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RESUMO 

A presente monografia discorre a respeito do processo de trabalho da política de segurança pública e 

sua relação com os crimes de motivação lesbo-homo-bi-transfóbica (de natureza homofóbica). Essa 

pesquisa de análise documental e de relato de experiência, discute como na perspectiva do Estado 

Democrático de Direitos e dos Direitos Humanos, a política pública de Segurança Pública deve 

conduzir os processos de atuação e normativas técnicas para a notificação dessa tipologia de crime. 

Elabora ainda análises sobre os limites e possibilidades de atuação tendo em vista a não tipificação da 

lesbo-homo-bi-transfóbia no código penal brasileiro. Sobretudo, tais análises são feitas a partir das 

experiências de notificação informal feitas pelo movimento social LGBT (sociedade civil organizada) 

e instituições públicas ou não, que por sua vez fazem controle social dessa e de outras políticas 

públicas. De igual forma, o texto apresenta as experiências com o tema no processo de instalação do 

Conselho Estadual de Direitos de LGBT do estado da Paraíba – CEDLGBT, bem como na Gerência 

Executiva de Direitos Sexuais e de LGBT (Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana - 

SEMDH) e Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos de João Pessoa PB – DECH/PB 

(Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social - SESDS), apresentando análises dos instrumentos 

de notificação formal e informal dos crimes dessa natureza. O objetivo foi aprimorar as discussões em 

torno da relação entre os crimes de ódio – destaque para os Crimes Violentos Letais Intencionais – 

VCLI (homicídios) motivados pela lesbo-homo-bi-transfóbia e os limites e possibilidades da política 

de segurança pública em notificar esses crimes e por conseguinte elaborar indicadores para o 

aprimoramento da política de segurança pública e de outras políticas públicas de promoção e defesa da 

cidadania da população LGBT. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Segurança Pública. Lesbo-homo-bi-transfóbia. Controle e 

Participação Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This monograph discusses about the working process of public security policy and its relation to the 

crimes of lesbo-homo-bi-transphobic motivation (of homophobic nature). This document analysis 

research and experience report discusses how the perspective of the democratic state of Rights and 

human rights, public policy Public Security shall carry out the operations processes and technical 

regulations for reporting this type of crime. Elaborates further analysis of the limits and possibilities of 

action with a view to not typing the lesbo-homo-bi-transphobia in the Brazilian penal code. Above all, 

these analyzes are made from informal notification of experiences made by LGBT social movements 

(civil society organizations) and public institutions or not, which in turn make social control of this 

and other public policies. Similarly, the text presents the experiences with the subject in the State 

Board installation process LGBT Rights in the state of Paraiba - CEDLGBT and the Executive 

Management of sexual rights and LGBT (Ministry of Women and Human Diversity - SEMDH) and 

Specialized Police Against Homophobic Crimes of João Pessoa PB - GVHD / PB (Department of 

State Security and Public Safety - SESDS) by providing analysis of the instruments of formal and 

informal reporting of such crimes. The goal was to improve the discussions on the relationship 

between hate crimes - especially the Violent Crimes Lethal Intentional - VCLI (homicides) motivated 

by lesbo-homo-bi-transphobia and the limits and possibilities of public security policy to notify these 

crimes and therefore develop indicators for the improvement of public security policy and other public 

policies of promotion and protection of citizenship of the LGBT population. 

Keywords: Human rights. Public Safety. Lesbo-homo-bi-transfóbia. Control and Social Participation. 
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INTRODUÇÃO 

 

... Estado Democrático, destinado a assegurar o exercício 

dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a 

segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e 

a justiça como valores supremos de uma sociedade 

fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na 

harmonia social e comprometida, na ordem interna e 

internacional, com a solução pacífica das controvérsias... 
1
 

 

 

A Constituição Federal, já de início em seu preâmbulo caracteriza o principal 

fundamento da ideia republicana onde o Estado Democrático se instaura assegurando a todos 

e todas o exercício de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e culturais e em uma 

sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos. 

De tal modo compromete-se intransigentemente à promoção do bem estar de todos, 

sem preconceitos relacionados à origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outros 

marcadores de identidade e quaisquer outras formas de discriminação (art. 3º, IV).  Sendo 

assim, ao defender o princípio da dignidade da pessoa humana como um fundamento do 

Estado Democrático de Direitos (art. 1º, III) e assegurar o direito à igualdade (art. 5º. I) e à 

liberdade (art. 5º. II) determina que seja vedado toda e qualquer espécie de discriminação, 

sejam essas por motivo de orientação sexual e ou identidade de gênero. 

A pesar de essas expressões não aparecerem no texto constitucional – indenidade de 

gênero e orientação sexual – a proibição do preconceito com relação ao sexo, deve ser 

entendida como uma vedação, também, de qualquer forma de discriminação a ele relacionado, 

e assegura a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais – LGBT - o livre 

exercício e vivência da sexualidade. De igual forma, o texto constitucional defende a 

inviolabilidade da intimidade pessoal e da vida privada, o que determina o direito à livre 

orientação sexual e identidade de gênero e direitos comuns à liberdade de expressão sexual. 

Por tanto, a liberdade sexual pode ser incluída entre os direitos de personalidade como 

garantia do exercício da liberdade individual. De tal modo, toda e qualquer forma de 

                                                           
1
 Trecho do Preâmbulo da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
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discriminação baseada na orientação sexual e na identidade de gênero de qualquer indivíduo 

se configura em desrespeito a dignidade humana e logo em violação dos direitos humanos. 

Por outro lado, o impedimento dos tratos discriminatórios não tem assento no texto 

constitucional de forma objetiva. Contudo, o Brasil ao se tornar signatário de tratos e 

convenções internacionais de direitos humanos, inclui como emendas constitucionais esses 

tratados e convenções de modo a garantir seu cumprimento, e não obstante muitos desses 

tratados incluem e direito ao livre exercício e vivência da sexualidade enquanto direito 

personalíssimo, proibindo discriminações injustas e convocando o Estado a atuar caso seja 

necessário. 

A sexualidade abarca os princípios da dignidade humana integrando a sua própria 

configuração, passando pelo reconhecimento das identidades, dos desejos, do auto 

reconhecimento e da auto declaração da natureza do ser. Percorre a vida dos indivíduos desde 

o seu nascimento como direito natural e inalienável, e por tanto imprescritível. O direito ao 

tratamento igualitário e isonômico não se realiza, quando em determinada medida falta aos 

indivíduos direitos fundamentais. 

Para entendermos de onde calcamos a relação entre os direitos humanos, a política de 

segurança pública e a participação e controle social, precisamos entender o estágio atual do 

processo democrático em que o Estado brasileiro se encontra. E da mesma forma entender em 

que lugar desse mesmo estágio democrático se encontra os direitos sexuais, ou relacionados à 

orientação sexual e identidade de gênero. 

Historicamente, a população LGBT é vítima dos processos violadores mais perversos 

e cruéis da humanidade. Esse legado não fica de fora da história do Brasil. Com um processo 

de projeto de democracia inacabado, ou em andamento, o Brasil imprime em sua história um 

triste processo de genocídio da população LGBT. A média de casos notificados e 

subnotificados nos últimos três anos chegam a quase 300 mortes por ano. E os casos alcançam 

um grau tão grande de violações da dignidade humana que ultrapassam as prerrogativas de 

status de violência comum. A eliminação dos sujeitos e de seus corpos, a violência letal, o 

assassinato moral e social compõem esse complexo fenômeno denominado lesbo-homo-bi-

transfobia23. 

                                                           
2
 Primeiramente, esclareça-se que o termo “homofobia” não pode ser limitado a uma visão 

reducionista: “homossexualidade + fobia” (isto é, como aversão a homossexuais). Homofobia se 
marca pela rejeição ou negação – em múltiplas esferas, materiais e simbólicas – da coexistência, 
como iguais, com seres afetivo-sexuais que diferem do modelo sexual dominante. Violência não se dá 
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Desde a década de 1970 o Brasil e o mundo assistem a insurgência de grupos e 

organizações de movimentos sociais ganhando as ruas e o cenário da visibilidade em torno 

dos direitos sexuais e reprodutivos. Esses movimentos sociais até hoje exigem do Estado 

respostas aos processos violadores que consomem a vida das populações que representam. 

Essas respostas devem ser dadas via bem público através das políticas públicas. 

No âmbito das políticas públicas, a maioria delas conquistadas pela ação concreta 

desse movimento, consolida-se toda uma trajetória difícil e árdua. No caso brasileiro, teve 

seus primeiros passos na constituição de uma política de saúde que compreendesse o 

fenômeno da AIDS nos meados da década de 1980 e em seguida ações que ainda atualmente 

se orientam em torno do fenômeno da lesbo-homo-bi-transfobia. 

O presente trabalho monográfico pretende entender como essa incidência se constrói 

no processo de construção da política de segurança pública. Sobre como o fenômeno da lesbo-

homo-bi-transfobia tem sido identificado pelos dispositivos de segurança pública e como 

esses dispositivos reagem em relação a ele. Identifica-se que é de relevante importância 

entender como a partir do processo de notificação dos crimes lesbo-homo-bi-transfóbicos a 

política de segurança pública pode criar indicadores e assim redefinir e requalificar suas ações 

e estratégias de enfrentamento ao fenômeno. 

Considerando o assustador aumento dos crimes de ódio no território brasileiro em 

paralelo ao avanço do extremo fundamentalismo religioso e moral, bem como o aumento dos 

crimes violentos letais intencionais motivados pela lesbo-homo-bi-transfobia, investigamos 

como a política de segurança pública tem importante função em trabalhar o fenômeno. Assim, 

como a partir dessa qualificação de demanda, exigir dos legisladores brasileiros que voltem 

seus olhos para essa questão dando respostas efetivas. Essas respostas devem vir pautadas de 

                                                                                                                                                                                     
apenas de forma física, mas igualmente em discursos que não reconheçam uma minoria como tal. 
BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Direito à Não Discriminação e Homofobia no Brasil, 
Resoluções Internacionais e a Constituição de 88. In: José Luiz Quadros de Magalhães. (Org.). 
Direito à Diversidade e o Estado Plurinacional. Belo Horizonte: Arraes, 2012, p. 1 
3
Muito embora o termo homofobia tenha sido criado de uma forma mais genérica, abrangendo a fobia 

a todas as formas de diversidade humano-sexual, os Movimentos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis 

e Transexuais têm reivindicado o uso, no que se refere a cada uma dessas especificidades de 

orientação sexual, expressão e identidade de gênero: lesbofobia, bifobia e transfobia, 

respectivamente. Em respeito a essas formas identitárias, passarei a usar a partir de agora e 

conjuntamente da seguinte maneira: lesbo-homo-bi-transfobia, também respeitando a ordem das 

letrinhas aprovada no primeiro dia de discussões da 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais: Direito Humanos e Políticas Públicas: o caminho para garantir a 

cidadania GLBT, realizada em Brasília no ano de 2008. 



4 
 

um processo objetivo de tipificação da lesbo-homo-bi-transfobia no Código Penal brasileiro 

enquanto crime de ódio, qualificando ainda suas nuances e seus graus de violação do Estado 

de Direito.  

Para além da legislação penalística, deve-se pensar também em um Código Civil que 

responda aos objetos da democracia, para que essa se consolide de forma radical, assegurando 

direitos e efetivando a igualdade material. 

Um conjunto de ações que passam pelo Executivo através de uma postura responsável 

em executar o bem comum – as políticas públicas, pela expressiva e importante regulação da 

matéria pela legislação e por fim, pelo importante papel do sistema judiciário em assegurar, 

nas bases das leis, os direitos das pessoas LGBT. 

De tudo, apresentamos nesse texto além das análises das orientações normativas da 

política de segurança pública para a notificação de crimes de natureza lesbo-homo-bi-

transfobica, um relato de experiência junto ao processo de implantação de instalação do 

Conselho Estadual de Direitos de LGBT do estado da Paraíba – CEDLGBT, bem como na 

Gerência Executiva de Direitos Sexuais e de LGBT (Secretaria de Estado da Mulher e 

Diversidade Humana - SEMDH) e da Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos 

de João Pessoa PB – DECH/PB (Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social - 

SESDS). Esses espaços institucionais foram de fundamental importância no processo de 

coleta de dados e de análise dos mesmos, sejam esses dados caracterizados como dados 

formais ou não. Destaca-se também a importância do processo de subnotificação promovido 

pela sociedade civil organizada  através do movimento LGBT, onde pudemos vivenciar a 

experiência de engajamento político e militante, e onde brotou o desejo de se discutir 

homofobia e segurança pública enquanto possibilidade de enfretamento ao fenômeno – a 

exigência do entendimento dessa relação surge principalmente na vivência nos espaços de 

participação e controle social. Tal qual, as experiências vivenciadas no desempenho do papel 

como defensor de direitos humanos e dos acessos aos direitos no geral, herança legada pela 

formação profissional no Serviço Social.  

Para tal feito, foram realizados levantamentos de dados de crimes de natureza lesbo-

homo-bi-transfobica no estado da Paraíba, e dessas informações traçamos as características 

gerais dos crimes e analisamos o tratamento dado pelos dispositivos de segurança pública. De 

igual forma, verificamos como ocorrem os processos de incidência política da sociedade civil 

organizada no controle social da política de segurança pública para os crimes dessa natureza. 
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As constatações diversas dão conta de que há um enorme hiato quando se trata da 

relação entre cidadania LGBT e política de segurança pública para essa população quando em 

situação de vítima. Tendo em vista o despreparado processo de atendimento imediato – desde 

o acolhimento até o encaminhamento das demandas , passando pela ausência de 

acompanhamentos sistemáticos e pela inserção dos crimes de natureza lesbo-homo-bi-

transfobica na vala de crimes comuns, não caracterizando assim o crime de ódio enquanto 

central no processo de trabalho dos dispositivos. 

Ha que se entender essa complexa equação, pois dela é possível extrair elementos de 

resolução e para mais que isso, elementos indicadores de aprimoramento das políticas 

públicas para a população LGBT e de forma consoante o aprimoramento da política de 

segurança pública. Agregando esta como um instrumento de garantia dos Direitos Humanos 

da população LGBT. 
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2. PARTICIPAÇÃO, CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA: A 

HISTÓRIA DE UM PROJETO DEMOCRÁTICO PARA A POPULAÇÃO 

LGBT NO BRASIL. 

 

Todas as pessoas nascem livres e iguais em 

dignidade e direitos...
4
 

 

Todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza...
5
 

 

 

 

A história do projeto democrático brasileiro é recente, e ainda em curso.  Essa 

arrancada democrática pós promulgação da Constituição Federal de 1988, desloca o Brasil 

para a um longo e complexo percurso para a construção desse projeto. A abertura democrática 

fruto do fim da ditadura civil-militar no Brasil e na América Latina, desenvolveu no contexto 

do pensamento republicano, novas formas de se pensar a construção do poder público e seus 

modelos de gerência. O controle e a participação social passam a compor estratégias 

fundamentais para a consolidação do processo participativo na construção de um modelo de 

cidadania plena, e nesse contexto, é fundamental pensá-los com base nos Princípios 

Fundamentais dos Direitos Humanos – essa ótica de análises é fundamental para entendermos 

a relação entre políticas públicas e sociais e a garantia fundamental de direitos.  

A participação é um dos eixos que engrena o processo de radicalização da democracia, 

e no contexto brasileiro, esse processo ainda se faz ainda muito recente. No Brasil, a era pós 

1964 período da ditadura civil-militar, fortaleceu-se o regime autoritário, mas paralelamente 

fortaleceu-se um movimento de ruptura através insurreição/refluxo dos Movimentos Sociais 

(décadas de 1970 e 1980), surgindo significativas mudanças nas relações entre Estado e 

Sociedade Civil, organizada ou não. Esse movimento de ruptura culminou no fim do regime 

civil-militar e inaugurou uma nova era para o contexto da redemocratização do país, pois, 

com a promulgação da Constituição Federal de 1988 - Constituição Cidadã - se estabelece 

novos paradigmas de relações entre o Estado e a Cidadania. 

                                                           
4
 Artigo 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. 

5
 Artigo 5

0
, caput, primeira parte, da Constituição da República Federativa do Brasil, 1988. 
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Assim, a Constituinte foi um processo duro de mobilizações e contra mobilizações de 

projetos e interesses mais específicos, configurando campos definidos de forças. O texto 

constitucional refletiu a disputa de hegemonia, contemplando avanços em alguns aspectos, a 

exemplo dos direitos sociais, com destaque para a seguridade social, os direitos civis e 

políticos, pelo que mereceu a caracterização de “Constituição Cidadã” “(...) mas que manteve 

fortes traços conservadores...” (BEHRING e BOSCHETTI, 2006, p. 141). 

De certo, com essa mudança de paradigma, ofereceu aos movimentos sociais certo 

fortalecimento e crescimento, onde muitos se institucionalizaram e elaboraram sua pauta de 

forma a empoderar-se e ganhar expressão política para sua incidência. Esses movimentos 

foram sem dúvidas os protagonistas na promoção da mudança no curso da história do 

pensamento democrático em torno da participação social. No caso do Brasil, promoveram não 

somente uma ruptura com o regime civil-militar, mas também se articularam na determinação 

desse novo modelo de participação. Os movimentos sociais foram fundamentais na retomada 

democrática e “com efeito, durante a etapa da elaboração da Constituição Cidadã de 1988, 

esses segmentos atuaram de forma especialmente articulada, afirmando-se como um dos 

pilares da democracia.” (BRASIL, 2010). 

Assim, mudamos a forma de se pensar a relação entre democracia, espaço público e 

políticas públicas – e destacamos que o entendimento desse novo processo é fundamental para 

entendermos seus resultados na consolidação dos direitos no Brasil, pois esse moldou novos 

paradigmas de condução das políticas públicas no Brasil. E esse novo modelo de organização 

reflete na disputa pelo espaço público e pelo reconhecimento do Estado em face de sua função 

garantidora da cidadania plena e das demandas da sociedade como respostas à função 

reguladora do controle e participação social.  

Diante disso, devemos destacar o desenvolvimento das lutas pela instituição dos 

direitos sociais e dos direitos civis no Brasil nesse período no trânsito para democracia 

participativa. Ainda, nesse mesmo estágio de mudança de paradigmas para uma democracia 

participativa onde não somente o voto determinaria essa transformação, mas a incidência do 

poder popular no fenômeno de tomada de decisões ganhava força o grande desafio da 

participação radical. Para isso, é importante destacar que no que diz respeito à participação, 

houve uma grande mobilização no Brasil a partir da década de 1980 que fortaleceu o projeto 

político democratizante e participativo e de atuação conjunta entre Estado e sociedade, com a 

dimensão da participação social como forma de “radicalização do processo democrático” 

entendido como um grande movimento de mudança cultural com incidência direta nos 
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campos econômico e social pactuando “uma nova possibilidade de contrato social capaz de 

provocar o nascimento de uma cultura política de defesa das liberdades civis e dos direitos 

humanos” (Plano Brasil de Todos, 2003). A participação da sociedade por meio de suas 

formas organizativas é de fundamental importância e elemento determinante da dimensão 

democrática desse novo contexto histórico.  

A instituição e implantação das diversas formas e modelos de participação e controle 

social podem determinar os caminhos com que a sociedade percorre para a garantia dos 

direitos de todos os seus segmentos. A diante, quando analisarmos a história da participação 

social de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros - LGBT no contexto 

brasileiro, entenderemos como esses mecanismos podem ser fundamentais na mudança de 

paradigmas no pensamento sobre os investimentos públicos e suas justificativas, onde 

faremos uma análise especifica sobre a política de segurança pública. Pensando a necessidade 

qualificá-los e ampliá-los, bem como pensar outras novas formas de participação e controle, é 

preciso entender como os conselhos, as conferências, as ouvidorias, os processos de 

participação no ciclo de planejamento e orçamento público, as audiências e consultas 

públicas, as mesas de diálogo e negociação, as assembleias bipartirdes, tem papel fundamental 

na garantia de direitos através da condução de políticas públicas e sociais, e nesse caso o 

poder de incidência desses espaços na política de segurança pública.  

Para a construção dessas análises tomamos a ideia de que se faz necessário estudar as 

contradições concretas do mundo real cujas suas resoluções se instauram no marco legal 

constitucional, correspondendo e respondendo aos resultados das correlações de forças que se 

estabelecem nesses embates políticos pela condução da história. Essas análises apontam que 

se existe uma realidade/situação que contradiz a norma constitucional de garantia de direitos, 

é preciso, dentro dessa mesma norma, desenvolver uma resposta imediata e eficaz. Nesse 

caso, ponderamos que fundamentalmente, a garantia dos direitos fundamentais onde “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, 1988) – em contrapondo à violação desses em face 

dos crimes contra a população LGBT sem legislação que as caracterize e criminalize. Assim 

entendemos que está estabelecido um conflito objetivo quanto ao poder legislativo que 

determina a representação das vontades do povo e o poder governamental que determina a 

execução das políticas que garantem esses direitos. Está assim dada a dimensão do problema e 

sua possível resolução, que seja e violação dos direitos garantidos constitucionalmente e o uso 
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do marco legal constitucional na condução de políticas públicas que os garantam, eliminando 

o problema. 

A Constituição Brasileira de 1988 é uma constituição teleológica – tem seus objetivos 

determinado em si mesma, e dessa forma, articulamos a justificativa em seu cumprimento. E, 

ao afirmar no texto constitucional que a dignidade da pessoa humana equivale a afirmar que o 

ser humano é merecedor ou credor dos bens públicos necessários para garantia intransigente 

dos direitos resguardados (art. 5º, caput), estamos integralmente relendo suas garantias 

fundamentais. O uso do bem público, nesse caso das políticas públicas, necessários à garantia 

da vida é preceito fundamental de garantia do direito e culmina da finalidade última do Estado 

Democrático de Direitos. 

Em termos gerais, igualdade ao ser definida como um direito (art. 5º, caput) e como 

um valor (Preâmbulo) universal, deve em termos finais, ser garantida da forma mais plural 

possível e conter mais ampla participação possível. Ela deve ser, portanto, democrática. 

 

 

2.1 Os LGBT na Luta pela Democratização do Brasil e as Contribuições do Movimento 

Social 

 

Os Movimentos Sociais no Brasil têm-se destacado, desde sua reabertura democrática, 

como instrumentos de mudanças sociais dado seu potencial de incidência através da 

participação e do controle social das ações do Estado. Destacam-se como importantes 

veículos de questionamento, de deliberação, e de determinação de mudança da ordem 

estabelecida em torno das garantias dos direitos constitucionais. Seu fundamental papel da 

exigência de um reconhecimento desses direitos e de sua efetivação através da utilização dos 

bens públicos (políticas públicas e sociais), não se exaure, e historicamente se fortalece 

exigindo o reconhecimento de direitos de segmentos historicamente e socialmente excluídos, 

de melhorias substanciais em suas condições de vida e sobrevivência, consolidando assim a 

prática do direito universal e por consequência à democracia. Dessa forma, os movimentos 

sociais em torno dos direitos humanos ganham destaque no atual cenário da política brasileira 

– apresenta-se por determinar uma nova ordem política de consolidação dos princípios 

fundamentais dos Direitos Humanos e da cidadania.  
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Assim, ao analisarmos particularmente o papel histórico do Movimento Social LGBT 

na consolidação da democracia no Brasil, poderemos embarcar numa profunda análise de 

como historicamente os direitos sexuais ocupam pautas importantíssimas de preceitos 

fundamentais dos direitos constitucionais, já que na maioria das suas pautas, esse movimento 

milita em torno de um direito fundamental que é o direito à vida.  

Compreender o percurso histórico dos movimentos LGBT no Brasil significa situá-lo 

por seu conjunto de ações e empreendimentos, e, sobretudo, situá-lo como um movimento de 

Direitos Humanos. Em virtude dessa essência, seu papel histórico é fundamental no longo e 

difícil caminho até a perpetuação da cidadania e da população LGBT. Por tanto, é 

fundamental, nesse estudo, pensar como e por qual meio se é possível percorrer esse caminho, 

e ao destacarmos a participação e o controle social como instrumentos, apontamos que é de 

estrema complexidade analisar o poder de expressão e eficácia desses instrumentos no caso do 

Brasil. E adiante, quando formos produzir análises a respeito do uso desses instrumentos no 

campo da política de segurança pública, perceberemos o quão mais complexo se torna. 

A pesar dos registros bibliográficos apontarem as primeiras organizações de 

movimentos sociais a partir da década de 1940, no Brasil, movimento ganha seus primeiros 

formatos no final da década de 1970 (Facchini, 2003, p. 84), ainda com muitas pautas bastante 

particularizadas em torno do gênero e da sexualidade de forma geral – dadas as influências do 

forte movimento feminista na época.  

No auge da luta pela retomada da democracia no Brasil, marcada pelas duras 

investidas da ditadura civil-militar contra os direitos e as liberdades individuais, diversos 

movimentos insurgem e começam a ganhar visibilidade, com destaque para o movimento 

feminista que teve importante papel na construção da identidade do movimento LGBT.  

Essa construção de identidade ficou marcada pela “politização da sexualidade” 

(Facchini, 2003, p. 86), e por uma discordância de uma identidade sem cidadania, onde os 

homossexuais eram socialmente excluídos e privados de uma pratica de cidadania na 

perspectiva democrática. Nesse momento, cresce a rejeição aos guetos, aos espaços privados 

de vivencia e exercício da sexualidade e os questionamentos em torno da igualdade de 

direitos. Foi a partir desse contexto que o movimento LGBT qualificou não somente sua 

demanda, mas sua forma de incidir nas suas garantias. A participação e o controle social 

ganham forças a partir da constituinte, e esse é um mote comum aos demais movimentos 

sociais da época. 



11 
 

Ainda segundo Facchini, (2003, p. 89): 

 

... o surgimento do movimento homossexual desempenha um papel crucial 

num processo de disputa entre dois modos de perceber a sexualidade no 

Brasil: o tradicional - em que os parceiros numa relação homossexual são 

hierarquizados e respectivamente relacionados a papéis sociais e sexuais 

relativos aos dois sexos biológicos (bicha-bofe, fancha-lady) - e o moderno - 

em que os parceiros são vistos a partir de uma lógica igualitária e a 

orientação do desejo se torna mais importante para nomeá-los dos que papéis 

sociais relativos a noções de masculino e feminino ou a atividade e 

passividade sexual (homossexual-homossexual, entendido(a)-entendido(a) 

ou gay-gay) 

 

Acreditamos que essa tradução é diretamente referenciada nos modelos teóricos 

aprofundados pela questão feminista naquele momento histórico, e tem predominância 

atualmente. Contudo, cabe destacar aqui, que houve um grande avanço na perspectiva de 

engajamento – pautada na incidência nas políticas públicas.  

Para assegurar essa ideia de uma pauta de incidência marcada no campo das políticas 

públicas, destacamos o surgimento da AIDS e a grande incidência do Movimento LGBT – 

não cabe aqui apresentar todo o histórico do advento da AIDS e sua relação com o movimento 

LGBT no Brasil, contudo, é de extrema importância destacar como as incidências nas 

políticas de enfrentamento à epidemia foi importante – o movimento discutiu amplamente 

(primeiro grande mote de controle e participação social do movimento LGBT no Brasil) com 

o poder público estratégias de enfrentamento à epidemia. Ainda segundo destaca Facchini, 

“propiciaram grande visibilidade à homossexualidade e ao modelo moderno de classificação 

da sexualidade”. Esse é um legado histórico de grande importância em nossas análises. 

Caracterizou o que Facchini chamou de “terceira onda do movimento”, o que obrigou o 

Estado brasileiro a dar uma resposta governamental á questão da AIDS, urgente naquele 

momento. 

Com fortalecimento do movimento social LGBT, aspirou-se (re)qualificar os debates 

em torno de suas principais pautas e bandeiras de lutas. Ganha força a reivindicação em torno 

dos direitos universais civis e da consolidação de uma cidadania plena, voltadas para a 

sociedade como um todo e com novos instrumentos de incidência.   

Nesse mesmo contexto, ao formular demandas para o poder público, o movimento 

LGBT também (re)formula sua identidade. Seu protagonismo ganha forças e uma 
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multiplicidade de causas começa a alimentar sua lista de reivindicações e pensar novas formas 

e estratégias de ganhar visibilidade e espaço. A participação em debates, planejamento dos 

espaços das cidades, de gestão dos recursos públicos e suas aplicações começam a ganhar 

lugar nas discussões do movimento. O bem público (políticas públicas) ganha as graças do 

movimento, que com seu amadurecimento percebe que na perspectiva republicana é o mais 

forte instrumento de ação na garantia de direitos. 

Ademais, em virtude das mudanças nos cenários políticos e econômicos, das 

legislações internacionais em torno dos direitos humanos, dos novos problemas de relevância 

social – alterou-se a forma de protagonizar a participação social no Brasil. Por consequência 

essas novas configurações caracterizaram o novo movimento político do movimento LGBT 

no Brasil,  

 

... definido como um movimento social que possui como características de 

estar "[...] assentado nos mesmos pressupostos emancipador e 

emancipatório, que agrega um sentido, uma qualidade nova, que aponta para 

uma nova correlação de força sociopolítica dos sujeitos envolvidos. (GOHN, 

2005, p. 32).  

 

Por essa nova correlação de forças, entendemos a luta pelo fim da 

“heteronormatividade compulsória” (PRADO & MACHADO, 2008, p. 12) – alimentada 

pelos preceitos patriarcais machistas e sexistas os quais marginalizam a homossexualidade 

enquanto possibilidade de vivencia da sexualidade. Nesse sentido, vale destacar que a pesar 

de receber influencias da estrutura econômica, o objetivo central dos motivos do movimento 

LGBT tem foco a busca por princípios em defesa dos direitos dos sujeitos, a liberdade, a 

justiça e a igualdade, assim como o reconhecimento da diferença, pois, como se percebe, o 

movimento LGBT não possui como gênese a luta de classes e sim, a "redistribuição ou 

reconhecimento da diferença" (FRASER, 2001, p. 8). 

A questão da orientação sexual e da identidade de gênero a formação do movimento 

LGBT remonta a necessidade de se enfatizar e de se equalizar a questão da diferença – um 

visível problema se observado pela ótica das democracias liberais. Tratar desigualmente os 

desiguais em uma ótica liberal, e desconstruir uma perspectiva do sujeito construtor de sua 

liberdade, tendo o Estado enquanto seu garantidor. O respeito à diferença e à liberdade é um 

dos pilares constitucionais dessas democracias, ou seja, a defesa da igualdade cívica é 

fundamento de sua legitimidade. 
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2.2 Participação e Controle Social no Programa Nacional de Direitos Humanos III 

A seguir, faremos uma breve análise do Programa Nacional de Direitos Humanos III – 

PNDH III, e suas possibilidades de fortalecimento da democracia no Brasil. Basicamente, 

uma análise do seu primeiro eixo orientador, que tem como base a “Interação Democrática 

entre Estado e Sociedade Civil”. Entendemos que apresentar o PNDH-III como marco legal 

de nossas análises é uma importante estratégia de entendimento da consolidação dos direitos 

humanos no Brasil, e de como a sociedade civil protagoniza as políticas em seu cumprimento. 

Analisaremos também, como o movimento LGBT brasileiro se utiliza desse marco legal para 

fundamentar sua incidência nas políticas publicas e especialmente na política se segurança 

pública. 

Segundo está previsto no PNDH-III: 

 

Nesse novo cenário, o diálogo entre Estado e sociedade civil assumiu 

especial relevo, com a compreensão e a preservação do distinto papel de 

cada um dos segmentos no processo de gestão. A interação é desenhada por 

acordos e dissensos, debates de ideias e pela deliberação em torno de 

propostas. Esses requisitos são imprescindíveis ao pleno exercício da 

democracia, cabendo à sociedade civil exigir, pressionar, cobrar, criticar, 

propor e fiscalizar as ações do Estado. (BRASIL, 2010, p. 26). 

 

Essa concepção de interação democrática construída entre os diversos órgãos do 

Estado e a sociedade civil trouxe consigo resultados práticos em termos de políticas públicas e 

avanços na interlocução de setores do poder público com toda a diversidade social, cultural, 

étnica e regional que caracteriza os movimentos sociais em nosso País. Avançou-se 

fundamentalmente na compreensão de que os Direitos Humanos constituem condição para a 

prevalência da dignidade humana, e que devem ser promovidos e protegidos por meio de 

esforço conjunto do Estado e da sociedade civil. 

Esse novo modelo de interação proporciona não somente a abertura para uma gestão 

compartilhada, mas para a divisão de responsabilidades entre a competência governamental e 

a competência societal. O fortalecimento dos canais democráticos de participação 

interdepende de boas práticas de participação e controle social. 

O PNHD-III inova ao promover a ideia de que a vigilância social é quem denuncia 

violações de direitos humanos e que essa mesma vigilância, produzida por ambas as 
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instâncias em seus distintos papeis é que determinam o sucesso na produção de políticas 

públicas de resolução dos problemas. 

Essa nova concepção e novo modelo de interação democrática construída entre os 

diversos órgãos do Estado e a sociedade civil tem se revelado, em termos práticos, um grande 

avanço nos processos de diálogo e interlocução entre gestão societal e governamental na 

criação e condução das políticas públicas no Brasil. Nesse sentido, revelou-se que os Direitos 

Humanos fundamentalmente constituem a condição para a prevalência da dignidade humana e 

logo da democracia. E devem ser protegidos e defendidos por essa interação e pelo esforço 

conjunto do Estado e da sociedade civil. 

Outra questão inclusa nesse processo é a necessidade de se aprimorar e se ampliar os 

mecanismos de participação e controle já existentes, bem como a criação de novos meios de 

construção e monitoramento da política de direitos humanos e reiterando, a necessidade de 

pensá-la como política pública – bem público a favor da consolidação da cidadania e da 

democracia, no caso especialmente para a população LGBT.  

Nesse capítulo discorremos sobre a importância de fortalecer a garantia e os 

instrumentos de participação social, o caráter transversal dos Direitos Humanos e a construção 

de mecanismos de avaliação e monitoramento de sua efetivação. Isso inclui a construção de 

sistema de indicadores de Direitos Humanos e a articulação das políticas e instrumentos de 

monitoramento existentes. Como propõem o PNDH – III: 

 

Aperfeiçoar a interlocução entre Estado e sociedade civil depende da 

implementação de medidas que garantam à sociedade maior participação no 

acompanhamento e monitoramento das políticas públicas em Direitos 

Humanos, num diálogo plural e transversal entre os vários atores sociais e 

deles com o Estado. Ampliar o controle externo dos órgãos públicos por 

meio de ouvidorias, monitorar os compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado brasileiro, realizar conferências periódicas sobre a temática, 

fortalecer e apoiar a criação de conselhos nacional, distrital, estaduais e 

municipais de Direitos Humanos, garantindo-lhes eficiência, autonomia e 

independência são algumas das formas de assegurar o aperfeiçoamento das 

políticas públicas por meio de diálogo, de mecanismos de controle e das 

ações contínuas da sociedade civil. Fortalecer as informações em Direitos 

Humanos com produção e seleção de indicadores para mensurar demandas, 

monitorar, avaliar, reformular e propor ações efetivas, garante e consolida o 

controle social e a transparência das ações governamentais. (BRASIL 2003, 

p. 28) 
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Além do mais, criar uma diálogo de co-participação e co-responsabilização dentro do 

poder público e suas esferas – tendo o Executivo papel fundamental na definição e na 

execução das políticas públicas em defesa dos direitos humanos de LGBT, esse por sua vez, 

deve interagir com o Judiciário e o Legislativo na institucionalização e regulamentação de 

normativas legais que determinem a solidez e execução dessas políticas, além de se provocar 

outras instancias de defesa de direitos como o Ministério Público e as Defensorias Públicas.    

A seguir abordaremos uma breve análise dos espaços de participação e controle social 

das políticas públicas para a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, 

seus status de funcionamento e sua eficácia diante das violações de direitos humanos dessa 

população. E em resposta a questão de pesquisa desta Monografia, analisar como o processo 

de participação e controle social da política de segurança pública pode ser eficaz na garantia 

de direitos da população LGBT. 

Sobre os espaços de controle e participação social voltados para a população LGBT no 

Brasil, um importante destaque é sobre o aumento dos espaços de participação e controle 

social voltados para essa população. Desde os processos de implantação dos conselhos de 

direitos, das cadeiras em conselhos gestores e colegiados, passando pelas chamadas das 

conferências de direitos em todas as esferas de governo.  
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3. CRIMINOLOGIA DO ÓDIO: UMA BREVE ANÁLISE DOS CRIMES 

MOTIVADOS PELO PRECONCEITO CONTRA LÉSBICAS, GAYS, 

BISSEXUAIS, TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E TRÂNSGENEROS NO 

BRASIL E NA PARAÍBA E O PAPEL DA POLÍTICA DE SEGURANÇA 

PÚBLICA. 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo fazer uma breve análise a respeito da atuação dos 

órgãos de segurança pública e seus operadores junto à população de gays, lésbicas, bissexuais, 

travestis e transgêneros no que refere ao tratamento dos crimes relacionados à lesbo-homo-bi-

transfobia a partir de dados epistemológicos obtidos no Disque Direitos Humanos da 

Secretária de Direitos Humanos da Presidência da República - SDH/PR (Dique 100) e pelos 

dados apresentados pelas subnotificações da sociedade civil organizada (Movimento Social 

LGBT).  

Ademais, no âmbito da segurança pública, pensar os elevados e crescentes índices de 

violência lesbo-homo-bi-transfóbica no Brasil e na Paraíba, segundo os relatórios sobre 

violência homofóbica no Brasil, publicados pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (Brasil, 2012 e 2013). 

Inicialmente pensar o entendimento da lesbo-homo-bi-transfobia enquanto um 

processo de violência que tem raízes históricas, sociais e culturais, sendo uma manifestação 

da violência baseada em uma determinada divisão de papeis e representações sociais, muitas 

das vezes associadas à questão de identidade de gênero, orientação sexual e sexualidade. 

Caracteriza-se na medida em que se manifesta por atos que resultam em dano físico, 

psicológico e emocional, através de violência letal ou não, perpetrada com abuso de poder de 

uma pessoa contra a outra, numa relação pautada em desigualdade e opressões, passando pela 

desconstrução do “outro” enquanto sujeito e que segundo Borrilo (2010, p. 141) a violência 

de motivação homofóbica: 

 

... é didaticamente classificada e conceituada, definindo-se homofobia como 

uma forma de inferiorizar, desumanizar, diferenciar e distanciar o indivíduo 

homossexual à semelhança de outras formas de exclusão como a xenofobia, 

o racismo, o antissemitismo ou o sexismo. (BORILLO, 2010 p.141) 
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É nesse contexto que diversos autores descrevem a dinâmica cotidiana da lesbo-homo-

bi-transfobia, compartilhando de uma análise onde sua descrição ultrapassa a ideia de um 

conceito puro e objetivo, constatando que na verdade trata-se de um fenômeno complexo, de 

natureza social, cultural, econômica e histórica. Promovendo um processo de invisibilidade 

social das sexualidades ditas dissidentes, hierarquizando-as em lugar de inferir e subtraindo-

lhes o status de cidadania e violando os direitos humanos. Assim, da mesma forma e no 

mesmo contexto, identifica-se que a lesbo-homo-bi-transfobia, além de outras raízes, se 

estrutura balizada além das prévias conceituais de sexualidade, passando pelas fronteiras das 

violências de gênero, fazendo com que os sujeitos não pertencentes à ordem clássica e 

hegemônica dos gêneros sejam por sua vez vitimados pela violência. Há uma forte estrutura 

de hierarquização onde a violência mede os níveis de poder subalternizando aqueles que 

estiverem fora das normas compulsórias da heterossexualidade. 

Os homossexuais estão em posição vulnerável à vitimização por violência contra 

aqueles cuja orientação sexual e identidade de gênero não se enquadram nos padrões 

considerados normais e aceitáveis ou toleráveis socialmente, passando a serem percebidos 

como “corpos abjetos – aqueles cuja existência não se adequam a modelos estabelecidos” 

(BUTLER, 2009, p. 236), a saber, o modelo “heteronormativo/heteronorma”, onde há uma 

compulsoriedade heterossexual. 

 

Baseado nas lógicas de superiorização e inferiorização dos grupos sociais, o 

espaço público no Brasil tem se caracterizado como hierarquizado e 

autoritário (...) e torna relevante na medida em que essa lógica de 

hierarquização segue uma cadeia de valores hegemônicos que contribuirá 

para o posicionamento dos sujeitos homossexuais em lugares de 

subalternidade (...) o que importa revelar é que, segundo dados disponíveis 

no Brasil, ainda se mata mais homossexuais do que em todos os outros 

países do mundo (...) desse modo, a lógica da superiorização e da 

inferiorização dos grupos sociais se traduz em um conjunto de práticas 

sociais capaz de inserir pública e socialmente determinadas categorias 

sociais de formas subalternas em nossas sociedades. (...) é necessário 

compreendermos a pluralidade das sexualidades e das orientações sexuais e 

suas implicações políticas que ensejam o infindável debate e lutas sociais 

contundentes em torno da politização da vida sexual e da sexualização da 

vida pública de uma sociedade (...) para nos aproximarmos de alguma 

compreensão sobre o preconceito contra a orientação sexual e as formas 

políticas que o debate sobre a homossexualidade assume atualmente. 

(PRADO & MACHADO, 2008, p. 12-13).  
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O assustador aumento dos crimes de ódio relacionados às questões da orientação 

sexual e/ou identidade de gênero, colocaram o Brasil em situação de alerta junto a órgãos 

nacionais e internacionais. A realidade sistematizada através de estudos sobre o tema revelou 

que o Brasil está entre os maiores violadores de direitos humanos contra o a população LGBT 

no mundo. A Organização das Nações Unidas através do projeto Nações Unidas Pela 

Igualdade LGBT, determinou ações em todo mundo e recomendou ao Brasil e a outros países 

que coloquem em suas agendas políticas, ações que determinem formulação de políticas 

públicas em âmbito nacional. A partir das análises sobre lesbo-homo-bi-transfobia no Brasil, 

foi produzido um relatório advertindo que os governos, inclusive o brasileiro, têm 

negligenciado a questão da violência e da discriminação com base na orientação sexual e 

identidade de gênero, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos 

Humanos lançou, em 2012, o documento intitulado “Nascidos Livres e Iguais” (em inglês 

Born Free And Equal), no qual caracteriza obrigações legais que os Estados devem aplicar 

para a proteção integral da comunidade LGBT. Baseado em dois princípios fundamentais que 

sustentam o direito internacional dos direitos humanos (igualdade e não discriminação), o 

documento foca cinco obrigações nas quais a ação nacional é mais necessária (proteção contra 

a violência lesbo-homo-bi-transfóbica, prevenção da tortura, a descriminalização da 

homossexualidade, a proibição da discriminação e o respeito com a liberdade de expressão e 

com a reunião de todas as pessoas LGBT) e busca explorar junto a setores da sociedade civil, 

poder público e defensores de direitos humanos a importância de se entender as 

responsabilidades do Estado com essa população, conduzindo diretrizes para construção de 

políticas de proteção.  

Entre essas recomendações, o documento adequado à realidade do Brasil, aponta a 

necessidade da obrigatoriedade de notificação dos casos; que haja campo para a informação 

sobre identidade de gênero e orientação sexual nos registros dos dispositivos de segurança 

pública e de outras políticas públicas, e que haja canais de denúncias específicos para a 

comunidade LGBT, e que seu uso seja incentivado e mobilizado pelo poder público em todas 

as esferas governamentais. Esse mesmo relatório determinou a publicação anual dos dados da 

lesbo-homo-bi-transfobia no Brasil; que seja criado um painel de indicadores relacionados às 

questões da população LGBT por ente federado – e que, em medida de ação do Estado, a 

lesbo-homo-bi-transfobia seja criminalizada nos mesmos termos em que foi criminalizado o 

racismo (discriminação racial) e em determinada escala as formações de agentes de segurança 
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pública incluam em seus códigos de ética e currículos questões relacionadas ao respeito aos 

direitos dos grupos socialmente vulneráveis.  

No caso brasileiro os dados apontam elevados índices de violências contra 

homossexuais, e assustam pela sua banalização e pelo seu caráter cruel e desumano onde as 

ações contra homossexuais e lésbicas são cotidianas e, no caso de travestis e transexuais a 

situação ainda é muito pior. Constatou-se que “no Brasil morre um homossexual a cada três 

dias” (GGB, 2007), vítima dessas diversas violações de direitos humanos e crimes que se 

caracterizam pela sua barbaridade e crueldade – índices que aumentam a casa análise.  

Nos estudos formulados pela sociedade civil organizada e pelo poder público (Grupo 

Gay da Bahia, 2007 e da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 

2012/2013) onde se apontam indicadores e levantamentos sistemáticos e epistemológicos a 

respeito da questão da violência lesbo-homo-bi-transfóbica no Brasil, destaca-se um cenário 

assustador onde a cada três dias, pelo menos um gay, travesti ou lésbica é brutalmente 

assassinado no país (GGB, 2007). Somente recentemente, a partir de 2011 a Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República divulgou um breve apanhado sobre as 

denúncias feitas através do Disque Direitos Humanos (Disque 100), onde não há uma 

caracterização objetiva das formas dos crimes, mas há um levantamento por Estado, 

ranqueando os que mais receberam essas denúncias.  

As estatísticas computaram no ano de 2012, 1.259 denúncias de forma anônima. A 

média foi de 3,4 denúncias diárias de violência contra homossexuais registradas pelo órgão. 

Apesar da subnotificação, os números dos relatórios apontam que foram reportadas uma 

média de 20 denúncias de violações de direitos humanos de caráter homofóbico por dia, 

vitimando aproximadamente 5 pessoas diariamente – esses são os dados computados pelo 

Disque 100, onde os principais tipos de violação registrados foram de violência psicológica 

(como humilhações, ameaças, hostilizações e xingamentos); discriminação por orientação 

sexual e identidade de gênero; e principalmente violência física. Constatou-se que na maioria 

dos casos a própria vítima é quem faz a denúncia, seguido por desconhecidos da vítima que 

denunciaram e 12%, familiares, amigos, vizinhos.  

O relatório revelou, também, um padrão de repetição de violência de, em média, 

quatro (4) violações por pessoa agredida. Outro aspecto ressaltado foi o número maior de 

suspeitos em relação ao número de vítimas, o que sugere que as violações são cometidas por 

mais de um agressor ao mesmo tempo.  Ainda segundo os dados, na maioria dos casos o 
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agressor é alguém próximo da vítima – ocorrendo no contexto intrafamiliar e comuniátio, 

sendo que o local de maior incidência é a própria residência da vítima, dentro de casa. Ainda 

foram registradas violações em instituições governamentais como escolas e universidades, em 

hospitais do SUS, e em presídios, delegacias e cadeias. 

De acordo com as estatísticas levantadas pelo Movimento Social LGBT, nos últimos 

20 anos foram assassinados 1661 homossexuais, com uma média de 80 homossexuais por 

cada ano da década de 1980, subindo esta estatística para 120 por cada ano da década de 

1990. Em dados mais recentes levantados pelo Grupo Gay da Bahia constatou-se que foram 

116 assassinatos de homossexuais, só em 1998, dos quais 73 eram gays, 36 eram travestis e 

07 eram lésbicas. As travestis são, segundo o relatório, o grupo mais visado e vulnerável. 

Segundo os relatórios, a maioria dos homens homossexuais foram assassinados dentro 

de suas próprias casas e apartamentos, enquanto que as travestis são mortas, principalmente, 

nas ruas. “Muitos destes crimes são cometidos com requintes de crueldade, principalmente 

facadas, estrangulamento e tortura do indivíduo” (GGB, 2007). Em abril de 2009, o Grupo 

Gay da Bahia – GGB, em parceria com a Associação Brasileira de Gays Lésbicas Bissexuais 

Travestis e Transexuais – ABGLT divulgou um novo levantamento sobre os casos verificados 

no ano 2008, apontando que nesse ano foram assassinadas 190 pessoas no Brasil, sendo 64% 

gays, 32% travestis e 4% lésbicas, um aumento de 55% sobre os números de 2007, mantendo 

o país como o que mais registra crimes de natureza homofóbica. O levantamento também 

conclui que o risco de uma travesti ser assassinada é 259 vezes maior que um gay. É preciso 

também ter em mente que nem todas as manifestações homofóbicas resultam em violência 

letal, podendo ocorrer agressões físicas, agressões verbais e/ou atitudes silenciosas de 

discriminação motivadas pela orientação sexual e identidade de gênero. 

Desde que se iniciaram as pesquisas e levantamentos em 1980, já foram registrados 

2.998 assassinatos. Os dados indicam também que maioria das vítimas tinha idade entre 20 e 

40 anos e que 80% dos homossexuais foram mortos dentro de casa. Também de acordo com a 

pesquisa, o Nordeste é a região brasileira com o maior número de crimes homofóbicos 

registrados, sendo os estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Ceará e Paraíba os 

Estados que mais registram denúncias. 

Deve-se ter em conta, contudo, que nem todos os crimes motivados por lesbo-homo-

bi-transfobia podem ser identificados, pois em alguns casos a orientação sexual e/ou a 

identidade de gênero da vítima é mantida em sigilo e os registros de ocorrências das polícias e 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Gay_da_Bahia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Grupo_Gay_da_Bahia
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os bancos de dados dos órgãos de segurança pública não apresentam campos ou estatísticas 

específicas sobre a questão – esse é um grande problema em se caracterizar 

epistemologicamente a violência lesbo-homo-bi-transfóbica no Brasil e se formular 

indicadores que provoquem ações na política de segurança pública e enfim um debate junto à 

sociedade brasileira a respeito desse cenário. 

 O movimento social aposta na subnotificação enquanto instrumento de alerta e de 

responsabilização do Estado no sentido de garantir os direitos humanos e a cidadania da 

comunidade LGBT. Esse movimento tem sido feito através de um intenso processo de 

participação e controle social da sociedade civil organizada em torno desses direitos. 

Contudo, vale destacar que com relação à política de segurança pública para o trato com a 

questão da violência lesbo-homo-bi-transfóbica, percebe-se poucos avanços. E, de outro lado, 

um importante debate a se pensar como possibilidade de avanços, está na discussão do 

processo de criminalização da lesbo-homo-bi-transfobia. Processo esse que a pesar de um 

intenso debate, ainda não conseguiu percorrer caminhos objetivos nas legislações da 

sociedade brasileira – o que caracteriza uma situação ainda mais complexa se pensarmos o 

contraditório entre uma garantia constitucional de cidadania plena através da democracia e da 

garantia de direitos humanos e as influências culturais que se expressam através 

principalmente de dogmatismos e fundamentalismos religiosos em torno da sexualidade. 

Sendo essa, a discussão a respeito de políticas públicas para LGBT e o fundamentalismo 

religioso, um necessário tema a discutirmos para entendermos os limites e avanços nesse 

contexto, contudo, ressalvado o destaque, não caberia nesse artigo. 

Contudo, se analisarmos em termos comparativos às leis que já existem e que 

determinam punições para ações discriminatórias, vamos perceber que os crimes de 

motivação lesbo-homo-bi-transfóbica se equiparam aos crimes motivados por discriminação. 

E no caso da lesbo-homo-bi-transfobia – crimes de/por motivação e discriminação em razão 

da orientação sexual e/ou da identidade de gênero - são especialmente graves por conterem as 

variáveis da discriminação internalizada e da naturalização/banalização da lesbo-homo-bi-

transfobia. Assim, em tese, podem ser considerados crimes de caráter hediondo, tais como 

quaisquer outros crimes provenientes de conduta discriminatória. Esse diagnóstico é 

fundamental para que a sociedade civil organizada se mobilize reivindicando medidas 

imediatas no campo da segurança pública de modo a erradicar esses dados.  

Em 2014 no primeiro semestre, o Estado da Paraíba destacou-se pelo crescente 

aumento de registros de violência homofóbica e foi ranqueado em segundo lugar no número 
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de denúncias feitas no Disque 100, ficando somente atrás de Brasília e seguido pelo Estado do 

Rio de Janeiro. Essa informação é fundamental para que se analise em esfera local como se 

caracterizam e se dinamizam os crimes de motivação discriminatória e lesbo-homo-bi-

transfóbica do Estado da Paraíba. No cenário local, principalmente na capital e região 

metropolitana foram levantados dados indicadores que caracterizam essa realidade. Análises 

levantadas a partir das notificações e subnotificações, das dinâmicas cotidianas dos crimes de 

ódio, caracterizam as principais vítimas por ordem identitária e de gênero, classe social e 

econômica, circunstâncias e mecânica dos crimes, regiões de maior índice e finalmente uma 

breve análise de como é feito o atendimento ás vitimas pelos agentes de segurança pública.   

As análises prévias constatam o caráter violento e na maioria dos casos marcados pela 

crueldade e pela desumanidade. Dão conta que as principais vítimas e com maior gravidade 

são as travestis e transexuais – e que na maior parte dos casos de transfobia a violência é letal, 

sendo que há um grande índice de dilaceração dos corpos, ferimentos a bala com 

características de execução/extermínio com média de 3 perfurações por vítima, desova de 

corpos em locais ermos, lotes vagos e margens de estradas. Os crimes acontecem 

principalmente no período noturno e em locais que normalmente são frequentados por 

profissionais do sexo. Outra importante informação a ser explorada é o fato de que muitas das 

vítimas travestis e transexuais são originárias do interior do Estado e migraram para a capital 

e região metropolitana, na fuga do cotidiano ainda mais conservador e preconceituoso do 

interior. Destacou-se também uma grande dificuldade de se identificar as vítimas e se 

caracterizar a motivação dos crimes. Esse cenário é clássico na maioria das regiões brasileiras, 

contudo, cabe destacar também que caso da Paraíba o crime de ódio lesbo-homo-bi-

transfóbica está muito associado ao caráter conservador, machista e misógino da sociedade 

local.  

Com relação às ações da polícia, os agentes (entrevistas com os agentes das 

Delegacias de Homicídios e Especializada em Crimes Homofóbicos), relatam uma grande 

dificuldade de caracterizar os crimes enquanto lesbo-homo-bi-transfobia. Justificando-se pela 

falta de legislação especifica (com relação à criminalização da lesbo-homo-bi-transfobia), 

ausência de instrumentais de atendimentos, a falta de treinamentos dos agentes de segurança 

pública para lidar com esse tipo de crime, além de um grande problema relacionado ao 

preconceito/estigma social corporativo dentro das entidades de segurança pública e seus 

agentes. Outro destaque é que na maioria dos casos de homicídios, esses são investigados 

como crimes comuns contra a vida nas delegacias competentes. 
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Com relação aos crimes praticados contra lésbicas, homossexuais e bissexuais, 

constata-se que são também de dinâmica cotidiana, mas com menos poder ofensivo, passando 

por situações de constrangimento público até a violência letal – ocorrem em maior número 

pela proporção dessas identidades em relação às identidades travestis e transexuais. Ocorrem 

com maior frequência, mas em contrapartida tem um número de notificações e 

subnotificações bem menor, proporcionalmente. Muitos casos de violência física, verbal e de 

constrangimento público marcam a vida dessa parcela da comunidade LGBT. Muitos casos 

ocorrem no contexto intrafamiliar e comunitário, e muitos são atendidos por mediações breves 

e também, pelos mesmos motivos já mencionados, não geram indicadores estatísticos na 

segurança pública. Além disso, ainda são baixos os números de denúncias junto à delegacia 

especializada, a pesar de aumentarem os atendimentos/demandas nos serviços específicos 

para a comunidade LGBT. Com relação aos atendimentos nas unidades de segurança pública, 

caracterizam-se além da dificuldade de adesão do público, poucas possibilidades de 

intervenções diretas já que na maioria dos casos são considerados crimes comuns.  

Esses dados aqui apresentados fazem parte da pesquisa intitulada “Participação Social 

e Segurança Pública: a experiência do movimento social LGBT no Conselho Estadual de 

Direitos Humanos da Paraíba” em processo de conclusão no Curso de Especialização em 

Segurança Pública e Direitos Humanos, vinculado ao Programa de Pós Graduação em 

Direitos Humanos e Políticas Públicas/Núcleo de Cidadania e Direitos Humanos da 

Universidade Federal da Paraíba, 2013/2014. O objetivo central do projeto é analisar e 

entender o processo de participação social da sociedade civil organizada, através movimento 

social LGBT, na discussão e condução da política social de Segurança Pública no Conselho 

Estadual de Direitos Humanos da Paraíba. 

Está posto o grande desafio da política de segurança pública, que é reformular seus 

instrumentos de atendimentos e, junto ao cenário em que se apresenta, repensar a política de 

segurança pública para atendimento a essa comunidade, comprometendo-se à produção de 

dados oficiais e apresentando à sociedade brasileira o real cenário da lesbo-homo-bi-

transfobia no Estado da Paraíba e no Brasil. Por isso a importância de se caracterizar o trato 

dos órgãos e profissionais de segurança pública em relação à população LGBT e a avaliação 

de representantes da população LGBT em relação ao tratamento recebido com relação aos 

crimes de ódio motivados pela lesbo-homo-bi-transfobia.  

No caso da Paraíba, já é possível relatar contatos recentes com agentes de segurança 

pública do Estado para entendermos um pouco do cenário das ações para a comunidade 
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LGBT. Segundo relatos de profissionais da Delegacia Especializada Contra Crimes 

Homofóbicos as ações caminham pra um desdobramento favorável, caso os interesses dos 

gestores apontem para investimentos das políticas públicas para a comunidade LGBT. O 

Estado figura entre as unidades federadas que assinaram o Termo de Cooperação para o 

Enfrentamento à Homofobia junto à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República SDH/PR, o que possibilitará futuras análises para a política de segurança pública 

no Estado, já que o TCEH, termo que visa a união de esforços entre a Secretaria de Direitos 

Humanos, o Ministério da Justiça e os Estados visando a realização de ações no sentido de 

capacitar os órgãos de segurança pública para o enfrentamento da lesbo-homo-bi-transfobia. 

Apesar de ser recente a produção de dados oficiais sobre a violência lesbo-homo-bi-

transfóbica no Brasil, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 

(SDH/PR) na produção de seus relatórios percebeu e destacou as dificuldades de obtenção de 

dados confiáveis sobre os eventos violentos motivados por lesbo-homo-bi-transfobia, dentre 

eles, a não obrigatoriedade de envio de dados das Secretarias de Segurança Estaduais à União, 

ausência nos Boletins de Ocorrência policiais de campo que identifique a orientação sexual, 

identidade de gênero ou motivação lesbo-homo-bi-transfóbica para o evento violento que 

gerou o registro e a escassez sobre dados demográficos sobre a população LGBT, (Brasil, 

2012). – que foi de encontro às determinações da ONU ao se encaminhar a necessidade das 

notificações. 

A própria construção dos dois relatórios existentes (Brasil, 2012, 2013) baseou-se em 

variáveis obtidas pelo Disque 100 (Disque Direitos Humanos da SDH/PR) – e tão somente, 

tendo em vista que nesse momento são poucos os Estados que incluíram em seus instrumentos 

de coletas de dados informações sobre violência lesbo-homo-bi-transfóbica, essas coletas 

ainda estão em fase muito inicial. O Disque Direitos Humanos vem se consolidando como 

importante canal de denúncias relacionadas às violações de direitos de cunho homofóbico, 

porém não pode ser o único instrumento institucional, pois seu modelo metodológico não é 

capaz de distinguir algumas peculiaridades e nem de dar um reflexo exato desse tipo de 

violência. Para tanto, usa-se outros instrumentos como o Disque 180 (Central de Atendimento 

à Mulher da Secretaria de Políticas para as Mulheres), da Ouvidoria do Sistema Único de 

Saúde (SUS) e a partir de denúncias efetuadas diretamente aos órgãos LGBT da SDH/PR – e 

aos órgãos de âmbito estadual e municipal em algumas regiões. Esses relatórios apresentam 

ainda estatísticas geradas por meio de dados noticiados pela mídia jornalística, estratégia 

http://www.spm.gov.br/
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utilizada desde a década de 1980 pelos movimentos sociais LGBT por uma cobertura muitas 

vezes noticiados sem aprofundamento maior das raízes desses crimes, conforme já foi citado. 

Contudo, destaca-se que a escassez de dados estatísticos sobre a população LGBT no 

Brasil leva a lacunas que impactam negativamente na construção de políticas públicas de 

combate à lesbo-homo-bi-transfobia, sobretudo na política de segurança pública, visto que a 

entrada de um tema e sua manutenção na agenda das políticas públicas depende, em grande 

medida, do fluxo de como uma questão se torna um problema de relevância para o poder 

público o que destaca seu papel estratégico para a defesa dos direitos humanos e para a 

garantia de direitos. Daí, a não formulação de políticas públicas se justificaria pela falta de 

indicadores que a subsidiem. Ainda que, nos últimos e recentes anos, haja esforços no sentido 

de dar visibilidade à população LGBT – esforços engajados principalmente pela sociedade 

civil organizada no movimento LGBT, esses não têm sido suficientes para se ampliar um 

processo de cidadania e de uma consciência pública sobre a questão da lesbo-homo-bi-

transfobia no Brasil e suas consequências, seja ela cometida por grupos ou gangues que agem 

violentamente contra essa população, ou a praticada pelo Estado e seus representantes.  

Não obstante, bem a frente dos avanços na condução da cidadania plena para a 

comunidade LGBT, observa-se notada e publicamente o avanço de reações conservadoras e 

por vezes violentas de diferentes setores da sociedade. No texto introdutório do segundo 

relatório da SDH/PR (Brasil, 2012), fica clara a afirmação de que o Brasil vive um 

“movimento paradigmático” em relação à busca pela garantia de direitos humanos da 

população LGBT – tratando-se da contrapartida histórica entre a consolidação da democracia 

no país ao comando dos interesses de setores conservadores. Contudo, tais conquistas de 

direitos historicamente resguardados por uma elite heteronormativa vêm provocando reações 

dessa mesma elite em sua pretensão de conservar e perpetuar o alijamento e o não 

reconhecimento desses sujeitos e seus afetos – e nesse contexto está a raiz dessa contradição. 

O recente Projeto de Lei Complementar - PLC Nº 122, que visava criminalizar a lesbo-homo-

bi-transfobia equiparando-a ao crime de discriminação, não foi aprovado para promulgação 

imediata. Atualmente há uma perspectiva de que a discussão volte a ser feita no âmbito do 

Projeto de Reforma Código Penal, cujas discussões levarão ainda muito tempo, o que seria 

um grande retrocesso nos que se alcançou até então. 

Na maioria das pesquisas realizadas com a comunidade LGBT revelou-se a presença 

de altos índices de pessoas que já foram vítimas de violência em função de sua prática e/ou 

identidade sexual – o que comprova a dinâmica cotidiana da violência lesbo-homo-bi-
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transfóbica. Entretanto, voltamos a destacar uma melhor compreensão da dimensão mais clara 

e exata desses números fica prejudicada pela ausência de dados oficiais e institucionais sobre 

violência lesbo-homo-bi-transfóbica no Brasil.  

Assim no que tange a política de segurança pública, segundo apontam Leal & 

Carvalho (2008, p. 8 - 10),  

 

... a ausência de referência direta aos crimes homofóbicos não deve ser vista 

como mero descuido, mas antes, como reveladora de que a visibilidade dada 

a tais crimes é um problema mais amplo do que aquele que indicamos 

anteriormente. (LEAL & CARVALHO, 2008, P. 8 – 10) 

 

E sobreposta à escassez dessas informações apontam-se problemas na formação dos 

agentes de segurança pública – além do descaso dos agentes em assegurarem o registro, nas 

restrições e dificuldades dos familiares e amigos das em realizarem denúncias pelo medo e 

pela vergonha de reconhecimento e exposição da sexualidade das vítimas, resultado do 

complexo lugar da lesbo-homo-bi-transfobia na sociedade brasileira. 

Além da iniciativa da SDH/PR, outros avanços podem ser identificados e devem ser 

incentivados no apoio e produção de indicadores e informações oficiais sobre a violência 

motivada por lesbo-homo-bi-transfobia, o que colabora para a visibilidade do fenômeno e 

incidência direta sobre ele, gerando ainda mais informações. Destaca-se aqui mais um avanço 

na produção de informação sobre esse tipo de violência e das violências de uma forma geral, 

trata-se da Portaria 304 de 25 de janeiro de 2011, publicada pelo Ministério da Saúde 

(Ministério da Saúde, 2011), que inclui todas as violências interpessoais na lista de doenças, 

agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória – o que inclui a lesbo-homo-

bi-transfobia. Foi criado um instrumento no qual se realizam as notificações - a “Ficha de 

notificação/ investigação individual de violência doméstica, sexual e/ou outras violências 

interpessoais”, que alimenta o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN) – 

instrumento que deve ser utilizado em todo o sistema de saúde.  

Nesse sentido, com o objetivo de se especificamente tratar a questão das violências 

contra a população LGBT por lesbo-homo-bi-transfobia, está em planejamento uma ação de 

se incluir nessa ficha de dados o campo “violência por orientação sexual ou identidade de 

gênero” no novo modelo desse instrumento, cuja implementação está prevista ainda para o 
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ano de 2014. O que determina que, em breve, haverá mais informações sobre esse tipo de 

violência fornecido pela política de saúde. 

Da mesma maneira que outras formas de violências culturais, econômicas e sociais, é 

um grande desafio dar visibilidade à violência lesbo-homo-bi-transfóbica, a pesar de sua 

dinâmica cotidiana e cruel. A exemplo de outras, acontece com determinada legitimação 

social, não provocando ou provocando pouca comoção. Ao contrário ela é até aplaudida em 

alguns casos, incentivada e motivada em outros. Esse fenômeno ocorre pela internalização da 

violência lesbo-homo-bi-transfóbica como algo natural e cristalizado pelas heranças 

patriarcalistas, machistas, sexistas, hierárquicas e heteronormativas, que historicamente se 

baseiam na violência e na invisibilidade e se utilizam das violências como seus instrumentos 

de domínio e perpetuação sobre seus subalternos considerando-os fracos, inferiores e/ou 

desqualificados. 

Essas questões inegavelmente se negam olhar para a garantia dos direitos humanos e 

cidadania da população LGBT, além do que afetam e atrasam a produção de informações. É 

sabido no campo da segurança pública a desvalorização do registro dos crimes de ódio em 

razão da orientação sexual e/ou da identidade de gênero em seus dispositivos. Alguns dos 

avanços vão de encontro a preocupação de incorporar o tema dos direitos humanos na 

formação policial, na qualificação da informação e seu tratamento e na criação de sistemas de 

registros de ocorrências e ambitos estaduais e nacional. Contudo, ainda há um longo caminho 

a ser percorrido no sentido de se produzir e sistematizar informações que subsidiem as ações 

da segurança pública. 

É necessária uma grande mobilização que inclua a sociedade civil e o poder público 

com o objetivo de se construir uma ação coletiva que aponte diretrizes eficazes no combate à 

lesbo-homo-bi-transfobia. Para isso, é preciso uma incidência direta no Plano Nacional de 

Segurança Pública bem como a ampliação de câmaras e comitês técnicos nas diversas 

políticas públicas e sociais que trabalhem e discutam a questão LGBT. E que esses espaços 

definam metas, avaliações, disposição de recursos, monitoramento e execução de ações e 

acima de tudo, alcance resultados no combate à violência lesbo-homo-bi-transfóbica. A 

política de segurança pública aqui é só um recorte, porém destaca-se a importância de se 

pensar um sistema macro que envolva outras políticas públicas e sociais. 

Portanto, visibilizar e trazer à tona esta problemática nos distintos setores das políticas 

públicas como a saúde, a educação, os meios de comunicação e a segurança pública, entre 
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outras, é fazer saber da realidade cruel e do lugar que essa realidade coloca o Brasil hoje. É 

sistematizar a realidade e cobrar as garantias constitucionais e seu legado à cidadania plena, é 

transformar esse legado em uma agenda pública de políticas, ações de prevenção e de 

promoção da igualdade e cidadania da população LGBT, é sancionar direitos humanos para 

essa parcela da população. E, nesse contexto, pensar o papel da política de segurança pública 

frente ao fenômeno do crime homofóbico é estratégia fundamental no seu enfrentamento.  

 

3.1 A Notificação de Crimes Homofóbicos Graves e Letais Intencionais e a Política de 

Segurança Pública. 

 

No Brasil, as fontes institucionais oficiais sobre violência são subsidiadas pelas 

Secretarias de Segurança Pública e Secretarias de Saúde. As caracterizações das diversas 

formas de violência e de seu caráter grave e letal servem cada vez mais de estudos analíticos 

para entender-se o fenômeno da violência e produzir indicadores de formulação de políticas 

públicas que os sane ou previna. 

Atualmente a maioria desses estudos essencialmente apontam para o crescimento das 

diversas formas de violência, principalmente em meios urbanos como capitais e regiões 

metropolitanas e grandes centros. À medida que novas formas de violência se configuram, 

novas formas de enfrentamento se fazem necessárias. Nesse caso, a configuração dos crimes 

de ódio homofóbico permanecem com características muito semelhantes desde o processo 

histórico da inquisição, onde as formas letais de eliminação dos sujeitos “não adequados” 

passavam pela queimadura, dilaceração e amputação dos corpos, apedrejamentos, 

linchamentos e ou diversas dessas modalidades juntas no mesmo caso. 

É fato que a lesbo-homo-bi-transfobia letal faz parte da história e do cotidiano da 

sociedade brasileira desde sua fundação histórica. Que tem elementos religiosos e de cunho 

político e social da configuração machista, racista, sexista e lesbo-homo-bi-transfóbica da 

sociedade. O crime letal, por orientação e identidade de gênero escapa ao determinado modelo 

democrático assumido pelo Brasil em sua profissão republicana. 

Ao analisarmos o fenômeno da violência grave e ou letal contra a população LGBT, 

percebemos que esses índices numéricos ultrapassam as caracterizações comuns aplicadas a 

crimes comuns. E, por isso a constatação é de que não podem ser tratadas de forma comum. 
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Os crimes violentos letais intencionais (CVLI) recebem das normativas operacionais da 

política de segurança pública atenção especial às suas características. O atual contexto da 

violência provocada pelo crescente desenvolvimento da criminalidade dá vazão a políticas de 

enfrentamento a violência e de sua prevenção. Contudo, ao se tratar de crimes contra a pessoa 

por motivação lesbo-homo-bi-transfóbica, a história muda de figura e a abordagem dessas 

políticas públicas (principalmente de segurança pública) não tem valor oficial institucional, 

isso quando feitas. 

Tanto na saúde pública como na segurança pública, é possível tomar seus dados de 

crimes graves e letais e traçar um perfil de público por idade, raça/cor e etnia, gênero e classe 

social. Contudo, com relação a orientação sexual e identidade de gênero, uma grande lacuna 

se desenvolve. Não há nessas políticas indicadores que caracterizem de forma institucional e 

oficial os agravos relacionados aos crimes de ódio lesbo-homo-bi-transfóbico. O que não 

determina necessariamente a inexistência desses agravos, antes pelo contrário. Dados 

coletados e monitorados pela sociedade civil organizada dão conta de um crescente aumento 

das taxas de crimes lesbo-homo-bi-transfóbicos em todo território nacional. Mas onde estão 

esses números? Tentaremos nos próximos parágrafos examinar algumas minúcias desse 

fenômeno e relacioná-lo apolítica de segurança pública e suas responsabilidades e ao controle 

social dessa política pelo movimento social LGBT em busca da resposta dessa questão e de 

soluções ao problema. 

O Objetivo dessa reflexão é entender sobre a ausência de dados sobre a população 

LGBT no Brasil, e os reflexos dessa falta de informação na composição de indicadores que 

consolidem políticas públicas para essa parcela da sociedade. Ao que consta não há em 

nenhuma estância oficial governamental, além dos relatórios sobre violência aqui já citados, 

nenhum estudo oficial que aponte um diagnóstico das condições de vida da comunidade 

LGBT e suas vulnerabilidades. 

Por isso, apresentamos o argumento, de que há a necessidade de se repensar os 

métodos de participação da sociedade civil para que essa consiga formular uma incidência 

política de forma que o Estado consiga responder com seu aparato (políticas públicas e 

sociais) as demandas das classes subalternas, nesse caso os LGBT. 

A natureza estratégica de notificação de crimes homofóbicos nos processos técnicos 

da política de segurança pública servem de um importante instrumento para se produzir 

indicadores para essa e outras políticas publicas que atendam as necessidades dessa parcela da 
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população. Segundo aponta BALESTRERI (2004, pp. 47/9), a respeito do processo de 

democracia participativa e a incidência política da pratica pra participação na política de 

segurança pública enquanto política pública: 

 

Desenvolvimento e justiça só são possíveis onde há protagonismo cidadão, 

onde a gente simples rompe com as amarras do vitimismo e da dependência 

e assume as rédeas do próprio destino. Tal realidade histórica mostra-nos 

que desenvolvimento para todos só é possível nos quadros da democracia 

participativa. Onde não há liberdade de organização e expressão não há 

possibilidade de riqueza distribuída. (...) dada a grave realidade nacional e 

internacional, onde o crime e a violência ameaçam, a cada dia mais, as 

liberdades individuais e coletivas e as instituições democráticas, é preciso 

que a segurança pública seja resolutamente percebida como inclusa no mais 

fundamental rol dos Direitos Humanos. 

 

Nesse sentido, é possível afirmar que na medida em que se qualificam as informações 

para novos procedimentos técnicos no âmbito da segurança pública para a condução de casos 

de crimes homofóbicos, a cidadania LGBT é assegurada e garantida. Contudo, vale reafirmar 

que há uma lacuna no que se diz respeito aos processos de qualificação dos crimes 

relacionados a lesbo-homo-bi-transfobia e dois dos principais elementos que aprofundam essa 

lacuna são: 

a) a falta de uma tipificação de crime de ódio relacionado a lesbo-homo-bi-transfobia 

no código penal brasileiro; e  

b) a falta de qualificação profissional para agentes e dispositivos de segurança pública 

em lidar e tratar desses casos e a falta de instrumentos técnicos que qualifique de forma 

especifica crimes relacionados a esta situação.  

A diante, esses dois pontos ficam fundamentalmente claros quando analisarmos a 

experiência da política de segurança pública para os direitos humanos LGBT na Paraíba.  

A política de segurança pública tem por competência, oferecer ao Estado dados sobre 

as diversas formas de violências e se colocar oferecendo opinião técnica a respeito dessas 

violências oferecendo possíveis respostas práticas. Obviamente a produção dessas respostas 

não pode ficar calcada somente na responsabilidade da segurança pública, o que seria um erro 

estrutural de análise. Contudo, ao destacarmos a segurança pública, o que se observa, 

entretanto, é que há um processo de desinformação ou de desqualificação da informação e por 



31 
 

conseqüência de desvalorização de seu potencial analítico e de conduzir e produzir 

indicadores de políticas públicas em diversas áreas. 

 Desde o chamado inicial até a produção de boletins de ocorrência, os casos 

relacionados à lesbo-homo-bi-transfobia recebem um tratamento desqualificado, ou 

equiparado a casos de crimes comuns – que se justifica pela falta de uma tipificação de crime 

de ódio relacionado à lesbo-homo-bi-transfobia no Código Penal brasileiro, haja vista a 

“desobrigação” de se tratar desigualmente fatos desiguais. Os registros (passando pelos 

boletins de ocorrência e pelos registros de violência grave e ou letal) sofrem distorções 

tornado os casos como comuns e em muitas das vezes desqualificando os atos e as 

características dos crimes enquanto crime de ódio e de qualificação grave do evento.  

A banalização dessa desqualificação das informações e procedimentos técnicos em 

casos de crimes de ódio ocasiona violações gravíssimas aos direitos humanos de LGBT. Esses 

registros se limitam a analisar a violência seguindo um instrumento arcaico e generalizado de 

tipos de violência (física. Psicológica, verbal, sexual, negligência e etc..) que ficam 

relacionados ao sexo das vitimas e agressores (limitados no binarismo homem/mulher) – 

destaca-se aqui a grave situação das travestis e transexuais que recebem tratamento 

equiparado ao sexo biológico na maioria das ações de segurança pública, faixa etária e 

localidade do evento. Essas informações são importantes na qualificação do crime, porém 

podem descaracterizá-lo diante de agravos relacionados à questões especificas.  

Um exemplo clássico que podemos citar aqui por sua publicização, foi de um homem 

trans assassinado no centro de João Pessoa em junho de 2014. O jovem conhecido como 

Pedro Henrique ou “Pedrinho” (nome social) foi brutalmente assassinado no centro de João 

Pessoa com vários tiros. O Caso foi registrado pela polícia como homicídio relacionado ao 

tráfico de drogas de uma mulher. De nome de registro Priscila Laís Alves de Souza, o jovem 

de 24 anos teve sua identidade de gênero negada durante todo o processo preliminar de 

investigação. Muitos amigos e familiares não souberam de sua trágica morte por que não o 

conheciam assim, pelo fato do jovem ser conhecido na cidade por Pedrinho. Outro fato 

desqualificante do agravo são as análises das circunstâncias que determinam a motivação do 

homicídio, já que ao relacionar o envolvimento da vítima com drogas, descarta a motivação 

lesbo-homo-bi-transfóbica ou mesmo a inter-relação entre os dois fatores – elemento que já 

apontamos nesse estudo.  
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O crime de homicídio tem características muito especificas que podem determinar a 

motivação. Nesse caso, a execução da vítima se caracteriza pelo crime de ódio e não somente 

pela vingança ou acerto de contas (por dívidas ou envolvimento com o tráfico de drogas), por 

sua mecânica cruel e degradante. O corpo foi encontrado semi-despido no meio da rua e com 

várias perfurações de arma de fogo. Ao que consta a vítima tentou fugir mas foi perseguida 

pelo seu assassino que a alvejou até a garantia de sua morte. 

Analisamos esse homicídio como um evento clássico do assassinato de LGBT por que 

a qualificação técnica da segurança pública ao iniciar as ocorrências e investigações fica 

pautada em crimes de ordem comum. Ao apontarmos, por exemplo, que travestis e 

transexuais tem quase 300 vezes mais chances de serem assassinadas do que as outras 

categorias de identidade, percebemos que muitos dos casos são qualificados como latrocínio, 

lesão corporal grave/letal, homicídios relacionados à criminalidade entre outros. A pesar do 

grave contexto, não há em nas orientações e normas técnicas nenhum elemento que relacione 

os crimes ao ódio lesbo-homo-bi-transfóbico. E assim, esses crimes são lançados na vala de 

crimes comuns, apesar dos desproporcionais dados numéricos e das maneiras degradantes que 

os qualificam de outras formas. Esse fato fica marcado para além da falta de qualificação de 

crimes de ódio no Código Penal, passando pela falta de qualificação profissional para agentes 

e dispositivos de segurança pública em lidar e tratar desses casos e a falta de instrumentos 

técnicos que qualifique de forma especifica crimes relacionados a esta situação. Casos de 

execução sumária, linchamentos (no caso de lesão grave/letal com autoria de duas ou mais 

pessoas), apedrejamentos, grande número de perfurações, empalamentos, dilaceração, 

desfiguração e esquartejamento dos corpos entre outras características, ao que parece, não são 

suficientes para qualificarem esse tipo de crime pelo seu caráter de ódio – e em muitos casos 

ao serem lançados na vala comum esses casos são registrados como caso de crimes comuns 

que passam desde o crime passional até os crimes comuns de latrocínio ou luta corporal entre 

iguais. Esse é um grande e precioso elemento de análise para se argumentar a necessidade de 

se pensar além das políticas públicas para a população LGBT se pensar o processo de 

qualificação da lesbo-homo-bi-transfobia enquanto crime, qualificando-a na legislação 

penalística pátria. 

Alguns estados da federação (o caso de Pernambuco) avançam na tentativa de incluir 

em boletins de ocorrência elementos como a orientação sexual da vítima e sua a possibilidade 

de motivação do crime. No caso Pernambucano, a Portaria de número 4818, de 25/11/2013 foi 

publicada no Diário Oficial do Estado e determina a medida de inserção nos Boletins de 
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ocorrência os campos “nome social”, “orientação afetivo-sexual”, “identidade de gênero” e a 

“motivação homofóbica”. A pesar de ser uma iniciativa pioneira e um projeto piloto, as 

ocorrências ligadas ao público LGBT são lançadas no Sistema de Informações Policiais 

(Infopol/SDS) ou em outros sistemas de qualificação de informações de segurança pública. 

Contudo, a pesar de qualificar o crime de ódio motivado por lesbo-homo-bi-transfobia, esses 

instrumento ainda não tipificam a estrutura elementar do crime, ou seja, não é colocado como 

tipo penal – que limita a condução investigativa e o processo de punibilidade dos autores 

desses crimes.  

As informações geradas pelos sistemas de informação das instituições de segurança 

pública para a questão LGBT são um desafio. As informações ainda são escassas e de difícil 

acesso ao controle social e participação social, elementos decisivos para a cobrança por 

políticas públicas. Dessa forma, a instaura-se uma situação de negligência do Estado em 

virtude da violência lesbo-homo-bi-transfóbica. E de outra forma a sociedade desconhece a 

magnitude desse tipo de violência e por sua vez também a desqualifica e a sua gravidade. 

Objetivando suprir essa lacuna em vários Estados da Federação, humanizar e 

uniformizar o atendimento as pessoas LGBT pelo Sistema de Segurança Pública, Conselho 

Nacional de Combate à Discriminação e Promoção dos Direitos de Lésbicas, Gays, 

Bissexuais, Travestis e Transexuais – CNCD/LGBT, aprovou em sua 24ª (Vigésima Quarta) 

Reunião Ordinária, realizada no dia 18 de dezembro de 2014, a Resolução 12
6
, que tem por 

finalidade estabelece os parâmetros para a inclusão dos itens "orientação sexual", "identidade 

de gênero" e "nome social" nos boletins de ocorrência emitidos pelas autoridades policiais no 

Brasil. 

Essa Resolução, que, ressalte-se, não tem caráter coercitivo, mas apenas de orientação, 

tem vieses educativo e político e se caracteriza como um instrumento de visibilização das 

pessoas LGBT pelos órgãos de Segurança Pública e a construção de uma ação que busca dar 

mais transparência e clareza no levantamento de dados de violência perpetrada contra essas 

pessoas, possibilitando, por último, a implementação de políticas públicas de proteção. 

A perspectiva de violência lesbo-homo-bi-transfóbica apresentada para sociedade é 

desfacelada não somente pela banalização, mas também por um perverso processo de 

culpabilização da vítima, tornando inoperantes os dispositivos que deveriam garantir e 

assegurar os direitos de determinadas parcelas da sociedade. Essa realidade torna os dados 

                                                           
6
 Pública no Diário Oficial da União no dia 12 de março do ano em curso. 
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inconstantes e invariáveis, construindo um falso dado/retrato da realidade, cuja a real 

dimensão política desconstrói a democracia e os direitos humanos. O “status quo” reforça as 

discriminações e o preconceito e retroalimenta a violência justificada pela não cidadania dessa 

parcela populacional. Ao argumentarmos que os elementos informacionais da política de 

segurança pública são fundamentais na condução de políticas públicas, argumentamos pela 

desconstrução desse “status quo”, onde há a idéia de que determinado grupo social é 

estruturalmente desprovido dessa cidadania e que conforme destacam Cruz Neto & Minayo 

(1993, p. 62): 

 

... para estes, a sociedade não se importa em esclarecer a morte, porque no 

imaginário social essas mortes representam uma espécie de „limpeza‟ e de 

solução para o problema da violência e das questões sociais e econômicas do 

País. Suas vidas são sentenciadas sumariamente. 

 

Assim, se em determinada medida, as políticas públicas reiteram e intensificam as 

violações e desconstroem a cidadania – pela sua ausência de respostas ou mesmo por suas 

respostas opressoras e excludentes, é possível sim retomarmos o debate de que a cidadania 

não se consolida nesse lugar e que por conseqüência a democracia não se instaura e não se 

estabelece. Fica determinada uma “higienização social” das “práticas inaceitáveis” cuja 

resposta de dá pela eliminação total dos sujeitos desde sua identidade de gênero, orientação e 

prática sexual, identidade e reconhecimento do corpo chegando à eliminação do próprio 

corpo. 

Dialogar a cidadania oferecida pelo Estado em seu processo democrático através do 

processo informacional das políticas públicas, de inicio nos pareceu algo complexo, contudo 

ao analisarmos que determinados elementos embutidos na dinâmica do próprio Estado em 

garantir o direito à vida são de fundamental importância para que essas garantias aconteçam 

objetivamente, nos ofereceu ainda mais elementos para entendermos a difícil dinâmica entre 

público e privado nesse contexto e a possível relação entre sociedade civil organizada nos 

movimentos sociais e governo organizado no pilares da atividade da coisa pública. 

A marginalidade não é oculta, pelo contrário, é de sobremaneira visível a todos. E ao 

gerar informações sobre a violência lesbo-homo-bi-transfóbica, as entidades e instituições que 

trabalham com essa temática precisam estabelecer uma relação direta de cobrança ao Estado, 

através da dinâmica da participação e do controle social não somente da política de segurança 
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pública mas de diversas outras políticas públicas e sociais que possam assegurar a cidadania 

plena da população LGBT.  

O reconhecimento de uma violência estrutural e naturalizada é fundamental para 

entendermos seus desdobramentos nas políticas públicas e para se politizar a temática de tal 

modo a saná-la. Esse texto tem como objetivo entender a associação entre a democracia e a 

reprodução e o aumento e reprodução da violência social contra a comunidade LGBT. Desse 

feito descrevermos com o maior número de elementos possíveis a forma como essa violência 

se apresenta cotidianamente e como se dá a reivindicação de sociabilidade e cidadania pela 

parte populacional afetada.  

A construção de uma sociabilidade de paz, com menos violências e desigualdades 

depende de uma série de fatores, contudo apontamos aqui a democracia participativa como 

elemento fundamental. É preciso que em nível institucional as políticas públicas e sociais 

assumam essa demanda para que essa não fique determinada no lugar apenas do interesse 

privado. Desconstruir a violência institucional e de Estado ao não produzir ou ao produzir 

informação desqualificada sobre a situação vulnerável da população LGBT, desconstruindo 

assim o autoritarismo que cerca essa relação e o preconceito que a retroalimenta. Acionar as 

responsabilidades do Estado e entender como e por que o discurso de democracia cidadã 

exclui determinada parcela da sociedade. Essas respostas podem vir desde a qualificação 

dessas informações até o preparo técnico dos agentes e dispositivos de segurança pública. 

Em termos objetivos apontar que as instituições de segurança pública melhorem as 

condições de trabalho de seus agentes oferecendo capacitações e cursos de aperfeiçoamento 

nessa área para que sejam incorporadas na prática ações para esse segmento. Com relação aos 

registros dos crimes, apontar a necessidade de qualificá-los na medida de atender essas 

demandas específicas, informando de forma qualificada importantes elementos como a 

identificação do agressor e sua relação coma a vítima; tipo de evento ocorrido e em quais 

condições ocorreu; realização de exames periciais necessários; ocupação e instrução da vítima 

bem como sua colocação no mercado de trabalho e convivência familiar e comunitária; 

informações local de ocorrência do evento e estudo dos locais com maior incidência.  

Apostar no uso desses e outros elementos informacionais para se qualificar os crimes 

de lesbo-homo-bi-transfobia até que essas informações sejam suficientes para que essa 

demande ganhe forças nas reformulações legislativas e judiciais como o código penal e as 

condenações arroladas a esses crimes. Do mesmo modo, informar a sociedade sobre essa 
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realidade apontando quais as possíveis saídas para sua superação tratando o fenômeno como 

algo de responsabilidade pública e social. 

Essas e outras indagações servem para responder às demandas que questões de 

pesquisa de nosso projeto. Onde entender como a sociedade civil organizada no movimento 

social, dinamiza suas demandas para a política de segurança pública. 

A seguir analisaremos como a sociedade civil organizada no movimento LGBT 

elabora suas demandas para a segurança pública através da participação social. O capítulo que 

se segue tem por objetivo fazer análise dessa relação e do tratamento das informações sobre a 

violência lesbo-homo-bi-transfóbica no Estado da Paraíba nas instituições Projeto de Criação 

e Implementação do Conselho Estadual de Direitos de LGBT, Delegacia Especializada em 

Crimes Homofóbicos e na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana (Gerência 

de Direitos Sexuais e de LGBT). 
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4 A EXPERIÊNCIA DA POLÍTICA DE SEGURANÇA PÚBLICA NO 

ESTADO DA PARAÍBA E OS DIREITOS HUMANOS LGBT: UM 

RELATO DE EXPERIÊNCIA. 

 

 

A seguir, discutiremos como as políticas de segurança pública e políticas intersetoriais 

específicas para a população LGBT tem se instalado na conjuntura do Estado da Paraíba. Para 

esse feito, analisaremos como as políticas de segurança pública com seus contingentes de 

dispositivos e de equipamentos públicos operam para tratar as demandas relacionadas à 

crimes de motivação lesbo-homo-bi-transfóbica. 

Na parte inicial desse texto, fizemos um breve apanhado com uma análise da atual 

conjuntura dos crimes motivados por lesbo-homo-bi-transfobia no Brasil e a relação com a 

política de segurança pública. Essa análise se reproduz pela realidade dada no contexto geral 

das condições vulneráveis da população LGBT no Brasil. Traduz-se pela mínima e muita das 

vezes inexistente intervenção do estado brasileiro com relação ao fenômeno. Seja pela 

ausência de políticas públicas de combate aos crimes de ódio motivados por lesbo-homo-bi-

transfobia, seja pela sua incapacidade de formalizar a caracterização dos crimes praticados em 

razão da orientação sexual e/ou identidade de gênero das vítimas, tipificando-os e seu código 

penal como crime hediondo. 

Atualmente, a Paraíba conta com uma rede se programas de apoio e serviços 

específicos para a comunidade LGBT em diversas áreas de políticas sociais e políticas 

públicas – contudo, a pesar dos avanços, o contexto de violência contra a população LGBT 

não recua. Há o apontamento de que esses recursos ainda são muito tímidos insuficientes 

diante de tamanha complexidade dessa demanda. A pesar de contar com esses recursos, as 

ações ainda são pautadas de forma paliativa e com poucos elementos preventivos. Esses 

equipamentos se tornam ainda mais escassos quando se regionaliza a questão, pois no interior 

do estado seguindo ao alto sertão paraibano, o fenômeno tem características ainda mais 

especificas e em muitas vezes mais graves.  

A Paraíba assina o Termo de Cooperação para o Enfrentamento à Homofobia que é 

firmado através da união de esforços entre a Secretaria de Direitos Humanos, o Ministério da 

Justiça e os estados e Distrito Federal visando à realização de ações no sentido de capacitar os 
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órgãos de segurança pública para o enfrentamento da lesbo-homo-bi-transfobia por 

intermédio da assinatura do termo. Contudo, ao pesquisarmos as ações de cooperação desse 

termo para a política de capacitação dos dispositivos de segurança pública, não encontramos 

nenhuma ação objetiva. Porém, cabe destacar que há ações em que o Executivo Federal 

articula instâncias para a qualificação de órgãos de segurança pública no enfrentamento da 

lesbo-homo-bi-transfobia. Podemos citar como exemplo as articulações com a Secretaria de 

Direitos Humanos para criação e implementação Conselho Estadual de Direitos de LGBT da 

Paraíba, experiência que citaremos em seguida.  

Em âmbito estadual, as articulações para análises e intervenções sobre o fenômeno da 

lesbo-homo-bi-transfobia acontecem articuladas principalmente através das Secretarias de 

Estado da Saúde, Segurança, Defesa Social e Mulher e Diversidade Humana. As ações variam 

desde atividades de formação e capacitação para trabalhadores e gestores do poder público, 

apoios diversos aos movimentos sociais e representativos, campanhas socioeducativas de 

conscientização para a sociedade em geral entre outras ações. Sendo que nessas duas ultimas 

(Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana e Defesa Social) existem ações 

especificas que são articuladas e desempenhadas através de serviços e programas. No caso da 

Secretaria de Estado de Segurança e Defesa Social destaca-se a Delegacia Especializada em 

Crimes Homofóbicos instalada na capital – serviço sobre o qual também abobadaremos a 

seguir. Na Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana o trabalho é realizado 

através das atividades da Gerência Executiva de Direitos Sexuais e de LGBT – nessa há uma 

perspectiva de trabalho especifico, voltada para a questão da cidadania LGBT nas funções do 

governo do estado e o Espaço LGBT que oferece serviços jurídicos, psicológicos e de serviço 

social, além de trabalhar as denuncias recebias via Disque Direitos Humanos. O trabalho 

dessas secretarias de governo e feito de forma articulada à outras Secretarias e gerencias de 

modo a realizar ações de promoção e defesa da cidadania LGBT.  

No caso dessa gerencia específica, destacamos o trabalho realizado no Espaço LGBT - 

O Centro de Referência dos Direitos de LGBT e Combate à Homofobia da Paraíba. O serviço 

atende atualmente aproximadamente 1.000 (um mil) usuários e realizou, desde a sua 

implantação, aproximadamente 10.000 (dez mil) atendimentos/ano (Secretaria da Mulher e 

Diversidade Humana, 2014). Nessa experiência ficam claras as ações relacionadas a cidadania 

da população LGBT, onde se articula atendimentos e encaminhamentos para outras políticas 

públicas como saúde, assistência social, educação, defensorias públicas, conselhos de direitos, 

cursos profissionalizantes entre outras. Contudo, se tratando de especialidades demandadas 
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para a política de segurança pública, é executada de forma articulada ações e parceria com a 

Delegacia Especializada em Crimes Homofóbicos, para casos tanto do interior do estado 

quanto da capital. Nessa mesma parceria, são feitos levantamentos periódicos a respeito dos 

homicídios praticados contra LGBT com ação exclusiva da Gerência Operacional de 

Enfrentamento à Homofobia. Com relação aos atendimentos, consta que aproximadamente 

50% dos casos envolvem situações de violências contra a população LGBT (Secretaria do 

Estado da Mulher e Diversidade Humana, 2014). 

Destaque para o trabalho de sub-notificação de crimes violentos letais intencionais 

motivados por lesbo-homo-bi-transfobia que é feito em parceria com a Gerência Executiva de 

Direitos Sexuais e de LGBT, a Delegacia Especializada em Crimes Homofóbicos, o Núcleo 

De Extensão Popular Flor de Mandacaru da Universidade Federal da Paraíba e a sociedade 

civil organizada no Movimento Social LGBT do estado. 

 

4.1 O Relatório de Assassinatos de LGBT na Paraíba. 

 

O relatório de assassinatos de LGBT na Paraíba foi realizado com dados colhidos de 

forma subnotificada por órgãos institucionais do governo do estado, pela universidade e 

sociedade civil. Divulgado em janeiro de 2015, o relatório apresenta uma compilação com os 

dados dos homicídios causados por motivação lesbo-homo-bi-transfóbica em todo território 

do estado. 

A metodologia para construção do relatório foi executada em três fases, em primeiro o 

movimento social tomava conhecimentos dos casos divulgados na mídia ou relatados por 

amigos e familiares das vitimas, e em seguida acionava a Delegacia Especializada Contra 

Crimes Homofóbicos para que requisitasse informações à Delegacia competente (no caso as 

delegacias de homicídios) a respeito da apuração do caso e abertura de inquérito – dadas essas 

informações  era preenchida uma fica cadastral, onde figurava informações sobre a vitima 

(nome social, orientação sexual e identidade de gênero, ocupação profissional etc..) e o relato 

dos crime com suas circunstancias. Paralelamente é feita uma busca e análise sobre o status 

do caso nos tramites da segurança pública – sobre a conclusão do inquérito e apresentação da 

denuncia. Após esses procedimentos, confirmada a entrega da denúncia ao Ministério 

Público, é feito o acompanhamento do andamento processual. De acordo com as informações, 

nem todos os casos de homicídios por motivação lesbo-homo-bi-transfóbica foram 
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computados, pois muitos caem na vala comum dos assassinatos, pois mesmo fazendo um 

acompanhamento/monitoramento de perto, alguns casos não vieram a público. 

Esse processo é muito importante para qualificar as ações dos dispositivos de 

segurança pública, pois evidencia as principais formas e características/circunstâncias com 

que esses crimes acontecem, além de traçar o perfil das vítimas e dos agressores – para se 

pensar possíveis estratégias de intervenção.  

No contexto da Paraíba, de acordo com dados sistematizados pelo relatório, 21 mortes 

ocorreram no ano de 2011. Já em 2012, 18 assassinatos foram contabilizados. O relatório que 

ora se apresenta registra o assassinato de 21 LGBT em 2013. O ano de 2014, por sua vez, 

contou com 19 assassinatos de LGBT no Estado da Paraíba. Esses e outros dados revelam que 

é preocupante o constante aumento de crimes violentos letais intencionais motivados por 

lesbo-homo-bi-transfobia no estado.  

E o mais alarmante são as características com que os crimes são cometidos – há um 

caso em 2013 em que foram desferidas contra a vítima 106 facadas, sendo 35 delas na região 

anal. Em outro caso em 2014 a vítima foi assassinada com um tiro na cabeça, e teve seu 

cabelo raspado e deixado próximo ao corpo. Há relatos de casos onde as vítimas foram 

empaladas ou queimadas vivas. Essas e outras características das dinâmicas e mecânicas dos 

crimes relacionam diretamente sua motivação à lesbo-homo-bi-transfobia, pelo desejo de se 

marcar nos corpos e de se afirmar o silenciamento da sexualidade e a interdição do corpo 

“diferente” e “não ajustado”. De certo a lesbo-homo-bi-transfobia é a ponte entre a violência 

brutal e a sexualidade não normativa. 

A materialização dos crimes ocorreu principalmente em lugares cujas situações de 

violências e homicídios são recorrentes. A maioria dos crimes ocorreu em locais ermos, 

alguns com histórico de ponto de prostituição e de venda e uso de drogas ou com 

características parecidas. Contudo, muitos homicídios aconteceram na casa das próprias 

vitimas, em situações onde foram atraídas, o que também revela que muitas vítimas teriam 

algum tipo de relação ou proximidade com os seus assassinos. Destaca-se também a 

frequência de assassinatos de travestis e transexuais – figuram como 09 das 21 vítimas de 

2013 e 12 das 19 vítimas de 2014 – quase 70% das vítimas (Secretaria do Estado da Mulher e 

Diversidade Humana, 2014). 

Ressalta-se o fato de que a Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos não 

abre inquéritos em caso de homicídios, ficando esses a cargo das delegacias de crime contra a 
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pessoa – delegacias de homicídios. Esse dado dificulta muito a compilação de dados 

especificos, pois como já citados, muitos crimes ficam invisibilizados pois são jogados na 

vala comum. Contudo, quando há a identificação de algum caso, a delegacia especializada 

entra em contato com a delegacia responsável pelo caso e faz o acompanhamento sistemático 

do mesmo, inclusive oferecendo apoio nas investigações. 

Aqui, fizemos uma breve representação dos crimes letais, contudo, segundo 

informações de serviços de atendimento básico à vitimas, é crescente o número de ocorrências 

de outros tipos de violências como as verbais, psicológicas e físicas.  

Segundo dados da Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos de maio até 

dezembro de 2014, foram realizados mais de 170 atendimentos, e constam em seus registros 

36 inquéritos abertos, sendo que esses inquéritos são abertos apenas para casos em que os 

crimes cometidos superam a pena de dois anos, caso haja condenação. E foram abertos 52 

termos circunstanciados de ocorrência, esses abertos em casos de crimes de menor potencial 

ofensivo, com penas inferiores a dois anos, caso haja condenação – esses casos geralmente 

são enviados ao Juizado Especial Criminal, onde a autoridade judicial realiza mediação de 

acordo entre as partes, não necessariamente aplicando pena. Os casos que passam pela 

delegacia e que não são abertos processos, não são catalogados, contudo são registrados nos 

livros de atendimento já que é feita mediação pela equipe de agentes da delegacia – muitos 

casos são mediados pela equipe dispensando a abertura de inquérito ou de termo 

circunstanciado. (Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos, 2014) 

As experiências relatadas pelos órgãos que participaram da construção do relatório e 

que fazem a sub- notificação dos casos informam que há uma certa falta de investimentos nas 

investigações dos casos, além de um despreparo dos dispositivos de segurança pública em 

caracterizar a motivação dos crimes homofóbicos – em muitos casos em decorrência da 

marginalização do grupo em questão. Outro ponto é a dificuldade da sociedade civil em fazer 

um controle social mais rígido na exigência de solução para os casos. Em alguns, há 

incidência direta e acompanhamento sistemático, o que pode ocasionar a resolução, contudo, 

muitos casos não contam nem com os investimentos de investigação e nem com controle 

social. Outro relevante fator é a sensação de impunidade posta entre a vítima e o agressor, 

tendo em vista que em muitos casos, quando representado, o agressor não sofre nenhum tipo 

de pena, deixando à vitima a mercê de represálias. Esse fator silencia ainda mais esse tipo de 

crime. 
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É consenso que as dificuldades de apuração do inquérito, a falta de investimentos nas 

investigações, a sensação de impunidade, bem como os outros fatores citados, provoca em 

determinada medida a naturalização desse tipo de crime e sua invisibilidade. 

 

4.2 A Delegacia Especializada em Crimes Homofóbicos: limites e possibilidades. 

 

Uma importante experiência a ser relatada é sobre o trabalho realizado pela Delegacia 

Especializada em Crimes Homofóbicos, instalada na Capital do Estado. 

Em discussão com a equipe técnica da delegacia, a questão debatida como mais 

importante passa pela importância da formação dos profissionais de segurança pública em 

fazer atendimentos à população LGBT. 

O contexto conceitual é apontado com as maiores dificuldades dos profissionais. O 

entendimento das dinâmicas e especificidades não são tratados nos cursos de formação 

dificultando assim o atendimento e por consequência violando os direitos dessa parcela da 

sociedade. Questões como Nome social, Identidade de gênero, Orientação sexual, 

Transexualidades e Travestilidades e abordagem de situações cotidianas são as maiores 

dificuldades no trato e atendimento – e aparecem constantemente como motivos de consultas 

na delegacia especializada. 

Percebemos assim, que direitos básicos e fundamentais são violados por conta de uma 

formação precária e insuficiente com relação aos direitos humanos LGBT.  

A Delegacia foi criada em 2009 com intuito de atender uma demanda bastante 

crescente, que até entao era encaminhada para a Delegacia Espacializada em Crimes Contra a 

Mulher. Porém, justamente pelas dificuldades no trato com especificidades da população 

LGBT o atendimento era precarizado e muito pouco qualificado, o que causava um 

distanciamento dessa população aos atendimentos.  

Dessa forma, avaliada a necessidade de se estabeler uma atendimento especializado, a 

equipe foi desmebrada da Delagacia da Mulher e criada a Delegacia específica, nesse mesmo 

ano. Atualmente funciona no mesmo espaço físico da Delegacia da Pessoa Idosa.  

Contudo, a pesar do atendimento ser feito prioriateriamente à comunidade LGBT, a 

delegacia nao necessariamente atende somente crimes de ordem ou motivação lesbo-homo-bi-
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transfóbica. Pois sua atribuição destaca-se pelo atendimento especializado à população, e não 

somente a determinada motivação em razão da orientação sexual e/ou da identidade de 

gênero, atendendo a outras demandas como por exemplo, crimes de estilonato, furtos e 

roubos, mediações de outros tipos de conflitos, e outros que não estão relacionados 

objetivamente ou diretamente com a lesbo-homo-bi-transfobia, mas que por ser o ambiente 

praparado a atender esse público específico, a atenção é diferenciada. 

Outro exemplo é a problemática do atendimento às pessoas travestis e transexuais nas 

delegacias comuns, onde, por falta de preparo da maioria dos profissionais de Segurança 

Pública, se sentem constragidas, pois não diferente do que elas encontram no dia a dia, 

acabam sentindo na pele esse despraparo e consequentemente essa carga de preconceito na 

instituição pública – provocando assim violaçoes de direitos que levam a lesbo-homo-bi-

transfobia institucional. E esse foi um dos motivos que levou a delegacia especializada a 

acolher os casos de outras ordens de atendimento. Por sinal se fosse para dar outra 

denominação, o nome mais adequaldo talvez fosse Delegacia Especializada em Atendimento 

a Comunidade LGBT – assim, do conhecimento público e do público, a delegacia poderia ser 

procurada para que a cumunidade LGBT trate de outras ações relacionadas a busca por seus 

direitos em atendimento especializado e diferenciado.  

O levantamento feito até aqui dá conta de que João Pessoa PB, é a única capital que 

tem uma Delegacia Especializada voltada a a essa população (na perspectiva do atendimento 

geral), pois segundo informações de  movimentos LGBT de outros estados,  há outras 

formatações em Aracaju-Sergipe, Terezina-Piaui, São Paulo- SP, Belo Horizonte-MG, mas  

não exclusivamente voltado a esse público, em Sergipe, por exemplo, tem o Departamento de 

Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), um prédio inteiro da antiga sede da Secretaria 

de Segurança Pública, com cinco ou seis equipes que cuidam da violência doméstica, lesbo-

homo-bi-transfóbica, racial, contra idosos, crianças e adolescentes vítimas, deficientes, 

existindo tambem DAGV´s no interior do Estado. Já nas regionais de São Paulo há a 

DECRADI – Delegacia Especial de Combate aos Crimes Raciais e Delitos. 

Quanto ao quantitativo apresentado pela equipe da Delegacia Contra Crimes 

Homofóbicos, subtraidos os atendimentos gerais nao motivados objativamente por lesbo-

homo-bi-transfobia, fica dividido conforma o grafico abaixo a análise dos atendimentos e 

eventos.  

 



44 
 

Gráfico 01 – Quadro geral 2009 a 2014 

 

Fonte: Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos de João Pessoa PB – 

DECH/PB 

 

O gráfico de ocorrências acima apresentado (2009/2014) dimensiona o início do 

funcionamento da delegacia com a estrutura disponível que conta com uma equipe técnica 

específica/especializada (um delegado, um escrivão, quatro agentes de investigações), e uma 

viatura, mais o espaço físico.  

O discurso orientador da equipe técnica da delegacia se constrói na perspectiva de se 

trabalhar o processo de confiança do público usuário do serviço, o que produz mais 

credibilidade ao trabalho e por consequência continuidade das ocorrências e inquéritos e 

resoluções.  

Atualmente, o trabalho abarca um número maior de atendimentos do que no início, 

tendo em vista esse processo de credibilidade dado pela comunidade LGBT, além dos 

processos de informação feitos através de campanhas de informações sobre a delegacia 

através de panfletos, mídia sociais, propagandas institucionais e outros meios de divulgação.  

Outro destaque é para a parceria firmada com o movimento social LGBT, que além de 

fazer controle social da política, se articula em participar de espaços de discussões e debates 

onde a mesma é requalificada. Muitas demandas encaminhadas à delegacia partem da 

articulação feita por militantes do movimento que conhecem o trabalho e encaminham casos 

para serem atendidos na unidade. Essa é uma questão muito importante, pois a participação e 

o controle social são de grande importância na manutenção do serviço e de sua permanência 

na pauta de governo com envio de recursos para se qualificar cada dia mais os atendimentos.  

Homicídio

21%
Lesão corporal

7%
Atentado 

Violento ao 

pudor

4%

Roubo

3%Difamação

14%

Injúria

38%

Ameaça

10%

Homicídio 

tentado

3%

Ocorrências por Tipo Penal - 2009/2014



45 
 

Outro importante destaque no contato com a equipe da delegacia foi a respeito dos 

CVLI, os crimes violentos letais intencionais. Os casos de homicídios apresentados no 

período abordado ocupam grande porcentagem da quantitativa. O que nos leva a refletir a 

necessidade de se pensar novas dinâmicas e instrumentos técnicos de tipificação e 

qualificação do crime, já que como citado, ao se notificar o homicídio de motivação lesbo-

homo-bi-transfóbica, essa notificação é lançada na vala comum de crimes contra a vida. Outro 

importante aspecto a ser pensado a respeito da delegacia especializada é o de que de inicio, 

sua principal demanda era atender os casos de homicídios. E atualmente, ainda há uma grande 

movimentação em tordo do homicídio de motivação lesbo-homo-bi-transfóbica, pois os 

números não recuam, antes pelo contrário, aumentam e as mecânicas desses crimes continuam 

cada vez mais cruéis e desumanas – o que pode se analisar com o crescimento e 

fortalecimento da ideologia ultraconservadora e com a demora em se tipificar no código penal 

a lesbo-homo-bi-transfobia enquanto crime, e nos casos de homicídios por tal motivação, 

enquanto crime hediondo.  

Abaixo, apresentamos os quadros específicos por ano, e a mudança na dinâmica de 

atendimento, principalmente pelas ocorrências relacionadas aos crimes que resultaram na 

morte das vitimas.  

Gráfico 02 

 

Fonte: DECH PB 

O gráfico acima mostra um aumento no número de atendimentos já no ano de 2010, 

onde se apresenta uma diversidade maior de tipificações de crimes – o aumento se dá também 

pela divulgação do serviço e pela tomada de conhecimento do público alvo de seu 
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funcionamento. Outros fatores também influenciaram no aumento do atendimento, como a 

mudança da localização da delegacia e a forma de dinâmica de atendimento que se articulou 

ao processo de capacitação da equipe, entre outros. 

Conforme citado, o quadro acima apresenta crimes não relacionados diretamente ou 

objetivamente com a motivação lesbo-homo-bi-transfóbica, sendo enquadrados em crimes 

comuns, como apropriação indébita, extorsão, extorsão tentada e exercício arbitrário do 

próprio poder, passando por cárcere privado, tentativas, violência institucional entre outras. 

Inclui também os crimes como injúria, calúnia, difamação como vimos anteriormente, esses 

diretamente ligados à motivação lesbo-homo-bi-transfóbica, além da lesão corporal e atentado 

violento ao pudor. O crime de dano e dano material nesse caso específico do gráfico se refere 

ao fato do acusado lesionar objetos e bens materiais da vitima, dada a motivação lesbo-homo-

bi-transfóbica.  

A seguir, nos gráficos apresentados para os anos de 2011 e 2012 identificamos um 

número menor de homicídios e sempre a crescente incidência de ameaças, injúrias e 

difamação. Esse fenômeno ocorre não em acompanhamento da realidade, antes pelo contrario, 

os casos de crimes letais não diminuíram. O que ocorre é que nos anos de 2011 e 2012 a 

delegacia não mais investigava os casos de homicidio, por uma determinação superior, assim 

esses casos entao sao direcionados para as Delegacias Contra Pessoa, o que dificultou a 

estatística sobre esses casos – e estagnou o processo de notificação dos CVLI de crimes 

homofóbicos nas valas de crimes comuns, dificultando ainda mais as estatisticas e as 

notificações. Os homicidios contra LGBT que nao ganham visibilidade acabam nao sendo 

notificados com finalidade de análise do fenomeno, logo pode se constatar que é possivel que 

haja um numero maior de casos. 

Numa tentativa de resgatar esses dados, a Delegacia em paraceria com a Secretaria da 

Mulher e Diversidade Sexual, desde o ano de 2011catalogam os homicídios com motivaçao, a 

princípio, supostamente homofóbico, através da midia. Essa relação é repassada e a partir daí, 

é feito um levantamento diante das Delegacias responsáveis pelos casos – e a Delegacia 

Especializada Contra Crimes homofóbicos faz o acompanhamento sistemático desses casos, 

contudo de forma paralela. 
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Gráfico 03 

 

Fonte: DECH 

 

Gráfico 04 

 

Fonte DECH-PB 
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este, geralmente se torna um caminho mais longo e moroso o que não surte o efeito imediato 

– provocando a sensação de impunidade e por consequencia o silenciamento da vítiva e a 

reincidencia dos agressores. Ao se fazer um desenho do cenário sobre as principais 

ocorrências, depara-se constantemente com situações que se permite uma aplicabilidade de 

uma legislação mais severa, porem em muitos casos nao é o que ocorre.  Por exemplo, a 

violência física e a tentativa de homocidios sao graves e estão abarcadas pela legislação 
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4.3 A implantação do Conselho Estadual de Direitos de Lésbicas, Gays,Bissexuais e 

Transexuais da Paraíba e as Demandas para a Política de Segurança Pública. 

 

O Governo do Estado da Paraíba por intermédio da Secretaria Nacional de Direitos 

Humanos da Presidência da República aprovou edital para aquisição de recurso via convenio 

para implantação do Conselho Estadual de Direitos de LGBT (CEDLGBT/PB), convênio 

firmado em 2013 com inicio da execução em 2014. Conforme se estabeleceu nesse convenio, 

foi convocada a equipe técnica executiva do projeto – sendo um coordenador executivo e um 

secretario executivo. De inicio foi elaborado um processo de análise da conjuntura estadual de 

políticas para LGBT no Estado da Paraíba e em paralelo, elaborou-se um relatório básico com 

as principais ações para a população LGBT no Estado, por secretaria de governo.  

Em seguida, com orientação da equipe da Gerência Executiva de Direitos Sexuais e 

LGBT, da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, foi realizada uma profunda 

análise historigráfica e da atual conjuntura da organização da sociedade civil do Movimento 

LGBT da Paraíba – e suas principais demandas para políticas públicas, incluindo a política de 

segurança pública, para assim se iniciar os primeiros contatos com os grupos e entidades e ao 

processo preparatório para eleição desse conselho. Contudo, cabe destacar que com a 

publicação do Decreto de Criação do CEDLGBT em 21 de maio de 2014, foram iniciadas 

publicamente as atividades junto à sociedade civil – já com o acolhimento das principais 

demandas levantadas por esse segmento para as futuras pautas do conselho. 

Elaborou-se a lista dos principais grupos e entidades em todo estado, no interior, no 

litoral sul, capital e região metropolitana. Ao todo foram levantadas aproximadamente 20 

entidades, das quais 17 receberam contatos.  

Ao se realizar esses contatos, percebeu-se que a maioria dos grupos mais solidamente 

organizados se encontra na capital e alguns desses no interior do estado. Percebeu-se também 

fragilidade dos grupos do interior e suas dificuldades de organização por conta principalmente 

das conjunturas regionais. Contudo, ainda assim, articulou-se contatos de forma particular 

com cada um desses grupos de forma a tentar entender seus limites e potencialidades e suas 

possíveis estruturas para participação no CEDLGBT.  

Realizados os contatos, foi organizada a primeira reunião preparatória para o processo 

eleitoral, que ocorreu em 16/07/14, e contou com uma articulação para a participação das 17 

entidades que tiveram contatos efetivados. Contudo, dadas as dificuldades de cada uma 
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conseguiu-se a presença de todas as entidades da capital e região metropolitana e de algumas 

das entidades do interior.  

Nessa oportunidade foi lido e discutido o decreto de criação do CEDLGBT, e 

apresentada a proposta inicial de organização de assembleia de eleição. De inicio, ficou 

estabelecido que a plenária analisasse a possibilidade da assembleia acontecer naquele 

momento ou a partir de publicação de edital de convocação, dando mais organização e lisura a 

todo o processo. Destaca-se que essa decisão foi tomada pela organização da sociedade civil 

tendo em vista principalmente o fato de que faltaram muitas entidades e grupos do interior 

naquela assembleia. As informações detalhadas se encontram na ata dessa atividade, 

elaborada pela equipe executiva do CEDLGBT. 

Assim, após um debate a cerca do processo eleitoral, determinou-se que seria feita 

uma organização institucional pela SEMDH do processo eleitoral, onde seria convocada uma 

comissão eleitoral formada paritária entre poder público e sociedade civil – conforme ocorreu. 

Em seguida, após muitos debates com a gerência LGBT e apoio da assessoria jurídica da 

SEMDH, foi elaborado o Edital de Convocação para a eleição dos grupos para composição do 

CEDLGBT. O edital foi publicado em 31/07/2014, com todas as prerrogativas necessárias ao 

processo eleitoral. O edital foi elaborado de acordo com as necessidades e conjunturas 

regionais, contudo, foi feito a partir da observação de outros processos de implantação de 

conselhos de direitos de LGBT no Brasil, e também a partir de orientações técnicas e 

normativas elaboradas por diversas esferas de poder público. Como o Guia Orientador para a 

Criação de Conselhos Estaduais/Municipais de Direitos da População LGBT, da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República – SDH/PR. Em seguida, realizadas as 

eleições, foi dada a posse aos conselheiros pelo governo do estado. 

Ao abordar com esses grupos as principais demandas para a política de segurança 

pública, ficou clara e notória a articulação em torno do processo de tipificação penal da lesbo-

homo-bi-transfobia. Revelou-se que os dados de violências lesbo-homo-bi-transfobia no 

estado apontam uma crescente alta. Por isso a sociedade civil elabora que á a necessidade de 

se repensar a política de segurança pública no trato com esses casos.  

Outras pautas como saúde e educação foram incluídas na discussão, contudo, abordou-

se que a pauta mais urgente é a da segurança pública, dada o aumento nos números e os casos 

que ganharam grande repercussão no ano de 2014. Foi apresentado o relatório de crimes 



50 
 

homofóbicos com os números dos anos de 2013 e 2014, e já se determinou que no conselho 

haverá uma pasta especifica para a incidência na política de segurança pública.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A compreensão do fenômeno da lesbo-homo-bi-transfobia tem desempenhado papel 

fundamental para a inserção da comunidade LGBT no âmbito da proteção do Estado. 

Paulatinamente, essa compreensão se articula de forma a determinar diversos subsídios de 

implementação de políticas públicas executadas por parte do poder executivo. No caso dessa 

pesquisa, especificamente sobre a política pública de segurança pública. 

As primeiras conclusões de nossas análises dão conta de que o Brasil, a pesar de se 

situar enquanto Estado Democrático de Direito ainda não conseguiu consolidar esse status. E 

que nesse contexto, fica longe de se consolidar de forma radical a democracia.  

Os espaços de participação e controle social objetivam esse status, contudo, com 

muitas dificuldades de se encaminhar respostas quando a questão diz respeito ao fenômeno da 

lesbo-homo-bi-transfobia. A pesar de vários espaços e ações que discutem as mudanças nos 

rumos da sociedade brasileira, a lesbo-homo-bi-transfobia ainda é tema complexo. A matéria 

fica escondida em razão do maniqueísmo moral e religioso das bancadas e grupos que 

ocupam e dissolvem os princípios laicos do Estado. Dessa forma, ficam estacionadas as 

discussões com poucos avanços quando se diz respeito à consolidação da cidadania LGBT. O 

reflexo disso fica claro na falta de políticas públicas para o segmento e na dificuldade de se 

aplicar as políticas existentes. Mais dificultoso ainda quando se trata do processo em que as 

legislaturas nas suas determinações e funções elaborem o processo de tipificação da lesbo-

homo-bi-transfobia enquanto crime. Todo esse complexo se estende como pano de fundo das 

dificuldades de se consolidar a cidadania do segmento.  

Com relação à política de segurança pública, a pesquisa destaca as principais 

dificuldades de se consolida-la e se requalificá-la em favor dos direitos da população LGBT. 

Essas dificuldades passam por várias instâncias. Desde a falta de instrumentos técnicos que 

tratem as especificidades – como boletins de ocorrência com informações específicas, 

sistemas de informações operacionais, infraestrutura de serviços e espaços para atendimento – 

como delegacias especializadas e postos de atendimentos específicos. Outro quem é a falta de 

formação institucional dos agentes. Na maioria das corporações e instituições os agentes não 
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têm formação especifica para líder com as demandas e com a população LGBT, o que por 

muitas vezes acaba por reforçar o preconceito e sobrepor as violações.  

Além da falta de estrutura e formação, a constatação é de que muitas ações dos 

dispositivos de segurança pública ficam limitadas a legislação vigente. As declarações são de 

que com a falta de tipificação da lesbo-homo-bi-transfobia enquanto crime fica extremamente 

complexo enquadrar e proceder ações especificas. No caso dos inquéritos, os relatos dão conta 

de que são abertos sobre base em outras ocorrências de tipo penal. Destaque para os crimes 

em que há morte das vítimas, pois na maioria dos casos, a motivação do crime associada a sua 

mecânica caracterizam objetivamente o crime de ódio lesbo-homo-bi-transfóbico. Contudo, 

dada a ausência de legislação que determine, os casos são atendidos e investigados depois de 

jogados nas valas de crimes comuns, normalmente associados às tipificações de latrocínio, 

lesão corporal grave seguida de morte, homicídio premeditado, homicídio por motivação 

passional entre outros.  

Ao analisarmos as dificuldades da política de segurança pública, constatamos que para 

além de reajustes e investimentos institucionais, é preciso entender que ela por si não seria 

capaz de sanar os problemas do fenômeno da lesbo-homo-bi-transfobia. Necessitando assim 

de uma intensa articulação entre outras políticas públicas como educação, assistência social, 

saúde, cultura e etc.. Desse modo, compreender o papel de cada uma e o grau de sua 

importância individual, é também compreender que a lesbo-homo-bi-transfobia por se tratar 

de um fenômeno histórico e cultural, e que deve ser desconstruída da mesma forma – histórica 

e culturalmente, mas sempre na perspectiva da intervenção do Estado.  

De mesmo modo, na relação entre sociedade civil e Estado no campo do controle e 

participação social, as tensões por falta de respostas e estruturas também conduzem sobre o 

tema. O Brasil tem uma série de legislações que determinam o acolhimento das demandas 

postas pelo modelo participativo, mas a prática dessas propostas e determinações são muito 

distantes das realidades observadas. O PNDH III é sem dúvidas um mote de segurança para 

promoção de ações a partir do modelo participativo, contudo, sua implantação está longe de 

se consolidar. Assim, ao analisarmos o discurso dos militantes, ativistas e engajados na causa 

LGBT, percebemos que a insatisfação é constante. Essa insatisfação inclusive algumas vezes 

pode invisibilizar ações de pouco ou menor potencial de impacto na garantia dos direitos, 

tendo em vista o atual cenário em que os crimes de ódio são crescentes e as respostas são 

poucas e ou insuficientes. Atualmente, com a tarefa informal – não institucional – de sub-

notificar os casos de lesbo-homo-bi-transfobia letal, o movimento social LGBT se mostra 
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cada vez mais preocupado com o fenômeno e por consequência intensifica seu papel de 

cobrança das respostas ao Estado.  

Com relação às experiências nos serviços que trabalham com a questão LGBT, tanto 

no contato com a Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos, quanto na Gerência 

de Direitos Sexuais e Reprodutivos da Secretaria de Estado da Mulher e Diversidade Humana, 

e na executiva do projeto de Criação e Implementação do Conselho estadual LGBT da 

Paraíba, percebemos que ainda há muitos caminhos a serem percorridos. De tal forma, dada a 

experiência é possível afirmar que de modo particular o estado da Paraíba avança em relação 

ao resto no país. Contudo, também é possível relatar que a conjuntura exige ações mais 

intensas, pois o estado figura entre os que mais há violações de direitos de LGBT, 

principalmente se tratando de violência letal. Percebe-se as dificuldades de interiorização das 

políticas e de capilarizar as ações no interior do estado, onde a muitos crimes acontecem. De 

tal modo, pode-se perceber ainda que a pesar das dificuldades se estabelece um diálogo 

saudável com a sociedade civil, uma característica do atual governo. E esse diálogo reflete na 

condução dos serviços e programas existentes, e promove um determinado avanço na política 

de segurança pública do estado.  

Assim, podemos afirmar que o maior trunfo dessa pesquisa fica na constatação de que 

a política de segurança pública ainda é frágil e incipiente quando se trata da defesa dos 

direitos humanos da comunidade LGBT. Entender essas fragilidades é estratégia fundamental 

para dialogarmos junto a essa política em sua requalificação e sua redefinição de instrumentos 

de ação. Repensar o processo de formação dos profissionais de segurança pública e a estrutura 

de atendimentos ficou claro como demanda importante e urgente. Contudo, mais importante 

ainda e entender a possibilidade de se usar os dados indicadores que essa política pode gerar 

para se pleitear novas configurações legais e administrativas no trato com o fenômeno da 

lesbo-homo-bi-transfobia. Para isso é preciso não tão somente uma mudança de cultura 

institucional, precisa-se de uma mudança ideológica e política de toda a população em torno 

dos direitos da comunidade LGBT.  

A equação política de segurança pública e lesbo-homo-bi-transfobia é realmente 

complexa exige muitos outros empenhos de pesquisas.  Contudo, é preciso equalizar de forma 

a atender os objetivos do estado democrático de direitos e consolidar a democracia. 

Garantindo assim a cidadania plena dessa parcela da população, e tão logo o direito à um 

status de segurança pública completo que assegure seus direitos fundamentais e 

principalmente o direito a vida.  
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