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RESUMO: O projeto teve como foco a população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis 

e transexuais (LGBT) no município de Florianópolis. A proposta foi identificar e discutir 

o cenário atual de violências que perpassam a vida das pessoas LGBT na cidade através 

do levantamento do perfil psicossocial desta população, da sensibilização dos gestores e 

gestoras das políticas públicas das áreas da Saúde, Educação, Segurança Pública e 

Assistência Social para a necessidade de políticas públicas de equidade que enfrentem de 

forma eficaz e consistente as discriminações e desigualdades vinculadas a essa 

população. Nessa direção, capacitações foram oferecidas aos/às profissionais das quatro 

secretarias A partir – e durante a pesquisa – também foi incentivada a organização da 

população LGBT diante da identificação da emergência de uma organização social que 

qualifique a interlocução entre esta população e as instituições públicas. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Segundo dados do 2
o
. Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil, 

divulgados em junho de 2013 e relativos a 2012, houve um aumento de 46,6% das 

violações dos direitos humanos da população LGBT com relação ao ano anterior. Houve, 

também, um aumento do número de denúncias, que saltaram de 1.159 para 3.084 

registros, ou seja, 166,09%. (BRASIL, 2013). O Grupo Gay da Bahia (GGB), por sua 

vez, em seu Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais no Brasil aponta a 

ocorrência, em 2013, de 310 homicídios de gays, travestis e lésbicas no país (GGB, 

2014). Ambos os relatórios denunciam, portanto, a trágica situação em que vive a 

população LGBT no Brasil.  

Como assinalado no texto do projeto que deu origem ao trabalho que ora 

relatamos, vivemos ainda em uma organização societária que se baseia na heteronorma, 

ou seja, que tem na heterossexualidade o padrão de normalidade como preferência sexual 

privilegiada. Aqueles/as que insistem em se deslocar dos protótipos de masculinidade e 

feminilidade dicotômicos e complementares, colados a corpos biológicos de machos e 

fêmeas, são frequentemente alvos de discriminação e violência como “punição” para seu 

desvio. Afinal, 

“[...] um só sexo para cada um. A cada um sua identidade sexual primeira, profunda, 

determinada e determinante; quanto aos elementos do outro sexo que possam 

eventualmente aparecer, eles são apenas acidentais, superficiais, ou mesmo 

simplesmente ilusórios”. (FOUCAULT, 1982, p. 2) 

No entanto, sabemos, com o auxílio de historiadores como Laqueur (1994), que 

a concepção do binarismo sexual, frente às teorias da Antiguidade que defendiam a 

existência de apenas um sexo que se manifestava de formas diferentes em homens e 

mulheres, somente foi desenvolvida no decorrer do século XVIII. Podemos pensar, 

portanto, como argumentam feministas como Butler (2003), que sexo e gênero, assim 

como o próprio corpo, são produções discursivas, uma vez que se o caráter imutável do 
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sexo é contestável, talvez o próprio construto chamado ‘sexo’ seja tão culturalmente 

construído quanto o gênero. Como argumenta Butler (2003): 

“[...] O gênero não deve ser meramente concebido como a inscrição cultural de 

significado num sexo previamente dado (uma concepção jurídica); tem de designar 

também o aparato mesmo de produção mediante o qual os próprios sexos são 

estabelecidos”. (BUTLER, 2003, p. 25). 

Em Florianópolis, segundo dados do último Censo Demográfico (IBGE, 2010), 

em torno de 0,11% da população declarou partilhar o domicílio com parceiro/a do 

mesmo sexo, 416 de uma população total de 404.224 habitantes. Essa população pode 

ser bem maior considerando-se as dificuldades das pessoas se autodeclararem e o fato de 

que o dado refere-se apenas a parceiros/as que dividem o domicilio. Embora a cidade 

seja apontada pela mídia e pela Secretaria de Turismo do Estado de Santa Catarina como 

um destino gay-friendly, ou seja, como uma cidade turística onde instituições, as 

políticas, as pessoas e o mercado são abertos e acolhedores à população LGBT, as 

demandas de atendimento por parte da ADEDH demonstram que as várias formas de 

violência decorrentes da homofobia continuam incidindo sobre essa população. 

Além disso, no que diz respeito ao acesso a serviços públicos, ainda não se 

conseguiu implementar as ações propostas pelo Plano Municipal de Políticas Públicas e 

Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros 

– LGBT Florianópolis/ SC aprovado em 2012, bem como efetivar uma formação mais 

ampliada para as categorias profissionais que trabalham diretamente com as políticas 

públicas com relação à acolhida dessa população. Trata-se de um elemento importante 

nas formas de enfrentamento das barreiras institucionais para o acesso das pessoas 

LGBT, por exemplo, aos serviços de saúde conforme demonstra a tese de doutorado de 

Grazielle Tagliamento (2012), uma vez, que dentre outras ações, o direito que garante a 

travestis e transexuais maiores de 18 anos, o uso do nome social em documentos internos 

de serviços públicos de saúde, assim como em instituições de ensino públicas e privadas, 

não vem sendo implementado como deveria. É possível afirmar, inclusive, que os 

profissionais da Psicologia que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) em 

Florianópolis desconhecem a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, 
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Bissexuais, Travestis e Transexuais, sendo que alguns sequer conhecem a Portaria 

01/1999, do Conselho Federal de Psicologia, que regulamenta a atuação dos psicólogos 

com relação à orientação sexual, como demonstra Gabriela Díaz (2012) por meio de sua 

pesquisa. 

Com o intuito de colaborar para a efetiva implementação de políticas públicas 

voltadas para a população LGBT, tendo como meta fundamental a promoção da 

cidadania e o acesso a direitos, é que esse projeto concorreu ao apoio da Secretaria de 

Direitos Humanos – SDH. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivo Geral 

 

Contribuir para a promoção da cidadania e defesa dos direitos LGBT em 

Florianópolis (SC), pelo período de um ano, por meio de ações que possibilitem, tanto 

aos/às gestores/as quanto às Organizações Não Governamentais (ONGs), convergir seus 

trabalhos para minimizar o impacto das vulnerabilidades da população LGBT e para a 

eficácia das políticas públicas vigentes. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Mapear as vulnerabilidades da população LGBT do município de 

Florianópolis com relação aos direitos humanos possibilitando readequar tanto a 

administração das políticas públicas por parte do governo, quanto os trabalhos das ONGs 

voltadas para este público;  

2. Qualificar o acolhimento de pessoas LGBT dentro dos serviços públicos 

no município de Florianópolis nas áreas da Saúde, Educação, Segurança e Assistência 
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Social;  

3. Colaborar com a campanha de divulgação do Disque 100 com 

sensibilização da população (específica e geral) para denunciar as violações dos direitos 

humanos;  

4. Reforçar a sustentabilidade das ações de promoção da cidadania e defesa 

dos direitos LGBT em Florianópolis, para além da vigência do projeto.  

Para tanto, lançamos mão de estratégias e atividades diversificadas de acordo 

com cada objetivo específico.  
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3. MÉTODO DE PESQUISA 

 

3.1.  Caracterização da pesquisa 

 

 A presente pesquisa investigou na população LGBT de Florianópolis dados que 

contribuem para entender as formas de vida desta população dentro deste espaço 

demográfico delimitado, suas especificidades quanto a temas como violência e políticas 

públicas, bem como suas origens, raças e idades. Teve como objetivo mapear as 

vulnerabilidades da população LGBT do município de Florianópolis com relação aos 

direitos humanos possibilitando readequar tanto a administração das políticas públicas 

por parte do governo, quanto os trabalhos das ONGs voltadas para este público. 

Para atingir este objetivo foram realizados os seguintes procedimentos: 

1)Aplicação de questionários junto à população LGBT de Florianópolis para identificar o 

atual perfil da população; 2)Realização de entrevistas semiestruturadas, individuais, 

direcionadas aos/às gestores/as das cinco áreas governamentais abrangidas pela pesquisa 

(Saúde, Educação, Segurança, Assistência Social e Turismo, Cultura e Esporte) e junto a 

ONGs parceiras que trabalham com a população LGBT no município de Florianópolis; 

3)Condução de grupo focal constituído por representantes da comunidade LGBT, uma 

vez por semana na sede da ADEDH, com o objetivo de qualificar o exercício da 

cidadania dessas pessoas por meio das experiências pessoais refletidas no grupo. 

 

 

3.1.1. Aplicação de questionários junto à população LGBT de Florianópolis 

para identificar o atual perfil da população 

 

3.1.1.1.  Participantes 

 

Participaram da pesquisa 200 pessoas, sendo destas 73 Gays, 21 Bissexuais, 42 
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Lésbicas, 62 T’s (Travestis, Transexuais e Transgêneros) e 02 pessoas que se 

autodenominaram em outra categoria sexual, pois não se identificam com nenhuma 

apresentada no questionário. Desta amostra 63,5 % são brancos, 21,5% pardos, 11,5 % 

negros, 2% indígenas, 1 % amarelo e 0,5 % não sabe. Com relação à idade, podemos 

identificar uma grande dispersão etária que vai de 17 a 57 anos, com média de idade de 

25 anos. 

A maioria da população investigada nasceu na Grande Florianópolis (34%) ou 

em outras cidades de Santa Catarina (22%). Se somarmos com aqueles/as que nasceram 

no Paraná e no Rio Grande do Sul, chegamos a 73,5% do total. Chamam a atenção, no 

entanto, a presença dos/as oriundos/as das regiões Nordeste (6,5%) e Centro-Oeste 

(4,5%). Uma parcela significativa da população de Florianópolis é oriunda, 

originalmente, de outras cidades do estado ou de outros estados. O município recebeu 

grandes contingentes populacionais com a implantação da Universidade Federal de Santa 

Catarina e com a transferência da ELETROSUL vinda do Rio de Janeiro, o que 

ocasionou a vinda de grupos familiares em especial de escolaridade superior e renda 

diferenciada. Além disso, continua recebendo pessoas e famílias vindas do interior do 

estado em busca de melhores oportunidades de trabalho. Muitas delas, de baixa-renda e 

baixa qualificação profissional, instalam-se nas áreas pobres do município.  

                                     

3.1.1.2.  Caracterização do campo 

 

Foi optado por trabalhar com uma amostra de conveniência acessada por meio 

das redes sociais dos profissionais da ADEDH, bem como do Núcleo Margens; buscou-

se sempre diversificar o máximo possível a amostra realizando a entrevista com pessoas 

de diferentes idades, classes sociais, e escolaridades. O campo se caracteriza com 

aplicações de abordagem de rua, nos locais de sociabilidade dessa população (como 

bares e boates) e em algumas casas de cafetinas, que também auxiliaram os contatos para 

que fosse feito o convite à participação. Os locais de aplicação, portanto, foram variados, 
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por vezes sendo aqueles da abordagem inicial e, com maior frequência, em lugar, data e 

horário escolhidos pelos respondentes. 

 

 

 

 

3.1.1.3. Procedimento de coleta de dados 

 

 No primeiro momento foi realizada uma capacitação com os aplicadores do 

instrumento para uma devida abordagem com a população da pesquisa. A capacitação 

consistiu em: ler e compreender todas as questões do questionário de modo a ter domínio 

sobre o instrumento e estar habilitado para responder dúvidas dos respondentes; trabalhar 

o tempo de resposta do questionário para não se entender por mais de uma hora; ler todo 

o questionário com o entrevistado para que a naturalização/invisibilização das questões 

de violência fosse minimizada no processo de coleta de respostas; e checar o 

questionário durante e após a aplicação para minimizar o número de missings (dados não 

respondidos). Realizou-se um estudo piloto com a aplicação de 15 questionários. Na 

sequencia as coletas ocorreram em diversos campos como descrito anteriormente. A 

aplicação durou em média 45 minutos, o que causou uma dificuldade para alcançar o N 

da amostra. Todos os questionários após recolhidos foram numerados aleatoriamente e 

tabulados de forma anônima, em conjunto com os TCLE. 

Em todas as coletas nos campos sempre estiveram presente no mínimo um 

colaborador e/ou integrantes da pesquisa.  As informações sobre o projeto e as 

orientações sobre os instrumentos foram dadas para todos os respondentes. Durante o 

preenchimento, os pesquisadores ficavam próximos para qualquer orientação. Foi 

necessária a explicação de algumas questões no decorrer da aplicação, todas as situações 

que mereciam atenção foram registradas em um diário de campo, para posteriores 

encaminhamentos. 
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3.1.1.4.  Aspectos Éticos 

 

Na ocasião da aplicação, foi lido o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TLCE), em anexo, que foi devidamente assinado pelo/a participante, já ciente de seus 

direitos e da garantia do sigilo e do anonimato. Depois da aplicação, os questionários 

foram conferidos (para verificação de sua adequação em termos de preenchimento 

completo e sexo/gênero do/a participante). 

Somente participaram da amostra, os adultos que assinaram TCLE. Todos os 

participantes foram informados dos objetivos e procedimentos da pesquisa, do sigilo das 

informações e do direito de desistir de participar do estudo a qualquer momento, sem 

nenhum prejuízo físico, econômico ou moral. 

Com o término da etapa de análise dos dados as instituições vão ser contatadas 

para fins de retorno dos resultados obtidos. Reuniões, inicialmente com os gestores e, 

posteriormente, com os usuários da ADEDH serão asseguradas por parte do grupo de 

pesquisa com a finalidade de trabalhar pontos problemáticos que foram identificados 

conjuntamente pelos pesquisadores e pelos gestores das políticas públicas, relacionado 

com os temas-focos da pesquisa. 

 

3.1.1.5.  Instrumento 

 

O questionário utilizado foi elaborado preliminarmente pelo Núcleo de Direitos 

e Cidadania LGBT – NUH/UFMG, com foco detalhado sobre as/os profissionais do 

sexo. Para ser utilizado em Florianópolis, foram realizadas adaptações e testagens com o 

intuito de verificar sua adequação à população estendida como é o intuito deste projeto, 

contando com a assessoria do Prof. Dr. Marco Aurélio Máximo Prado, coordenador do 

NUH/UFMG.  

              Trata-se de um instrumento longo, composto de 107 questões fechadas, sendo 
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estas 103 medindo frequência (como por exemplo, sim ou não, uso ou não uso, possui ou 

não possui) e de múltipla escolha, 4 questões de escala Likert e duas questões 

descritivas. As questões foram organizadas a partir de eixos temáticos fundamentais, de 

acordo com os objetivos da pesquisa: Dados sócio-demográficos (11 questões), 

Escolaridade (6 questões), Família (10 questões), Religião (3 questões), 

Migração/moradia (8 questões), Trabalho (11 questões, voltadas para profissionais do 

sexo), Outros trabalhos (6 questões voltadas para outras profissões), Transformação do 

corpo (Bloco das T’s com 12 questões), Saúde (21 questões), Política pública (1 

questão), Violência (15 questões), Uso do tempo/lazer/cotidiano (3 questões) e uma 

questão aberta com o enunciado: “o que você pensa para o futuro?”. 

 

3.1.1.6.  Procedimento de análise dos dados 

 

Para os procedimentos estatísticos na análise dos dados foi utilizado o pacote 

estatístico Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 20.0.  

 

3.1.1.7.   Análise Descritiva 

 

A análise estatística descritiva diz respeito ao processo que envolve a coleta, 

tabulação, preparação, apresentação, análise, representação gráfica e descrição dos 

dados. Dentre os procedimentos necessários para a preparação dos dados destacam-se 

foram utilizados: a limpeza do banco de dados, e a identificação e manuseio dos dados 

faltantes (missing data). No que se refere à parte de apresentação, análise e descrição dos 

dados, frequências, médias e assimetria foram examinadas para todos os dados, com o 

propósito de torná-los mais manejáveis para interpretação.  

 

3.1.1.8.  Limpeza dos dados 
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O procedimento inicial para a preparação da base de dados foi verificar se havia 

erros de digitação. Para isso, uma análise descritiva com solicitação de valores mínimos 

e máximos ajudou a identificar os valores inferiores ou superiores aos da escala original. 

Posteriormente, procedeu-se com a seleção aleatória de casos do banco de dados para a 

conferência com as respostas dadas nos instrumento originais e consequente correção 

quando identificado algum erro. 

Ainda como parte do procedimento de limpeza dos dados, foi realizado 

recodificações e os dados faltantes foram codificados com o valor -99, enquanto os 

dados que não foram preenchidos porque não se aplicavam ao sujeito (por exemplo: para 

uma Lésbica respondendo o questionário não respondeu questões sobre a utilização de 

preservativo masculino) foram codificados com o valor 99 (não se aplica). Em relação ao 

Missing data (NUNES; KLÜCK; FACHEL, 2009) compreendem que a presença de 

dados faltantes é inerente a qualquer procedimento de coleta de dados, ainda que possa 

ser minimizado pelo pesquisador. Este fenômeno se deve a fatores sobre os quais o 

pesquisador não tem total controle. Por exemplo, o respondente pode sentir fadiga 

durante o preenchimento de um questionário, pode inadvertidamente pular itens de uma 

escala ou, mesmo, pode se negar a responder um item por princípio moral, 

desconhecimento de causa ou por pressa. 

 

3.1.2. Realização de entrevistas semiestruturadas, individuais, direcionadas aos 

gestores das 5 áreas governamentais abrangidas pelo projeto: Saúde, 

Educação, Segurança, Assistência Social e Turismo 

 
3.1.2.1.  Participantes 

 

Participaram desta etapa 8 gestores/as e profissionais de cinco áreas 

governamentais: Saúde (2), Educação (1), Segurança (3), Assistência Social (1) e 

Turismo, Cultura e Esporte (1), Direitos Humanos (1). O critério de escolha para 

participar da pesquisa foi o da possibilidade de visibilizar espaços onde haja incidência 
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da maior da população LGBT. Buscou-se trazer à tona questões específicas relativas às 

pessoas cuja sexualidade não se alinha com a heteronorma, como as violências, violações 

de direitos e a própria invisibilidade que as envolve nos contextos das políticas e serviços 

públicos. 

 

3.1.2.2.   Caracterização do campo 

 

O campo de realização da entrevista foi o próprio contexto de trabalho dos/as 

gestores/as e profissionais.  

 

3.1.2.3.  Procedimento de coleta de dados/ Instrumento 

 

As entrevistas foram realizadas seguindo um roteiro semiestruturado (anexo) e 

tiveram duração média de 1 hora.  

 

 

 

 

3.2.1.4.      Aspectos Éticos  

 

Na ocasião da realização da entrevista, foi lido o Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (TLCE), em anexo, que foi devidamente assinado pelo/a participante, já 

ciente de seus direitos e da garantia do sigilo e do anonimato. 

 

 

3.2.1.5. Procedimento de análise dos dados  
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As entrevistas gravadas foram ouvidas e transcritas integralmente. Após, sua 

transcrição, seu conteúdo foi devidamente organizado segundo os eixos da pesquisa e 

analisado em diálogo com a literatura especializada.  

 

 

3.1.3. Realização de Grupos Focais com a população LGBT de Florianópolis 

 

3.1.3.1.  Participantes e cuidados éticos 

 

Os grupos focais que foram realizados contaram com a presença voluntária de 

pessoas LGBT de Florianópolis. Aconteceram semanalmente, no espaço da ADEDH, sob 

a coordenação de um dos membros da equipe de pesquisa. Duraram em torno de 1 hora e 

30 minutos. Os temas foram escolhidos pelos/as participantes com o cuidado de 

guardarem relação com os objetivos da pesquisa. A cada semana uma nova chamada era 

divulgada por meios diversos como site e facebook, com o intuito de convidar à 

participação. A frequência em termos numéricos foi variada contando com, por vezes, as 

mesmas pessoas na maioria dos encontros. No entanto, manteve-se a perspectiva de 

grupo “aberto” com o intuito de garantir a presença de uma diversidade maior de 

pessoas. Foram mantidos os mesmos cuidados éticos dos demais procedimentos.  
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4. RESULTADOS e DISCUSSÃO 

 

4.1.  Características gerais da população LGBT investigada 

 

Com relação à idade, podemos identificar uma grande dispersão etária que vai 

de 18 a 51 anos, com idade média de 25 anos.  

Com relação à cor autodeclarada pelos participantes, tem-se o cenário 

visualizado na figura 2. Embora maioria dos respondentes se autodeclare branca (63,5%), 

em um estado em que 14% da população se diz negra, chamam a atenção os 33% de 

negros (pardos e pretos). 

 

Figura 1 - Distribuição da população segundo cor autodeclarada 

 

A maioria da população investigada nasceu na Grande Florianópolis (34%) ou 

em outras cidades de Santa Catarina (21%). Se somarmos com aqueles/as que nasceram 

no Paraná e no Rio Grande do Sul, chegamos a 73% do total. Chamam a atenção, no 

entanto, a presença dos/as oriundos/as das regiões Nordeste (6%) e Centro-Oeste (5%). 

Uma parcela significativa da população de Florianópolis é oriunda, originalmente, de 

outras cidades do estado ou de outros estados. O município recebeu grandes contingentes 

populacionais, nas décadas de 1960 e 1970, com a implantação da Universidade Federal 
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de Santa Catarina e com a transferência da ELETROSUL vinda do Rio de Janeiro, o que 

ocasionou a vinda de grupos familiares em especial de escolaridade superior e renda 

diferenciada. Além disso, continua recebendo pessoas e famílias vindas do interior do 

estado e de outras localidades em busca de melhores oportunidades de trabalho. Muitas 

delas, de baixa-renda e baixa qualificação profissional, instalam-se nas áreas pobres do 

município. 

 

Figura 2 - Cidade /região de origem 

 

Com relação à orientação sexual e à identidade de gênero, 36% se definem com 

gays, 31% como travestis ou transexuais, 21% como lésbicas, 11% como bissexuais e 

1% como se identificando como “outra”. O acesso às travestis e aos/às transexuais foi 

favorecido pela rede social da ADEDH. Por outro lado, o tamanho do questionário 

dificultou que houvesse mais adesão por esse grupo, uma vez que muitas pessoas 

abordadas para a pesquisa têm suas rotinas diárias marcadas pelo trabalho de prostituição 
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nas ruas gerenciado por cafetinas. O preenchimento demorado poderia trazer obstáculos 

ao seu trabalho. 

 

Figura 3 - Distribuição da população segundo orientação sexual e identidade de gênero 

 

Quanto ao relacionamento amoroso-sexual atual dos/as respondentes, temos a 

seguinte situação: a maioria não tem parceiro/a fixo/a (55%), 28% tem parceiro/a fixo/a, 

mas não coabitam com ele/a e 16% consideram-se casados/as e moram com o/a 

parceiro/a. 

 

Figura 4 - Tipo de relacionamento atual dos respondentes 
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É importante considerar, também, que 33% afirmam que já foram casados/as e 

29% que não. Sobre as pessoas com as quais já se relacionaram amorosa e sexualmente, 

tem-se um quadro variado, como a Figura 5 permite visualizar. 

 

 

Figura 5 - Sexo/gênero das pessoas com as quais os/as respondentes já se relacionaram 

 

Quanto ao sexo/gênero do/a parceira atual, 56% afirmam ser um homem, 41% 

uma mulher e 1%, um/a transexual. É preciso considerar aqui o fato de 36% dos 

respondentes serem gays, assim como 31% pessoas Ts (travestis e transexuais) e 11% 

bissexuais. 
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Figura 6 - Sexo/gênero do/a parceiro/a dos/as respondentes 

 

Das pessoas que responderam o questionário 61% não vivem com sua família de 

origem, sendo 54,5% destes/as saíram de casa entre seus 14 e 23 anos. Sobre o vínculo 

familiar 74% dos/as informantes mantêm contato com os pais, sendo que em 73,5% o pai 

está vivo e 5,5% das pessoas declaram não saber se ele ainda vive. Quanto aos pais 86% 

frequentaram a escola, sendo que 11,5% concluíram a 4
a
 série do ensino fundamental, 

8,5% concluíram a 8
a
 série, 18% concluíram o ensino médio e 19,5% concluíram o 

ensino superior. Quanto às mães, 93% delas estão vivas, sendo que uma pessoa declarou 

que não sabe. Sobre a escolaridade das mães 92,5% frequentaram a escola, sendo que 

15% concluíram a 4
a
 série do ensino fundamental, 10,5% concluíram a 8

a
 série, 20% 

concluíram o ensino médio e 10,5% concluíram o ensino superior. Comparadas aos pais, 

as mães, embora tenham concluído mais as séries iniciais, decrescem em número quanto 

à conclusão do ensino superior. 

Os motivos alegados para a saída de casa são variados conforme a Tabela 1 

permite identificar: 

 
Tabela 1 - Motivos alegados para a saída de casa 
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Frequência Porcentagem 

Não respondeu 1 0,5 

Trabalho 39 19,5 

Violência/ preconceito familiar 24 12,0 

Violência/ preconceito social 2 1,0 

Relacionamento/sexual/amoroso 23 11,5 

Problemas de saúde 1 0,5 

Formação/estudos 35 17,5 

Não saiu de casa 75 37,5 

Total 200 100,0 

 

Quanto à situação de moradia, 79% declararam ter endereço fixo, sendo que 

44,5% pagam aluguel, 40,5% moram em casa própria, 8% em casa de diária, 3% em casa 

emprestada, 2,5% em pensão e duas pessoas moram na rua, conforme mostra a Tabela 2.  

 

 

 

 

 

Tabela 2 - Situação de moradia dos respondentes 

  

   

Frequência       Porcentagem 

Casa própria 81 40,5 

Casa emprestada 6 3,0 

Pensão 5 2,5 

Casa Alugada 89 44,5 

Casa de diária 16 8,0 

Rua 2 1,0 

Outros 1 ,5 

Total 200 100,0 

 

A Tabela 3 permite visualizar com quem estas pessoas moram. 
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Tabela 3 - Com quem os respondentes moram 

 

 Frequência Porcentagem 

Sozinho 45 22,5 

Companheiros(as) 28 14,0 

Com os filhos 1 ,5 

Parentes 59 29,5 

Amigos 10 5,0 

Com dona de casa 49 24,5 

Outros 8 4,0 

Total 200 100,0 

 

 

Quando indagados/as sobre o que os/as levaria a mudarem de cidade, tem-se o 

trabalho (56%), os estudos (17%) e o relacionamento amoroso (9%) como aqueles que 

mais justificariam a mudança. As violências aparecem aqui sendo mencionadas por 18 

pessoas (9%). 

 

 

 

 

 

Tabela 4 - O que levaria a mudar de cidade 

 
  Frequência Porcentagem 

Não sabe/Não respondeu 10 5,0 

Trabalho 112 56,0 

Violência familiar 3 1,5 

Violência Social 15 7,5 

Relacionamento/Sexual/Amoroso 18 9,0 
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Saúde 4 2,0 

Formação/estudos 34 17,0 

Outros 4 2,0 

Total 200 100,0 

 

Quanto à paternidade/maternidade, 9 pessoas disseram ter filhos, sendo que 

quatro delas tem um filho/a, duas pessoas têm dois e uma pessoa tem três filhos/as (duas 

pessoas não responderam sobre o número de filhos). Os filhos de cinco delas moram com 

elas, sendo que duas pessoas disseram que os deixam sozinhos enquanto trabalham, duas 

afirmaram que deixam os filhos/as com os pais, duas disseram que deixam com os avôs e 

avós e apenas uma pessoa disse deixar com a empregada e na creche. 

Embora 71% das pessoas tenham declarado que foram criadas na religião 

católica, atualmente apenas 20% dizem permanecerem nessa religião, 23,5% se dizem 

ateias, 21% dizem serem religiosas mas não professarem nenhuma em particular, 11,5% 

se dizem espíritas kardecistas, 9% professam alguma religião afro-brasileira e 7% são 

evangélicas. Delas chama a atenção que 21,5% afirmam que nunca comparecem às 

cerimônias de sua religião e 5% o fazem uma vez por mês.   

A maioria absoluta frequentou a escola (99,5%), sendo que destes/as, 8% 

concluíram o ensino fundamental, 21% o médio, 14,5% o superior; 50% permanecem 

estudando e 14,5% têm o ensino superior incompleto. Dos/as que pararam de estudar, 

32,5% o fizeram entre 17 e 23 anos de idade. Dentre os motivos para pararem de estudar, 

sobressaem-se a conclusão do curso (15%), a falta de recursos financeiros (8,5%), o 

trabalho (5,5%) e a mudança de cidade (5%). Chamam a atenção, também, aqueles/as 

que declararam terem sofrido preconceito e violência, bem como pressão familiar (5 

deles/as), assim como fora do contexto familiar (2 deles/as). Quatro pessoas também 

justificaram pelo isolamento social. Ou seja, as questões relacionadas provavelmente às 

diversas formas de discriminação podem estar influenciando a saída da escola. A própria 

mudança de cidade utilizada como justificativa também pode estar relacionada à busca 

por outros contextos sociais mais protetivos. 



 
 
 

 28 

Ainda sobre o acesso à educação 50,5% fizeram algum curso técnico ou 

capacitação para o trabalho. Aqui a dispersão de áreas é grande, sobressaindo-se alguns 

cursos como os de cabelereiro, culinária, informática e técnico em enfermagem. 

Em relação ao trabalho 79,5% dos/as respondentes trabalham, sendo que 26,5% 

são profissionais do sexo. As ocupações são extremamente variadas encontrando-se 

estudantes (8%), militares, advogado, programadores/as, vendedores/as, tele atendentes, 

cozinheira, garçom, dentre outras possibilidades. 

A renda mensal também é extremamente variada indo de zero a R$ 10.000,00, 

sendo que há uma concentração expressiva (33,5%) entre R$ 1.000,00 e R$ 2.000,00. 

 

Tabela 5 - Renda mensal dos respondentes 

  Frequência Porcentagem 

Não respondeu 22 11,0 

Não tem renda 34 17,0 

150 1 0,5 

300 1 0,5 

420 2 1,0 

450 1 0,5 

500 2 1,0 

600 1 0,5 

640 1 0,5 

724 1 0,5 

750 2 1,0 

754 1 0,5 

800 8 4,0 

850 1 0,5 

900 8 4,0 

1000 13 6,5 

1100 4 2,0 

1200 7 3,5 

1300 6 3,0 

1320 1 0,5 
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1400 2 1,0 

1470 1 0,5 

1500 15 7,5 

1600 2 1,0 

1800 4 2,0 

2000 12 6,0 

2200 2 1,0 

2300 2 1,0 

2500 4 2,0 

2700 1 0,5 

2800 4 2,0 

3000 9 4,5 

3200 1 0,5 

3500 6 3,0 

3600 1 0,5 

3800 1 0,5 

4000 6 3,0 

4200 1 0,5 

4500 1 0,5 

5000 4 2,0 

6000 1 0,5 

7000 1 0,5 

9000 1 0,5 

10000 1 0,5 

Total 200 100,0 

 

Sobre o que fazem com o que ganham, 31,5% dos/as entrevistados/as 

declararam que contribuem para o sustento de outras pessoas. 

A Figura 7 permite visualizar os tipos de documentos que os/as respondentes 

afirmam ter. É possível identificar dos 200 (n), duas pessoas não tem Certidão de 

Nascimento, três não tem Carteira de Identidade, sete não tem CPF, 27 não tem Carteira 

de Trabalho e 20 não tem Título de Eleitor. Tal situação atesta o cenário de precariedade 
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quanto à cidadania que marca a vida de algumas destas pessoas. 

 

Figura 7 - Documentos que os/as respondentes afirmam ter 

 
 

4.2. O sexo como trabalho 

 

Dentre aqueles/as que fizeram ou ainda fazem sexo pago, uma das pessoas 

declarou tê-lo feito pela primeira vez aos oito anos de idade. Pode-se identificar, 

conforme a Tabela 5 permite, que há uma faixa dos 14 aos 19 anos na qual se concentra 

uma parcela significativa dos casos (18%). 

 

Tabela 6 - Com que idade fez sexo por dinheiro pela primeira vez 

 Idade Frequência Porcentagem 

Não respondeu 1 0,5 

8 1 0,5 

9 2 1,0 

11 1 0,5 

13 2 1,0 

14 4 2,0 
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15 5 2,5 

16 9 4,5 

17 5 2,5 

18 7 3,5 

19 6 3,0 

20 2 1,0 

22 2 1,0 

23 2 1,0 

25 1 ,5 

26 1 ,5 

27 1 ,5 

31 1 ,5 

Não fez sexo por dinheiro 147 73,5 

Total 200 100,0 

 

Quanto aos locais onde essas pessoas encontram ou encontravam clientes, tem-

se a seguinte distribuição: 

 

Figura 8 - Locais de acesso dos/as profissionais do sexo a seus/suas clientes 
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Chamam a atenção os acessos expressivos pelo telefone, pelos anúncios de 

jornal e pela internet. Já há algum tempo, pode-se perceber a utilização dessas estratégias 

que, segundo alguns/algumas entrevistados/as, têm algumas vantagens quanto à 

segurança tanto em relação à investida da polícia, quanto às/os próprias/os profissionais 

concorrentes no espaço público da rua. No entanto, os espaços tradicionalmente 

ocupados pelo mercado do sexo continuam presentes. A Figura 9 permite visualizar os 

lugares onde os/as entrevistados/as faziam/fazem seus “programas”. 

.  

Figura 9 - Lugares de encontro dos/as entrevistados/as com seus/suas clientes 

 Quanto à média de encontros semanais declarada pelos/as entrevistados/as, tem-

se uma dispersão na qual se sobressaem números altos que vão de 30 a 50 encontros. Das 

53 pessoas que alegam serem profissionais do sexo, 10 pessoas não fazem/faziam 

programas em base semanal, por isso não constam nos gráficos de valor mínimo e 

máximo cobrado (figuras 11 e 12). 
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Figura 10 - Média de encontros semanais que os/as entrevistados/as fazem ou faziam 

 

Quanto ao valor mínimo cobrado por encontro, em reais, tem-se o seguinte 

quadro: 

 

 

Figura 11 - Valor mínimo cobrado por encontro 
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Quanto ao valor máximo, em reais, tem-se o seguinte quadro: 

 

Figura 12 - Valor máximo cobrado por encontro 

 

As pessoas declararam ganhar em média com os programas, por semana, 

quantias que vão de R$ 300,00 a R$ 2.100,00, conforme se pode constatar pela Figura 

12, sendo que 41 delas (79,35%; n = 53) disseram ficar com todo o rendimento, três 

dividem com a cafetina e uma com a família. 
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Figura 13 - Ganho médio semanal oriundo dos programas 

 

Das/os profissionais do sexo 58 % tem uma segunda ocupação, mas ainda assim 

chama a atenção que 60% não tem contrato formal de trabalho registrado em carteira, e, 

portanto, não tem acesso a direitos trabalhistas e à previdência social. 

 

 

Figura 14 - Situação dos/as respondentes quanto ao vínculo formal de trabalho com carteira assinada 
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Figura 15 - Situação dos/as respondentes quanto à contribuição para a Previdência oficial 

 

4.3. Dados sobre corpo e saúde 

 

Dos/as entrevistados/as 56% não tem plano de saúde, sendo que 87,5% 

consultaram algum médico nos últimos 12 meses (de duas a seis consultas, tendo casos 

de 20 consultas). 25,5% deles/as não realizou nenhuma consulta odontológica no último 

ano. O que chama mais atenção nesse cenário é o fato de 61% acharem que precisariam 

ter procurado um profissional de saúde e não o fizeram. Os motivos para essa 

“desistência” são diversos, mas se destaca, entre eles, a demora no agendamento de 

consultas e exames. Também convém realçar a “dificuldade de acesso da população 

trans”, o que denota uma percepção de barreiras nesse sentido como outras pesquisas 

relatam (Tagliamento, 2012; Díaz, 2012). 
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Figura 16 - Motivos alegados para não procurarem um profissional de saúde 

 

Sobre o uso de drogas e/ou substâncias psicoativas, a maioria absoluta da 

população entrevistada afirmou já ter experimentado alguma vez, sendo que alguns 

fazem uso frequente de bebidas alcoólicas, tabaco e maconha. A cocaína, o crack, o 

ecstasy e outras drogas ainda aparecem em uma pequena proporção com uso frequente. 
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Figura 8 - Drogas que já experimentaram 

 

Conforme mostra a Figura 17, 15,8% declararam fazer uso de alguma 

medicação com prescrição psiquiátrica, e, portanto, com acompanhamento médico, 

sendo que 31% já tiveram o diagnóstico de depressão. 10,5% tem o diagnóstico de 

HIV/Aids e 9% de sífilis. Em torno de 80% declaram considerar sua saúde boa ou muito 

boa. 

Sobre a camisinha, 94% tem acesso, sendo que, em geral, compram ou pegam 

em alguma unidade do serviço de saúde pública. As ONGs também aparecem como 

distribuidoras do preservativo. 
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Figura 9 - Onde obtêm o preservativo/camisinha 

 

Sobre a frequência do uso do preservativo, ainda chama a atenção que há 

pessoas que não o utilizam em todas as relações sexuais, sendo que a grande maioria 

declara que não usam com o/a parceiro/a fixo/a. 

 

 

Figura 10 - Frequência de uso do preservativo nos últimos seis meses 
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Figura 11 - Com quem não utilizam o preservativo 

 

Os motivos alegados para o não uso do preservativo em todas as relações são 

diversos conforme a Figura 21 permite visualizar. 
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Figura 12 - Motivos alegados para o não uso do preservativo 

 

Quando indagados/as sobre o que fazem quando estão com o/a parceiro/a e não 

tem preservativo, tem-se uma parcela significativa que mantem a relação ainda assim ou 

a realizam sem penetração. 
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Figura 13 - O que fazem quando estão sem preservativo na relação com o/a parceiro/a 

 

Já quando a situação envolve uma relação com cliente, observa-se certa 

mudança de atitude, uma vez que 32% disseram desistir do “programa”, ainda que 12% 

declarem mantê-lo ainda assim com relação completa ou sem penetração (16%).  

 

 

Figura 14 - O que fazem quando estão sem preservativo em uma relação com cliente 

 

Sobre exame de HIV/Aids 53% disseram ter realizado nos últimos 12 meses, 

69% o fizeram na rede públicas e 29% na rede privada. 34% realizaram exame 
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ginecológico ou preventivo de câncer de próstata.  

 

4.4. Dados sobre transformações corporais e identidade de gênero (Os dados 

desta seção tem N=62 – número total de pessoas que se denominaram travestis ou 

transexuais.) 

 

Dos/as entrevistados/as, 47 pessoas (74,2%) afirmaram terem realizado alguma 

transformação corporal relativa à identidade de gênero, sendo que 53% delas começaram 

a efetuar mudanças corporais quando estavam trabalhando. 

É possível identificar que o uso de vestimentas não alinhadas ao sexo atribuído 

a essas pessoas começou, para algumas delas, muito cedo. De qualquer forma, conforme 

se pode visualizar por meio da Figura 24, a maioria começa a fazer uso de roupas não 

correspondentes entre 14 e 19 anos. 

 

Figura 15 - . Idade de início do uso de vestimentas não correspondentes ao “sexo” 

 

Dos/as respondentes 51,6% já realizaram algum procedimento cirúrgico relativo 

à identidade de gênero. Os procedimentos utilizados para a “adequação” corporal à 

identidade de gênero são variados, mas o uso de hormônios prevalece nesse campo 

conforme a Figura 25 permite constatar. 
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Figura 16 - Procedimentos utilizados para a modificação corporal 

 

Os hormônios geralmente são obtidos por meio da rede de colegas e conhecidos, 

sendo que as redes de saúde (pública e privada) ainda são pouco utilizadas. Das/os que 

fazem uso de hormônios, 48 pessoas no total, 17 relataram já terem tido problemas com 

essa utilização. É importante ressaltar que, em geral, esse uso é realizado sem 

acompanhamento médico. Além disso, relatam uma série de efeitos indesejáveis como as 

alterações de humor e da libido. 
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Figura 17 - Como os hormônios são obtidos 

 

A cirurgia de colocação da prótese de silicone é, em geral, realizada na rede 

privada de saúde. No entanto, chama a atenção o número de pessoas que mencionaram 

outros agentes como as cafetinas, as colegas e as “bombadeiras”. Essas últimas, em 

geral, são travestis que se especializam em aplicar silicone líquido de modo clandestino 

em outras travestis (Amaral, 2012).  

 

 

Figura 18 - Como obtiveram a prótese de silicone 
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O uso de silicone industrial, ainda frequente entre as travestis e transexuais é 

obtido em sua maioria pelas “bombadeiras” e colegas. Das que utilizam o silicone, 32 

pessoas disseram fazer uso do silicone industrial e 29 prótese de silicone, 10 relataram 

que já tiveram problemas decorrentes do seu uso. 

 

Figura 19 - Como obtêm o silicone industrial 

 

Quando indagados/as sobre quanto gastam mensalmente com cuidados estéticos 

e corporais, os/as entrevistados/as apontam os seguintes valores em reais: 

 

Figura 20 - Gasto médio mensal com cuidados estéticos e corporais 
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4.6.  Dados sobre violência 

 

Dos/as entrevistados/as 34,5% relatam já terem feito alguma denúncia de 

violência, sendo que 64% deles/as o fizeram junto à polícia. É preciso considerar aqui 

que a questão diz respeito à violência denunciada e não necessariamente a sofrida, o que 

quer dizer que esses índices de vitimização podem ser significativamente maiores. 

 

 

 

 

Figura 21 - Meios de denúncia de violência 

 

Quanto aos tipos de violência que disseram terem sofrido, temos o cenário 
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visualizado por meio da Figura 31
1
. A discriminação (72%) desponta aliada à violência 

psicológica (65,5%), seguidas pela violência física (47%) e pela violência institucional 

(31,5%). Chamam a atenção também os indicadores de negligência (23,5%) e de 

violência sexual (24%), além da ocorrência das demais formas que incluem tortura, 

tráfico de pessoas, exploração infantil, trabalho escravo e abuso financeiro.  

 

Figura 22 - Tipos de violência relatados pelos/as entrevistados/as 

 

Dentre as modalidades de violência psicológica que já sofreram despontam a 

hostilização (51,5%), a calúnia/difamação/injúria (49,5%), a humilhação (46%) e as 

ameaças (36%). Ressalta-se quanto a este item que, com alguma frequência, era 

necessário explicar para as pessoas o que significa violência psicológica e não raro foi 

constatado que muitas não problematizavam o que tinham vivenciado como uma forma 

de violência. “Isso é normal” e “isso sempre acontece na escola” foram enunciações 

escutadas durante a aplicação do questionário. É possível dizer, portanto, que há práticas 

que são “naturalizadas” e “banalizadas” a tal ponto que não são significadas como 

formas de violência. 

                                                        
1
 Como as questões relativas às violências permitiam mais de uma resposta, os gráficos a elas 

relativos foram elaborados com base na frequência dos assinalamentos. 
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Figura 23 - Tipos de violência psicológica que relataram terem sofrido 

 

As discriminações relacionadas à orientação sexual e à identidade de gênero 

predominam entre os/as entrevistados/as. Se considerarmos que o bullying também pode 

encontrar alicerces nessas questões, esses indicadores aumentam. 

 

Figura 24 - Tipos de discriminação relatados pelos/as entrevistados/as 

 

A grande maioria que relatou ter sofrido violência física, menciona a lesão 

corporal (38,5%). Ressaltam-se ainda, os episódios de autoagressão (7,5%), assim como 
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dez pessoas que relataram já terem sofrido tentativa de homicídio e quatro pessoas que 

relataram tentativas de sequestro. 

 

Figura 25 - Tipos de violência física relatados pelos/as entrevistados/as 

 

Quanto aos tipos de negligência relatados, tem-se o seguinte quadro: 

 

Figura 26 - Tipos de negligência relatados pelos/as entrevistados/as 
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Dentre as violências sexuais relatadas, ressalta-se o abuso sexual (14,5%), 

seguido pelo estupro (9,5%). 

 

Figura 27 - Tipos de violência sexual relatados pelos/as entrevistados/as 

 

Quanto à violência institucional, tem-se uma distribuição equilibrada entre os 

diversos tipos. De qualquer forma, chama a atenção a dificuldade de acesso aos serviços. 

A “homofobia institucional” (21%), o abuso de autoridade (19,5%), a violência policial 

(14,5%), o assédio moral (14,5%) e o assédio sexual (8%) também aparecem e não 

podem ser negligenciados pelos operadores das políticas públicas. 

 

Figura 28 - Tipos de violência institucional relatados pelos/as entrevistados/as 
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Dentre as formas de violência patrimonial o roubo (13%) ganha destaque 

principal que somado ao furto chega a 20%. Aparecem aqui ainda a retenção de salário e 

a extorsão demandando atenção. 

 

Figura 29 - Tipos de violência patrimonial relatados pelos/as entrevistados/as 

 

Quando a denúncia diz respeito ao tráfico de pessoas, 13% relataram que se 

tratava de tráfico internacional para fins de exploração de trabalho (em geral, sexual) e 

duas relataram que se tratava de tráfico interno para exploração sexual.  

Quanto aos agentes de violência, o quadro é diverso conforme se pode constatar 

por meio da Figura 39. Embora surjam aqui agentes já conhecidos por meio de outras 

pesquisas, como a população em geral, familiares, vizinhos, amigos e colegas e chefes de 

trabalho, chama a atenção o fato de terem identificado como agentes operadores das 

políticas públicas nas áreas da educação (31%), da saúde (20%), da segurança 

pública/polícia (26,6%) e, em menor incidência, do próprio serviço de assistência social 

(3,5%). Esse cenário aponta claramente a necessidade de se trabalhar nesse âmbito no 

sentido da capacitação para que os operadores das políticas possam acolher devidamente 

essa população. 



 
 
 

 53 

 

Figura 30 - Agentes de violência relatada pelos/as entrevistados/as 

 

Dos/as entrevistados/as 26% relataram já terem tido problemas com a polícia, 

sendo que 10% afirmam não ter havido motivos para isso. 

Sobre os riscos que identificam sofrer de maneira mais intensa, ganham 

destaque as possibilidades de serem roubados/as em locais da cidade que não o do 

trabalho (46%) e no trabalho (34%), além de serem agredidos/as (25%) ou 

assassinados/as no trabalho (27%). A possibilidade de serem humilhados/as também 

ganha destaque na cidade (43%) e no trabalho (39%). A Figura 40 expõe o que pensam 

essas pessoas sobre os riscos de violência a que estão sujeitas e suas intensidades. 
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Figura 31 - Tipos e intensidade de violências a que os/as entrevistados/as acreditam estarem sujeitos/as 

 

É importante discutir os dados gerados pela questão relacionada à confiança que 

essas pessoas declaram ter ou não nas instituições sociais, políticas e religiosas. A Figura 

41 mostra aquelas nas quais não confiam. Essa descrença atinge as organizações políticas 

como o Congresso Nacional e os partidos, os Tribunais de Justiça, a imprensa e mídia em 

geral, as igrejas e a polícia. Deve-se atentar, também, que algumas delas relataram terem 

sofrido violência por parte da polícia. Ou seja, aquelas instituições públicas que 

deveriam assegurar seus direitos e protegê-las são exatamente aquelas que não inspiram 

qualquer confiança por parte dessas pessoas.  
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Figura 32 - Instituições/organizações nas quais os/as entrevistados/as afirmam não confiar. 

 

 

4.7.  Dados sobre lazer e tempo livre 

 

Quanto às atividades de lazer e tempo livre, têm-se atividades diversificadas. 

Como a questão permitia mais de uma resposta, podemos identificar um número grande 

de alternativas marcadas pelos/as respondentes. De qualquer maneira, chamam a atenção 

as atividades que não requerem gastos como ficar em casa, ver televisão, “navegar” na 

internet, visitar amigos e atividades familiares. 
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Figura 33 - Atividades a que se dedicam no tempo livre/lazer 

 

Finalmente, também foi indagado se participavam de alguma organização social 

e de qual tipo, bem como área de atuação. A Figura 43 mostra esse cenário. Os direitos 

civis ganham destaque aqui. 
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Figura 34 - Tipos de organizações das quais participam 

 

 

4.8.  O que dizem os gestores 

 

Parafraseando o que foi apontado por Clarice Lispector em “Um sopro de vida”, 

um de seus livros mais catárticos e consoantes aos sentimentos mais humanos da autora, 

por vezes, viver é quase que se fazer legível no escuro. A gestão e os próprios gestores, 

na difícil posição de governar, cumpririam então, em tese, essa função de passagem e 

articulação entre as questões de governo, de condução da organização e interesses e 

desejos dos vários grupos de trabalhadores (CAMPOS, 2003). Campos (2003) sugere, 

ainda, o método Paideia como uma possibilidade de refletir sobre a gestão, com foco na 

saúde, mas também em suas intersetorialidades. Nele, ele reconhece, então, a 
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importância, a pluralidade e a interpenetração (transversalidade) das instituições e 

setores, assim como a necessidade de entender esses espaços não somente pelo seu 

aspecto negativo (as instituições-máquinas de produção de subjetividade e, portanto, de 

controle), mas também pelo seu aspecto positivo: espaços de produção de subjetividade 

passíveis de transformação e instrumentos para realização de desejos coletivos. 

Neste rumo, a gestão emerge como um tensionamento intersubjetivo entre a 

subjetividade do sujeito alvo e foco das políticas públicas e a do profissional  que as 

garantirá (numa perspectiva, sobretudo, ética). Estes trabalhadores enfrentam conflitos 

morais ao atender a população LGBT, por exemplo. As defesas individuais podem 

funcionar como uma armadilha que insensibiliza contra aquilo que faz sofrer.  Além 

disso, permitem às vezes tornar tolerável o sofrimento ético e não mais apenas psíquico 

(DEJOURS, 1999). Ou seja, não que o descaso em certos campos das políticas públicas 

de atenção à população LGBT seja motivada por um sentimento legítimo e gratuito, há 

que se pensar nas condições de trabalho e nas relações de poder que são estabelecidas 

dentro das representações políticas e dos cargos comissionados e oriundos de indicações, 

os quais não garantem uma formação específica de profissionais qualificados para 

atuação na área da gestão, nem tampouco nas especificidades das políticas LGBT. 

Se falamos de gestão e políticas públicas, falamos também de direitos e 

cidadania. Quando se trata da população LGBT, essas questões se fazem ainda mais 

pertinentes por ser uma população historicamente invisibilizada e violentada. São corpos 

subversivos, que se distanciam das normas e por isso são colocados no lugar de cidadãos 

de segunda categoria, que têm seus direitos cotidianamente cerceados (PERES, 2011). 

Desse modo, faz-se necessário problematizar o acesso da população LGBT aos 

benefícios sociais. Uma gestora do Hospital Universitário da Universidade Federal de 

Santa Catarina (UFSC) e uma coordenadora de um dos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS) de Florianópolis explicitam isso muito bem quando falam do 

acesso do público T à saúde e assistência social: “Tem uma dificuldade [do público 

LGBT] histórica de acesso aos serviços de saúde (...) Por que não é só uma questão 
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delas chegarem, tem que ter todo um acolhimento dos médicos”
2
, “Sim, há resistência. 

Acho que justamente elas devem estar calejadas do mau tratamento.” 

Podemos usar como exemplo o nome social. Entendemos que as relações se dão 

por meio da linguagem, e é importante “pensarmos no quanto a linguagem está 

implicada na constituição dos sujeitos, no poder que certas coisas adquirem ao serem 

ditas e como estas falas e esses discursos subjetivam” (BORGES e MEYER, 2008, p. 

63). Não há uma lei federal que obrigue as entidades a usarem o nome social, o que 

existe são portarias de ministérios, secretárias e outras instâncias governamentais que 

dão as diretrizes sobre o seu uso. Embora essas portarias existam, a adoção do nome 

social nos órgãos públicos parece depender da “vontade” dos/as gestores/as. Nesse 

sentido, sabemos que há uma grande quantidade de Ts que deixam de buscar os serviços 

de assistência social e saúde por não terem sua identidade de gênero respeitada ao serem 

chamados/as por seus nomes masculinos ou femininos. A seguinte fala de uma das 

entrevistadas representa bem o quanto o nome social é uma das políticas importantes 

para adesão da população T aos serviços: “Realmente, o que me chamava atenção era a 

preocupação que eles tinham em ser chamados pelo nome social deles (...) o nome social 

talvez seja uma entrada né, de se dar visibilidade para a população no sentido de 

considerar ela.” 

Uma informação muito alarmante é a falta de dados e registros das denúncias 

feitas por essa população. Em todas as entrevistas, quando questionados/as sobre esse 

registro, todos os/as gestores/as afirmaram que seus respectivos órgãos não possuem uma 

sistematização desses dados. Além de deslegitimar as violências sofridas por essas 

pessoas, a falta de registros dificulta a promoção de políticas públicas necessárias. Sobre 

isso a diretora da Comissão de Direitos Humanos diz: “é importante a gente ter uma 

porta de entrada, um caminho, pra gente poder avaliar quais são as políticas 

necessárias para Santa Catarina. Que daí você vai saber a demanda, ah, eu preciso 

                                                        
2
 Usamos o recurso do destaque em itálico quando se trata de falas dos/as informantes. 
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focar nessa região tal política, na outra região tal política porque lá o grupo ta sofrendo 

ameaças, ta sofrendo homofobia...”.  

Um outro caminho para se pensar a invisibilidade das populações LGBT é a 

partir de como determinados serviços se “especializam” nessas pessoas. Em geral as 

redes de saúde, assistência social, segurança, dentre outras, não têm seus profissionais 

preparados e qualificados para lidar com o público LGBT, por consequência disso, 

determinados serviços se tornam referência para essas populações, o que não 

necessariamente quer dizer inclusão.  Ou seja, existem políticas específicas (como a de 

saúde LGBT), mas não há uma capacitação dos/as trabalhadores/as do serviço para que 

tais práticas sejam implementadas, imperando, ainda, o viés moral dentro dos espaços de 

trabalho. 

No entanto, dentro de nossas entrevistas vimos alguns exemplos do contrário 

disso como, por exemplo, um dos CRAS de Florianópolis que ultimamente tem sido 

considerado referência para o público T. Sobre isso, uma das coordenadoras comenta: "O 

argumento que eles [participantes de uma conferência de assistência social] têm trazido é 

que ter um CRAS, CREAS ou qualquer unidade de referência para um público específico 

é segregador. Isso não garante acessibilidade. Dentro do conceito de acessibilidade, é 

todo mundo ter uma postura acolhedora para qualquer um que apareça. Então, o que 

eles defendiam lá na conferência é que todos os CRAS têm que estar capacitados para 

atender o público T". 

Nesse sentido, podemos analisar também a questão dos presídios. Em Santa 

Catarina, quando uma transmulher/transexual feminina ou travesti vai presa, ela é 

encaminhada ao setor masculino, onde historicamente as pessoas trans e travestis têm 

passado por muitas situações de violência. Em alguns locais do Brasil já existem alas 

específicas, e aparentemente Santa Catarina está indo no mesmo caminho, como indica a 

fala de um servidor da segurança pública: “não há ala específica [para a população 
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LGBTTT] (...) o que agora nós estamos fazendo, é justamente garantir a criação de uma 

ala ou setor humanizado destinado à população LGBTTT”
3
. 

Aquilo que pode em algum momento “proteger” determinada população 

também a segrega. Vão sendo criados guetos de especialização que retiram esses corpos 

desviantes que incomodam dos locais de circulação das pessoas “normais”. Ao mesmo 

tempo em que essa estrutura protege pessoas de um mau atendimento/tratamento e de 

várias formas de violência, ela mantém as demais acomodadas em seus preconceitos e 

desinformação.  

Embora exista esse “ônus”, precisamos levar em consideração que essas 

políticas são reivindicações dos movimentos sociais, e que de fato melhoram, e muito, a 

qualidade de vida das pessoas em questão. Talvez o mais importante seja não perder de 

vista a crítica e o entendimento de que essas políticas devem ser paliativas. Entender que, 

embora elas nos ajudem nesse momento, essa estrutura ainda não é a ideal.  

Isso se manifesta de maneira um pouco diferente na fala de uma outra gestora, 

da área de Epidemiologia. Quando questionada sobre quais políticas públicas voltadas à 

população LGBT eram trabalhadas em seu setor, ela respondeu: “A gente não trabalha 

específico com LGTB, a gente trabalha mais dando apoio para as ONGs trabalharem 

LGBT. (...) não é que seja especifico, é que tem a LGBT, que é específico das 

características delas, aí teria a questão dos caminhoneiros, que é específico do 

caminhoneiro (...). ONG tem essa característica, ela consegue chegar nessas pessoas 

facilmente, ela sabe todo o jeitinho, né (...)”. Ainda que a colocação seja confusa e a 

comparação com caminhoneiros soe estranha, nota-se na fala da gestora que há uma 

esquiva em trabalhar com determinado público sob a justificativa de que isso seria muito 

específico, e por isso eles “jogam” para as ONGs a demanda, que em tese também seria 

responsabilidade dos serviços públicos. 

                                                        
3
 O Conselho Nacional de Combate à Discriminação da Secretaria de Direitos Humanos publicou 

em 17/04/2014 resolução que prevê a criação de espaços específicos nos presídios para a 

população LGBT. 
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A vulnerabilidade se produz no campo social e político marcado por relações de 

poder e controle de vidas inscritas em corpos. Butler (2006) parte do entendimento de 

que todas as vidas são precárias e atravessadas, no entanto, por diferentes 

vulnerabilidades de maneiras distintas. É o que ela chama de distribuição diferencial da 

precariedade, no sentido de que alguns grupos ou populações se encontram em situações 

mais ou menos vulneráveis, uma vez que a distribuição e o acesso aos bens e condições 

de saúde são desiguais (CÓRDOVA; MELONI, 2011). Dizer que uma população ou uma 

comunidade é vulnerável não significa entendê-la a partir de um lugar por essência 

vitimizado, deslocado de seu contexto histórico, político e social, mas se perguntar em 

que condições se deu esse processo. 

Uma situação vulnerável se constitui em relação à desigualdade social e 

opressões historicamente experimentadas por determinado grupo, como é o caso do 

LGBT. Ainda que se trate aqui mais enfaticamente da questão da diversidade sexual, é 

importante colocar que essa vulnerabilidade não se constitui apenas em relação à 

orientação sexual e à identidade de gênero
 
que se desviam da normalidade prescrita 

culturalmente, mas também em relação aos diversos contextos nos quais esse indivíduo 

está inserido. Nesse sentido, segundo a teoria da interseccionalidade, o grau de 

vulnerabilidade ao qual o indivíduo ou grupo está exposto depende de seu gênero, 

identidade, classe, raça, etc. (NOGUEIRA, 2013). Cabe entender, portanto, que a 

vulnerabilidade se configura de modos variados em diferentes contextos. Borges e Meyer 

(2008, p. 64) dividem a vulnerabilidade em três eixos: 1) Componente individual 

(informação de que dispõe somada à capacidade de incorporar as informações); 2) 

Componente social (aspectos relativos à inclusão social e à cidadania); e 3) Componente 

programático (recursos de todas as ordens, disponibilizados de modo democrático). Ou 

seja, a vulnerabilidade depende de como informações sobre o grupo em situação de 

vulnerabilidade é colocada para a sociedade –  por exemplo, como a homossexualidade é 

trabalhada em escolas - (primeiro eixo); das ações de inclusão e cidadania presente na 

cultura sobre tais grupos (segundo eixo); e dos recursos que garantam a participação 
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destes grupos de forma plena e com direitos garantidos na sociedade – são abarcadas 

aqui as ações de políticas públicas - (terceiro eixo). 

Ainda que o discurso que atravessa a questão dos Direitos Humanos se 

proponha contemplativo a todos, sabe-se que essa universalidade como princípio 

fundador do Estado democrático de Direito não se expressa de forma tão justa e 

igualitária quanto se pretende. Desta forma, há uma preocupação no sentido da criação 

de estratégias que procurem diminuir essa situação de vulnerabilidade e, 

consequentemente, de opressão e violência, através, por exemplo, das políticas públicas, 

que “decorrem de uma preocupação do Estado em buscar a maximização da vida, e nesse 

sentido construir direitos que garantissem os fatores que foram sendo considerados 

importantes para esse investimento (liberdade, saúde, educação, saneamento, liberdade 

de expressão)” (GUARESCHI; LARA; ADEGAS, 2010, p. 336). 

Portanto, entende-se aqui a necessidade de estabelecer e se pautar em princípios 

compensatórios da vulnerabilidade social (GUILHEM; DINIZ, 2009), que abarquem os 

diversos atravessamentos de gênero, etnia, classe e como os sujeitos se subjetivam e se 

produzem a partir de tais condições e modos de vida. Como afirma Nardi (2013), deve-se 

atentar às transformações do dispositivo da sexualidade, a partir do momento em que se 

entende que os direitos sexuais são constitutivos dos direitos humanos. Desse modo, 

trava-se um espaço político de conquista e legitimação de direitos e identidades, no qual 

a própria ausência de políticas voltadas para a população LGBT cria ainda mais 

vulnerabilidades. Nesse sentido, torna-se imprescindível evidenciar, a partir das 

entrevistas com os/as gestores/as, tais condições de vulnerabilidade, no apelo a uma 

reflexão ética acerca das populações que suas secretarias atingem e uma orientação 

equitativa para se pensar as políticas públicas. 

Existe uma questão central nisso tudo: como apontar essas vulnerabilidades? 

Como mapear essas situações e materializar tais realidades para que o Estado tenha 

evidências da mesma? Como garantir o acesso da população LGBT aos seus direitos 

enquanto ela for invisibilizada em diversas esferas da sociedade? De que forma a 
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população LGBT é contemplada em ações e políticas voltadas para a promoção e 

garantia de seus direitos? Que articulações existem para que isso aconteça?  

A partir de entrevistas foi possível constatar que há tentativas de articulação de 

alguns setores com políticas referentes à população LGBT, mas que são inúmeras as 

dificuldades existentes no processo de implementação dessas políticas. Em muitos casos, 

não se sabe ou não se mantém dados registrados acerca dessa população, o que dificulta 

o mapeamento e reconhecimento de vulnerabilidades e demandas provenientes da 

mesma. As dificuldades aqui apontadas tocam ainda as questões de acesso aos serviços, 

desconhecimento de políticas voltadas para a população LGBT, entraves para 

concretização das políticas, entre outras. 

Um entrave às possibilidades de acesso se dá, de acordo com as falas de alguns 

gestores/as, pela falta de informação por parte de quem atua nesses espaços, de como 

lidar e acolher essa população. Nesse sentido, foi colocado que “esbarram também com 

a falta de regulamentações, de normatizações, de legislação de proteção a essa 

população... do tipo assim, quando tu diz quem vai fazer a revista numa transexual 

feminina é uma policial feminina, elas te dizem que não, porque aprenderam ou foram 

orientadas de quem faz no sexo feminino é do sexo feminino”. 

Há situações em que a população LGBT, ou parte dela, nem chega aos serviços 

existentes. Essa dificuldade é explicitada através de uma profissional da assistência 

social, especialmente no tocante às travestis: “acho que justamente elas devem estar 

calejadas do mau tratamento, mas muito difícil de acessá-las, de vincular. Bastante 

resistentes”. Mesmo no setor da saúde, espaço que se poderia pensar como mais 

visibilizado para as Ts, devido a questões que envolvem todo o processo de 

transformação corporal, ou de profissionais do sexo, é apontado que “tem uma 

dificuldade histórica de acesso aos serviços de saúde, principalmente estes como o 

endócrino... Por que não é só uma questão delas chegarem... tem que ter todo um 

acolhimento dos médicos”.  
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Ainda que políticas importantes e básicas, como a do nome social, estejam 

ganhando espaço, há todo o preconceito a ser trabalhado nos ambientes acessados por 

essa população: “E a gente tinha um percentual bastante significativo de travestis e 

sempre tinha uma queixa muito grande deles pela forma como eles eram chamados. A 

gente não usava o nome social. (...) E ai na minha gestão no laboratório comecei a fazer 

uma leitura em relação a isso quando eu estava na chefia lá a gente inseriu o nome 

social por uma demanda deles. Tinha muito preconceito das outras pessoas que estavam 

coletando, por que assim, teve um momento que o laboratório... olhando, rindo, fazendo 

comentário... por que, teve um momento que a gente separou a coleta...”. 

Outro ponto para se pensar as contingências da vulnerabilidade da população 

LGBT é quando ela passa a ser um nicho, como se passasse a ocupar um espaço de 

maior visibilidade, por exemplo, em um mercado, o que não necessariamente garante a 

legitimação de seus direitos. Cabe aqui se perguntar inclusive de que forma isso vem 

acontecendo, questionando, portanto, a importância do Estado na asseguridade desses 

direitos, e como essa apropriação é feita. Essa situação fica clara, por exemplo, na 

política de turismo voltada para uma parcela da população LGBT: “hoje SC é um destino 

gay-friendly procurado pelos gays e ao mesmo tempo sem promover isso. Então acredito 

que a partir do momento que Estado se posicionar, e falar assim: 'nós somos um destino 

gay-friendly, nós não temos problemas em promover o Estado nesse sentido'”. 

 Pode-se pensar que por um lado, a promoção das cidades como destino gay-

friendly auxilie de certa forma no combate à discriminação, mas há de se questionar essa 

via mercadológica, de criação de novos segmentos e nichos com potencial consumidor, 

que entende o sujeito de direitos como aquele implicado em certa lógica econômica-

consumidora. Essa lógica pode acabar por camuflar vulnerabilidades outras dessa 

população, conferindo-lhe certo potencial emancipador a partir do seu poder econômico 

e mercados que atendam a esse propósito. 

A homofobia, em todos os âmbitos que ela repercute, constitui aqui um ponto 

importante. Parece ser um dos pontos centrais da vulnerabilidade essa violência a que a 
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população LGBT está exposta. Fica evidente em uma das respostas dos gestores sobre as 

formas de manifestação do preconceito contra essas pessoas: “Olha, a questão da 

homofobia mesmo. É a rejeição, é a violência, é bem e muito evidente (...)”. Ainda 

assim, o sistema de denúncias consiste num elo fraco, à medida que não se mantém, em 

muitos casos, registros das violências sofridas. A partir das entrevistas, é possível 

constatar que as notificações se dão através de boletins de ocorrência, do que é veiculado 

na mídia, do que vem da gerência. Há situações ainda em que as notificações são 

repassadas a outras instâncias, pois não é feito o atendimento direto a essas denúncias.  

Aqui é importante ressaltar ainda que, embora exista uma tentativa de 

articulação entre secretarias e canais de denúncia como o Disque 100, essas violências 

nem sempre são denunciadas por quem as sofre, e há de se questionar o porquê. O 

Disque 100 é o canal de denúncia da Secretaria de Direitos Humanos. Ele se torna 

importante no sentido de sistematizar as violências que chegam aos órgão competentes, 

para que possa se saber a demanda e efetuar políticas de combate a isso. No entanto, os 

entraves começam já na burocracia: “na verdade as denúncias não são tantas assim... 

então a gente começou a avaliar que de 7 denúncias, 5 eram o mesmo caso, só que foi o 

cara, foi o vizinho, que foi fazer denúncia, foi não sei o que...  então, assim, a gente não 

tem.. .e é importante a gente ter uma porta de entrada, um caminho, pra gente poder 

avaliar quais são as políticas necessárias para Santa Catarina”. 

Um ponto importante a ser considerado é que não há uma coordenadoria 

específica voltada para as questões LGBT. Desse modo, é a Secretaria de Direitos 

Humanos que abarca principalmente as questões referentes a essa população. Isso por si 

só já constitui um passo importante, uma vez que as problemáticas se tornaram, de algum 

modo, visíveis, e se questiona, portanto, a necessidade de abrangê-las e confrontá-las, 

como aponta uma das entrevistadas: “a questão LGBT, não tinha ninguém que estava 

olhando por ela no Estado. E como não tinha uma coordenadoria, não foi criado uma 

coordenadoria, não foi criado um conselho LGBT, nós por bem, resolvemos que esse 

assunto a gente vai ter que levar adiante com um olhar mais direto, porque não tinha 
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ninguém pra fazer isso no momento em função dessa estrutura que não tem, porque são 

políticas públicas novas inclusive no Brasil, então no Estado também. Então a gente se 

propôs a poder ajudar e daí a sociedade civil nos procurou bastante”. Por ser uma 

questão recente e também polêmica, a criação de órgãos competentes para lidar com 

essas questões acabam ficando à mercê dos governos. É importante que se supere essa 

condição, por exemplo, como está hoje em questão a criação de um conselho voltado 

para essa população: “Uma das questões é a Lei de criação do Conselho LGBT que está 

na Assembleia hoje. Na verdade aconteceu o seguinte: quando fui naquele evento do 

Fórum e lá foi indicada essa questão da criação de Conselho e tal, se bateu muito na 

questão de uma Coordenadoria, etc., e quando cheguei aqui no estado eu disse olha: é 

difícil nesse momento criar uma coordenadoria, porque o governo do estado não vai 

mudar sua estrutura de governo para criar a coordenadoria. Eles não mudaram. Isso só 

quando mudar o governo”. Outra questão que ficou bem evidente é que nem sempre há 

um trabalho direto com essa população. Portanto, o que existe é a articulação das 

secretarias com outras entidades, como as organizações não-governamentais, para 

verificar a demanda e conseguir, de alguma forma, atingir a população LGBT.   

“[...] há violência quando, numa situação de interação, um ou vários atores agem de 

maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, acusando danos a uma ou várias 

pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade física, seja em sua integridade 

moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas e culturais.” 

(MICHAUD, p. 10, 1989, apud HAYECK, 2009) 

Grande parte dos indivíduos das sociedades contemporâneas estão numa 

condição de desamparo, insuficiência e vulnerabilidade, sem a devida atenção por parte 

do Estado e demais instituições políticas (BAUMAN, 2001, apud HAYECK, 2009). 

As diferentes formas de violência contra os segmentos LGBT se ratificam com 

as denúncias que vem aumentando a cada ano. Em 2011, o Disque 100, serviço criado 

para as denúncias de violação de direitos e discriminação da população LGBT, apontou 

6.809 violações, enquanto em 2012 esse número foi de 9.982. O relatório do Grupo Gay 

da Bahia informa que houve 338 assassinatos de gays, lésbicas e travestis em 2012. Por 



 
 
 

 68 

tais evidências, se legitima a criação de políticas públicas que visem proteger a 

população LGBT (NARDI, 2013). 

O segmento T, de travestis, mulheres trans e homens trans, se mostra 

notadamente vulnerável não somente para as violências físicas e psicológicas, mas 

significativamente para aquelas cometidas por instituições e profissionais do Estado, 

como segurança pública e saúde. Carrara e Vianna (2006), numa pesquisa sobre a 

violência letal que atinge gays e travestis na cidade do Rio de Janeiro, afirmam que é 

diferente o tipo de violência letal e o perfil psicológico que incide sobre as travestis e 

outros homens não-heterossexuais. 

“Nas grandes metrópoles brasileiras, sujeitos cuja identidade não-heterossexuais 

(suposta ou certa) é mais evidente através da exibição ou incorporação de atributos 

de gênero não-conformes ao sexo designado no nascimento são proporcionalmente 

mais atingidos por diferentes modalidades de violência e discriminação. A 

desestabilização provocada por sua por sua performance de gênero, constantemente 

associada a um conjunto de estereótipos negativos sobre a homossexualidade em 

geral, torna as travestis as vítimas preferenciais de violência homofóbica em 

diferentes contextos.” (CARRARA; VIANNA, 2006, p. 234) 

Um profissional da Delegacia Especializada no Atendimento a Mulheres (6
a
. 

DP)  apontou duas questões importantes na sua entrevista.. A primeira se refere ao relato 

sobre a dificuldade por parte dos agentes de perguntar a orientação sexual das vítimas 

quando na confecção do Boletim de Ocorrência (o próprio entrevistado apontando-a 

como “uma pergunta que eu acho ridícula”), o que dá pistas sobre as barreiras em se 

registrar, por parte de algumas instituições públicas, os dados e especificidades de 

violência que sofrem os segmentos LGBT. A segunda questão aparece na seguinte fala, 

que evidencia parte da vulnerabilidade relacionada às T’s: 

“Aqui nessa sede eu atendi só duas travestis, sem boletins de ocorrências, porque se 

elas fizessem boletim de ocorrência, por serem “homens” – entre aspas, por não ser 

assim que elas se apresentam – mas em função da genitália e do nome de batismo, 

do registro, elas teriam que ser encaminhadas para uma delegacia comum.” 

O profissional, entretanto, ao longo da entrevista, deixa claro não concordar 

com isso, acreditando que as T’s deveriam também ser atendidas naquele órgão. 
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Assim, é importante enfatizar os diferentes níveis de vulnerabilidade que se 

apresentam num grupo tão diversificado, mas que vai além da orientação sexual e 

identidade de gênero, pois comportam identidades atravessadas por questões raciais, 

religiosas, étnicas e de classes sociais. Carrara e Vianna (2006) apontam para a presença 

de diferentes tipos de hierarquias sociais no universo homossexual, que resultam em 

diferentes e complexas práticas homofóbicas, onde comumente as vítimas são travestis 

ou homossexuais pobres, moradores de favela ou envolvidos com a prostituição. Então, 

conclui-se que a interseccionalidade das múltiplas identidades estigmatizadas 

socialmente influenciam não somente para uma probabilidade maior a ser vítima das 

diferentes formas de violências, como também para o quão agressivas elas se 

apresentam. 

Três profissionais da área de segurança pública foram entrevistados. 

Questionados sobre o conhecimento de alguma política pública voltada à população 

LGBT, não souberam apontar nenhuma utilizada no seu setor de atuação. O profissional 

do Instituto Médico Legal (IML) foi perguntado sobre a demanda da população LGBT 

para exame de corpo de delito. Embora o setor não produza e faça o levantamento de 

dados, o profissional afirmou, pela experiência de atuação, que a maior queixa decorre da 

violência entre casais, a mesma grande queixa apresentada por heterossexuais. Em 

segundo, apareceria a queixa por profissionais do sexo em desentendimento com clientes 

(apontada também pelo profissional da 6
a
. DP). E em terceiro, queixas por violência por 

motivação de ódio. Quando questionado sobre as necropsias, disse: 

“E as necropsias, a informação que a gente tem aqui, não são frequentes os casos 

de crimes, homicídios, nesse momento aqui, que a gente saiba, tem uma motivação 

sexual. Porém, quando acontece, normalmente são homicídios com uma violência 

muito grande”. 

Citou um caso do final de 2011, aparentemente pouco divulgado pela mídia: 

“Foi contado 183 golpes de dois instrumentos perfurantes: uma chave Philips e 

uma chave de fenda, além de muita agressão com socos, com pontapés. Ele tem uma 

fratura aqui na face. Então isso a gente não vê nos crimes relacionados ao 

patrimônio. O cara quer matar, mas não quer fazer isso; isso os americanos 

chamam overkill, que é ter uma violência excessiva, exagerada [...] uma 



 
 
 

 70 

concentração de lesões numa área pequena denota um ânimo, uma vontade de 

matar, uma agressividade muito grande. Mas, além da face, foi pelo tronco todo, as 

costas, o pênis... Você vê que... qual é objetivo de um assassino, do latrocida, do 

ladrão acertar o pênis da pessoa?” 

 

 O profissional da 6ª DP afirma que, embora haja uma tentativa da secretaria 

nacional de segurança pública de se abrir e melhorar as políticas para a população 

LGBT, não haveria pessoal capacitado para se discutir essas questões.  

 

 

 

4.9. O que dizem os participantes de ONGs 

Foram realizadas três entrevistas com [MT1]lideranças de ONGs de atuação na 

grande Florianópolis. Uma delas, próxima de completar um ano na instituição e com 

cinco anos de militância, afirmou que são realizadas ações em advocacy junto ao 

governo para um monitoramento mais efetivo das políticas públicas LGBT. 

“A gente tem focado, como eu disse, nesse último ano, basicamente na 

reinvindicação, na verdade, do movimento que é o tripé da cidadania LGBT. A gente 

sabe que existem diversas, políticas eu não diria, mas ações e atividades que o 

governo federal já concedeu por meio de resoluções à população LGBT que tá na 

área da saúde, da educação, etc., mas existe ainda uma reinvindicação antiga do 

movimento que é estabelecer nos municípios e estados, conselhos, coordenadorias e o 

próprio plano de políticas para que as políticas se desenvolvam melhor, e é nessa 

reinvindicação que a gente tem focado mais.” 

A entrevistada afirmou que é na área da saúde à população LGBT que tem 

notado maior avanço quanto às políticas, mas que também houve importantes avanços 

nas políticas voltadas à população T (citando o processo transexualizador, 

hormonioterapia e a utilização do nome social por algumas instituições). Mas continua. 

“Eu acho, no entanto, que apesar dessas resoluções partirem do governo federal a 

gente tem tido muita dificuldade de que os estados e municípios reconheçam isso e 

coloquem em implementação. Eu acho que é nessa lacuna das políticas que cabe a 

atuação do movimento social." 
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Disse que há um problema no Estado, e principalmente em Florianópolis, de não 

se reconhecer como preconceituosa, sendo divulgada como plural e "gay friendly", mas 

que as instituições agem no sentido contrário a isso. Apontou como exemplo o fato de 

que Santa Catarina ser um dos primeiros estados a ter nos boletins de ocorrência a 

especificação para a motivação presumida do crime, identidade de gênero e orientação 

sexual da vítima, mas os agentes de segurança pública não atuariam de forma a aderir a 

essa prática, e de que, em alguns casos, a população LGBT é dissuadida a fazer 

denúncias e boletins de ocorrência. 

Sobre denúncias e quais dos segmentos LGBT são mais atingidos, disse 

acreditar que o segmento T provavelmente é o que mais sofre violências, apontando 

entretanto, que há uma falta de registros para se saber um global das especificidades de 

cada segmento. Acredita que as religiões cristãs influenciam fortemente no preconceito 

para com os LGBT e se mostram como obstáculo aos avanços políticos dessa parcela da 

população. 

Em outra instituição com mais tempo de estrada, mais de vinte anos, a 

representante traz para reflexão um dado de grande importância para a efetividade das 

políticas públicas voltadas para a população LGBTTT: a participação popular. Em uma 

de suas falas, fica evidente essa carência: “se eu não to aqui, quem é que vai tá?” Ou 

seja, é preciso que haja militantes na causa, mas nem todos e todas têm 

disponibilidade (nas mais diversas instâncias) de participar ativamente da luta. 

Aqui, não se desclassifica as atitudes na ordem da micropolítica e que muito fazem a 

diferença conscientização coletiva acerca da visibilidade LGBTTT, mas a carência 

evidenciada por esta ONG vai ao sentido de pessoas que encabecem o movimento e 

que estejam na linha de frente na garantia dos direitos junto aos órgãos públicos. 

De toda maneira, a participação popular é fundamental para o 

levantamento de demandas e espaços de atuação para esta ONG. As práticas atuais 

buscam garantir uma acolhida às pessoas vítimas de algum tipo de violência em 

relação aos direitos humanos, não necessariamente com enfoque na sexualidade, 
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mas este acaba sendo o público de maior abrangência.  Assim, chegam a ONG 

denúncias de violação de direitos embasadas num fundamentalismo cristão e 

preconceituoso que impera em detrimento das singularidades de vida dentro do 

coletivo. Esta organização busca, portanto, métodos de enfrentamento junto ao 

Estado, o qual acaba por ser insuficiente nas práticas de políticas que já existem, e o 

terceiro setor surge como uma alternativa a essa falha do governo que, por vezes, 

sequer recebe auxílio para atuação, como pode ser visto em uma das falas. 

“uma das coisas que a gente sente bastante trabalhando com 
movimento social é a ausência do Estado. Duas coisas que 
acontecem: ou o Estado, ele é ausente ou ele quer explorar o 
movimento social pra que faça o trabalho que ele deveria tá 
fazendo. Essa exploração, ela é tão cruel, que muitas das vezes 
não tem nem financiamento pra que a gente possa manter os 
profissionais aqui dentro trabalhando...mínimo, né” 

 

Pensando nisso, esta ONG promove capacitações para gestores da saúde, 

assistência social, segurança pública e outras esferas públicas para possibilitar uma 

maior visibilidade da população LGBTTT, bem como suas especificidades e, além 

disso, a garantia de que situações de violência não ocorram dentro de espaços 

públicos por conta de desconhecimento da causa. A instituição, então, busca 

“trabalhar com todas as políticas e transversalidades maior, porque a gente tem que 

dar conta das políticas que o Estado não consegue dar conta”  e aí entram atividades 

que lutam por garantias mínimas como o uso do nome social e a entrada de 

mulheres e homens trans na universidade. 

 

 

4.10. Os grupos focais 

 

Semanalmente, a ADEDH promove um espaço de debate, o qual funciona como 

um grupo focal com temática livre pré-determinada, ou seja, de uma semana para outra o 
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tema a ser conversado é escolhido pelo grupo. O grupo focal surge como uma 

possibilidade de análise qualitativa do acesso às políticas públicas pela população LGBT 

e o quanto as que existentes têm sido eficazes. Então, desde agosto de 2013 até julho de 

2014 foram realizados 48 encontros com público bastante variado disposto a conversar 

sobre assuntos que tangem os direitos humanos com enfoque na sexualidade.   

Por se tratar de um grupo aberto, é sempre um desafio lidar com a angústia 

quanto ao número de participantes. Enquanto em alguns dias teve-se mais de 25 pessoas, 

em outros a participação ficou restrita a quase apenas a equipe da pesquisa conversando, 

momento que não deixa de cumprir a função de circular vivências. Isso porque o que é 

conversado vai muito ao encontro do dia a dia de cada participante. O que se viu e se vê 

é um espaço de trocas onde cada um/a, quando confortável nesta condição, fala sobre o 

que e como a temática toca o seu cotidiano e interfere positiva ou negativamente o seu 

viver. Os temas debatidos, em sua maioria, falam de uma imposição de norma que 

advém de uma sociedade que cria expectativas sobre os seres que, nem sempre, vivem de 

uma maneira igual ao esperado.  

Assim, as conversas servem como um momento de vazão para o desconforto 

gerado pelo preconceito, pelas normas violentas e pelo lugar de abjeto, como aponta 

Butler (2005), no qual são deslocados os transgressores ao padrão. Essa saída do 

desconforto, por vezes, era seguida por um insight de modificação de condutas que, por 

mais que não aplicadas, serviam como uma possibilidade de enfrentamento momentâneo 

a atos violentos de origem em instâncias institucionais, por exemplo. Desta forma, o 

espaço de conversa proposto funcionou como algo próximo ao encontro do semelhante, o 

encontro com o reconhecível passível de fortalecer e criar vínculos para garantir que o 

movimento não pare. Quando se pensa em movimento, aqui, é circulação de ideias e 

atitudes para a garantia de que a violência não seja perpetuada e normalizada, nem 

tampouco normalizante. 

Sobre as políticas públicas oferecidas à população LGBT, algumas temáticas 

circundavam a garantia de direitos e a luta contra as violências, como os seguintes: 
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“Angústia, Discriminação, Violência, Morte, Terrorismo, Revolta. Persistir?”, “Como 

funciona a Justiça?”, “O peso da (in)visibilidade: se mostrar para quem, para que, como e 

porquê?”. Neste último, principalmente, foi falado sobre o quanto o direcionamento das 

políticas públicas tem sido enviesado por uma norma e sobre a desassistência com a qual 

sofrem os/as participantes do grupo. Este dado é alarmante e mostra a importância de 

programas, políticas e principalmente espaços de escuta para esta população. 

Ainda sobre os temas, percebe-se que a maioria procurava aproximar-se de 

acontecimentos da atualidade com os quais os/as integrantes do grupo se reconheciam e 

procuravam, por meio deles, falar de si. E nessa dinâmica de se colocar, a invisibilidade 

foi tomando voz, cor e espaço. Ouvidos então, os sujeitos que participaram puderam 

falar de sua dinâmica singular, a qual demanda, assim como qualquer outro/a integrante 

da teia social, políticas públicas adequadas ao seu modo de vida e em espaços como este 

isso se torna possível. 
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5. CONCLUSÕES 

 

Embora se deva considerar o tamanho da população investigada (n=200 no que 

diz respeito aos questionários), assim como sua diversidade em relação à identidade de 

gênero, orientação sexual, idade, escolaridade, raça e renda, os questionários permitiram 

identificar alguns aspectos fundamentais quanto às suas vulnerabilidades. 

Chamam a atenção algumas questões em especial. No que diz respeito à 

políticas públicas, fica evidente a dificuldade de acesso da população LGBT, dentre 

outros motivos pelo receio de ser discriminada. A ausência ou insuficiência de 

capacitação adequada aos/às operadores/as das políticas perpetua o risco de 

discriminação. As pessoas trans evidenciam mais ainda esse temor, assim como outros 

medos, como os de serem violentadas física e psicologicamente em ambiente público. A 

utilização de hormônios e de outras tecnologias de modificação corporal de forma 

desassistida sem orientação médica também revela-se preocupante. É urgente a 

implementação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) da hormonioterapia para essa 

população, bem como a capacitação de seus/suas operadores/as para a consolidação do 

uso do nome social. O nome social, embora paliativo uma vez que não resolve 

definitivamente a incongruência com o gênero, deveria ser utilizado em todas as políticas 

públicas que acolhem a população trans. 

Embora no grupo investigado haja pessoas com educação de nível superior, 

assim como seus pais, especialmente no que diz respeito às pessoas trans, observa-se um 

declínio da escolaridade, assim como da capacitação para o trabalho. De qualquer forma, 

é preciso destacar que algumas deles e delas já conseguem, a despeito das inúmeras 

barreiras até mesmo institucionais, darem prosseguimento à trajetória escolar, 

adentrando, inclusive, ao ensino universitário.  

Também é preocupante a incidência da ausência de documentos, incluindo 

certidão de nascimento ou carteira de identidade, o que faz com que essas pessoas 
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inexistam para o Estado. Soma-se a isso, a alta incidência de trabalhadores/as sem 

carteira de trabalho, vínculo formal e direito a previdência social (incluindo a 

aposentadoria). 

Os temores quanto às possibilidades de discriminação e o risco de ser alvo de 

violências levam essa população a restringir suas experiências a âmbitos domésticos 

familiares e/ou rede de sociabilidade exclusiva com seus pares. É possível identificar 

atividades de lazer restritas a esses cenários.  

Chama a atenção, também, como algumas pessoas mostraram dificuldades em 

significar determinados atos/eventos como violências, enunciando algo que remete a 

formas de naturalização como “ah, isso? Mas isso é normal” ou “acontece todo dia” ou 

ainda, “na escola acontecia sempre”. 

Mello, Avelar & Maroja (2012) propõem pensar as políticas públicas como um 

processo marcado historicamente, por meio do qual os governos transpõem seus 

propósitos de resultados e mudanças em dispositivos de princípio programático e 

propostas de ações direcionadas.  

A população travesti e transexual, enquanto sujeito alvo das políticas públicas, 

insere-se dentro do campo dos “direitos LGBT” ou  direitos relativos à “diversidade 

sexual”, como aponta Carrara (2010). O autor elucida que diversidade sexual se refere a 

“prerrogativas legais relativas ou à sexualidade ou a grupos sociais cujas identidades 

foram forjadas sobre formas específicas de desejos e de práticas sexuais” (p.135). 

Nas trilhas dessa discussão Nardi (2013, p. 250), afirma que é a partir da 

articulação entre direitos sexuais e direitos humanos que a diversidade sexual e de 

expressões de gênero adentram na arena da política e nas reivindicações em torno da 

cidadania. A partir dessa associação, Nardi (2013) retoma o conceito de democracia 

sexual, proposto por Fassin (2006) e Garner & Fassin (2013), como um possível 

operador analítico para se pensar as transformações que ocorrem a partir do século XX 

nas democracias ocidentais envolvendo as questões em torno da igualdade de direitos 

dos corpos assignados como homens e mulheres, e das diversas orientações sexuais e 
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identidades de gênero e como estes são incorporados nas diferentes esferas sociais: 

educação, trabalho, família, assistência, cultura e segurança.  Afirma Nardi: 

“Em particular, no que diz respeito às políticas públicas no campo da sexualida-

de, convém ainda destacar que elas são permeadas de peculiaridades, já que o 

ponto de partida para sua formulação e implementação é basicamente a ne-

cessidade de mudança de crenças, valores e tradições há muito prevalecentes no 

imaginário coletivo.” (Nardi, 2013, p. 294) 

 

Assim, a problematização das políticas deste campo, requer pensar que tais 

políticas são atravessadas por posições identitárias, dinâmicas desejantes e práticas 

sexuais dissonantes da heterossexualidade. Políticas que demandam uma 

desnaturalização da gramática heteronormativa, trazendo para a arena das políticas 

públicas o debate em torno das questões morais, religiosas e laicas do Estado brasileiro.  

Lançar mão da ideia de democracia sexual requer incorporar na arena das 

disputas e das discussões políticas os corpos e suas marcações – de gênero/sexo, 

etnia/raça – entendendo estes históricos efeitos de relações de poder, colocando em 

questão o ideal universal de sujeito. Trazendo para o campo das políticas públicas 

questões que historicamente foram tomadas como morais, da ordem da natureza.  

É no cenário dos debates em torno da Aids, que o conceito de vulnerabilidade 

proposto por Ayres (2003) vem ter um profundo impacto no tocante à construção de 

políticas. Muitas das ações anteriores a esse operador conceitual tiveram um impacto 

estigmatizante, que endossava preconceitos em torno da população LGBT que giravam 

em torno da ideia de grupo de risco e comportamento de risco. Assim, o conceito de 

Ayres vem no sentido de propor outros elementos para se pensar os fenômenos no campo 

saúde, buscando uma compreensão mais complexa da problemática, na intenção de 

construir propostas e práticas que operem na promoção e prevenção em saúde.  

No ensaio “Diversidade Sexual e Políticas Públicas: compreendendo os vetores 

de subjetivação e as transformações no dispositivo da sexualidade”, Henrique Nardi 

(2013) retoma o conceito de Ayres (2003), contextualizando-o no debate em torno das 

populações sexo diversos e o enuncia: 
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“A vulnerabilidade mostra como o preconceito, a discriminação, a ausência de 

igualdade de direitos, a moral sexual rígida marcada pela dominação sexual 

masculina, as relações de gênero opressoras, a pobreza e a falta de políticas públicas 

produzem, em conjunto, as condições para que as pessoas independente da 

sexualidade e da identidade de gênero não utilizem o preservativo e não realizem o 

tratamento adequado”. (Nardi, 2013, p. 253) 

 

Ao retomar o conceito de vulnerabilidade, Nardi (2013) faz referência à questão 

do uso do preservativo e à adesão ao tratamento do HIV/Aids. No entanto, é possível 

fazer um manejo desse conceito para se problematizar a vulnerabilidade social de certos 

grupos, pensando os diferentes atravessadores desta condição, que tem como efeito a 

marginalização, o não acesso aos serviços e à precarização das condições de vida. 

Assim, vulnerabilidade tem se apresentado como um importante operador 

conceitual para os processos políticos e construção de práticas profissionais. Toneli e 

Amaral (2013) também lançam mão deste conceito para questionar a produção de 

sujeitos da vulnerabilidade passíveis de serem alvos das políticas públicas, tendo como 

foco as travestilidades. Em seu texto recuperam a subdivisão que Ayres (2003) opera no 

sentido de dar visibilidade aos âmbitos de interligados em que a vulnerabilidade se 

expressa: individual (refere às condições de acesso à informação e ao uso desta para o 

cuidado de si), social (relacionada aos aspectos culturais, sociais, condições materiais 

que intervêm – em associação ao âmbito individual – nas condições de enfrentamento) e 

o programático (concernente às políticas públicas e aos setores sociais ligados a elas - 

ONGs e Estado). 

Ao se fazer um recorte das especificidades da população LGBT e buscar uma 

analítica em torno da produção de políticas públicas para ela, nos deparamos com o 

desafio que estas pessoas tem ao tentarem garantir legitimidade a suas existências e 

modos de vida. São inúmeros os discursos que não reconhecem essa população – no 

exercício da autonomia sobre seus corpos e desejos – como humanos, posicionando-os 

em leituras patologizantes, marginalizantes a partir de uma perspectiva 

lesbo/homo/transfóbica.  
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Ou seja, para ser um sujeito de direitos, “merecedor” de reconhecimento por 

parte do Estado de questões próprias e demandas da sua existência é fundamental que se 

esteja contemplado como um ser humano. É no tocante à condição humana que se 

reconhece dimensão inexorável da vulnerabilidade, e por conseguinte, a necessidade de 

amparo. Nesse sentido, discorrem Toneli e Amaral (2013, p. 42): “para que seja 

produzido o sujeito vulnerável, é necessário que esta série de discursos e dispositivos de 

poderes e preocupações do governo seja acionada, tornando os indivíduos legítimos às 

políticas públicas e dignos de seus direitos ´humanos´”.  

As barreiras para a construção de políticas públicas – e efetivação destas – são 

inúmeras quando temos como central a população LGBT, e em especial a de travestis e 

transexuais - tendo em vista a perspectiva lesbo/homo/transfóbica na qual se ancoram as 

ordenações de corpos e a condição de legitimidade humana para a nossa sociedade. A 

atuação do imperativo heterossexual, na sua dinâmica de legitimação de algumas 

experiências e negação de outras, opera na invisibilização destes sujeitos evidenciada na 

carência de informação e atenção a travestis e transexuais pela políticas públicas 

(Amaral, 2012). 

Tendo isso em vista, falar sobre políticas para população LGBT e, em especial 

para a travesti e transexual, implica em falar de uma política de silêncios. No caso das 

pessoas trans, por exemplo, não se trata de dizer que travestis e transexuais não são 

mencionados/as nos documentos, programas e portarias, mas de ater-se a quais 

programas são alvos, de que forma são referidos/as, em quais políticas sequer são 

mencionados/as, assim como os efeitos, em suas existências, desses jogos discursivos. 

No Brasil, as reivindicações relacionadas ao combate à discriminação e à 

garantia dos Direitos Humanos por parte de movimentos sociais relacionados aos 

segmentos LGBT surgiram, de forma mais específica, na década de 1980. Decorrem 

dessa época, no campo da saúde, as políticas que buscavam dar conta da epidemia de 

HIV/Aids. Assim essa população entra em cena para o Estado como alvo de políticas. 

Esse momento é marcado por uma forte estigmatização. Importante constar que a 
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população travesti e de mulheres trans ganha evidência nesse contexto, em especial as 

prostitutas. Com isso fortalecem as ideias estigmatizantes que as relacionam à 

drogadição e prostituição. É através da perspectiva do controle epidêmico que são 

consideradas e não como sujeito de direitos.  

A trajetória das políticas públicas para esta população é marcada por um grande 

esforço dos movimentos sociais de que direitos básicos – como acesso à educação, à 

saúde, habitação, assistência social, previdência e segurança – sejam assegurados, tendo 

em conta as especificidades que seus modos de vida e existência colocam. 

Se a porta de entrada é a questão epidemiológica HIV/Aids/ DST, é a partir do 

processo transexualizador que a transexualidade torna-se uma questão no dispositivo da 

saúde. No Sistema Único de Saúde, a portaria que institui o processo transexualizador é 

de 2008, no entanto o Conselho Federal de Medicina – CFM - já em 1980 apresenta um 

protocolo favorável à cirurgia, sendo que a resolução 1482/97 marca a regulamentação 

da prática. 

Os documentos do CFM associam o acesso à cirurgia ao diagnóstico de 

“transexualismo” – Transtorno de Identidade de Gênero descrito na 4ª edição do Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-IV) – decorrendo em um acesso 

marcado pela patologização das identidades trans. Arán (2009), ao discutir o diagnóstico 

e sua importância histórica por viabilizar a entrada dessa população no campo da saúde 

pública faz a ressalva de que o diagnóstico “é raiz de restrições sociais e estigma que 

afetam diversos níveis da vida desses indivíduos, reforçando sua condição de exclusão 

social” (p.1147).  

Atualmente há um grande esforço do movimento social para que o direito à 

integralidade seja atendido – tanto pelo acesso ao processo de transexualização sem que 

este esteja condicionado ao diagnóstico e com a inserção de outros procedimentos, como, 

por exemplo, o acesso à hormonioterapia. A Portaria 2.803, de 2013, reflete um grande 

amadurecimento ao incorporar a atenção básica como porta de entrada para o processo 
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transexualizador, preconizando a integralidade e humanização no atendimento e o 

respeito ao nome social. 

A área da saúde é a que concentra o maior número de avanços no tocante às 

políticas públicas para a população LGBT como um todo, mas em especial para 

transexuais e travestis.   

Na área de Assistência Social, Previdência e Trabalho a população está 

descoberta, trazendo à tona os desafios de se lidar com políticas sociais para populações 

pobres que não estejam pautadas em uma perspectiva universalista de sujeito, além da 

dificuldade de se avançar no conceito de gênero, estendendo-o para além de homens e 

mulheres heterossexuais.  

O nome social na Educação se apresenta como principal política pública para a 

população trans tendo sido adotado em instituições de ensino federal, estadual e 

municipal, sendo estimulada pelo Ministério da Educação (MEC). No entanto, o Plano 

Nacional da Educação, recém aprovado, foi sancionado com a retirada do trecho que 

enfatizava a promoção da igualdade de gênero, racial e de orientação sexual. Essa 

derrota, junto com a impossibilidade de implementação do projeto Escola sem 

Homofobia evidenciam como assegurar a laicidade do Estado brasileiro é um desafio, e 

como as bancadas religiosas e conservadoras estão cada vez mais fortes. 

Na área da Segurança Pública, a população travesti e transexual aparece de forma 

tímida com uma consideração no documento “Guia para Prevenção do Crime e da 

Violência nos Municípios”,  de 2011.  

 Apesar das orientações e prescrições dos documentos de referência em Direitos 

Humanos, PNDH III e Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos 

de LGBT contemplarem de forma satisfatória as demandas dessa população, no que diz 

respeito a travestis e transexuais, evidencia-se uma concentração na área da saúde e uma 

desassistência nas outras áreas.  

Se para a população LGB tal cenário mostrava-se (e ainda mostra-se) 

insuficiente, é preciso considerar que travestis e transexuais, em geral, entram 
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acompanhando a “sopa das letrinhas”, sem o devido reconhecimento de suas 

especificidades. No Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e 

Promoção da Cidadania Homossexual – Brasil sem Homofobia, de 2004, por exemplo, a 

proposição de promoção da cidadania faz referência somente a homossexuais. A 

homossexualidade refere-se à orientação do desejo da pessoa, enquanto a identidade de 

gênero refere-se a como a pessoa se identifica na gramática do sistema sexo/gênero. 

Assim as identidades travestis e transexuais não são contempladas em enunciados que se 

referem a pessoas homossexuais e o não mencionar travestis e transexuais deixa já, a 

princípio, um vácuo no que se trata de promoção da cidadania para essa população.  

Essa marca do título se evidencia por todo o documento onde a referência às 

travestis e transexuais é meramente figurativa e suas especificidades não são abordadas. 

Assim como o termo homossexual aparece no título como se contemplasse as diferentes 

identidades, a expressão orientação sexual também aparece erroneamente de forma 

universalizante, como sinônimo de LGBTTT.  

Essas indefinições e/ou ausências permanecem ao longo do texto, apesar de no 

início do documento haver uma homenagem à Janaína, travesti do Ceará, de grande 

importância nacional no movimento LGBT. Ao se referir a sua trajetória, o documento 

assinala: “A tendência ao travestismo, porém, foi mais forte do que as convenções 

sociais e Jaime se assume travesti, passando a viver como Janaína.”  

Travestismo é um termo que carrega uma forte carga de patologização das 

identidades trans. Ainda nessa parte do documento, faz-se referência à adolescência das 

travestis, à necessidade de profissionalização e de melhoria da imagem dessas pessoas.  

Para além disso, faz-se menção às travestis e transexuais ao se tratar das mortes letais por 

homofobia. No entanto, estas questões aparecem de forma pontual, sem que isso se 

desdobre no decorrer do documento. 

No âmbito da saúde ao fazer referência ao processo transexualizador, o 

documento nomeia-o como adequação sexual, evidenciando sua forte marca 

heteronormativa. O glossário elucida sobre orientação sexual, diversidade sexual, 
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homossexualidade. No entanto, não alude às travestis e à identidade de gênero, somente 

a transgêneros e transexuais nas suas explicações.  

No Programa Nacional de Direitos Humanos III (PNDH III), de 2009, há avanços 

quanto à estruturação que é bem mais elaborada que o PNDH II e ao caráter propositivo 

do documento ao designar os órgãos responsáveis para a efetivação das ações, assim 

como uma maior incorporação da população LGBT e suas demandas.  

Quanto às travestis e transexuais, há referências importantes quanto à garantia de 

acesso à saúde, à desconstrução do caráter heteronormativo do conceito de família e à 

incorporação das diferentes configurações familiares, à garantia de acesso ao presídio 

feminino e prevenção e combate à violência. O termo identidade de gênero também 

passa a ser contemplado sendo referenciado no tocante à educação e inclusão do campo 

nos prontuários da saúde. Em dois momentos o documento cita somente transexuais, mas 

não travestis: ao se tratar da garantia de acompanhamento multiprofissional no processo 

transexualizador e da mudança de registro civil.   

O Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT, de 

2009, segue o modelo do PNDH III, com especificação dos órgãos responsáveis e 

previsão para realização das metas. Possui uma perspectiva intersetorial envolvendo 

saúde, educação, assistência social e previdência, incluindo também a área da cultura. 

Traz importantes proposições para a população transexual feminina, como na área 

da segurança que vão desde a garantia ao presídio feminino, assim como campo para 

nome social e identidade de gênero nos registros de ocorrência das delegacias. 

 Na saúde, consta enfrentamento ao uso indiscriminado de hormônios, trabalhos 

na área de promoção e prevenção em saúde contra DST/HIV/Aids com foco em travestis 

e transexuais, apoio a pesquisas e estudos para produção de protocolos e diretrizes à 

respeito da hormonioterapia, implante de próteses de silicone e retirada de silicone 

industrial para travestis e transexuais femininas, bem como estudos sobre mastectomia e 

histerectomia em homens transexuais. 
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 Um ponto de relevância do documento é o 1.4.22 que prevê “contribuir para a 

exclusão das classificações transexualismo e travestismo do Código Internacional de 

Doenças (CID) e Manual de Diagnóstico e Estatística das Perturbações Mentais (DSM-

IV).” (p.34) 

 Na área da Assistência Social traz propostas tendo foco na infância e juventude 

da população transexual e travesti em situação de vulnerabilidade social, exclusão e 

marginalização. Além disso, prevê capacitação profissional e conscientização acerca da 

previdência. 

 O Plano demonstra ser o documento mais abrangente e consistente no tocante à 

população travesti e transexual, servindo como referência para a construção e efetivação 

de políticas setoriais e ações nos âmbitos dos diferentes serviços públicos. 

Florianópolis conta com ações em diferentes instituições que consideram a 

população travesti e transexual, sendo o nome social a principal delas. A Universidade 

Federal de Santa Catarina, a Universidade Estadual de Santa Catarina, o Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina e o Conselho Estadual de 

Educação têm resoluções que asseguram o uso do nome social em seus registros. 

No campo da saúde, a Secretaria Municipal de Saúde emitiu uma portaria para 

inclusão do nome social nos registros visando o respeito à identidade de gênero dos/as 

usuários/as do SUS, assim como o Hospital Universitário também inclui o nome social 

em seus registros. 

Além disso, há uma discussão para a criação de um Conselho Estadual LGBT 

(Portaria de nº 119/2012 do Secretário de Estado da Assistência Social, Trabalho) e, no 

munícipio, uma Coordenadoria de Combate à Homofobia e Promoção à Cidadania 

LGBT, assim como o Conselho Municipal LGBT (previsto no Plano Municipal de 

Políticas Públicas e Direitos Humanos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, 

Transexuais e Transgêneros – LGBT Florianópolis/ SC, Eixo 1 – Direitos Humanos). A 

despeito da existência desses documentos, no entanto, pouco tem sido feito para que de 
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fato sejam implementadas ações que garantam os direitos e o acesso da população LGBT 

às políticas públicas no município.  

As respostas aos questionários tornam evidente a necessidade de execução das 

ações previstas no Plano Municipal de Políticas Públicas e Direitos Humanos da 

população LGBT de Florianópolis. As vulnerabilidades e diversas formas de violência a 

que está sujeita no município, destacando-se aquelas voltadas para as pessoas travestis e 

transexuais, denunciam a urgência dessa implementação que deve incluir até mesmo a 

facilitação para o acesso a documentos básicos como a carteira de identidade. Chama a 

atenção, também, a importância da continuidade da trajetória escolar, bem como da 

capacitação para o trabalho para além do mercado do sexo. Aliada a isso, a ausência de 

acesso à hormonioterapia assistida, evidencia o despreparo das políticas e suas 

instituições no município. Se a busca pela denúncia das violências sofridas passa, em sua 

maior parte pela polícia, por outro lado, é exatamente essa instituição que essa população 

menos demonstra ter confiança. Espremida entre os preconceitos de todas as ordens, 

essas pessoas mostram-se negligenciadas pelo Estado, embora este, por meio dos 

documentos oficiais de suas políticas, pretenda acolhê-la. Seus operadores/as 

demonstram interesse nessa direção. Esperamos que o presente relatório contribua na 

direção da efetiva implementação dessas diretrizes e ações que já estão postas “no 

papel”, de forma a assegurar direitos e cidadania plena à população LGBT. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Participantes Questionário e Grupo Focal 

 

Prezado(a), 

 

Gostaríamos de convidá-lo/a para participar desta pesquisa na condição de 

colaborador/a. Este estudo é realizado pela organização não governamental ADEDH – 

Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade -, em 

parceria com o Núcleo Margens (Modos de Vida, Família e Relações de Gênero), do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Temos como questão de estudo as experiências da população LGBT de 

Florianópolis, com o objetivo de conhecer melhor essas pessoas, mapeando também suas 

necessidades no que diz respeito às políticas públicas. Gostaríamos de ouvi-lo/a falar 

sobre sua história e sua vida. 

Por meio deste Termo, ficam acordados os seguintes pontos: 

- Sua participação se dará por meio de 1 encontro para responder ao questionário e/ou 1 

participação em grupo focal (ou mais, caso julguemos necessário em nossos contatos 

iniciais e você concorde). 

- A(s) participação(ões) nesse(s) momento(s), ocorrida(s) em caráter voluntário, será(ão) 

gravada(s) e transcrita(s), mediante sua autorização. É possível interromper a gravação 

sempre que você assim desejar. 

- Você terá todas as garantias quanto ao anonimato, sigilo e confidencialidade dos dados, 

conforme os padrões éticos de pesquisa em ciências humanas. 

- Seu nome não será citado em momento algum e quaisquer informações que possam 

levar à sua identificação serão alteradas para fins de análise e uso dos dados coletados. 

- As informações coletadas na(s) entrevista(s) realizada(s) serão utilizadas com fins 

estritamente de pesquisa, podendo ser utilizadas para possíveis publicações 
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(resguardando o sigilo e o anonimato), ficando isentos de ônus de qualquer espécie o 

pesquisador e o/a entrevistado/a. 

Nossas ações têm por objetivo a promoção dos direitos humanos e da cidadania 

LGBT, uma maior compreensão acerca da vivência das homossexualidades em nossa 

sociedade e o combate à homofobia por meio da produção e divulgação de conhecimento 

acadêmico e da intervenção social. 

Assinam abaixo: 

- o/a participante, consentindo o uso das informações concedidas na forma prevista 

neste termo; 

- a coordenadora da pesquisa; 

-          a presidenta da ADEDH, colocando-se ciente de sua participação.  

Este termo é elaborado em duas vias, ficando uma de posse da entrevistada e outra de 

posse da ADEDH. 

 

Florianópolis, ______ de ________________________ de __________. 

 

 

 

__________________________________________ 

PARTICIPANTE 

 

 

 

_____________________________________________ 

Maria Juracy Filgueiras Toneli 

Coordenadora do Núcleo Margens 

 

 

 

___________________________________________ 

Kely Vieira Meira 

PRESIDENTA DA ADEDH 

 

 

Contatos: 
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Maria Juracy Filgueiras Toneli (juracy@cfh.ufsc.br): 37218215 (UFSC) 

Kely Vieira Meira (atendimento.adedh@gmail.com) 

ADEDH: 33710317 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Gestores 

 

Prezado(a), 

 

Gostaríamos de convidá-lo/a para participar desta pesquisa na condição de 

colaborador/a. Este estudo é realizado pela organização não governamental ADEDH – 

Associação em Defesa dos Direitos Humanos com Enfoque na Sexualidade -, em 

parceria com o Núcleo Margens (Modos de Vida, Família e Relações de Gênero), do 

Departamento de Psicologia da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).  

Temos como questão de estudo as experiências da população LGBT de 

Florianópolis, com o objetivo de conhecer melhor essas pessoas, mapeando também suas 

necessidades no que diz respeito às políticas públicas. Gostaríamos de ouvi-lo/a falar 

sobre sua experiência de gestão e sua compreensão sobre as políticas voltadas para essa 

população. 

Por meio deste Termo, ficam acordados os seguintes pontos: 

- Sua participação se dará por meio de um encontro para realização da entrevista (ou 

mais, caso julguemos necessário em nossos contatos iniciais e você concorde). 

- A(s) participação(ões) nesse(s) momento(s), ocorrida(s) em caráter voluntário, será(ão) 

gravada(s) e transcrita(s), mediante sua autorização. É possível interromper a gravação 

sempre que você assim desejar. 

- Você terá todas as garantias quanto ao anonimato, sigilo e confidencialidade dos dados, 

conforme os padrões éticos de pesquisa em ciências humanas. 

- Seu nome não será citado em momento algum e quaisquer informações que possam 

levar à sua identificação serão alteradas para fins de análise e uso dos dados coletados. 

- As informações coletadas na(s) entrevista(s) realizada(s) serão utilizadas com fins 

estritamente de pesquisa, podendo ser utilizadas para possíveis publicações 

(resguardando o sigilo e o anonimato), ficando isentos de ônus de qualquer espécie o 

pesquisador e o/a entrevistado/a. 
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Nossas ações têm por objetivo a promoção dos direitos humanos e da cidadania 

LGBT, uma maior compreensão acerca da vivência das homossexualidades em nossa 

sociedade e o combate à homofobia por meio da produção e divulgação de conhecimento 

acadêmico e da intervenção social. 

Assinam abaixo: 

- o/a participante, consentindo o uso das informações concedidas na forma prevista neste 

termo; 

- a presidenta da ADEDH, colocando-se ciente de sua participação; 

- a coordenadora do Núcleo MARGENS, colocando-se ciente de sua participaçãoo. 

Este termo é elaborado em três vias, ficando uma de posse da/o entrevistada/o,  outra de 

posse da ADEDH e outra de posse do Núcleo Margens/UFSC. 

 

Florianópolis, ______ de ________________________ de __________. 

 

 

 

__________________________________________ 

PARTICIPANTE 

 

 

 

___________________________________________ 

Kelly Vieira Meira 

PRESIDENTA DA ADEDH 

 

 

___________________________________________ 

Maria Juracy Filgueiras Toneli 

COORDENADORA DO NÚCLEO MARGENS 

 

 

Contatos: 

Kelly Vieira Meira (atendimento.adedh@gmail.com) 

ADEDH: 33710317 

Maria Juracy Filgueiras Toneli 

MARGENS/UFSC: 37218215 
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Roteiro  

Entrevistas de Gestores 

Área: _________________ 

 Idade: ______ anos 

 Sexo:     (    )  Masculino    (    ) Feminino 

 Contatos: Email: ____________________________ Telefone: _____________ 

 Cidade: ________________________ 

 Qual é sua formação? Qual curso? ____________________________________ 

 Profissão/ocupação no setor: _________________________________________ 

 Há quanto tempo trabalha no setor? ___________________________________ 

 Há quanto tempo ocupa este cargo? ___________________________________ 

 

 

1. Quando e como você começou a trabalhar neste setor? O que fazia antes? O que 

faz hoje aqui? 

2. Qual foi a sua motivação para ocupar o cargo que atualmente exerce? 

3. Quais são as principais políticas que compõem o conjunto de trabalhos desse 

setor?  

4. Você conhece as políticas voltadas para a população LGBT no Brasil? 

5. Das políticas LGBT, quais são implementadas por esse setor? 

6. Como é seu trabalho com essa população? 

7. No seu trabalho você tem contato direto com essa população? 

8. Você acha que existe preconceitos/formas de discriminação contra essa 

população no Brasil? Em caso afirmativo, como se manifestam? 

9. Você acha que existem ações implementadas no seu setor que visam enfrentar 

situações de discriminação contra LGBT? Quais? 

10. Você acha que existem ações/políticas que poderiam ainda ser implementadas 

com esse objetivo? 

11. Existem registros (dados) específicos de atendimento à população LGBT no 

trabalho que você coordena? Se afirmativo, como acessá-los? 

12. De todos os segmentos populacionais atendidos pelo seu setor, qual o ranking que 

o segmento LGBT ocupa? É o número maior de atendimento? 

13. No exercício do seu trabalho existe cooperação efetiva com outra área de 

governo? Se existir vínculo ele está voltado especificamente para a população 

LGBT? 

14. Em que medida o projeto apresentado pela ADEDH pode ajudar o desempenho 

da sua gestão? 
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15. Em que medida a sua gestão pode ajudar o projeto da ADEDH a alcançar os 

resultados? 

16. Os profissionais sob seu comando (direto/indireto) receberam qualquer 

treinamento para acolhimento da população LGBT? Se afirmativo, quando 

(mês/ano)? 

17. Você acha que os profissionais sob o seu comando deixam-se influenciar por seus 

próprios preconceitos no acolhimento da população LGBT? 

18. Você tem alguma estimativa da religião que é mais praticada pelos profissionais 

sob seu comando/ de sua equipe? Qual a sua religião? 

19. Há algo mais que você gostaria de deixar registrado nesta entrevista?  
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A ADEDH (Associação em Defesa dos Direitos Humanos com enfoque na Sexualidade) e o Núcleo de Pesquisa 
MARGENS (Modos de Vida, Família e Relações de Gênero) da Universidade Federal de Santa Catarina estão 
realizando uma pesquisa sobre o perfil psicossocial da população de gays, lésbicas, bissexuais, travestis e 

transexuais do município de Florianópolis que faz parte do Projeto “DIREITOS E VIOLÊNCIAS NA 
EXPERIÊNCIA DE LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS, TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NA CIDADE DE 
FLORIANÓPOLIS: CONSTRUÇÃO DE UM PERFIL PSICOSSOCIAL E CAPACITAÇÃO DE 
PROFISSIONAIS DAS POLÍTICAS PÚBLICAS” 

 
Diante disto, você pode colaborar muito conosco, respondendo as questões abaixo que contemplam a escolaridade, 
a situação social, econômica e violência para podermos traçar esse perfil e poder indicar a necessidade de políticas 
públicas consistentes que enfrentem as discriminações e desigualdades vinculadas à população LGBT. 
 
Você não será identificado(a) em nenhum momento. Algumas perguntas são íntimas, mas igualmente importantes 
para o estudo. Não há resposta certa ou errada, tudo o que você achar que deve ser dito sobre o assunto é 
importante para mim. Fique a vontade para dizer o que pensa. 
 
Antes de começarmos, eu tenho aqui o TCLE – Termo de Consentimento que por questões éticas deve ser 
preenchido por você, nos autorizando a utilizar as suas respostas, preservando o seu anonimato, apenas e 
exclusivamente para fins de pesquisa. 

 
 

QUESTIONÁRIO 
 
IDENTIFICAÇÃO D@ ENTREVISTADOR@ 
Nome do (a) Entrevistador (a): ______________________________________________ 
Data de aplicação do questionário: ______/______/____________ 
Horário de início da aplicação do questionário: __________________ 
Horário de término da aplicação do questionário: ________________ 
Local de realização da entrevista:_________________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DA ENTREVISTADA 
Número do questionário: _________ 
Em que dia, mês e ano você nasceu?______/______/__________ 
 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS 
 
1. Qual a sua cor /raça? 

01. NS       
02. NR 
03. NA 
04. Branca 
05. Preta 
06. Parda 
07. Amarela 
08. Indígena 
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2. Você se considera: (Marcar apenas uma) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Travesti 
05. Mulher (HETERO) 
06. Transexual (O/A)(Não ler) 
07. Homem (HETERO) 
08. Gay 
09. Lésbica 
10. Bissexual   
11. Outros:___________ 

 
3. Atualmente você: 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. É casado/a. vive com alguém 
05. Tem parceiro (a) fixo (a), mas não vive junto.  
06. Não tem parceiro (a) fixo (a) (Pular para Q.5) 

 
4. Seu/sua parceiro/a é: 

01. NS  
02. NR  
03. NA  
04. Um homem (pular para Q.7)  
05. Uma mulher (pular para Q.7) 
06. Um/a travesti (pular para Q.7) 
07. Um/a transexual (pular para Q.7) 

 
5. (Para quem não tem parceiro/a fixo/a) Você já foi casada ou já viveu com alguém? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 
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6. Você já teve relacionamento fixo com: 
 
 SIM NÃO 

01. NS   
02. NR   
03. NA   
04. TRAVESTI   
05. MULHER (hetero)   
06. TRANSEXUAL    
07. HOMEM (hetero)   
08. Gay   
09. LÉSBICA   
10. BISSEXUAL    
11. OUTROS   

 
7. Você tem atração física ou amorosa por : (Não ler alternativas) (Pode marcar mais 

de uma). 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. TRAVESTI 
05. MULHER (hetero) 
06. TRANSEXUAL (O/A) 
07. HOMEM (hetero) 
08. Gay 
09. LÉSBICA 
10. BISSEXUAL  
11. OUTROS 

 
8. Você tem filhos/as? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
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04. Sim 
05. Não (Pule para a Q.12) 

 
9. Quantos filhos (as)? : __________ 

01. NS 
02. NR 
03. NA 

 
 
 
 
 
 
10. Seus filhos moram com você? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não  

 
11. Com quem ficam/ficavam os seus filhos enquanto você trabalha? (Não ler 

as alternativas) (pode marcar mais de uma) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sozinhos 
05. Com a mãe / pai deles 
06. Com os avós 
07. Com sua empregada 
08. Com outro parente 
09. Creche 
10. Com você 
11. Com amigo(s), vizinho(s) 
12. Outros (especificar):______________________________________ 

 
ESCOLARIDADE 
 
12. Você frequentou a escola? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
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04. Sim 
05. Não 

 
13. Qual foi a última série que você completou com aprovação escolar? 

(espontânea) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. 1a série do EF 
05. 2a série do EF 
06. 3a série do EF 
07. 4a série do EF 
08. 5a série do EF 
09. 6a série do EF 
10. 7a série do EF 
11. 8a série do EF 
12. 1a série do EM 
13. 2a série do EM 
14. 3a série do EM 
15. Superior incompleto 
16. Superior completo 
17. Pós-graduação 
18. Supletivo EF (1º grau) 
19. Supletivo EM (2º grau) 
20. Alfabetização de adultos 

 
14. Você está estudando atualmente? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim (Pular para Q.17) 
05. Não 

 
15. Com que idade você parou de estudar?________ 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
 

16. Qual foi a principal razão por que você saiu da escola? (Não ler as alternativas) 
01. NS 
02. NR 
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03. NA 
04. Sofreu violência/preconceito na escola 
05. Pressão familiar 
06. Mudança de cidade 
07. Isolamento social 
08. Conclusão do curso 
09. Sofreu violência/preconceito social (fora da escola e da família) 
10. Começou a trabalhar 
11. Sem recursos financeiros 
12. Não gostava de estudar 
13. Envolvimento com drogas 
14. Outros. Quais? ___________________________________________ 

 
17. Você fez algum curso técnico, profissionalizante ou capacitação? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim Qual (is)?_______________________________________________________ 
05. Não 

 

FAMÍLIA 

 

18. Você vive com a sua família de origem? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim (Pule para Q. 22) 
05. Não 

 
19. Até com que idade você viveu com sua família de origem? __________ 

01. NS 
02. NR 
03. NA 

   
20. Qual é o motivo principal pelo qual você saiu de casa? (Não ler as 

alternativas) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Trabalho 
05. Violência/preconceito da família 
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06. Violência/preconceito da escola 
07. Violência/preconceito social 
08.  Relacionamento/sexual/amoroso. 
09. Problemas de saúde 
10. Formação/estudos 
11. Envolvimento com drogas 

 
21. Você mantém contato com seus pais? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 
06.  

22. Seu pai está vivo? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 
06. Não conheceu o pai 

 
23. Seu pai frequentou escola? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
24. Qual foi a última série que seu pai completou com aprovação na escola? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. 1ª série do EF 
05. 2ª série do EF 
06. 3ª série do EF 
07. 4ª série do EF 
08. 5ª série do EF 
09. 6ª série do EF 
10. 7ª série do EF 
11. 8ª série do EF 
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12. 1ª série do EM 
13. 2ª série do EM 
14. 3ª série do EM 
15. Superior incompleto 
16. Superior completo 
17. Pós-graduação 
18. Supletivo Ensino Fundamental (1º grau) 
19. Supletivo Ensino Médio (2º grau) 
20. Alfabetização de adultos 
 

25. Sua mãe está viva? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 
06. Não conheceu a mãe 
 

26. Sua mãe frequentou escola? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
27. Qual foi a última série que sua mãe completou com aprovação na escola? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. 1ª série do EF 
05. 2ª série do EF 
06. 3ª série do EF 
07. 4ª série do EF 
08. 5ª série do EF 
09. 6ª série do EF 
10. 7ª série do EF 
11. 8ª série do EF 
12. 1ª série do EM 
13. 2ª série do EM 
14. 3ª série do EM 
15. Superior incompleto 
16. Superior completo 
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17. Pós-graduação 
18. Supletivo Ensino Fundamental (1º grau) 
19. Supletivo Ensino Médio (2º grau) 
20. Alfabetização de adultos 

 
RELIGIÃO 
28. Qual sua religião ou igreja atual? (Não ler as alternativas) 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Católica 
05. Umbanda 
06. Candomblé 
07. Outras Afro-Brasileiras 
08. Espírita/Kardecista 
09. Batista 
10. Metodista 
11. Presbiteriana 
12. Universal do Reino de Deus 
13. Assembleia de Deus 
14. Deus é Amor 
15. Evangelho Quadrangular 
16. Igreja Internacional da Graça 
17. Renascer em Cristo 
18. Sara Nossa Terra 
19. Testemunha de Jeová 
20. Budista 
21. Judaica 
22. É religiosa, mas não segue nenhuma (Pular para Q. 30) 
23. É ateu/ia e/ou agnóstica, não tem religião/não acredita em deus (Pular 

para Q. 30). 
24. Outra:_________________ 

 
29. Com que frequência você comparece às cerimônias de sua religião? (Não 

ler as alternativas) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Nunca  
05.  Às vezes  
06. Uma vez por mês 
07. Uma vez por semana 
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08. Mais de uma vez por semana 
 
30. Em qual religião você foi criada? (Não ler as alternativas) 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Católica 
05. Umbanda 
06. Candomblé 
07. Outras Afro-Brasileiras 
08. Espírita/Kardecista 
09. Batista 
10. Metodista 
11. Presbiteriana 
12. Universal do Reino de Deus 
13. Assembleia de Deus 
14. Deus é Amor 
15. Evangelho Quadrangular 
16. Igreja Internacional da Graça 
17. Renascer em Cristo 
18. Sara Nossa Terra 
19. Testemunha de Jeová 
20. Budista 
21. Judaica 
22. É religiosa, mas não segue nenhuma. 
23. Ateia, não tem religião. 
24. Outra:_________________________ 

 

 

 

 

MIGRAÇÃO/MORADIA 
31. Em que cidade você nasceu? (cidade e estado)________________________________ 

01. NS     
02. NR 
03. NA 

 
 

32. Em que bairro e cidade você mora atualmente?  ________________________ 

01. NS     
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02. NR 
03. NA 

 
33. Há quanto tempo você mora nessa cidade? __________________ 

01. NS     
02. NR 
03. NA 

 
34. Você poderia citar as 03 últimas cidades em que você morou? 

CIDADE          ESTADO          PAÍS TEMPO  
(semana/mês/ano) 

1.     

2.    

3.     

 
35. O que te leva/levaria a mudar de cidade? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Trabalho 
05. Violência da família 
06. Violência da escola 
07. Violência social 
08. Relacionamento/sexual/amoroso. 
09. Saúde 
10. Formação/estudos 
11. Outros:______________________________ 

 
 
 
36. Você possui residência fixa? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 
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37. Qual a sua situação de moradia? (Não ler as alternativas)   
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Casa própria 
05. Casa Emprestada 
06. Pensão 
07. Albergue 
08. Casa alugada 
09. Hotel/motel 
10. Casa de diária 
11. Rua 
12. Abrigo 
13. Outro:_________________ 

 
38. Com quem você mora? (não ler alternativas) (pode marcar mais de uma) 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sozinha 
05. Com companheiro/a 
06. Com filhos/as 
07. Pais (Pai e/ ou mãe) 
08. Com parente(s) 
09. Com amigos/as 
10. Com dona de casa/ cafetina 
11. Outro __________ 

TRABALHO  
 
39. Você trabalha? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
40. Qual sua ocupação principal? __________________________ (se NÃO for 

profissional do sexo pular para a Q. 50) 
01. NS 
02. NR 
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03. NA 
 
41. Com que idade você fez sexo por dinheiro pela primeira vez? _______________ 

01. NS    
02. NR 
03. NA 

 
42. Há quanto tempo você trabalha ou trabalhou nessa atividade 

profissional?________________ 
01. NS     
02. NR  
03. NA 

 
43.  Em quais pontos você encontra ou encontrava seus clientes? (Não ler as 

opções)(Pode marcar mais de uma) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Rua/praças/parques.  
05. Em bar ou boate 
06. No bordel 
07. Hotel/motel 
08. Estrada/BR 
09. Postos de combustível 
10. Sauna/terma 
11. Casa de massagem 
12. Cinema 
13. Por telefone 
14. Por anúncio em jornal 
15. Pela Internet 
16. Praia  
17. Outro. Qual? _________________________ 

 
 
44.  Em que lugar ou lugares você faz ou fazia programa com seus clientes com 

mais frequência? (não ler as alternativas) (pode marcar mais de uma) 
 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Na rua/praças/parques 
05. Em bar ou boate 
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06. No bordel 
07. Hotel/motel 
08. Carro/caminhão 
09. Sauna/terma 
10. Casa de massagem 
11. Cinema 
12. Casa do cliente 
13. Sua casa 
14. Apartamento prive 
15. Praia  
16. Outro. Qual? ___________ 

 
45.  Quantos clientes você atende ou atendia em média neste trabalho por 

semana?______ 
01. NS 
02. NR 
03. NA 

 
46.  Quanto você costuma cobrar ou cobrava por programa? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
Valor mínimo (em reais): __________Valor máximo (em reais):___________ 

 
47. Aproximadamente, quanto você ganha ou ganhava por semana só com os 

programas?______________ 
01. NS 
02. NR 
03. NA 

48.  Você fica ou ficava com todo o dinheiro do programa?  
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim (pular para Q.51) 
05. Não 

 
49.  Com quem você divide ou dividia o dinheiro do programa? ________________ 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
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OUTROS TRABALHOS 
50. Você tem (outra) ocupação?   

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim. Qual? ____________________________________ 
05. Não 

 
51. Você tem carteira assinada?  

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
52.  Qual é a sua renda mensal?_________________ 

01. NS 
02. NR 
03. NA 

 
53.   Você contribui com a renda ou sustenta outras pessoas? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim, quem:____________________________ 
05. Não 

 
54.  Você paga INSS? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

55. Quais documentos você tem? 

      SIM      NÃO     NS     NR 
 

NA 

Certidão de nascimento     a.  

Carteira de identidade      

CPF     b.  

Carteira de trabalho     c.  

Título de eleitor     d.  
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Passaporte     e.  

Carteira de motorista     f.  

Outros     g.  

 
TRANSFORMAÇÃO DO CORPO (bloco das T’s) 
 
56. Você já realizou alguma modificação  corporal relativa à sua identidade de 

gênero? Qual?________________ 
01. NS 
02. NR 
03. NA 

 
57. Você trabalhava quando iniciou o processo de modificação corporal? Com 

que ____________? 
 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
58. Em que a modificação corporal mudou sua vida? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

59. Com que idade você começou a se vestir com roupas femininas (ou 
masculinas)?_______ 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
 

60. Quanto você gasta em média, por mês, com estética? (incluindo 
cabeleireiro, roupas): _______________ 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
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61. Você já realizou algum procedimento cirúrgico relativo à identidade de 
gênero? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim Qual? _____________________  
(histerectomia = remoção cirúrgica de parte ou da totalidade do útero; mastectomia = 
cirurgia na qual se remove total ou parcialmente a mama e, ocasionalmente, músculos, 
gordura etc. da região adjacente a ela; implante de mama, etc.)   

05. Não 
 

62.  Você já fez uso de: 
 

 SIM NÃO IDADE DE 
INÍCIO 

NS NR 

Hormônio/anticoncepcionais  a.   b.  c.  
Silicone industrial  d.   e.  f.  
Prótese de silicone  g.   h.  i.  
Outro:_________________    j.  k.  
 
63.  Como você teve acesso ao tratamento hormonal/anticoncepcional? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Serviço de saúde público 
05. Serviço de saúde particular 
06. Colegas 
07. Donas de casa/ cafetinas 
08. Bombadeiras 
09. Por conta própria  
10. Outro ________ 

 
64.  Como você teve acesso ao silicone industrial? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Serviço de saúde público 
05. Serviço de saúde particular 
06. Colegas 
07. Donas de casa/ cafetinas 
08. Bombadeiras 
09. Por conta própria 
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10. Outros ____________ 
 

65.  Como você teve acesso à prótese de silicone? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Serviço de saúde público 
05. Serviço de saúde particular 
06. Colegas 
07. Donas de casa/ cafetinas 
08. Bombadeiras 
09. Outros _____________ 

66.  Você já teve problemas de saúde decorrentes do uso do silicone? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim, qual?________________________ 
05. Não 

 
67. Você já teve problemas de saúde decorrentes do uso de hormônio? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim, qual?________________________ 
05. Não 

SAÚDE  
68.  Você tem algum convênio ou plano de saúde? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
69.  Nos últimos 12 meses você consultou um médico?  

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não  

70.  Quantas consultas médicas  você fez nos últimos 12 meses?__________ 
01. NS 
02. NR 
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03. NA 
 
71. Quantas consultas odontológicas você fez nos últimos 12 meses? ____________ 

01. NS 
02. NR 
03. NA    

 
72. Nos últimos 12 meses, alguma vez você achou que precisava de uma 

consulta médica ou odontológica, mas não procurou?  
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não  

 
73. Por que você não procurou o médico ou dentista (Não ler alternativas) 

(pode marcar mais de uma) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Não tinha dinheiro 
05. Local de difícil acessou ou distante 
06. Incompatibilidade de horário 
07. Demora de agendamento (fila) para consultas e exames 
08. Dificuldade de acesso à população trans 
09. Vergonha do médico e/ou dentista 
10. Outros:___________________________________________ 

74. Você já experimentou drogas?  Quais? Qual o uso que vocês fez ou faz 
delas? 
 
Drogas  Nunca Alguma vez na Vida Uso 

frequente  

NS NR NA 

01. Álcool 
 

     a.  

02. Cigarro 
 

     b.  

03. Maconha 
 

     c.  

04. Cocaína 
 

     d.  

05. Crack 
 

     e.  

06. Ecstasy (bala) 
 

     f.  
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07. LSD (doce, ácido) 
 

     g.  

08. MDMA 
 

     h.  

09. Ketamina (special 

K) 

    i.  j.  

10. GHB (tipo boa 

noite cinderela) 

    k.  l.  

11. Heroína 
 

    m.  n.  

12. Cogumelo (chá) 
 

    o.  p.  

13. Lança perfume 

(Loló) 

    q.  r.  

14. Cola de sapateiro 
 

     s.  

15. Benzina 
 

     t.  

16. Clorofórmio 
 

      

17. Estimulantes 

(anfetamina) 

    u.  v.  

18. Viagra  
 

      

19. Xarope 
 

 

      

20. Remédios 

psiquiátricos? 

Quais?_________

_______________

_______________

_______________

_______________ 

      

21. Outros 
 

 

 

      

 
75. Você faz uso de remédios psiquiátricos com prescrição médica? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim, qual(is)?_____________________________________________ 
05. Não 

 
76. Você já teve diagnostico de alguma doença? Faz acompanhamento médico?  

Algum médico já lhe SIM NÃO NS NR FAZ NÃO FAZ REMÉDIO 
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77. Em geral, você diria que sua saúde é: 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
(04.) Muito boa (05.) Boa ( 06.) Razoável (07.) Ruim (08.) Péssima 

Preservativo 
 
78. Você tem acesso à camisinha? 

01. NS 
02. NR 

disse que você tem: ACOMPANHAMENTO ACOMPANHAMENTO 

01. Depressão 
 

a.  b.  c.  d.     

02. Outras doenças 
psiquiátricas, 
quais? 

e.   f.  g.     

03. Tuberculose 
 

h.   i.  j.     

04. Câncer 
 

k.  l.   m.     

05. Diabetes  
 

n.  o.  p.      

06. Hipertensão 
 

q.  r.  s.  t.     

07. Colesterol alto  
 

u.  v.  w.  x.     

08. HIV/Aids 
 

y.  z.  aa.  bb.     

09. Gonorreia 
 

cc.  dd.  ee.  ff.     

10. Sífilis 
 

gg.  hh.  ii.  jj.     

11. Doenças hepáticas  
 

kk.  ll.  mm.  nn.     

12. Problemas nos rins 
 

oo.  pp.  qq.  rr.     

13. Problemas 
cardíacos 
 

ss.  tt.  uu.  vv.     

14. Outros:______________ ww.  xx.  yy.  zz.     
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03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
79. Como você consegue camisinha? (Pode marcar mais de uma) 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Colegas 
05. Donas de casa / Cafetinas 
06. Compra 
07. ONG 
08. Igreja 
09. Serviço público (posto de saúde, hospital, CTA) 
10. Na rua/boate 
11. Outros:________________________ 

 
80.  Você já fez sexo por dinheiro ou outros benefícios? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
 
81. Nos últimos seis meses, você 

fez uso do preservativo:  
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Em todas as relações ou 

programa 
05. Na maioria deles 
06. Em menos da metade das 

vezes 
 

 

82. Com quem você NÃO utiliza o 
preservativo? (Pode marcar mais de 
uma)  
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Com cliente preferencial 
05. Com companheiro(a) /parceiro (a)  
06. Com amigo(a) 
07. Com cliente que recusa 
08. Com cliente que paga mais 
09. Com cliente que ameaça 
10. Parceiro/a de Sexo casual 
11. Nunca usa 
12. Outros. Especificar_______________ 
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83. Por quais motivos você deixa ou deixou de usar preservativo? (Pode 
marcar mais de uma) 
 

     SIM    NÃO NS NR      

01. É muito caro 
 

    

02. Não tem para comprar/é difícil de achar 
 

    

03. Preservativos não foram distribuídos 
 

    

04. Não gosta de usar 
 

    

05. Tira o prazer/quebra o clima 
 

    

06. (O/A) parceiro (a) não gosta/ se recusa 
 

    

07. (O/A) cliente não gosta/ se recusa 
 

    

08. Não precisa, confia no (a) parceiro (a), 
companheiro (a) ou namorado (a) 

    

09. Não precisa, confia no cliente. 
 

    

10. Perde o cliente 
 

    

11. Não sabe usar 
 

    

12. Tem vergonha de pedir para o(a) parceiro (a)  
 

    

13. Tem vergonha de pedir para o(a) cliente 
 

    

14. Não acredita que protege contra a 
Aids/DST/HV 
 

    

15. Tem medo de usar/acha que causa problemas 
de saúde 

    

16. Falta de acesso ao tamanho adequado 
 

    

17. Nunca deixa de usar 
 

    

18. Outros 
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84. Se você e o (a) seu parceiro (a) estiverem sem preservativo, o que você 

faz? (Não ler as alternativas) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Desiste do encontro 
05. Faz o encontro mesmo assim 
06. Mantem mesmo assim a relação sem penetração 
07. Dá um jeito de comprar (você ou parceiro) 
08. Outras. Especificar __________________________________ 
 

85. (Apenas para as Profissionais do SEXO, Não ler as alternativas) Se você e o 
(a) seu cliente estiverem sem preservativo, o que você faz?  
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Desiste do programa 
05. Faz o programa mesmo assim 
06. Mantem mesmo assim a relação sem penetração 
07. Dá um jeito de comprar (você, cliente). 
08. Faz o programa por um preço mais caro 
09. Outras. Especificar __________________________________ 

 
86. Nos últimos doze meses, você fez exame de HIV? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não  

 
 
 
87. Onde fez o exame? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Serviço público de saúde 
05. Serviço particular 
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88. Você já realizou exame de próstata ou ginecológico? (entrevistador direciona a 
questão conforme o gênero do entrevistado) 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim 
05. Não 

 
POLÍTICA PÚBLICA  
 
89. Gostaríamos de saber o quanto você confia nas seguintes instituições na 

luta e promoção de direitos para a população LGBT brasileira. 
 

 

 Confia  
Confia 
pouco 

Não confia      NS NR 

01. No Congresso 
Nacional 

     

02. Nos Partidos 
Políticos 

     

03. Na imprensa 
(rádio, TV, jornal) 

     

04. Na Igreja 
 

     

05. Nos Movimentos 
Sociais 

     

06. Nas empresas 
(Setor Privado) 

     

07. Nos tribunais 
(Justiça) 

     

08. Na Polícia 
 

     

09. ONG’S 
 

     

 
VIOLÊNCIA 
 
90. Já fez alguma denúncia de violência? 
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01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sim                  
05. Não 

 
91. Se Sim, por quais meios: 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. DISQUE 100  

Para quais dos módulos: 
(  ) Módulo- LGBT 
(  ) Módulo- Crianças e Adolescentes 
(  ) Módulo- Pessoas com Deficiência 
(  ) Módulo-População em situação de rua 
(  ) Módulo- Pessoa Idoso 
(  ) Outros módulos do Disque 100 

05. CENTRAL DE ATENDIMENTO À MULHER - 180 
06. OUVIDORIA DO SUS  - 136 
07. DENÚNCIAS DIRETAS À SDH 
08. Policia 
09. OUTROS (especificar) ______________________________________ 

92. Você já sofreu alguma dessas violências? (pode marcar mais de uma)      
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Violência psicológica         
05. Discriminação 
06. Violência física 
07. Negligência 
08. Violência sexual 
09. Violência institucional 
10. Tráfico de pessoas 
11. Tortura 
12. Exploração do trabalho infantil 
13. Trabalho escravo 
14. Abuso financeiro e econômico  
15. Outros (especificar)______________________ 

93. Se houve Violência Psicológica, em qual subtipo se inscreve? 
01. NS 
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02. NR 
03. NA 
04. Humilhação 
05. Hostilização (olhares/ ironia) 
06. Ameaça  
07. Calúnia / Injúria / Difamação/xingamentos 
08. Perseguição 
09. Chantagem 
10. Local onde se deu a violência ____________________________ 
11. Outros (especificar)______________ 

94. Se houve Discriminação, em qual subtipo se inscreve? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Por orientação sexual 
05. Por identidade de gênero 
06. De gênero 
07. Bullying 
08. Classe Social 
09. Pessoas com deficiência                                                                                               
10. Racial / étnica 
11. De origem 
12. Por compleição física (aspecto físico)  
13. Geracional 
14. Religiosa 
15. Local onde se deu a violência ____________________________ 
16. Outros (especificar):__________________________________ 

95. Se houve Violência Física, em qual subtipo se inscreve? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Sequestro 
05. Tentativa de Latrocínio 
06. Chacina / Massacre 
07. Autoagressão 
08. Cárcere privado 
09. Homicídio 
10. Tentativa de homicídio 
11. Maus tratos 
12. Lesão corporal (tapas, beliscão, chute, socos) 
13. Local onde se deu a violência ____________________________ 
14. Outro (especificar) ____________________ 
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96. Se houve Violência por Negligência, em qual subtipo se inscreve?  
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Negligência em medicamentos e assistência à saúde em geral 
05. Negligência em limpeza e higiene 
06. Negligência em amparo e responsabilização 
07. Abandono 
08. Autonegligência 
09. Negligência em alimentação 
10. Local onde se deu a violência ____________________________ 
11. Outro (especificar) _____________________________________ 

 
97. Se houve Violência Sexual, em qual subtipo se inscreve? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Pornografia infantil 
05. Exploração sexual 
06. Estupro (sexo sem consentimento) 
07. Abuso Sexual (passadas de mão, práticas não previamente combinadas) 
08. Pedofilia 
09. Local onde se deu a violência______________________  
10. Outro (especificar) ______________________________ 

 
98. Se houve Violência Institucional, em qual subtipo se inscreve? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Homofobia institucional 
05. Recusa de atendimento 
06. Violência policial 
07. Abuso de autoridade 
08. Assédio moral 
09. Omissão 
10. Demora excessiva ou desleixo no atendimento 
11. Assédio sexual 
12. Ausência de acesso a serviços 
13. Prisão ilegal 
14. Falta de acessibilidade 
15. Local onde se deu a violência ____________________ 
16. Outro (especificar) _____________________________ 
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99. Se houve Violência Patrimonial / Abuso Financeiro, em qual subtipo se 
inscreve? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Furto 
05. Extorsão (chantagem) 
06. Roubo 
07. Subtração / Invalidação / Ocultação de documentos 
08. Destruição de bens 
09. Expropriação / Apropriação de bens 
10. Retenção de salário / Bens 
11. Local onde se deu a violência ____________________________ 
12. Outro (especificar) _____________________________________ 

 
100. Se a denúncia foi baseada no Tráfico de Pessoas, em que subtipo se 

inscreve? 
01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Tráfico internacional para fins de exploração sexual 
05. Tráfico interno para fins de exploração sexual 
06. Tráfico internacional para fins de exploração do trabalho 
07. Tráfico interno para fins de exploração do trabalho 

 
101. Por parte de quem você já sofreu violência física ou psicológica: (Pode 

marcar mais de uma) 
 SIM NÃO NS NR Tomou alguma 

providência? 
Qual? 

01. Clientes 
 

     

02. Donas de casa/cafetina 
 

     

03. Colegas de trabalho 
 

     

04. Vizinhança 
 

     

05. Serviço de Segurança Pública 
(polícia guarda municipal, etc.) 

     

06. Serviço Social (CT, CRAS, CREAS,      
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PAEFI) 
07. Serviços de Saúde (US, 

Policlínica, CTA, Hospital, UPA, 
etc.) 

     

08. Serviços de educação (escolas, 
Universidades, cursos 
profissionalizantes, etc.) 

     

09. Relacionado ao Tráfico de 
 Drogas 

     

10. População em geral 
 

 

     

11. Parceiro 
 

     

12. Familiares 
 

     

13. Amigos 
 

     

14. Chefe de trabalho 
 

     

 
102. Você já teve problemas com a polícia? 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. SIM 
05. Não (PULAR PARA Q.104) 

 
103. Por qual motivo? (não ler as alternativas) (Pode marcar mais de uma) 

01. NS 
02. NR 
03. NA 
04. Envolvimento com drogas 
05. Roubo, assalto 
06. Falta de documentação 
07. Problema com cliente 
08. Briga 
09. Barulho 
10. Sem motivo 
11. Outros. Quais?_______________________________ 

 
104. Em seu dia-a-dia, você pensa que o risco de perigo é : 

(Sendo 1= Muito pequeno 2= Pequeno 3= Médio 4= Grande 5= Muito 
Grande) 



 
 
 

 130 

 

01. Ser roubada, assaltada ou 
ameaçada de roubo/assalto no 
seu local de trabalho.  

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

02. Ser roubada, assaltada ou 
ameaçada de roubo/ assalto em 
outros locais da cidade. 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

03. Ser agredida ou ameaçada de 
agressão no seu local de trabalho 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

04. Ser agredida ou ameaçada de 
agressão em outros locais da 
cidade. 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

05. Ser sequestrada (raptada) no seu 
local de trabalho 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

06. Ser sequestrada (raptada) em 
outros locais da cidade 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

07. Ser gravemente ferida 
(machucada) ou assassinada no 
seu local de trabalho 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

08. Ser gravemente ferida 
(machucada) ou assassinada em 
outros locais da cidade 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

09. Ser vítima de violência policial 
(agredida ou extorquida) no seu 
local de trabalho 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

10. Ser vítima de violência policial 
(agredida ou extorquida) em 
outros locais da cidade 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

11. Ser constrangida ou humilhada 
no seu local de trabalho 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

12. Ser constrangida ou humilhada 
em outros locais da cidade 

    Muito pequeno ① ② ③ ④ ⑤ Muito Grande 

 
 
USO DO TEMPO / LAZER e COTIDIANO 
 
105. Em geral, quantas vezes por semana você sai de casa para frequentar 

lugares da cidade como: 
 

 Vezes por 
semana 

NS NR 
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01. Bares, botecos    

02. Boates, casas de shows.    
03. Festas populares ou de rua (shows 

gratuitos) 
   

04. Clubes ou associações recreativas    
05. Campo de futebol     
06. Cinema    
07. Teatro    
08. Igreja    
09. Loja    
10. Cabeleireiro    
11. Padaria    
12. Escola    
13. Supermercado    
14. Academia    
15. Praia     
16. Shopping    
17. Outros. Quais?    
 

106. O que você faz no seu tempo livre? 
 SIM NÃO 

01. Fica em casa   
02. Assiste televisão    
03. Atividades de beleza (cabeleireiro, etc.).   
04. Internet   
05. Cursos (Quais)   
06. Cinema/Teatro   
07. Bares /Boates   
08. Sauna   
09. Atividades Físicas   
10. Passeios pela cidade   
11. Visita amigos (as)   
12. Ir à praia   
13. Atividade com familiares    
14. Outros. Quais?   

 
107. Você é membro ou participa de atividades em associações, partidos, 

entidades, como: 
 

 Membro Participa Não 
participa 

NS NR 
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01. Entidade beneficente ou de 
caridade (objetivo principal 
é ajudar o outro) 

     

02. Entidade ou associação 
recreativa e/ou esportiva 

     

03. Entidade ou associação 
ligada à defesa dos direitos 
civis, de mulheres, crianças e 
adolescentes, idosos, 
homossexuais e travestis e 
transexuais, negros, 
portadores de deficiência. 

     

04. Entidade ou associação 
ligada à defesa dos animais e 
do meio ambiente 

     

05. Entidade ou associação 
ligada à defesa dos 
consumidores 

     

06. Igreja ou associação 
religiosa, como: grupos de fé, 
grupos de jovens, grupos de 
casais 

     

07. Associação comunitária 
(ligada a questões de 
moradia, melhoramentos 
urbanos etc.) 

     

08. Partido político 
 

     

09. Entidade ou associação 
ligadas a questões 
específicas como, saúde, 
educação, meio ambiente, 
cultura 

     

10. Entidade estudantil 
 

     

11. Sindicato de trabalhadores 
 

     

12. Conselhos comunitários para 
resolver problemas 
específicos como: conselhos 
de segurança, conselhos de 
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saúde, conselho de pais e 
mestres, etc. 

13. Movimentos sociais 
 

     

14. Outros. Quais? 
 

 

     

 

 
108.  O que você pensa para o futuro? 

________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________ 

 


