uma vez que o mais adequado seria gênero, porém, optou-se por utilizar o 

mais popular, uma vez que os entrevistados poderiam não compreender a pergunta. 

Viu-se, portanto, que a maioria dos entrevistados foi do sexo masculino – 10 de 

um total de 12 – o que só demonstra o fato de que a força de segurança pública ainda é 

formada, em sua maioria e apesar de existirem mudanças neste aspecto, por um público 

pertencente ao sexo masculino27. Dissertando sobre a questão da predominância masculina 

tanto nas forças armadas como nas instituições policiais, Moreira (2011) apud Prado et. al 

(2014, p. 63) ressalta que: 

Até o início do século XX, a premissa da não virilidade, que excluía o corpo 
de mulheres do mundo da caserna, será utilizada nas justificativas simbólicas 
da necessidade de inclusão de mulheres nesse espaço, como forma de 
civilizar e modernizar as forças policiais e as forças armadas. 

  

                                                           
26 “Art. 41. São estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento 
efetivo em virtude de concurso público”. (BRASIL, CF, 2013) 
27 Ressalte-se que o mais indicado, conforme visto anteriormente seria a utilização da variável gênero. 
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Gráfico 4: Orientação sexual dos entrevistados 
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 Fonte primária: 2014 

 

A última questão do questionário objetivo foi relativa à orientação sexual dos 

entrevistados. Percebeu-se, através do gráfico, que 100% da amostra se autodeclarou 

heterossexual. 

 

3.1.3 As “visões” dos agentes sobre a abordagem policial à comunidade LGBT 

 

Os dados obtidos com as entrevistas foram tratados com a utilização da análise 

de discurso de Bardin (1977), como já comentado anteriormente. 

 Da análise das entrevistas foram elencadas 7 categorias, de acordo com os 

temas tratados. Cada categoria englobava subcategorias, que diziam respeito às respostas 

dadas pelos entrevistados. Os dados foram distribuídos em tabelas, as quais estão divididas 

em categorias, com suas respectivas subcategorias, bem como exemplos de discursos e o 

número de evocadores, conforme se observa na sequência. 
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Quadro 1 - Conhecimento dos policiais acerca do conceito de orientação sexual 

CATEGORIA 1  SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE DISCURSO NÚMERO DE 
EVOCADOR 

 

 

 

 

 

 

Conhecimento 
acerca da 
orientação 
sexual 

Associa orientação 
sexual com opção 
sexual 

[...] orientação sexual é a 
vertente que o cidadão, o 
indivíduo escolhe pra sua 
opção sexual [...] ele gosta 
de homens ou ele gosta de 
mulheres ou ele gosta de 
mulheres e homens [...] 

 

4 

[...] é a preferência que cada 
pessoa tem sobre... em 
relação ao sexo, se tem 
preferência de mesmo sexo, 
de ser indiferente... se sexo 
de... em relação a sexos 
diferentes [...] 

[...] entendo que significa a 
opção de escolha da pessoa 
com relação à... ao sexo em 
si [...] 

[...] dentro do que a 
sociedade hoje define e 
como uma escolha de 
relacionamento dela, 
quando se trata de sexo, de 
opções sexuais mesmo. 

 

Tendência [...] tendência a gostar ou 
agir conforme a preferência 
sexual. 

 

1 

Afinidade [...] imagino que seja aquilo 
que você aprende sobre qual 
a sua afinidade, é... em fazer 
sexo com pessoas do mesmo 

1 



55 

 

ou de outro sexo. 

Confunde orientação 
sexual com 
educação/moralizaçã
o 

[...] orientação que é dado às 
pessoas, aos filhos de uma 
forma geral, sobre os 
procedimentos, as normas, 
sobre o que é certo, o que 
são órgãos genitais, como 
proceder os cuidados 
necessários, tanto do ponto 
de vista de higiene como 
durante a relação sexual 

 

2 

[...] seria mais dirigido às 
doenças sexualmente 
transmissíveis [...] 

Diz saber para se 
proteger 

[...] vontade expressa da sua 
sexualidade, da sexualidade 
do ser humano em si. Eu, 
por exemplo, sou 
heterossexual, masculino 
[...] 

1 

Não sabe [...] orientação sexual que 
cada um escolhe para si. 

3 

[...] dá uma ideia a pessoa 
do tipo de sexo que tem 
entre homem-mulher, 
mulher-mulher, homem-
homem 

Fonte primária: 2014 

 

A primeira categoria ressaltou o conhecimento pelos entrevistados acerca do 

significado do conceito de orientação sexual. Percebeu-se que a maioria dos entrevistados - 4 

evocadores de um total de 12 - associou orientação sexual com opção sexual, sendo esta a 

primeira subcategoria28. Outra grande parcela (3 evocadores) demonstrou não saber o 

                                                           
28Segundo Blommer (2003) a orientação homossexual é um dos quatro componentes da sexualidade humana. 
Caracteriza-se como uma duradoura atração emocional, romântica, sexual ou afetiva para com indivíduos do 
mesmo gênero. Os outros três componentes da sexualidade são o sexo biológico, a identidade de gênero (o 
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significado do termo através dos seus discursos, o que demonstra total desconhecimento 

acerca da temática.  

Outra subcategoria elencada foi relativa ao fato de se confundir orientação 

sexual com educação/moralização associando a questão das doenças sexualmente 

transmissíveis, bem como a higiene dos órgãos genitais, gerando uma confusão com os 

termos, uma vez que foi feita uma análise literal do termo orientação sexual, por falta de 

conhecimento dos entrevistados. 

Ainda com relação à primeira categoria, percebeu-se que um entrevistado teve 

à necessidade de afirmar veementemente sua condição heterossexual masculina, fato que 

chamou à atenção, uma vez que ele associou o significado de orientação sexual a sexualidade 

ou vida sexual ativa, portanto, viu-se uma clara tentativa de afirmação de sua condição de 

“macho” perante seus pares, sendo, por esse motivo, elencada a subcategoria que diz respeito 

ao conhecimento do termo como tentativa de se proteger. 

Relacionadas à primeira categoria se encontram ainda as subcategorias 

“Afinidade” e “Tendência”, uma vez que dois evocadores relacionaram orientação sexual a 

esses dois termos em conjunto com o ato sexual em si, ou seja, relataram que seria a afinidade 

ou a tendência que determinada pessoa teria em ter relações sexuais, seja com parceiros do 

mesmo ou de outro sexo. 

 

Quadro 2 - Conhecimento dos policiais acerca do conceito de identidade de gênero 

CATEGORIA 2 SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE 
DISCURSO 

NÚMERO DE 
EVOCADOR 

 

 

 

Conhecimento 
acerca de 
identidade de 

Confunde com a 
forma de se vestir 

[...] se ele é homem 
ele se veste como 
homem, se ele é 
mulher ele se veste 
como mulher, se ele 
é um transexual, ele 
é um homem, mas 
se veste como 

1 

                                                                                                                                                                                     

sentido psicológico de ser macho ou fêmea) e o papel sexual-social (adesão às normas culturais de 
comportamento masculino ou feminino).O termo adequado é orientação sexual e não opção sexual, pois não é 
algo que possamos mudar de acordo com o desejo próprio da pessoa. 
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gênero mulher [...] 

Associa com opção 
sexual 

[...] é você 
conseguir 
determinar qual é a 
preferência sexual 
de cada um, de cada 
pessoa [...] 

2 

[...] a pessoa se 
identificar dentro 
daquele sexo, né? 
Definir a sua opção 
sexual [...] 

 

Escolha [...] a pessoa 
escolher sobre que 
gênero quer ser: 
feminino ou 
masculino [...] 

1 

Associa aos gêneros 
masculino e 
feminino 

[...] saber o gênero 
masculino e 
feminino [...] 

3 

[...] gênero na 
minha concepção é 
se você é o 
masculino e o 
feminino, dentro da 
língua portuguesa, 
né? [...] Masculino 
e feminino, que são 
os dois tipos de 
gênero que a gente 
costuma identificar 
[...] 

[...] definição do 
gênero ao qual eu 
pertenço: 
masculino, 
feminino [...] 
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Não sabe Desconheço. 5 

Não. 

Não [...] se ouvi, 
não estou lembrado 
não [...] 

Identidade de 
gênero? Não. 

[...] você ter a 
identidade que se 
qualifica nos 
diversos ramos 
sexuais da 
sociedade [...] 

Fonte primária: 2014 

No que diz respeito à segunda categoria, esta está relacionada com o 

conhecimento dos entrevistados sobre o significado de identidade de gênero29. Observou-se 

que quase metade dos entrevistados – 5 de um total de 12 - não sabia sequer o significado do 

termo, alguns, inclusive, alegaram jamais ter ouvido algo parecido, o que pode significar que 

o tema em questão não está sendo debatido entre os profissionais de segurança pública, seja 

no trabalho ou até em cursos que estes realizem dentro da sua instituição. 

Dentro dessa categoria houve os que associaram identidade de gênero, de 

forma direta, aos gêneros masculino e feminino – 3 de um total de 12 - , não fazendo nenhum 

tipo de vinculação ao sentimento pessoal ou como a pessoa realmente se vê ou se autodefine, 

observou-se uma verdadeira associação à questão morfológica e anatômica, o que diverge 

totalmente do real conceito de identidade de gênero, uma vez que esta nem sempre se 

corresponde ao sexo de nascimento do indivíduo. 

                                                           
29 De acordo com Ribeiro (s/i) a identidade de gênero, por sua vez, costuma ser menos compreendida. Ao passo 
que a orientação sexual se refere a outros, a quem nos relacionamos, a identidade de gênero faz referência a 
como nos reconhecemos dentro dos padrões de gênero estabelecidos socialmente. Existem dois sexos, mulher e 
homem, e dois gêneros, feminino e masculino. Embora a maioria das mulheres se reconheça no gênero feminino 
e a maioria dos homens no masculino, isto nem sempre acontece. Falamos, então, de pessoas cujo sexo biológico 
discorda do gênero psíquico: são os travestis e transexuais, ou transgêneros. Disponível em: 
<http://www.plc122.com.br/orientacao-e-identidade-de-genero/entenda-diferenca-entre-identidade-
orientacao/#axzz3HeihS6v5>. Acesso em 30.Out.2014 

 

http://www.plc122.com.br/orientacao-e-identidade-de-genero/entenda-diferenca-entre-identidade-orientacao/#axzz3HeihS6v5
http://www.plc122.com.br/orientacao-e-identidade-de-genero/entenda-diferenca-entre-identidade-orientacao/#axzz3HeihS6v5
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Houve, ainda, o que ressaltou que a identidade de gênero se refere a uma 

simples escolha do indivíduo (1 de um total de 12 entrevistados), ou seja, há liberalidade 

pessoal em ter a identidade de gênero masculina ou feminina, como se fosse algo simples e 

com possibilidades de mudanças de acordo com o estado de ânimo do indivíduo. 

Outra subcategoria foi a daqueles que confundiram identidade de gênero com 

opção sexual (2 de um total de 12 entrevistados), ou seja, associaram a atração afetiva sexual 

ou ao simples desejo, demonstrando, também, não ter conhecimento sobre o significado. 

A subcategoria que mais se aproximou do conceito de identidade de gênero foi 

a que confundiu o conceito com a forma de se vestir, uma vez que o único entrevistado, de um 

total de 12, elencou a possibilidade de existir um homem, mas que se veste de mulher, dando 

margem ao entendimento de que ele (o homem) ver-se-ia como uma mulher, por isso adotaria 

e usaria roupas femininas, apesar de ter confundido os conceitos, uma vez que denominou 

esse caso de transexualismo, confundindo, portanto, com o conceito de travesti. 

 

Quadro 3 - Conhecimento sobre o conceito de comunidade LGBT 

CATEGORIA 3 SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE 
DISCURSO 

NÚMERO DE 
EVOCADOR 

 

 

Conhecimento 
sobre o conceito 
de comunidade 
LGBT 

 

 

 

 

 

 

Sabe o significado da 
sigla LGBT mas não 
entende o conceito de 
comunidade 

[...] pelas siglas deve ser: 
lésbicas, gays, bissexuais e 
transexuais ou travestis 
[...] 

 

5 

[...] Lésbicas, gays, 
bissexuais e transexuais, 
acredito que seja isso [...] 

[...] Lésbicas, gays, 
bissexuais e transexuais 
[...]  não sei se é uma 
comunidade já organizada 
[...] 

[...]L, lésbicas; G, gays; B, 
bi e T, trans. Trans seria o 
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que? Transexuais? [...] 

[...] Lésbicas, gays e 
transexuais [...] 

 

Entende o significado 
de comunidade, mas 
demonstra preconceito 

[...] junção das pessoas 
tradicionalmente lésbicas, 
gays, bichas e transexuais 
[...] numa forma de se 
tornar mais forte e 
defender seus ideais e seus 
pensamentos [...] 

1 

 

 

 

 

 

Confunde como 
opção/orientação sexual 

[...] São as pessoas que se 
envolvem exatamente com 
lésbicas, gays, pessoas 
afins [...] 

3 

[...] pessoas que tem como 
opção sexual [...] lésbicas, 
gays, é faltou o B e o T 
[...] 

[...] essa sigla envolve 
essas categorias, vamos 
dizer assim... de 
orientações sexuais [...] 

Normalização da 
heterossexualidade 

[...] grupo de pessoas que 
tem a orientação sexual 
fora daquela normal, do 
hetero [...] 

1 

 

 

 

 

Não sabe 

[...] desconheço. Já li a 
respeito, mas não consegui 
memorizar [...] 

2 

[...] não sei assim ao pé da 
letra o que seria [...] mas 
antes até tinha outra sigla 
[...] que ela foi substituída 
pela LGBT e era não sei o 
que lá afins [...] essa 
LGBT veio substituir [...] 
englobar vários itens [...] 

Fonte primária: 2014 
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Com relação à terceira categoria, a qual foi relativa ao conhecimento sobre o 

conceito de comunidade LGBT, apenas um dos entrevistados mostrou ter conhecimento do 

que seria a comunidade LGBT, porém, seu relato foi marcado pelo preconceito, na medida em 

que usou termos pejorativos, tais como “bichas”, quando se referiu a determinadas pessoas 

que fariam parte da comunidade, sendo, portanto, alocado na subcategoria relativa aos que 

entendem o conceito de comunidade LGBT, porém demonstram preconceito30. 

Quase metade dos entrevistados – 5 de um total de 12 – soube definir o que a 

sigla LGBT significava, ou seja, Lésbicas, Gays, Bissexuais e Travestis ou Transexuais, como 

disseram, porém não conseguiram aliar ao conceito de comunidade, ou seja, que tais 

indivíduos estejam unidos de forma a buscar direitos e garantias e em prol da não 

discriminação. 

Um dos entrevistados ressaltou que a comunidade LGBT se tratava de um 

grupo de pessoas que tinham a orientação sexual fora do que ele denominou de normal, vale 

dizer, heterossexual. Adotou-se, neste caso, o discurso da heteronormalização, vigente no 

final do século XIX e início do século XX, que teve como objetivo atribuir à 

homossexualidade um caráter patológico31.  

Houve ainda os que aliaram o conceito de comunidade LGBT a opção sexual 

ou orientação sexual (25% dos entrevistados), uma vez que relataram que a sigla era referente 

às pessoas que tinham diversas orientações sexuais, sem explicar que orientações sexuais 

seriam essas, bem como ressaltaram que seriam as pessoas que se envolveriam ou teriam 

como opção sexual as lésbicas e os gays, com um discurso carregado de preconceito e 

demonstrando não ter o mínimo conhecimento do que realmente o termo significa. 

A última subcategoria da terceira categoria foi a dos que não sabiam nada a 

respeito da comunidade LGBT – 2 de um total de 12 entrevistados – os quais ressaltaram já 

ter lido alguma coisa a respeito, mas que não se recordavam, ficando claro que não tinham o 

menor conhecimento sobre o tema. 

                                                           
30O preconceito demonstrado tem uma explicação social, na medida em que a sexualidade do ser humano 
“envolve os desejos, os sentimentos, as atitudes, os valores e os comportamentos que dizem respeito ao erotismo 
humano, mas suas manifestações dependem das representações sociais em diferentes contextos culturais e 
momentos históricos” (BOZON, 2004, s/i apud ANACLETO; MAIA, 2010, p. 56). 
31Vieira (2009), em seu artigo as múltiplas faces da homossexualidade na obra freudiana, ressalta que Freud 
destaca o caráter natural e não patológico da homossexualidade, indo de encontro ao que era defendido no final 
do século XIX, uma vez que ressalta as influências dos costumes sociais nas suas formulações sobre a 
sexualidade. 
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Quadro 4 - Formação dos policiais para abordagem de membros da comunidade LGBT 

CATEGORIA 4 SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE 
DISCURSO 

NÚMERO DE 
EVOCADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formação para 
abordagem de 
membros da 
comunidade LGBT 

 

 

 

 

 

 

 

Nunca recebeu 

[...] Não. Nenhum 10 

[...] Não [...] era 
tudo direcionado ao 
cidadão em geral, 
sem especificar 
nenhuma 
comunidade [...] 

[...] como abordar o 
sexo masculino e 
como abordar o 
sexo feminino. Não 
havia essas 
minúcias, né? [...] 

[...] Não. Na 
instituição, nenhum 
[...] 

[...] quando entrei 
na polícia e 
anteriormente no 
curso de formação, 
não recebi nenhum 
tipo de orientação 
[...] 

[...] Nunca 
recebemos. 
Inclusive já 
passamos por 
dificuldades em 
determinadas 
ocasiões, mas 
nunca recebemos 
qualquer 
treinamento [...] 

 [...] Na minha 
formação em 2002, 

1 
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Recebeu de forma 
indireta 

eu não lembro [...] 
mas durante a vida 
de atualização de 
cursos, dentro da 
instituição, eu já 
recebi [...] a cadeira 
de direitos humanos 
foi abordado sobre 
o tema 

 

 

Aprendeu que não 
há distinção de 
tratamento 

[...] independente 
da comunidade ou 
não, eles são 
tratados da mesma 
forma, com toda 
igualdade, com 
todos os direitos e 
com o mesmo 
respeito, 
independente de ser 
LGBT ou não [...] 

1 

Fonte primária: 2014 

A quarta categoria analisou se os entrevistados tiveram em sua formação 

policial algum tipo de treinamento ou como proceder, caso viessem a realizar abordagens a 

membros da comunidade LGBT. Dentro dessa categoria surgiram 3 subcategorias, de acordo 

com as respostas dos entrevistados. A primeira delas é a dos que nunca receberam qualquer 

tipo de treinamento ou orientação em como proceder caso realizem a abordagem de algum 

LGBT – 10 de um total de 12 entrevistados – o que denota uma falta de preocupação 

institucional na capacitação de seus policiais, uma vez que não sendo orientados ou ensinados 

a lidar com as diversas situações que podem surgir no seu dia a dia de trabalho, não se pode 

exigir outro comportamento a não ser a bagagem educacional que esse profissional carrega, a 

qual pode estar eivada de vícios e preconceitos32. Não se pode exigir outra conduta dos 

policiais a não ser a que lhes foi ensinada, portanto, se não foram capacitados a entender que 

determinados grupos devem, em virtude da situação ímpar que ocupam dentro do contexto 

                                                           
32 Neste sentido, medidas voltadas para a capacitação dos agentes de segurança pública já vem sendo adotadas 
em alguns estados do Brasil, como é o caso do Rio de Janeiro, onde inspetores da polícia civil foram capacitados 
no atendimento a comunidade LGBT. (Disponível em: <http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=18856>. 
Acesso em 30. Out. 2014) 

http://www.policiacivil.rj.gov.br/exibir.asp?id=18856
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social, receber um tratamento diferenciado em determinadas situações, utilizando as 

concepções da justiça distributiva de Aristóteles33, não se pode acusar apenas tais 

profissionais pelo seu comportamento e tratamento diante das minorias. 

Outra subcategoria é a referente aos que receberam algum tipo de capacitação 

no que tange a abordagem de membros da comunidade LGBT, porém, de forma indireta, ou 

seja, houve uma capacitação em direitos humanos onde o tema LGBT foi tratado, mas de 

forma genérica, não sendo possível, neste caso, tratar de uma maneira pormenorizada o tema. 

Ainda com relação à formação, houve uma situação em que o entrevistado 

considerou não ser necessário dispensar tratamento diferenciado aos membros da comunidade 

LGBT, independente da situação, alegando que eles são sempre tratados da mesma forma que 

as demais pessoas, com todo respeito e igualdade de direitos, porém não foi considerado o 

fato desses indivíduos serem considerados minorias, devendo, na medida do possível, serem 

tratados de forma diferenciada, na medida de sua desigualdade. 

 

Quadro 5 - Abordagem a membros da comunidade LGBT 

CATEGORIA 5 SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE 
DISCURSO 

NÚMERO DE 
EVOCADOR 

 

 

Lidou diretamente 
com a abordagem a 
membros da 
comunidade LGBT 

Realizou e sentiu-se 
capacitado 

[...] não vi a 
necessidade de 
tratar de uma forma 
diferenciada, tratei 
como um cidadão 
comum, sem me 
ater à orientação 
sexual [...] 

7 

Sim, já realizei [...] 
me achei 
capacitado porque 
entendo e aceito 
[...] 

[...] agi com 

                                                           
33“A justiça distributiva é chamada também de justiça geométrica, consiste propriamente em tratar igualmente 

aos iguais, e desigualmente aos desiguais” (PEREIRA; SANTOS; SOARES, 2009, p.2). 
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naturalidade [...] tão 
pouco me senti 
constrangido ou 
ofendido em 
fiscalizar [...] 

Sim. Porque eu 
tenho orientação de 
tentar trata-lo sem 
preconceito [...] 

[...] respeitei, ele se 
portou também de 
forma ordeira [...] 
não havia nenhum 
momento para 
trata-lo desigual 
[...] 

Senti normal [...] 
abordei 
normalmente como 
ser humano, 
independente de 
sexo [...] 

Sim. É uma 
abordagem normal, 
tratando como uma 
pessoa normal, um 
cidadão, um 
condutor, 
independente da 
sua orientação 
sexual [...] 

[...] me senti 
confortável. Só uma 
situação que eu 
abordei um 
cidadão; ele 
aparentemente 
apresentava ser um 
ser feminino e 
quando eu pedi a 
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sua documentação, 
ele apresentou um 
RG com a foto 
masculina e o seu 
nome diferente [...] 

Realizou e não se 
sentiu capacitado 

[...] da melhor 
forma, não [...] 

3 

Sim [...] eu tive um 
pouco de receio [...] 

[...] eu procuro até 
me evadir desse 
tipo de abordagem 
[...] 

Realizou e sentiu-se 
confortável 

[...] não me senti 
constrangido, nem 
acreditei que 
precisava de um 
treinamento 
especial [...] 

5 

[...] hoje em dia, 
queira ou não, há 
no nosso convívio 
[...] vemos 
diariamente pessoas 
dessa comunidade, 
então já tratamos 
isso com 
naturalidade [...] 

[...] Normal, sem 
nenhum problema. 

Realizou e não se 
sentiu confortável 

[...] a dificuldade 
que a gente sente é 
na hora de 
perguntar qual é o 
sexo, a gente vê que 
a pessoa é daquele 
sexo, mas aí fica; às 
vezes até não dá 
nem para identificar 

1 
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qual é o sexo [...] 

Não realizou [...] eu procuro me 
safar desse tipo de 
abordagem. Não 
recebi o 
treinamento e não 
sei como seria a 
forma de agir nessa 
hora [...] 

1 

Fonte primária: 2014 

A quinta categoria foi a que analisou o fato de os entrevistados já terem lidado, 

durante sua vida profissional, diretamente com a abordagem a membros da comunidade 

LGBT, bem como qual foi o comportamento destes policiais nas situações fáticas enfrentadas.  

A primeira subcategoria referente a esta categoria foi a dos policiais que já 

realizaram abordagens a membros da comunidade LGBT, em algum momento da sua vida 

profissional, e se sentiram plenamente capacitados em lidar com esse público, mesmo que não 

tenham tido algum tipo de treinamento anterior. Foram 7 evocadores para esta subcategoria, 

destes, 5 ressaltaram que não havia necessidade destes indivíduos serem tratados de uma 

forma diferenciada, uma vez que se tratava de abordagens rotineiras e que a orientação sexual 

não influiria em nada na situação. Não atentaram para o fato de, por exemplo, caso estivessem 

realizando a abordagem em um travesti feminino e se fosse necessário fazer uma busca 

pessoal34, esta deveria ser feita prioritariamente por uma policial feminina. Ainda nesta 

subcategoria, um policial relatou uma situação que lhe causou surpresa, uma vez que abordou 

um indivíduo que na sua concepção era uma mulher, mas ao solicitar sua documentação, 

percebeu que se tratava de um homem, porém, mesmo diante dessa situação atípica em sua 

concepção, o policial se julgou capacitado para lidar com ela. 

A segunda subcategoria foi a dos policiais que não se sentiram confortáveis em 

realizar abordagens a membros da comunidade LGBT. Foram 3 evocadores que relataram 

desconforto ou até receio em lidar com essa situação. Um deles ressaltou que procura evitar 

                                                           
34A busca pessoal é o ato de inspecionar o corpo, as vestes e os objetos que determinada pessoa carrega, com o 
intuito de se encontrar elementos que identifiquem algum tipo de ilícito penal. Para isso, deve atender a alguns 
dispositivos legais, tais como: Art. 244.  A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando 
houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que 
constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. Art. 249.  A 
busca em mulher será feita por outra mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência. (BRASIL, 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, 2010). 
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esse tipo de abordagem, o que acaba gerando um prejuízo para a fiscalização policial uma vez 

que determinadas condutas ilícitas podem ser perpetradas e não serem combatidas, pois o 

agente de segurança pública não vai executar seu trabalho pelo simples fato de não saber 

como lidar com uma situação que envolva a identidade de gênero. 

A próxima subcategoria disse respeito à situação dos policiais que se sentiram 

confortáveis em lidar com pessoas da comunidade LGBT durante as abordagens policiais. 

Foram 5 evocadores, destes 1 alegou que não precisaria de nenhum tipo de treinamento 

diferenciado para executar tal atividade e outro frisou que, nos dias de hoje, o convívio com 

pessoas que possuam qualquer tipo de orientação sexual ou identidade de gênero é normal e 

que encara isso com naturalidade. Percebe-se, por este último discurso, que não são todos os 

policiais que possuem um pensamento preconceituoso e discriminatório, fato que talvez possa 

ser explicado pelas mudanças sociais e, principalmente, pela abertura dada pela mídia a 

temática hoje em dia. 

As duas últimas subcategorias são relativas à dos policiais que não se sentiram 

confortáveis ao lidar com membros da comunidade LGBT e dos policiais que não realizaram 

qualquer tipo de abordagem a membros da comunidade LGBT em sua vida profissional, 

respectivamente. Ambas tiveram apenas um evocador cada, sendo relatado como desconforto 

o fato de o policial não saber identificar o sexo - como disse o entrevistado - da pessoa, o que 

provoca um sentimento de insegurança e dificuldade em lidar com a situação, uma vez que ele 

não foi instruído neste sentido. O outro evocador ressaltou o fato de não ter recebido 

treinamento para lidar com esse tipo de situação, relatando não saber como agir, o que faz 

com que ele procure evitar abordagens dessa natureza. 

 

Quadro 6 – Ocorrências que envolveram membros da comunidade LGBT 

CATEGORIA 6 SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE 
DISCURSO 

NÚMERO DE 
EVOCADOR 

Ocorrências 
envolvendo 
membros da 
comunidade LGBT 

Atendeu e sentiu-se 
capacitado 

[...] mesmo sabendo 
da opção sexual 
dele, tratei 
normalmente [...] 

4 
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Atendeu e não se 
sentiu capacitado 

[...] no sentido 
específico, de saber 
o trato, de saber 
como é abordá-lo 
no sentido 
sexualmente 
falando, acho que 
não; eu deveria ter 
recebido a instrução 
da melhor forma 
possível [...] 

[...] se eu viesse a 
sofrer algum tipo de 
assédio, alguma 
coisa desse tipo [...] 
não sei como é que 
seria [...] nesse 
ponto caber uma 
preparação mais 
técnica [...] 

3 

[...] deveria incluir 
uma disciplina ou 
pelo menos uma 
instrução com 
relação a isso, pra 
evitar 
constrangimento de 
um lado ou do 
outro [...] 

 

Atendeu e sentiu-se 
confortável 

[...] me senti à 
vontade [...] não 
sofri nenhum 
constrangimento, 
não fui interpelado 
de nenhuma forma 
diferente, foi tudo 
profissionalmente 
[...] 

4 

Acredita não ser [...] não levei em 2 
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necessário um 
tratamento 
diferenciado 

questão, a questão 
da orientação 
sexual como algo 
que exigisse do 
policial alguma 
formação específica 
[...] 

[...] não deve ter 
tratamento 
diferenciado; eles 
têm que ser tratados 
como um qualquer 
[...] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atendeu e não se 
sentiu confortável 

[...] confortável não 
[...] você fica, às 
vezes sem saber 
como tratar àquela 
pessoa [...] não sabe 
até que ponto você 
deve tratar àquele 
cidadão por ele, por 
ela [...] 

6 

[...] não tanto 
confortável. A 
gente fica se 
controlando, para 
que não cometa 
nenhum deslize [...] 

[...] sempre há um 
desconforto ou 
você fica com 
receio de dizer 
alguma coisa que 
magoe, que não 
esteja coerente com 
a pessoa [...] 

[...] o desconforto 
vem do ato de 
fiscalização 
policial, e não dessa 
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diferença sexual 
[...] 

[...] já tive sim 
desconforto [...] a 
pessoa se insinuar 
pra mim [...] 
elogios, querendo 
pegar, tipo: telefone 
[...] o que houve 
realmente foi um 
desconforto, não 
um desrespeito [...] 

 

[...] senti esse 

desconforto por não 
conhecer ou não ter 
recebido nenhuma 
instrução [...] 
mesmo que eu 
respeite a vida 
sexual de qualquer 
um, mas eu me 
senti desconfortável 
no sentido de 
provocar qualquer 
sentimento de 
discriminação por 
parte abordado [...] 

Não realizou [...] não tive 
nenhum caso 
específico [...] 

2 

Fonte primária: 2014 

A sexta categoria identificada tratou dos policiais que efetivamente já 

atenderam a algum tipo de ocorrência envolvendo membros da comunidade LGBT ou não, 

desde acidentes de trânsito até crimes, nestes últimos tais membros figurando como autores 

ou vítimas.  
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A primeira subcategoria identificada foi a dos policiais que se sentiram 

capacitados para atender tais ocorrências. Foram 4 evocadores encontrados nos discursos dos 

entrevistados, os quais afirmaram não ter nenhum tipo de dificuldade mesmo sabendo da 

opção sexual dos envolvidos. 

Em sentido contrário, a outra subcategoria foi a dos que não se sentiram 

capacitados no atendimento das ocorrências, onde 3 evocadores ressaltaram a necessidade de 

haver um treinamento específico que vise preparar o policial para saber lidar com esses tipos 

de ocorrências, de forma que ele fique tecnicamente capacitado e evite constrangimentos tanto 

dos policiais como dos membros da comunidade LGBT. 

A terceira e a quarta subcategorias analisaram a questão do conforto e do 

desconforto dos policiais em lidar com tais indivíduos nas ocorrências. Com relação ao tema 

conforto, 4 evocadores relataram não terem sentido qualquer tipo de desconforto quando 

atenderam ocorrências envolvendo membros da comunidade LGBT, ressaltando que agiram 

de forma profissional, tratando com igualdade e não sofreram qualquer tipo de 

constrangimento. 

Por outro lado, 6 evocadores ressaltaram o desconforto causado pela situação 

ora por não saber como se comportar, como tratar a pessoa, que pronome de tratamento deve 

ser empregado, o que gera um certo receio de cometer algum deslize, ou até mesmo falar 

alguma coisa que venha a magoar o abordado. Tais preocupações são justas uma vez que 

esses profissionais realmente não foram treinados em situações como essas, não sabendo, 

pois, como se comportar. Aliás, um evocador ressalta o fato do desconforto advir de não ter 

recebido nenhum tipo de instrução. Percebe-se aqui uma verdadeira ansiedade do policial em 

lidar com uma situação para a qual ele não foi treinado, situação essa que envolve a questão 

de gênero e a sexualidade dos atores envolvidos, algo que pode ser comparado ao denominado 

pânico sexual, ou seja, uma “ansiedade em torno de questões sexuais” (PISCITELLI; 

GREGORI; CARRARA, 2004, p. 09).  

Como ocorrido em outras categorias, aqui também foi observada a 

subcategoria composta por aqueles que acreditaram não haver necessidade de um tratamento 

diferenciado para os membros da comunidade LGBT, bem como formação ou treinamento 

específico para lidar com ocorrências que envolvam tais indivíduos, os quais devem ser 

tratados como todos, independente da orientação sexual ou identidade de gênero. Foram 2 
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evocadores para essa subcategoria, os quais não levaram em consideração o fato de existirem 

normas protetivas para este grupo. 

A última subcategoria é justamente a dos policiais que nunca atenderam 

qualquer tipo de ocorrência que envolvesse membros da comunidade LGBT, a qual totalizou 

2 evocadores. 

 

Quadro 7 – Preconceito a membros da comunidade LGBT 

CATEGORIA 7 SUBCATEGORIAS EXEMPLO DE 
DISCURSO 

NÚMERO DE 
EVOCADOR 

 

 

 

 

 

 

Preconceito aos 
membros da 
comunidade LGBT 
nas abordagens ou 
ocorrências 

Por parte de 
policiais 

[...] acredito que 
deva ser como se 
pessoa normal, não 
entendo que seja 
uma anormalidade, 
mas tentar tratar 
como pessoa 
qualquer [...] 

5 

[...] é comum no 
âmbito profissional 
e no âmbito 
pessoal, haver 
certas piadas [...] 

[...] tentar trata-lo 
sem preconceito, e 
buscar tratar como 
uma pessoa normal 
que só tem àquela 
orientação [...] 

[...] sempre tem 
uma piadinha [...] 
dificilmente alguém 
atende essa 
ocorrência, sai dela 
e não tem uma 
piadinha [...] há sim 
uma discriminação 
[...] não só dos 
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policiais, mas de 
outras pessoas que 
estão próximas [...] 

[...] colegas da 
ronda tratou com 
nomes de viado, de 
safado e que eu 
notava  que aquilo 
ali era meio 
constrangedor [...] 

Por parte da 
Sociedade 

[...] tem alguns 
cidadãos [...] muitas 
vezes vê aquela 
pessoa como um ser 
extraterrestre, não 
mantém o devido 
respeito [...] a culpa 
foi dele, é um 
fresco safado, 
veado safado, 
travesti [...] 

6 

[...] algum tipo de 
piada, ou pelo fato 
de ele ter 
determinado a 
opção sexual [...] 

[...] algum tipo de 
ironia, volta e meia 
algum terceiro 
soltava alguma 
piadinha [...] 

[...] pra sociedade, 
apesar de muito e 
muito tempo já 
existir o 
homossexual, a 
sociedade não tem 
como o terceiro ou 
quarto sexo. 
Sempre ainda tem 
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essa, não digo nem 
preconceito; falta 
de postura, não 
aceita [...] 

[...] já notei por 
parte das pessoas, 
até de partes 
envolvidas nas 
ocorrências [...]  

[...] ó esse viadinho 
não sei o que [...] 
desrespeito, 
querendo 
menosprezar por 
ser de outra 
identidade sexual 
[...] 

Por parte dos 
próprios membros 
da comunidade 
LGBT 

[...] inclusive por 
parte deles mesmos 
[...] eles criam o 
próprio preconceito 
neles mesmos [...] 

1 

Não observou [...] todo mundo 
agiu 
profissionalmente, 
sem procurar 
envolver a 
orientação sexual 
na qualidade da 
abordagem [...] 

3 

[...] não foi 
identificado na 
ocasião nenhum 
tipo de preconceito; 
todos os 
procedimentos 
foram normais [...] 
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[...] nunca ouvi em 
18 anos de polícia, 
nenhum policial 
fazer um tratamento 
diferenciado [...] 

Fonte primária: 2014 

A sétima categoria se referiu a questão do preconceito aos membros da 

comunidade LGBT que foram submetidos a abordagens policiais ou que estivessem 

envolvidos em ocorrências. Dentro desta categoria foram idenficadas 4 subcategorias.  

A primeira analisou o preconceito perpetrado pelos próprios policiais que 

estavam envolvidos na situação. Foram identificados 5 evocadores para esta subcategoria os 

quais em seus discursos ressaltaram o fato de sempre haver piadinhas entre os policiais após o 

procedimento, bem como a utilização de termos pejorativos como “veado safado”.  

A segunda subcategoria foi a que analisou o preconceito da sociedade em 

relação aos membros da comunidade LGBT. A parcela da sociedade analisada foi a que 

estava diretamente envolvida na ocorrência junto com os LGBT´s ou as pessoas que estavam 

por perto, observando todo o procedimento policial, mas não ligadas à situação 

especificamente. Foram encontrados 6 evocadores para essa subcategoria, onde as 

demonstrações de preconceito estavam relacionadas a utilização de termos pejorativos, tais 

como: fresco safado, veado safado, viadinho. Outra forma preconceituosa relatada foi em 

relação às piadas, as quais tinham como cunho motivador a opção sexual ou a identidade de 

gênero do indivíduo, aliado ao fato de um evocador ter relatado que determinados membros 

da sociedade visualizam os membros da comunidade LGBT como seres extraterrestres. 

Outra subcategoria relativa à questão do preconceito foi a que atribuía o 

preconceito aos próprios membros da comunidade LGBT, ou seja, o preconceito seria algo 

perpetrado por seus próprios membros, fato relatado por um evocador apenas, mas que denota 

a possibilidade de existirem pessoas que por não terem plena aceitação da sua condição, 

acabam por se sentirem diminuídas e menosprezadas, chegando a aceitarem o tratamento 

desumano a que muitas vezes são submetidas. 

Percebe-se, pelos discursos dos entrevistados, que, ainda hoje, a cultura da 

heteronormalização, comentada anteriormente (VIEIRA, 2009), persiste e os cidadãos que 

não se enquadram no estereótipo socialmente aceito acabam sendo marginalizados, seja por 
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alguns agentes de segurança pública, seja pela própria sociedade ou até por aqueles que não 

aceitam sua condição e exercem uma autopunição como forma de tentar se enquadrar aos 

padrões tidos por normais.  

Por fim, 3 evocadores ressaltaram não haver nenhum tipo de tratamento 

preconceituoso aos membros da comunidade LGBT, alegando que os policiais agiam sempre 

de forma profissional, independente da orientação sexual da pessoa abordada, tendo um 

entrevistado relatado que em 18 anos de atividade policial jamais observou nenhum policial 

dispensar tratamento diferenciado ou preconceituoso relacionado com a orientação sexual, 

comprovando-se, assim, que o respeito aos direitos humanos e a dignidade da pessoa humana 

podem conviver de forma harmoniosa com a Segurança Pública em nosso país. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante de tudo que foi apresentado neste trabalho monográfico é importante 

ressaltar que os chamados desvios de sexualidade, como foram vistos, sempre existiram, 

sendo classificados como transgressões sexuais (FOCAULT, 2001), uma vez que eram 

motivo de reprovações sociais, porém não eram características que diferenciavam as pessoas. 

A partir do final do século XIX um novo discurso de caráter médico-científico 

passou a considerar as relações entre pessoas do mesmo sexo como uma patologia (VIEIRA, 

2009), surgindo o termo homossexual, bem como os conceitos do que seriam normalidade e 

anormalidade sexuais. 

Ganhou impulso, portanto, nos séculos XIX e XX, a chamada teoria da 

heteronormalização (VIEIRA, op. cit.), qual tinha como pressuposto que a relação sexual dita 

normal era a que existia entre o homem e a mulher, ou seja, heterossexual, sendo as outras 

consideradas anormais e, por isso, deveriam ser combatidas ou reprimidas. 

Em sentido contrário, Freud (1905) defendeu o aspecto natural da 

homossexualidade, ressaltando que a sexualidade humana estava ligada não apenas ao prazer 

e as atividades provenientes do aparelho genital, mas por uma série de atividades que 

acompanhavam o ser humano desde sua infância, sendo, portanto, psíquica e não apenas 

biológica e anatômica. 

No mundo contemporâneo a variável mais adequada a ser utilizada em relação 

às questões sexuais seria o gênero (BOZON, 2004), o qual ressalta aspectos que vão além do 

nascimento biológico do ser humano, uma vez que é construído continuamente, durante toda a 

vida, e sofre influências de instituições como a família, a escola e a igreja. 

Apesar da visível evolução no que diz respeito às questões da sexualidade – 

como, por exemplo, a obrigação da utilização do nome social na carteira de identidade35, a 

possibilidade de união civil ou casamento com pessoas do mesmo sexo36, bem como a de 

                                                           
35 Lei nº 8.585/2013, a qual dispõe sobre os parâmetros para a inclusão do nome social de travestis e transexuais 
nos registros escolares das escolas de ensino municipal de Vitória - ES; Decreto nº 32.159, de 25 de maio de 
2011 do Governo do Estado da Paraíba, o qual dispõe sobre o tratamento nominal e a inclusão e uso do nome 
social de travestis e transexuais nos registros estaduais relativos a serviços públicos prestados no âmbito do 
Poder Executivo Estadual e dá providências correlatas. Disponível em: 
<http://www.direitohomoafetivo.com.br/normatizacoes.php?a=7&p=2#t>. Acesso em 06. Dez. 2014 
36 Resolução nº 175, de 14 de maio de 2013, do Conselho Nacional de Justiça, a qual Dispõe sobre a habilitação, 
celebração de casamento civil, ou de conversão de união estável em casamento, entre pessoas de mesmo sexo. 
Disponível em: <http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf>. Acesso em 
06. Dez. 2014 
 

http://www.direitohomoafetivo.com.br/normatizacoes.php?a=7&p=2#t
http://www.cnj.jus.br/images/imprensa/resolu%C3%A7%C3%A3o_n_175.pdf
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adoção de crianças por casais de mesmo sexo37 e os projetos de lei que criminalizam a 

homofobia38 -, ainda existem aqueles presentes nos diversos ramos da sociedade, que insistem 

no discurso patogênico, propondo inclusive tratamento para o que eles consideram uma 

doença (cura gay)39. 

Em meio a essa turbulência se encontram os dispositivos de segurança pública, 

que no desempenho do seu labor acabam por restringir determinados direitos individuais dos 

cidadãos em prol do “chamado” bem coletivo. Assim, os policiais têm que lidar com todos os 

ramos da sociedade, incluindo os membros da comunidade LGBT, realizando abordagens e 

buscas pessoais, quando haja necessidade, e são, não raro, vítimas, também, de uma cultura 

que é preconceituosa e que pode resvelar em violação dos direitos desses sujeitos. 

No presente trabalho foi analisada a ação dos Policiais Rodoviários Federais, 

que trabalhavam na região metropolitana da grande João Pessoa – PB, com relação às 

abordagens feitas aos membros da comunidade LGBT, no período compreendido entre 

dezembro de 2013 a fevereiro de 2014. 

Constatou-se que estes profissionais receberam pouco ou nenhum treinamento, 

durante sua formação ou em cursos proporcionados pela própria PRF, no que tange a 

abordagens a membros da comunidade LGBT, o que fez com que eles não soubessem resolver 

adequadamente situações envolvendo tais atores sociais, uma vez que não sabiam lidar com o 

que eles denominaram de diferentes. 

Tal falta de capacitação acabou provocando no agente de segurança pública 

uma insegurança em relação a que procedimentos ele deveria executar, uma vez que possuía, 

às vezes, frações de segundos para tomar uma decisão, a qual estava entre uma linha tênue de 

respeito e desrespeito dos direitos humanos. 

Percebeu-se, também, que a falta de um regramento normatizador que vincule 

ou direcione a ação do policial para lidar com os membros da comunidade LGBT poderia 

servir de norte para lidar com situações corriqueiras, como por exemplo, o travesti ou 

transexual preso deve usar o banheiro masculino ou feminino? Deve ficar numa cela com 

homens ou mulheres? 

                                                           
37 “Pode-se afirmar que a impossibilidade da adoção por casais do mesmo sexo fere frontalmente o princípio da 
dignidade humana, visto que tal princípio não pode ser criado, concedido ou retirado, embora possa ser violado, 
já que a dignidade da pessoa humana é reconhecida e atribuída a cada ser humano” (SARLET, 2010, p. 50). 
38 PLC - Projeto de Lei da Câmara, nº 122 de 2006, o qual criminaliza a homofobia. 
39 O projeto de lei conhecido como a cura gay foi motivo de grande repercussão quando chegou a ser aprovado 
pela Comissão de Direitos Humanos da Câmara, no ano de 2013, quando esta era presidida pelo deputado Marco 
Feliciano (PSC-SP).  
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Verificou-se, também, que o ambiente de segurança pública é extremamente 

machista e preconceituoso com relação às questões de gênero e sexualidade, o que acaba 

gerando situações constrangedoras, bem como comentários inadequados em relação àquelas 

pessoas que fogem ao padrão socialmente aceito de homem, heterossexual, forte e viril. 

Apesar dos avanços no reconhecimento dos direitos aos membros da 

comunidade LGBT, viu-se que a discriminação e o desrespeito a esses direitos ainda são 

visíveis, inclusive por parte de agentes de segurança, os quais por não possuírem capacitação 

ou por receberem o treinamento de forma inadequada, acabam realizando seu trabalho da 

forma que acreditam ser o mais adequado, seja pessoal ou socialmente. 

Para minimizar essa situação, o Estado deveria investir mais na formação 

inicial de seus agentes de segurança pública, inclusive com a inclusão de membros da 

comunidade LGBT na sua formação, os quais poderiam atuar como palestrantes de forma a 

promover o esclarecimento a esses policiais acerca de suas necessidades enquanto cidadãos 

pertencentes a um grupo vulnerável. 

Por fim, ressalte-se que a maioria dos policiais entrevistados relatou o desejo 

de trabalhar de forma correta, respeitando os direitos e garantias de todos os cidadãos, 

incluindo os membros da comunidade LGBT, porém precisam que o Estado também faça sua 

parte, capacitando-os de forma adequada, bem como preenchendo as lacunas legislativas que 

existem em relação à temática abordada. 

Nesse sentido, entende-se que é fundamental que a formação policial siga os 

preceitos de respeito aos Direitos Humanos e do tratamento adequado a todos os cidadãos, 

independente de sua condição, ressaltando o fato de que aqueles que possuam uma condição 

ímpar sejam devidamente amparados e protegidos pelo Estado. 

De outro modo, ao término da pesquisa, vislumbra-se que questões com a 

discussão do estigma do tratamento dispensado pelos agentes de segurança pública aos grupos 

vulneráveis de uma forma geral e, especificamente, aos membros da comunidade LGBT, bem 

como relativas à percepção de segurança e confiabilidade que estes grupos possuem em 

relação aos dispositivos de segurança, devem ser abordadas em pesquisas posteriores.   
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APÊNDICE – A 
 
 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E 
PESQUISA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

RESOLUÇÃO CNS Nº 196/96 

 

 

Prezada Sr(a)._______________________________________________________________ 

 

 Estamos desenvolvendo um estudo que visa analisar se as abordagens policiais feitas pela 
Polícia Rodoviária Federal (PRF) aos membros da comunidade LGBT são feitas em 
consonância com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. O título da nossa 
pesquisa é: ABORDAGEM POLICIAL AO PÚBLICO HOMOSSEXUAL, BISSEXUAL 
E TRANSGÊNERO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB: análise legal e normativa e 
está registrada no SISNEP. Por isso, o senhor(a) está sendo convidada a participar deste estudo. 

Esclareço que durante o trabalho não haverá riscos ou desconfortos, nem tampouco custos ou 
forma de pagamento pela sua participação no estudo. A fim de garantir a sua privacidade, seu nome 
não será revelado. 

 Estaremos sempre a disposição para qualquer esclarecimento acerca dos assuntos relacionados 
ao estudo, no momento em que desejar, através do telefone (83) 9665-4446, no seguinte local Núcleo 
de Cidadania e Direitos Humanos da Universidade Federal da Paraíba. Localizado na Universidade 
Federal da Paraíba, Central de Aulas, Bloco A: Cidade Universitária(Bairro Castelo Branco) - 
João Pessoa - PB - Brasil - CEP: 58059-900 Fone: (83) 3216-7468. 

É importante que o senhor(a) saiba que a sua participação neste estudo é completamente 
voluntária e que o senhor(a) pode recusar-se a participar ou interromper sua participação a qualquer 
momento sem penalidades ou perda de benefícios aos quais você tem direito. 

 Pedimos a sua assinatura neste consentimento, para confirmar a sua compreensão em relação a 
este convite, e sua disposição a contribuir na realização do trabalho, em concordância com a resolução 
CNS nº 196/96 que regulamenta a realização de pesquisas envolvendo seres humanos.  

Desde já, agradecemos a sua atenção.  

FRANCISCO OLIVEIRA XAVIER JUNIOR 

Pesquisador responsável 
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Eu,____________________________________, após a leitura deste consentimento declaro que 
compreendi o objetivo deste estudo e confirmo meu interesse em participar desta pesquisa. 

 

 

__________________________________                    João Pessoa, _____/____/____ 

Assinatura do participante  dia mês    ano 
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APÊNDICE – B 
 

ROTEIRO ESTRUTURADO 

 

1- Qual sua faixa etária: 

 

(   ) entre 20 e 25 anos             (   ) mais de 25 até 30 anos 

(   ) mais de 30 até 35 anos     (   ) mais de 35 até 40 anos 

(   ) mais de 40 até 45 anos     (   ) mais de 45 até 50 anos 

(   ) mais de 50 até 55 anos     (   ) mais de 55 até 60 anos 

(   ) mais de 60 até 65 anos 

 

2- Qual seu tempo de atividade na Polícia Rodoviária Federal (PRF): 

 

(   ) até 5 anos                 (   ) de 5 a 10 anos          (   ) de 10 a 15 anos 

(   ) de 15 a 20 anos        (   ) de 20 a 25 anos        (   ) de 25 a 30 anos 

(   ) mais de 30 anos 

 

3- Qual o sexo do senhor(a): 

 

(   ) Masculino             (   ) Feminino 

 

4- Qual a orientação sexual do senhor(a): 

 

(   ) Heterossexual       (   ) Homossexual           (   ) Bissexual 

(   ) Transexual            (   ) Transgênero             (   ) Prefiro não opinar       
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APÊNDICE – C 
 

ROTEIRO SEMI – ESTRUTURADO 
 

1- O senhor(a) sabe o que significa orientação sexual? 

2- O senhor(a) sabe o que significa identidade de gênero? 

3- O senhor(a) sabe o conceito de comunidade LGBT? 

4- O senhor(a) recebeu durante sua formação policial algum tipo de treinamento 

relativo a abordagem de membros da comunidade LGBT? 

5- O senhor(a) já realizou alguma abordagem a um membro da comunidade 

LGBT? 

6- Caso positivo, sentiu-se tecnicamente capacitado para realizar este 

procedimento?  

7- O senhor(a) já atendeu alguma ocorrência envolvendo membros da 

comunidade LGBT, sejam estes autores ou vítimas? 

8- Caso positivo, sentiu-se tecnicamente capacitado para atender a referida 

ocorrência? 

9- Durante o procedimento de abordagem ou atendimento da ocorrência, o 

senhor(a) sentiu-se confortável? 

10-  Durante a abordagem ou atendimento de alguma ocorrência envolvendo 

membros da comunidade LGBT, percebeu algum tipo de preconceito seja de 

policiais ou membros da comunidade em geral? 

 

 

 


