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I. INTRODUÇÃO

Entre o início da elaboração do Programa Rio Sem Homofobia (RSH), em 
2007, e a implementação do primeiro Centro de Cidadania e do Disque 
LGBT, em 2010, observamos, no âmbito do poder executivo do estado do 
Rio de Janeiro, através da Superintendência de Direitos Individuais Coleti-
vos e Difusos (SUPERDIR/SEASDH), um esforço crescente de implantação, 
expansão e qualificação de ações e serviços voltados para lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais. 

Trata-se da criação de um abrangente e ambicioso dispositivo de proteção 
contra a discriminação e a violência por preconceito motivado por orientação 
sexual e identidade de gênero que atua em distintas frentes. De um lado, tal 
dispositivo tem por função receber variadas denúncias de violações de di-
reitos ou demandas por efetivação de direitos e encaminhá-las a diferentes 
agências estatais situadas, seja no campo do judiciário, como cartórios, de-
fensoria pública, delegacias; seja no campo da assistência, como centros de 
referência especializados de assistência social (CREAS) e centros de referência 
de assistência social (CRAS); seja, finalmente, no campo da saúde, como 
diferentes centros de atenção psicosocial (CAPS), o Hospital Universitário 
Pedro Ernesto (HUPE) ou o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia 
Luiz Capriglione (IEDE), ambos localizados na capital do estado. De outro 
lado, tem uma ampla função pedagógica ou de promoção de novos valores, 
lutando, através de campanhas educativas veiculadas na grande mídia ou 
focalizadas em certas instituições, contra o preconceito que permeia a própria 
administração pública e a sociedade mais ampla. Finalmente, o dispositivo 
previsto no Programa Rio Sem Homofobia tem ainda o papel de acompanhar 
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os efeitos de sua própria ação, monitorando a trajetória dos índices dessa 
modalidade de violência e discriminação no estado e a própria execução 
das políticas públicas que desenvolve ou com as quais colabora, e o faz por 
meio de mecanismos de monitoramento e avaliação e da manutenção de 
um Conselho Estadual dos Direitos da População LGBT (CELGBT), em que têm 
assento representantes de diferentes secretarias estaduais e da sociedade civil. 

Completados pouco mais de dois anos e meio desde a inauguração do primei-
ro Centro de Cidadania LGBT e do início das atividades do Disque Cidadania 
LGBT, através da parceria firmada entre Superintendência de Direitos Individu-
ais, Coletivos e Difusos (SUPERDIR) da Secretaria Estadual de Assistência Social 
e Direitos Humanos (SEASDH) e a Universidade do Estado do Rio de Janeiro 
(UERJ), apresentamos um amplo projeto de pesquisa envolvendo quatro 
eixos de investigação, com o objetivo mais geral de produzir um retrato e um 
balanço crítico do processo de implantação de políticas públicas destinadas 
à população LGBT no estado do Rio de Janeiro.1 A proposta desse projeto 
era contribuir para a ampliação de canais de interlocução para a produção 
de dados, visando suprir a lacuna existente de informações sobre a situação 
da violação de direitos LGBT no Brasil, essenciais para o desenvolvimento de 
políticas de segurança pública, saúde, educação ou qualquer outra área ou 
iniciativa que vise à plena garantia de direitos a todos os cidadãos.

Outro fruto esperado com o desenvolvimento dos levantamentos propostos 
e aqui apresentados é contribuir para o desenvolvimento de tecnologias de 
avaliação e monitoramento de programas e políticas públicas, indispensáveis 
para garantir a otimização de recursos e a constante adequação de ações e 
iniciativas às necessidades das populações para as quais se destinam. Ainda 
nessa direção, buscamos produzir dados que possam ser úteis para a qua-
lificação e o incremento de técnicas de atuação em serviços voltados para 
populações específicas e, em especial, para políticas de prevenção da vio-
lência, assistência a vítimas de violação de direitos e discriminação em razão 
de preconceito baseado em orientação sexual e/ou identidade de gênero 
(OSeIG) e promoção de direitos.

 1 O projeto se desenvolveu sob a liderança do Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Polí-
ticas e Direitos (LIDIS), em colaboração com o Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos Humanos 
(CLAM), ambos da UERJ, e contou com apoio da Fundação Carlos Chagas Filho de Apoio à Pesquisa do Estado 
do Rio de Janeiro (FAPERJ), através de bolsa Cientista do Nosso Estado concedida ao coordenador do projeto 
Política Sexual no Brasil Contemporâneo: Respostas institucionais à homofobia..
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RETRATOS DA POLÍTICA LGBT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Em relação às fontes mobilizadas até muito recentemente para a discussão 
desse tipo de violência e discriminação, grosso modo restritas às pesquisas 
de vitimização e à análise de notícias de jornal, esse livro traz duas novida-
des: (i) a análise dos primeiros dados produzidos pelo Instituto de Segurança 
Pública do estado (ISP) a partir de boletins de ocorrência em que se registra 

“homofobia” como possível motivo para o delito; e (ii) a análise dos registros 
relativos aos casos atendidos pelos Centros de Cidadania LGBT, implantados 
no Rio de Janeiro a partir de 2010. Este tipo de compilação dos registros 
de atendimento ainda não vinha sendo explorada à luz dos resultados de 
outras pesquisas que abordam diferentes tipos de violação de direitos de 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais (LGBT). A análise desse 
material, portanto, constituiu um dos principais interesses do projeto que 
deu origem a este livro. 

Apenas nos últimos anos começaram a ser divulgados dados oficiais sobre 
atendimentos à população LGBT em Centros de Referência ou Cidadania ou 
em serviços telefônicos, como o Disque Cidadania LGBT, no estado do Rio de 
Janeiro, ou o Disque 100, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República. Só no primeiro ano de funcionamento dos novos serviços 
foram computados mais de 11 mil atendimentos realizados. Segundo dados 
levantados pelo próprio Centro de Cidadania LGBT do Rio de Janeiro, deste 
conjunto de atendimentos, 

50% estão relacionados à violência e discriminação homofóbica, 
destacando-se que 22,4% referem-se à violência doméstica e/ou 
familiar; 21,2% às discriminações em ambiente de trabalho; 8,2% di-
zem respeito a discriminações cometidas por órgãos e/ou agentes 
públicos; e 4,7% referem-se à violência e/ou discriminação sofridas 
em ambiente escolar. Os demais atendimentos referem-se à área de 
Promoção da Cidadania, podendo-se destacar a elaboração de con-
trato de união estável (63,4%), abrigamento (21,9%), qualificação 
profissional e/ou encaminhamento a Balcão de Emprego (18,8%), 
pedido de retificação de registro civil (17,7%), solicitação de infor-
mações sobre pensão e/ou aposentadoria (11,3%), entre outros2.

 2 Fonte: Relatório de atendimentos realizados no período julho/2010 a julho/2011 pelo Centro Metropolitano de 
Referência e Promoção da Cidadania LGBT. Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos – 
SUPERDIR/SEASDH-RJ.
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Em julho de 2012, pela primeira vez, o governo federal divulgou um relatório 
com dados sistematizados sobre “violência homofóbica” no Brasil. Através 
da análise de denúncias de violação de direitos, encaminhadas a canais do 
governo federal durante o ano de 2011,3 e dados hemerográficos de viola-
ções veiculadas na mídia impressa e virtual, o relatório divulgado compila 
informações relativas a 6.809 denúncias de violações de direitos humanos, 
cuja motivação presumida é a orientação sexual ou a identidade de gênero 
da vítima. No relatório produzido para o ano seguinte, 2012, divulgado em 
julho de 2013, o número de denúncias de violações aumentou para 9.982. 

Tais relatórios ainda apontam para algumas questões que permanecem 
em aberto e que se coadunam com os nossos interesses, algumas delas 
relacionadas à necessidade de verificação da efetiva operacionalidade das 
vias de denúncia existentes: “Quais são as dificuldades dessa população em 
acessar os canais governamentais de denúncia? Que outros mecanismos 
podemos usar para aproximar os serviços públicos dessa população?”4. 
Quem é essa “população” que acessa os canais governamentais de denún-
cia existentes? Quem é a “população” que não os acessa e por que não os 
acessa? É importante, assim, a produção de panoramas mais localizados e 
contextualizados sobre esse tipo de violência, envolvendo dados levantados 
regionalmente e outros cruzamentos que se revelem oportunos. Identifica-
mos ainda a necessidade de buscar formas de qualificar as tendências que 
os dados quantitativos vêm apontando e, em outro sentido, refletir sobre 
formas de aprimoramento das técnicas utilizadas para a própria coleta de 
dados, sejam qualitativas ou quantitativas.

 3 Dados produzidos a partir do Disque Direitos Humanos da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência 
da República (Disque 100), da Central de Atendimento à Mulher da Secretaria de Políticas para Mulheres da 
Presidência da República e da Ouvidoria do Ministério da Saúde. 

 4 Brasil (2012).



15 

II. METODOLOGIA

A partir de entradas específicas para cada eixo de trabalho, a metodologia 
geral do projeto que deu origem a esse livro incluiu várias técnicas de inves-
tigação orientadas para a construção de um mesmo conjunto analítico: pes-
quisa documental, entrevistas realizadas através de questionários fechados 
e de roteiros semiestruturados e observação participante.

Para a análise aqui desenvolvida, recorremos a: 

(i) Documentos relativos à história do combate à violência e à discrimina-
ção por preconceito baseado na OSeIG, ou violência homofóbica, com 
também tem sido denominada essa modalidade de violações de direitos; 

(ii) Informações relativas ao período de 2011 a 2013 dispostas nas planilhas 
de registro de atendimentos fornecidas por profissionais dos quatro 
Centros de Cidadania LGBT existentes e que têm servido como base das 
informações estatísticas divulgadas pela SUPERDIR;

(iii) Informações consolidadas pelo ISP-RJ relativas aos boletins de ocorrência 
que teriam por motivo presumido a “homofobia”, registrados nas dife-
rentes delegacias do estado de 2009 a julho de 2013; 

(iv) Dados oriundos da pesquisa de vitimização realizada durante a 17ª. 
Parada de Orgulho LGBT 2012 através da aplicação de um questionário 
entre os participantes do evento;
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(v) Informações obtidas através da realização de uma série de 47 entrevistas 
gravadas no segundo semestre de 2013 com profissionais e usuários(as) 
dos Centros de Cidadania LGBT do Rio de Janeiro. 

Lançar mão de entrevistas abertas, semiestruturadas, mostrou ser um pro-
cedimento bastante produtivo, no sentido de complementar e preencher 
algumas lacunas e incongruências encontradas nas planilhas de atendi-
mento de cada Centro de Cidadania. É certo que, através da leitura e da 
análise destas planilhas, pudemos ter uma ideia aproximada a respeito do 
público que procura os serviços prestados pelos equipamentos. Os dados 
ainda nos permitiram verificar e comparar a sua distribuição entre os di-
ferentes Centros e algumas nuanças que caracterizam a relação entre o 
público e os tipos de atendimentos realizados. Entretanto, frequentemente 
nos trouxeram mais dúvidas do que respostas, pois os procedimentos em 
relação ao registro e ao tratamento dos dados relativos aos atendimentos 
não ocorriam de forma padronizada entre todos os profissionais ou Centros. 
Essa ausência de um modelo único para o preenchimento e o registro das 
informações foi apontada por muitos dos nossos entrevistados. Assim, é 
importante ter em mente este ponto e considerá-lo sempre que se tratar 
da análise dos dados oriundos das planilhas de atendimento dos Centros 
de Cidadania LGBT. Outras questões metodológicas mais específicas serão 
explicitadas em cada uma das seções a seguir.
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III. O PROGRAMA RIO SEM HOMOFOBIA:  
A HISTÓRIA DE UMA POLÍTICA5

Para compreendermos a trajetória de implantação em 2012 do Progra-
ma Rio Sem Homofobia, que orienta a criação do conjunto de respostas 
institucionais aqui analisadas, convém retomar algumas iniciativas que o 
precederam e com as quais ele está diretamente vinculado. Em junho de 
1999, foi lançado oficialmente o Disque Defesa Homossexual – DDH, no 
âmbito do Centro de Referência de Proteção de Minorias Sexuais ou, como 
foi denominado mais tarde, Centro de Referência Contra Violência e Discri-
minação ao Homossexual  (CERCONVIDH)6. O serviço estava localizado na 
então recém-criada Subsecretaria de Pesquisa e Cidadania, no âmbito da 
Secretaria de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. 

De acordo com o primeiro relatório do DDH, de outubro de 1999, o Centro de 
Referência coordenava “iniciativas de formação, sensibilização e capacitação 
das polícias civil e militar”, entre outras ações de enfrentamento à homofobia. 
As principais razões para a criação do serviço teriam sido: 

(i) o reconhecimento da inexistência de uma política de segurança que 
atendesse às necessidades e especificidades da população homossexual; 

 5 Para outra versão da história aqui reconstituída, ver (Aguião, 2014).
 6 De acordo com Silvia Ramos (2002), que entre janeiro de 1999 e março de 2000 exerceu a função de subsecre-

tária adjunta da Subsecretaria de Segurança e Cidadania, os Centros de Referência de Proteção de Minorias 
faziam parte de um conjunto de estratégias mais amplas que visavam à “ampliação do direito à segurança de 
setores vulneráveis à violência”.
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(ii) a necessidade de estabelecer canais diretos entre a comunidade homos-
sexual e os órgãos de segurança; 

(iii) a importância de aumentar os registros de ocorrência de crimes contra 
homossexuais, para diminuir sua incidência e;

(iv) experiências localizadas positivas (como em visitas das entidades a Ba-
talhões da Polícia Militar e em encontros com delegados de Polícia) que 
indicavam que uma aproximação entre a comunidade homossexual e 
os órgãos de segurança era possível, sendo preciso ultrapassar tabus e 
desobstruir os mecanismos de comunicação7. 

Em entrevista concedida a um de nossos pesquisadores, o superintendente 
Cláudio Nascimento destaca que a experiência do DDH foi um aprendizado 
sobre como lidar com a implantação desse tipo de política. Nascimento 
pondera que, apesar de não estar à época na posição de “gestor público” e 
sim de ativista, a participação no processo de criação do DDH configurou-

-se uma importante experiência, especialmente sobre o que “não deveria 
ser feito”. Conforme diz:

A criação, em 1999, do serviço de Disque-Defesa Homossexual, no 
CERCONVIDH, [Centro de Referência Contra Violência e Discrimina-
ção ao Homossexual], na época, foi um serviço importante, tinha 
a presença, por conta da orientação de como tratar na segurança 
pública a questão da cidadania, com a entrada do Luiz Eduardo 
Soares no Governo Garotinho […] teve então esse espaço, com 
a presença da Silvia Ramos, da Lúcia Xavier, Barbara Soares […]8

No trecho acima, Nascimento refere-se ao contexto político de então, crucial 
para a compreensão do processo de instalação do serviço. O foco da cam-
panha eleitoral para o governo do estado naquele momento, cujo vencedor 
foi Anthony Garotinho (PDT, à época da eleição), era a promessa de renova-
ção das políticas de segurança pública, área cuja condução pelos governos 
anteriores vinha sendo alvo de incisivas críticas. Nesse cenário, a figura do 
antropólogo e cientista político Luiz Eduardo Soares destacou-se como de 

 7 Segundo o relatório do primeiro ano de atividades do DDH, durante o período foram atendidos 382 casos. “1o 
Relatório do Disque Defesa Homossexual DDH, 2000”. Disponível em: http://www.ucamcesec.com.br/word-
press/wp-content/uploads/2011/06/Relatorio-1ano-DDH.pdf. Acesso em maio de 2012.

 8 A íntegra da entrevista encontra-se no Anexo A.
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importância fundamental. Tendo coordenado uma série de pesquisas sobre 
violência urbana junto ao Instituto de Estudos da Religião (ISER), Soares foi 
convidado a liderar o processo de elaboração do plano de segurança pública 
para a campanha de Garotinho e, após a eleição, tornou-se subsecretário 
de Pesquisa e Cidadania, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública do 
estado, espaço em que seria inicialmente implantado o DDH.

Martins (2002), ao analisar parte desse mesmo processo, aponta o contexto 
político daquele momento, compreendido como favorável à implantação 
de “um projeto pioneiro em toda a América Latina”. O DDH fazia parte de 
um conjunto de ações que significariam uma nova proposta de política de 
segurança pública para o estado: 

[E]ra um programa, entre outros, de um governo “moderno” e aten-
to às necessidades das ditas “minorias” e, por isso, poderia repre-
sentar uma imagem mais “liberal”, mesmo que algumas dúvidas 
pairassem em relação às alianças políticas e ao comprometimento 
religioso desse mesmo governo” (Martins, 2002: 66)9.

A política de segurança, juntamente com outros programas do governo, 
como os Restaurantes Populares, que ofereciam refeições a baixo custo, e 
a construção do Piscinão de Ramos, funcionava como espécie de vitrine de 
grande apelo popular e catalisava a atenção midiática para as iniciativas 
da nova gestão do estado. 

Porém, o próprio DDH derivava de experiências anteriores, conduzidas no 
contexto do ativismo LGBT. Podemos destacar três iniciativas de organiza-
ções não-governamentais que acabaram por desembocar na criação do 
Disque Defesa Homossexual (DDH): (i) o “Disque-Violência/Disque Aids”, 
iniciativa do Grupo Atobá10; (ii) a sistematização de dados sobre assassi-
natos realizada, a partir de fontes jornalísticas, pelo Grupo Gay da Bahia 
(GGB), motivando crescente interesse da mídia11; e (iii) as campanhas de 

 9 Aqui o autor se refere ao fato do governador Anthony Garotinho, de religião evangélica, ter declarado em certo 
episódio ser “contra o homossexualismo”. Ver “Garotinho pede desculpas e aceita projetos de homossexuais”. O 
Globo, 12/11/2001 (Anexo C).

 10 O atualmente extinto Grupo Atobá – Movimento de Afirmação Homossexual, foi fundado em 1985 com o 
nome de Atobá – Movimento de Emancipação Homossexual, tendo como sede o bairro de Realengo, na zona 
oeste do Rio de Janeiro.

 11 Cf. Mott & Cerqueira (2001). E para uma análise de como casos de assassinatos de homossexuais eram tratados 
pela mídia durante o período 1980-2000, ver o trabalho de Lacerda (2006).
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conscientização e alerta sobre o golpe “boa-noite cinderela”, realizadas 
pelo Grupo Arco-Íris em 1997. Essas ações teriam chamado a atenção para 
a “necessidade de um acompanhamento mais eficaz dos casos de violência 
contra o público gay” (Martins, 2002: 61). 

Ainda foram fundamentais para que o projeto tomasse forma a articulação 
com a ALERJ, através do mandato do deputado Carlos Minc e a parceria com 
pesquisadores do Instituto de Estudos da Religião (ISER), do Centro Estudos 
de Segurança e Cidadania da Universidade Cândido Mendes (CESeC/UCAM) 
e do Instituto de Medicina Social (IMS/UERJ).

A Secretaria de Segurança cedeu o espaço físico, a linha telefônica e o salário 
do gerente do DDH e de alguns poucos funcionários alocados na Subsecre-
taria. Entretanto, o cotidiano do atendimento ficava a cargo de voluntários 
recrutados através dos grupos de militância e da colaboração dos parceiros 
envolvidos no projeto12.

O serviço, inaugurado oficialmente em junho de 1999, foi afetado por uma 
crise mais ampla que atingiu a Secretaria de Segurança em março do ano 
seguinte, resultando na demissão de Luiz Eduardo Soares e na saída de quase 
toda a equipe que o acompanhava13. De acordo com Martins, a sustentação 
desse projeto no âmbito do governo concentrava-se nesse conjunto de 
pessoas, lideradas por Soares. Com a sua saída, tornou-se evidente a “falta 
de interlocução entre a Secretaria […] e a coordenação do DDH”, que “só se 
sustentava pela intervenção direta de Luiz Eduardo e sua equipe e não numa 
parceria entre o governo e grupos comunitários” (Martins, 2002:82).

Luiz Eduardo relata que muito tempo foi despendido em persuadir o gover-
nador para que os “projetos ganhassem vida própria”: 

A única forma de defender nossa política era colocá-la em prática 
e torná-la real, visível, socialmente reconhecida e aprovada, antes 
que desse na telha de Garotinho inventar uma ideia qualquer in-

 12 Análises sobre a experiência do Disque Defesa Homossexual, realizadas pelo grupo de pesquisadores envol-
vidos no processo podem ser encontradas em: Violência e Minorias Sexuais. Comunicações do ISER. Rio de 
Janeiro, ano 20, n. 56, 2001.

 13 Com a justificativa de que havia uma ligação entre Luiz Eduardo Soares e o cineasta João Moreira Salles, que, 
por sua vez, forneceria uma “mesada” para o traficante Marcinho VP, naquele momento procurado pela polícia, 
o governador demitiu o subsecretário ao vivo, durante a transmissão de um programa de TV. Para a versão do 
próprio Luiz Eduardo Soares sobre o episódio, ver Soares (2000).



21 

RETRATOS DA POLÍTICA LGBT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

compatível com nossos programas e com a sequência lógica de sua 
implantação. Isso me levou a colocar na rua vários projetos ainda 
insuficientemente amadurecidos e insuficientemente negociados 
com as polícias, o que reduziu sua qualidade, suas chances de êxi-
to e desgastou minha liderança junto às corporações (Entrevista 
publicada em Steil et al., 2001: 269)14.

O investimento em comunicação, no relacionamento com a mídia e com a 
opinião pública era uma das estratégias valorizadas pelo então subsecretário 
para consolidar uma nova política de segurança pública para o estado. Uma 
aposta que envolvia a “perfomance pública e a construção midiática das per-
sonae dos gestores” seria esse o espaço em que “a gestão política intervém 
na esfera das percepções públicas, das interpretações sobre os eventos da 
vida cotidiana” (Soares, 2002: 22). 

Do ponto de vista de Claudio Nascimento, o ponto fraco, naquele momento, 
estava de fato relacionado à falta de estrutura do projeto:

Uma das fragilidades naquele momento é que não havíamos con-
seguido ainda um acúmulo de forças para que a política que se ini-
ciava tivesse uma consistência maior, do ponto de vista inclusive de 
sua estruturação. No sentido de ter uma equipe técnica estruturada 
para a ação, de estar dentro da estrutura da Secretaria, de não ser 
algo conduzido pelo movimento, que na época foi o que aconteceu. 
A Secretaria deu o espaço, deu o telefone e era a sociedade civil que 
dirigia o serviço. Na época, a compreensão de parte do movimento 
era que isso era bom, então, poucos divergiram; o Grupo Arco-Íris, 
um ou outro militante, em separado, mas a maioria dizia: concorda-
mos que esse é o caminho que a gente quer agora, e que a gente 
tem que acumular. O Arco-Íris continuou participando com uma 
atitude crítica pública, mas participou. Na época, […] primeiro foi 
o Atobá que coordenou com o Fábio, depois foi a Yone Lindgren, 
pelo Movimento D’Ellas, eu participava pelo Arco-Íris [e]a Jussara 
Bernardes. Nós tínhamos uma crítica muito forte, havia uma refle-
xão muito grande de que a gente estava enxugando gelo, tentando 
fazer uma coisa que não conseguia ter resposta, que, internamente, 

 14 Nessa entrevista Luis Eduardo Soares fala sobre o episódio de sua demissão do governo e reflete sobre a 
relação entre a sua formação como antropólogo e cientista político e a prática na atuação administrativa, em 
especial sobre a experiência na Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro.
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ficava no favor […] E como também não era reconhecido dentro da 
estrutura, então você não tinha como mandar um ofício para um 
outro órgão cobrando uma determinada questão, porque era visto 
como um serviço da sociedade civil, apoiado pelo governo, mas 
não necessariamente tinha obrigação de setores do poder público 
de dar resposta para aquilo, principalmente setores de segurança, 
que eram, e ainda são, os mais resistentes a esse tipo de questão. 
Então, nós aprendemos, por exemplo, que era preciso estar dentro 
da agenda pública, era preciso ser algo assumido pelo governo do 
estado, algo que estivesse dentro da agenda da Secretaria, algo 
que tivesse a presença de diversos órgãos15.

Com a troca da gestão, os laços e as alianças que contribuíam para o anda-
mento do projeto foram perdidos e o processo de estruturação da política, 
interrompido. Como não existia nenhum estatuto formal estabelecendo 
o serviço, seu funcionamento ficava vulnerável às vontades da adminis-
tração responsável16. Porém, mesmo sem grande apoio e eficácia, o DDH 
permaneceu atuante ao longo da primeira década dos anos 2000, tendo 
tido suas instalações transferidas para a Secretaria de Estado de Justiça e 
Direitos do Cidadão.

É importante lembrar que os então designados “homossexuais” não foram 
a única “minoria” priorizada pelo programa desenhado originalmente pela 
equipe multidisciplinar da Subsecretaria de Segurança. Centros de referência 
foram criados com ênfase na violência contra a mulher, negros, crianças e 
adolescentes. Silvia Ramos, que ocupava na época a posição de subsecretá-
ria adjunta, explica que a proposta era “de incorporação de conhecimentos, 
cultura, prioridades e potencialidades de comunidades delimitadas pela 
vulnerabilidade específica à violência” (Ramos 2002, grifo nosso). Os Centros 
de Referência visavam: 

(i) romper o círculo vicioso de desconfiança, ressentimento, medo e into-
lerância, de parte a parte, na relação entre polícia e minorias; 

 15 Idem.
 16 Em março de 2000, o deputado Carlos Minc chegou a protocolar uma proposta de lei (projeto de lei no 

1370/2000) que propunha transformar o projeto do DDH em um serviço permanente da Secretaria de Segu-
rança Pública do Estado do Rio de Janeiro. De acordo com o site da ALERJ, o último movimento de tramitação 
do projeto data de 2008 (http://alerjln1.alerj.rj.gov.br/scpro99.nsf/dae85f46f020c57003256bc60068cf57/df1f2
0656e5b09dc032568ac007501ec?OpenDocument. Acesso em outubto de 2014).
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(ii) aproximar segmentos fragilizados diante da violência, que nunca ou ra-
ramente tinham sido incluídos nas prioridades de políticas de segurança; 

(iii) aproveitar a parceria desses setores e desenvolver programas de coopera-
ção em relação às tarefas de sensibilização e capacitação dos profissionais 
de segurança e de outros funcionários do estado em relação aos direitos 
das minorias e à valorização das diferenças; 

(iv) usar o conhecimento e o potencial de mobilização desses grupos para 
desenvolver políticas de prevenção à violência mais eficientes, compre-
ensivas e inteligentes (2002, s/p).

De acordo com Ramos, o CERCONVIDH, do qual o DDH fazia parte, foi o 
primeiro a ser implantado e assim serviu de modelo para os demais, sempre 
envolvendo protagonistas dos respectivos movimentos sociais e organizações 
que já tratassem dos temas. As atividades começaram com aulas/palestras 
para policiais, ministradas por integrantes do “movimento homossexual” e 
visitas de grupos de travestis a batalhões da Polícia Militar para discussão 
sobre a sua atuação nas ruas da cidade. 

Note-se que a ênfase na produção de dados era já uma orientação am-
pla e geral das políticas concebidas pela equipe coordenada por Soares, 
que trabalhava em uma Subsecretaria significativamente nomeada “de 
Pesquisa e Cidadania” (grifo nosso). 

Em relação à “violência contra homossexuais”17, naquele momento os únicos 
dados existentes provinham de notícias de jornal organizadas por diferentes 
grupos ativistas brasileiros e divulgadas pelo Grupo Gay da Bahia. Em sua 
grande maioria, tratavam de assassinatos. Apesar de ser a forma mais grave 
da violência, cobre apenas uma de suas dimensões. Sendo assim, “a primeira 
providência ao criar o Disque Defesa Homossexual (DDH), linha de atendimen-
to direto à população homossexual dentro da Secretaria de Segurança, foi a 
criação de um banco de dados com registros detalhados dos casos atendidos 
pelos voluntários do movimento gay” (Ramos, 2002). Um dos diferenciais 
do DDH foi o envolvimento de pesquisadores, decisivo para que o serviço 
não funcionasse apenas voltado para as vítimas. Cada ligação gerava uma 
ficha de cadastro, que alimentava diretamente um banco de dados. Havia o 

 17 Referente com o qual então se designavam preferencialmente a discriminação e as agressões que atingiam 
lésbicas, gays, travestis e transexuais e que hoje tem se convencionado designar como “violência homofóbica”.
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entendimento de que, além de aprofundar a compreensão dos tipos e das 
formas de violência que acometem “homossexuais”, para usar os termos da 
época, os dados poderiam funcionar como instrumento de pressão para o 
fomento de políticas direcionadas. Outro diferencial do serviço, correlato a 
este primeiro, era o fato de os dados coletados partirem diretamente das 
vítimas e não de notícias de jornal, o que permitiu que dinâmicas variadas 
de discriminação e agressão relacionadas à homofobia fossem vislumbradas, 
para além dos assassinatos veiculados nos jornais (Ramos, 2001). 

A análise dos dados levantados através do DDH, segundo a sua primeira 
coordenadora, revelava a “intensidade de dinâmicas cotidianas e silenciosas 
de homofobia” (Ramos, 2001), ou seja, indicava que a grande maioria das de-
núncias se referia a agressões verbais e físicas e a discriminações, vivenciadas 
em locais de comércio, trabalho, escola, família e vizinhança. Tais dados torna-
vam pública a ocorrência de “crimes não espetaculares e não letais, gerados 
e vividos em escala microssocietária, na esfera da família e de conhecidos. 
Uma criminalidade, em geral, ‘sem fins lucrativos’, em que vítimas e agressores 
partilhavam as mesmas redes sociais” (Ramos, 2001: 63). 

Essa dinâmica da violência por preconceito baseado em orientação sexual 
e identidade de gênero (OSeIG) viria a ser corroborada pelos resultados de 
diversos surveys sobre vitimização que, desde o início dos anos 2000, come-
çaram a ser aplicados nas Paradas do Orgulho LGBT no Rio de Janeiro e em 
outras grandes cidades brasileiras18.

A partir da reunião de novos dados, outra compreensão da violência associada 
à homofobia pôde ser alcançada, tendo como consequência a emergência de 
novas formas de ação. A esse respeito, escreveram Ramos e Carrara (2006: 198):

As experiências do tipo do DDH e as pesquisas desenvolvidas a 
partir da década atual [referem-se aqui ao panorama de meados 
da década de 2010] passaram a demonstrar que, em contraste com 
as dinâmicas de violências de gênero e de racismo (que por serem 
mais homogêneas permitem respostas focalizadas), a homofobia 
opera com muitas variáveis e engloba fenômenos díspares, que 
vão desde discriminações na esfera doméstica a crimes com fins 

 18 Sobre o survey mais recente conduzido durante a Parada do Orgulho LGBT Rio 2012, ver seção IV deste traba-
lho. Para edições anteriores da pesquisa, ver: Carrara et al. (2003), Carrara et al. (2005), Carrara et al. (2006). Os 
relatórios também podem ser encontrados em: http://clam.org.br/pesquisas/conteudo.asp?cod=57.
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de lucro. Por essa razão, as estratégias de enfrentamento desses 
fenômenos e os discursos produzidos pelo movimento homosse-
xual têm que reconhecer essa complexidade e mobilizar demandas 
específicas para diferentes violências.

A experiência do DDH inspirou outras iniciativas semelhantes na época, como 
as de Belo Horizonte, Brasília e Goiânia. 

Ainda segundo Silvia Ramos (2002), o interesse e o respeito com que parte 
da mídia veiculou dados (sobretudo de tipo estatístico) e ações do DDH fo-
ram fundamentais para o processo de “construção de experiências” e tiveram 
repercussão nas relações estabelecidas entre “militância, órgãos de governo, 
mídia e sociedade”. A autora destaca especialmente o impacto midiático de 
um primeiro encontro entre militantes e policiais: 

No caso do Rio de Janeiro, o tratamento que a mídia deu a uma 
aula (apenas uma, mas com enorme significado simbólico) que o 
secretário geral da ABGLT, Claudio Nascimento, ofereceu à polícia 
civil antes da implantação do DDH expressa essa dinâmica curiosa 
de reversão de expectativas, em que um grande preconceito pode 
se converter em um símbolo de modernidade para uma instituição 
policial que quer parecer nova e se identificar com o profissiona-
lismo (2001: 64, grifo nosso)19.

Podemos notar certa continuidade entre o processo precursor de fins da 
década de 1990 e a história mais recente da “política LGBT” no Rio de Janeiro 
no que diz respeito ao pioneirismo, à inovação, ao investimento na cons-
trução de uma imagem pública através de um trabalho orientado junto à 
mídia. Além disso, era articulada de modo original a ação de pesquisadores, 
ativistas e executores de políticas no esforço de “fazer do tema da violência 
contra os homossexuais um problema de Estado” (Martins, 2002: 95). Tal 
processo se aprofundaria na primeira década dos anos 2000 e, no momento 
atual, encontra-se seriamente ameaçado dada a crise econômica e política 
por que passa o estado do Rio de Janeiro.

 19 Ver no anexo C as notícias: “Policiais se preparam para atendimento modelo”, O Globo, 2 de março de 1999;. 
“Política do rosa-choque muda a relação dos policiais com homossexuais no Rio”, O Globo, 27 de junho de 1999; 
“Homossexuais sofrem extorsões”, O Globo, 9 de setembro de 2000; “Violência no reduto de defesa homossexu-
al”, O Globo, 29 de junho de 2003. 



26 

Coleção Documentos

Desde 2004, com o lançamento do Programa Brasil Sem Homofobia pelo 
governo federal, tivemos o progressivo surgimento de dispositivos insti-
tucionais e aparatos de gestão governamental, executores de diretrizes de 
ação ratificadas por iniciativas como as conferências nacionais destinadas à 
construção de propostas de políticas públicas para a promoção de direitos 
LGBT realizadas até o momento (em 2008 e 2011), bem como pelas etapas 
estaduais e municipais que as antecedem. Também podemos verificar alguns 
esforços de implementação de diretrizes de abrangência nacional relativas 
à proteção e à promoção de “Direitos LGBT”, explicitadas, por exemplo, em 
documentos como o Plano Nacional de Promoção da Cidadania LGBT, de 
2009, e o Plano Nacional de Saúde Integral de LGBT, de 2010.

Neste cenário de iniciativas oriundas sobretudo do Poder Executivo Federal, 
o Rio de Janeiro tem se destacado no plano estadual. Em 10 de outubro de 
2006, uma “carta-compromisso” foi assinada pelo então candidato ao governo 
do estado, Sergio Cabral (PMDB). A carta “Compromissos por um Rio Sem Ho-
mofobia” consistiu em documento acordado com lideranças do movimento 
local20 e articulado pela deputada federal Cida Diogo (PT) e pelo deputado 
estadual Carlos Minc (PT), envolvendo dez “compromissos”, em troca de apoio. 
Na abertura da Carta, reconhecendo “a necessidade de implementação de 
políticas para o combate à homofobia e para a promoção da cidadania de 
GLTB”, o candidato afirmava: “Acompanho com preocupação a questão do 
preconceito, da discriminação contra o segmento de gays, lésbicas, travestis, 
transexuais e bissexuais (GLTB) em nosso estado”. Neste documento, entre os 
principais compromissos assumidos, figuravam:

1 – Apresentar, nos primeiros dois meses de governo, um plano 
detalhado para a aplicação da lei 3406 de 2000, com (A) capa-
citação do pessoal da área de fiscalização; (B) divulgação da lei; 
(C) criação da Coordenadoria de Defesa, Promoção e Garantia 
de Direitos de GLBT na Secretaria Estadual de Direitos Humanos 

 20 Segundo um informe divulgado pelo Grupo Arco-Íris à época, “estiveram presentes no encontro, Claudio 
Nascimento, então membro do Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual e secretário de ações para 
os direitos humanos da ABGLT; Julio Moreira, diretor do Grupo Arco-Íris de Conscientização Homossexual; 
Majorie Marchi, presidenta da Associação de Travestis e Transexuais do Rio; Katia Jones, diretora da Associação 
de Travestis e Transexuais do Rio; Vera Couto, diretora do Movimento D’ellas e da equipe Técnica do Centro 
de Referência Contra Violência e Discriminação ao Homossexual (CERCONVIDH), Renato Marques, presidente 
do Grupo Diversidade Niterói; Victor de Wolf, diretor do Grupo Diversidade Niterói; e Rosangela Castro, coor-
denadora do Grupo Felipa de Souza. Também participaram da reunião a deputada estadual Cida Diogo (PT) 
e o deputado estadual Carlos Minc (PT), que articulou o encontro” (o Informe, bem como a íntegra da Carta 
Compromisso encontram-se no Anexo C).
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para sua aplicação; (D) criação do fundo contra a violência, para 
acolher os valores advindos das multas cobradas aos estabele-
cimentos penalizados, com a devida participação da sociedade 
civil no acompanhamento da aplicação desses recursos em ações 
específicas. Todos esses itens foram definidos na regulamentação 
e até hoje não foram cumpridos.

2 – Conceder imediatamente todos os pedidos de pensão para 
companheiros do mesmo sexo de funcionários públicos estadu-
ais cuja união for devidamente comprovada conforme prevê a 
Lei 3786 de 2001. Hoje são mais de 50 pedidos de pensão que se 
encontram engavetados no Instituto de Previdência do Estado do 
Rio de Janeiro por preconceito e discriminação.

3 – Criar até o quarto mês de governo o Programa Rio Sem Homo-
fobia, ações governamentais de combate à discriminação contra 
GLBT e promoção de sua cidadania nas diversas pastas do Executivo. 
Para isso criará no primeiro mês de trabalho uma Comissão Técnica 
para Elaboração do Programa, com a participação de entidades de 
defesa dos direitos GLBT. O governo dotará o Programa de verbas 
para a implementação de ações nos municípios do estado e no 
apoio às iniciativas das organizações GLBT.

Vemos que entre os compromissos constavam (i) a criação de um organismo 
na esfera de governo para lidar com a “promoção e [a] garantia de direitos 
LGBT”, (ii) a criação do Programa Rio Sem Homofobia, além de outras medidas 
que tratavam: da (iii) criação de um “Centro de Referência contra a discrimi-
nação a homossexuais” e (iv) um “Disque Defesa Homossexual”. Sergio Cabral 
(PMDB) iniciou o seu mandato em 2007 e foi reeleito em 2010. Cabe lembrar 
que, anos antes, enquanto deputado estadual, Cabral e o então também 
deputado Carlos Minc (PT) haviam conduzido uma iniciativa importante ao 
proporem o Projeto de Lei 2385/2001. O projeto visava equiparar à “condição 
de companheira ou companheiro” os parceiros do mesmo sexo de servidores 
públicos estaduais que mantivessem relacionamentos de união estável, esten-
dendo benefícios previdenciários e direitos civis, segundo “os preceitos legais 
incidentes sobre a união estável entre parceiros de diferentes sexos”. O Projeto 
de Lei foi vetado pelo governador Anthony Garotinho (que havia então se 
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filiado ao PSB), sob a justificativa de “vício de inconstitucionalidade” formal 
e material, além de “subverter o princípio de separação entre os poderes”21. 

Em maio de 2007, já governador do estado, Cabral (PMDB) sancionou a Lei 
5034/07 que, nos moldes do projeto anteriormente vetado, prevê a concessão 
de benefícios para parceiros de mesmo sexo de servidores públicos22. Nessa 
mesma cerimônia, respondendo a um convite da então secretária da SEASDH, 
Benedita da Silva (PT), Claudio Nascimento foi empossado como superinten-
dente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (SUPERDIR). Ele conta que 
as conversas sobre o convite começaram no fim de 2006 e que, inicialmen-
te, se sentiu “receoso” em aceitar, mas seguiu dialogando com “os setores 
do movimento” até se sentir seguro quanto à proposta. Naquele momento, 
Nascimento era um dos diretores do Grupo Arco-Íris e um dos secretários 
da Associação Brasileira de Gays Lésbicas, Travestis e Transexuais (ABGLT).

A SUPERDIR já era uma estrutura existente na Secretaria do governo, mas 
não estava em atividade:

Quando a Benedita veio colocar o convite, eu disse para ela e para 
o governador, para eles dois, que tinham que deixar claro quais 
eram as ações prioritárias nessa superintendência, que eu achava 
até melhor que não fosse Superintendência de Direitos Individuais, 
Coletivos e Difusos, pois era um nome muito amplo, que fosse algo 
mais específico.Mas já havia essa estrutura vaga e eles acharam 
que dava para trabalhar o tema dentro dessa superintendência. 
Eu disse, então, “tudo bem”, mas priorizando os eixos: priorizando 
como eixo de atuação a questão LGBT, a intolerância religiosa e a 
discriminação por estado de saúde – três áreas que a gente abarcou.

 21 Segundo a justificativa, o projeto contrariava a o disposto no parágrafo 3º do artigo 226 da Constituição, onde 
a união estável é definida como aquela formada entre homem e mulher, incorrendo, portanto, em “vício de 
constitucionalidade material”. Além disso, a Constituição Fluminense define que matérias envolvendo servido-
res públicos só podem ser iniciativa do Poder Executivo, portanto, por ser proposta dos deputados, o Projeto 
de Lei incorreria em “vício de inconstitucionalidade formal” (ver Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro, Poder 
Legislativo, 7 de janeiro de 2002, Ano XXVIII, n. 4, Parte II, p. 3). 

 22 Dado o fato de alguns juízes não reconhecerem os direitos previstos nessa lei, o Governo Cabral instaria o 
Supremo Tribunal Federal a se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei, levando, em 2011, à extensão 
a todos os cidadão brasileiros, independentemente de sua orientação sexual, do direito ao casamento civil. 
Anexo C: “Governador concede pensão a servidores gays”.
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Segundo um boletim divulgado em 2007, a SUPERDIR iniciou suas ações de 
combate à discriminação e promoção da cidadania junto à população GLBT 
(gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais); pessoas discriminadas 
por estado de saúde (HIV-Aids, tuberculose e hepatites); comunidades de 
religiões de matrizes africanas; comunidade judaica e outras populações 
discriminadas em razão de sua nacionalidade, origem, religiosidade, além 
das intolerâncias correlatas e das múltiplas formas de discriminação.

O novo superintendente assumiu o cargo tendo como meta a criação de 
um programa de combate à homofobia no estado. Cerca de um mês após 
a posse, celebrando o 28 de junho, Dia Mundial do Orgulho LGBT, outra 
grande cerimônia foi realizada no Palácio da Guanabara para a assinatura do 
decreto que criou a Câmara Técnica para a elaboração do Programa Rio Sem 
Homofobia. O primeiro do gênero a ser implantado por um estado brasileiro.

De acordo com o decreto, sob a coordenação da SUPERDIR, a Câmara Técnica 
seria composta por “especialistas acadêmicos” e organizações da sociedade 
civil “de renomada expertise e trabalho sobre promoção da cidadania e com-
bate à homofobia”, parlamentares estaduais e representantes de governo 
da administração pública estadual23. Dois meses depois, uma Resolução da 
SEASDH-RJ, de 14 de agosto de 2007, designou nominalmente os 28 membros 
a compor o grupo de elaboração do Programa Rio Sem Homofobia24.

A Câmara Técnica trabalhou durante seis meses e reuniu representantes das 
secretarias do estado, grupos de militância e pesquisadores vinculados às uni-
versidades do estado. De acordo com Nascimento, as primeiras reuniões tiveram 
como objetivo o “nivelamento de informações” e valeram-se em grande medida 
dos dados oriundos dos surveys realizados durante as Paradas do Orgulho:

Primeiro era necessário que a comunidade e os movimentos co-
nhecessem a Secretaria, os seus projetos, suas ações existentes, o 
que já estava planificado em linhas gerais, como poderia ser então 
encaixado ou como as propostas poderiam dialogar com as polí-
ticas gerais existentes, os programas. Além disso, era preciso que 
a Secretaria entendesse quais eram as demandas da comunidade, 
as questões identitárias, nomenclaturas, todas essas questões, e 
também analisar quais eram as principais necessidades da comu-

 23 Ver, no Anexo C, Decreto 40.822, de 26 de junho de 2007.
 24 Ver no Anexo C, Resolução SEASDH-RJ, no 032, de 14 de agosto de 2007.
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nidade. Para isso, foi muito importante contar com as pesquisas e 
com o apoio da UERJ e do CESeC, Essas duas pesquisas, de 2003 
e 2004, foram base importante para orientar o diagnóstico da 
política pública estadual […], o principal dado era aquele que 
ainda perdura, que menos de 8% das pessoas procuravam os 
órgãos de defesa dos direitos, portanto, mostrava uma situação 
de orfandade muito grande da comunidade em face da proteção 
às suas situações de violação25.

O trabalho da Câmara Técnica, realizado durante esse conjunto de encontros, 
resultou na elaboração de um relatório que, por sua vez, serviu de base para o 

“caderno de propostas” – contendo “metas”, “eixos”, “diretrizes” e “propostas de 
ação” – utilizado para orientar e alimentar as discussões realizadas durante o 
processo das conferências LGBT realizadas no estado do Rio de Janeiro em 2008. 
As propostas buscavam envolver todas as Secretarias do governo do estado.

O decreto que estabeleceu a realização da conferência estadual no Rio de 
Janeiro foi publicado em 28 de fevereiro de 2008, e dentre as finalidades 
do evento explicitadas em seu texto constava “avaliar e propor estratégias 
para implantar o Rio Sem Homofobia”. O processo das conferências regio-
nais, oito no total, aconteceu entre os meses de março e abril de 2008 e a 
conferência estadual foi realizada entre os dias 16 e 18 de maio do mesmo 
ano, nas dependências da UERJ.

De acordo com o relatório produzido pela SUPERDIR, as conferências regionais, 
que elegeram os delegados para a etapa estadual, reuniram aproximadamen-
te 100 participantes cada uma, com exceção da conferência da capital, que 
contou com a participação de cerca de 400 pessoas. Já a conferência estadual 
mobilizou 341 delegados, 263 da “sociedade civil” e 78 do “poder público”, 
inscritos conforme a sua inserção institucional, e mais 351 participantes 
registrados nas categorias “observadores” ou “convidados”. 

As conferências regionais aconteceram em determinados municípios, mas a 
responsabilidade de coordenação dos trabalhos ficou a cargo do governo do 
estado, através da superintendência. Durante a preparação para os eventos 
locais, a SUPERDIR precisou mobilizar grupos de trabalho regionais e não foi 
em todas as cidades que os coordenadores do processo encontraram um “movi-

 25 Idem. O entrevistado refere-se a Carrara et al. (2003) e Carrara e Ramos (2005).
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mento LGBT local”, como preconizado no decreto que as convocou26. As relações 
foram então estabelecidas de formas variadas, conforme relata Nascimento:

Tem lugares que você tem a presença da sociedade civil organi-
zada em grupos, associações e entidades; tem lugares que têm 
a sociedade civil, mas pessoas que são ativistas independentes, 
que ainda não estão se construindo no coletivo, no movimento, 
mas que são até muito orgânicos enquanto atuação LGBT na sua 
cidade, na sua região. A gente encontrou muitos lugares assim, 
principalmente no interiorzão, que tem sempre uma pessoa que 
é uma figura representativa; às vezes é uma figura exótica, ou uma 
figura muito política, mas todos com um papel de influência, de 
alguma forma, na cena local. […] Tem lugar que não tem grupo gay, 
mas tem organizador de parada; tem lugar que tem organizador 
de festa, mas não sabe nada das questões de direitos de LGBT, mas 
que tem interesse; tem lugar que tem grupos organizados; tem 
lugar que tem LGBTs que são servidores públicos, de carreira inclu-
sive, estatutário, e que queriam tratar desse tema também na sua 
cidade. Com isso a gente conseguiu talvez uma coisa importante: 
gerar uma maior capilaridade da cena LGBT dentro do estado […]. 
[H]oje eu posso contar com pessoas em pelo menos cinquenta 
municípios; antigamente, a gente não sabia exatamente27.

A conferência estadual contou com a presença de Benedita da Silva, então 
Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do governo do estado. 
Na ocasião, a secretária comprometeu-se com a criação de um serviço de 
atendimento telefônico para “orientar, acolher e encaminhar LGBT para a rede 
de proteção social”, com a abertura de Centros de Referência para o apoio de 
vítimas de homofobia e com a instalação do Conselho Estadual de Direitos da 
População LGBT, entre outras ações. Todas estas propostas já indicadas pela 
Câmara Técnica do Programa Rio Sem Homofobia. Assim, destaca Claudio 
Nascimento, “a conferência de 2008 foi importantíssima para dar a tônica de 
qual era a agenda, qual eram as prioridades”.

 26 Segundo o decreto que convocou a conferência estadual, umas das finalidades das etapas regionais era “discu-
tir a interiorização e a ampliação da participação de Movimento LGBT local e gestores públicos locais e eleição 
dos delegados para a Conferência Estadual” (Para a íntegra do Decreto n. 41.196, de 28 de fevereiro de 2008, 
ver Anexo C).

 27 Entrevista disponível na íntegra no Anexo A.
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Outro marco que se destaca como um dos resultados da conferência de 2008 
é a Carta Compromisso da Universidade do Estado do Rio de Janeiro por um Rio 
Sem Homofobia. O documento, assinado pelo reitor Ricardo Vieralves, contem-
plava sete itens, entre os quais o de apoiar a implantação do Programa Rio 
Sem Homofobia, além de criar um laboratório de políticas públicas LGBT na 
universidade28, estabelecer atos administrativos permitindo o uso do nome 
social e de banheiros femininos para travestis e transexuais, uma resolução 
punindo atos homofóbicos nas instalações da universidade e do Hospital 
Universitário Pedro Ernesto (HUPE) e a permissão de acompanhamento em 
consultas, exames e internações de companheiros(as) do mesmo sexo. 

Ainda como um desdobramento da primeira conferência, em abril de 2009, 
foi publicado o decreto que criou o Conselho Estadual dos Direitos da Po-
pulação LGBT do Estado do Rio de Janeiro, vinculado à Superintendência 
de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos. De acordo com o decreto, o 
conselho seria composto por 40 integrantes, 40% do “poder público” e 60% 
da “sociedade civil”. Dezesseis integrantes representariam o “poder público”, 
sendo 12 oriundos de secretarias do estado e os outros 4, do Ministério 
Público Estadual (MPE), da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (ALERJ), da Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro 
(DPGE) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ). As 24 quatro vagas 
destinadas à “sociedade civil” foram distribuídas entre “organizações LGBT” 
(18 vagas), “organizações de Direitos Humanos” (três vagas) e “especialistas e 
acadêmicos de renomada expertise e trabalho sobre promoção da cidadania 
LGBT e combate à homofobia” (três vagas).

De caráter “deliberativo”, o conselho foi criado com a finalidade geral de 
“elaborar, acompanhar, monitorar, fiscalizar e avaliar a execução de políticas 
públicas para lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais”. O decreto 
de sua criação indica ainda 11 “competências” específicas para o conselho, 
todas definidas em termos de “estimular”, “apoiar”, “propor”, “fiscalizar” ações, 
leis, propostas e iniciativas visando assegurar ou promover direitos para 
a “população LGBT” e/ou combater a discriminação por orientação sexual/
identidade de gênero29.

Outro marco do ano de 2009 aconteceu no âmbito da Polícia Civil do Estado 
do Rio de Janeiro. Desde junho daquele ano, os Registros ou Boletins de 

 28 Como será visto adiante, trata-se do LIDIS. 
 29 Decreto n. 41.798, de 02 abril de 2009 (ver anexo C).



33 

RETRATOS DA POLÍTICA LGBT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Ocorrência lavrados em delegacias do estado permitiam assinalar “homofobia” 
como o “motivo presumido” da ocorrência. 

Vemos então que, desde o início de seu funcionamento, a Superintendência 
de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos esteve envolvida com a elaboração 
do Programa Rio Sem Homofobia, com a organização das conferências LGBT, e 
eventualmente com o encaminhamento de denúncias de homofobia que che-
gavam de maneira não sistematizada ao seu conhecimento. Mas foi somente 
a partir de 2010, com o início da implantação de sua estrutura física e com a 
garantia de orçamento, que os Centros de Referência começaram a funcionar. 

O primeiro Centro de Referência, o da região Serrana, foi inaugurado em 
Nova Friburgo em agosto de 201030, em seguida foi aberto o da capital, em 
julho de 2011, simultaneamente ao lançamento do Disque Cidadania LGBT. 
Em agosto de 2011 inaugura-se em Duque de Caxias o Centro Baixada I e, 
em junho de 2012, foi estabelecido o último dos Centros, atualmente em 
funcionamento em Niterói. 

Embora seja uma “política de governo”, existe um esforço sistemático para 
que o dispositivo de proteção e promoção de direitos do qual os centros 
fazem parte se converta em “política de Estado”. Nascimento comenta o 
processo de estruturação que visa essa transformação e ressalta o papel 
das parcerias envolvidas:

Eu acho que é um processo também de construção do LGBT, o 
centro de referência, o Disque, todos esses serviços ainda estão 
em processo de consolidação, […] eu acho que vai precisar de um 
tempo para essa política ir se estruturando até 2014. Eu acho que 
aí, mesmo que entre outra gestão, ela simplesmente não poderá 
varrer a existência desse serviço. Pode questionar o formato, mudar 
uma coisa ou outra na estrutura, mas tirar totalmente é complexo, 
porque não é como era anteriormente [refere-se aqui à experiência 
do DDH], um projeto com a sociedade civil, que era só acabar o 
convênio ou acabar a relação, “me dá a sala porque preciso da sala 
e tchau”. Não. Envolve uma universidade também, envolve outros 
órgãos públicos na rede de proteção, então modifica a relação. 
[…] Então eu acho que é um pouco isso, se me perguntarem hoje 

 30 De fato, esse Centro possui uma trajetória anterior à sua incorporação ao Programa Rio Sem Homofobia. Para 
isso, ver Balthazar (2012).
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se as políticas existentes estão mais para políticas de governo ou 
políticas de Estado, eu vou dizer que todas elas ainda estão como 
política de governo. Mas em processo de entrar numa atmosfera 
de transição para política de Estado. Iniciando ainda muito deva-
gar, porque política pública precisa levar dez, quinze anos para se 
estruturar de fato, tem que passar pelo menos por duas ou três 
gestões diferentes para aquilo se consolidar como algo que não 
é mais de alguém, que não é mais porque aquele projeto, aquele 
político, aquele gestor apoia. Por mais que precise disso para iniciar, 
é necessário que ela se consolide.

As ações do Programa Rio Sem Homofobia lograram alguns desdobramen-
tos importantes. Além da possibilidade de registro do “motivo presumido” 
homofobia nos boletins de ocorrência articulada junto à Polícia Civil e o uso 
do nome social em estabelecimentos públicos do estado, já mencionados 
anteriormente, uma parceria com a Academia Estadual de Polícia (ACADE-
POL) atuou na formação de agentes da polícia civil. A ação chamada “Jornada 
ACADEPOL de Formação para a Promoção da Cidadania LGBT, da Liberdade 
Religiosa e Direitos Humanos” foi parte de um projeto maior, que visou à 
formação de mais de 7.000 profissionais da segurança pública do estado do 
Rio de Janeiro. Outra ação foi realizada em conexão com a Defensoria Pública 
do Estado do Rio de Janeiro, que criou o Núcleo de Defesa da Diversidade 
Sexual e Direitos Homoafetivos (NUDIVERSIS), para dar assistência a deman-
das judiciais envolvendo efetivação de direitos cuja privação se vincula ao 
preconceito relativo à OSeIG.31. 

Nesse processo, cabe destacar ainda que, em dezembro de 2010, foi firmado 
um convênio de cooperação técnica entre a Universidade do Estado do Rio 
de Janeiro (UERJ) e a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do 
governo do estado (SEASDH-RJ) para, entre outras ações, apoiar a implantação 
dos Centros de Cidadania Combate à Homofobia e Promoção da Cidadania 
LGBT (CCLGBT). O convênio provocou a criação do Laboratório Integrado em 
Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas e Direitos (LIDIS) na UERJ, compos-
to por professores, pesquisadores e alunos de diferentes departamentos e 
institutos da universidade, engajados em atividades de acompanhamento 
e apoio à implantação dos Centros de Referência. 

 31 Todas as ações do programa são divulgadas em: http://www.riosemhomofobia.rj.gov.br/
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Os objetivos do termo de cooperação assinado em 2010 (e que em 2013 
chegou ao seu terceiro ano de renovação) abarcavam:

(i) Apoiar no período do Convênio a SEASDH/SUPERDIR na complemen-
tação da equipe técnica para a implementação e o monitoramento do 
Programa Rio Sem Homofobia e os serviços de Centro Metropolitano 
de Referência no Combate à Homofobia e Promoção da Cidadania LGBT.

(ii) Apoiar no período do Convênio a SEASDH/SUPERDIR na avaliação da 
implantação do Programa Rio Sem Homofobia, bem como os resultados 
do impacto social em todos os serviços na população beneficiada do 
Estado do Rio de Janeiro. 

(iii) Apoiar a criação de sistema de informação e coleta de dados interligados 
entre todos os serviços de atendimento da SEASDH/SUPERDIR, nas áreas 
de promoção da cidadania LGBT e combate à homofobia. 

(iv) Criação/implantação de programa de estágio com objetivo de contribuir 
para a formação profissional de estudantes das mais diversas áreas de co-
nhecimento dentro dos serviços de atendimento da SEASDH/SUPERDIR. 

(v) Parceria com os Programas de Iniciação Científica e de Bolsas de Extensão 
da UERJ, com o objetivo de contribuir para a formação acadêmica de 
estudantes das mais diversas áreas de conhecimento e desenvolvimento 
de pesquisas dentro dos serviços de atendimento da SEASDH/SUPERDIR.

Durante os três períodos de vigência do convênio, a equipe do LIDIS, em 
colaboração com a equipe da SUPERDIR, esteve envolvida com processos 
de seleção e formação e acompanhamento/supervisão dos profissionais e 
estagiários atuantes nos centros de cidadania LGBT, além de participar de 
comissões de trabalho responsáveis por elaborar um sistema informatizado 
que deveria contemplar todos os Centros de Referência LGBT a serem esta-
belecidos no estado do Rio de Janeiro e um protocolo de fluxo e de rotina 
de atendimento para todos os Centros.

A última fase do convênio voltou-se para a condução do conjunto de pes-
quisas expostas neste trabalho, cujos objetivos gerais abarcam tanto a 
compreensão das dinâmicas, dos padrões e dos tipos de violência por pre-
conceito baseado na OSeIG no Rio de Janeiro, como o acompanhamento 
do desenvolvimento de tecnologias de prevenção à violência, promoção 
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de direitos e assistência levadas à cabo por políticas e instâncias governa-
mentais32. O objetivo mais geral do projeto foi produzir um amplo retrato 
da violência e da discriminação homofóbicas no Rio de Janeiro a partir de 
diferentes registros ou fontes de dados, disponibilizados depois da implan-
tação dos diversos dispositivos organizados para seu combate. O restante 
desse livro apresenta os principais resultados desse trabalho.

 32 A equipe de pesquisadores do UERJ também desenvolve pesquisas individuais que de alguma forma apro-
veitam o espaço dos CCLGBT como campo de investigação, assim como alguns dos profissionais envolvidos 
com o atendimento nos Centros de Cidadania LGBT também realizam trabalhos acadêmicos, como parte dos 
estagiários que aproveitaram a experiência no serviço para produzir suas monografias de conclusão de curso. 
Alguns exemplos deste tipo de produção reflexiva: Balthazar (2012), Salles (2012), Moura (2013), Oliveira (2013), 
Pereira (2013), Aguião (2014), Leite (2014). Ainda cabe mencionar que em novembro de 2012 a equipe dos 
Centros de Referência realizou, em parceira com o LIDIS e nas dependências da UERJ, o seminário “Diversidade 
sexual e identidade de gênero: refletindo sobre as práticas voltadas ao adolescer” e, em agosto de 2013, outro 
seminário foi realizado também em parceria com o LIDIS/UERJ, dessa vez sobre as monografias produzidas a 
partir da experiência dos estagiários nos Centros de Referência.
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HOMOFÓBICA NO RIO DE JANEIRO ATRAVÉS DE  

UMA PESQUISA DE VITIMIZAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Apresentamos aqui os resultados da pesquisa “Mobilização, Violência e Políticas 
LGBT Pesquisa 17ª. Parada do Orgulho LGBT – Rio 2012”, trabalho conjunto rea-
lizado pelo Laboratório Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Políticas 
e Direitos (LIDIS/UERJ), pela Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos 
e Difusos (SUPERDIR/SEASDH), pelo Centro Latino Americano em Sexualidade 
e Direitos Humanos (CLAM) e pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT.33 

Pesquisas de vitimização como essa são úteis para desenhar certo panorama 
de diferentes problemas envolvendo discriminações e violências que atingem 
dada população em determinado lugar e momento. No caso de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais, são exatamente esses os problemas que os 
novos dispositivos de proteção e promoção de direitos, como o Disque LGBT 
ou os Centros de Referência, buscam equacionar, mesmo que, como os pró-
prios dados produzidos por tais surveys revelam, apenas uma pequena parcela 

 33 O survey aplicado durante a Parada do Orgulho LGBT 2012 dá continuidade à série de pesquisas sobre vitimi-
zação realizadas em Paradas LGBT em diferentes cidades da América Latina, através de parceria formada entre 
o Centro Latino Americano em Sexualidade e Direitos Humanos (CLAM) e diferentes instituições. Alguns dos 
resultados desses levantamentos podem ser encontrados em: http://www.clam.org.br/pesquisas/conteudo.
asp?cod=57.
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deles chegue efetivamente a tais dispositivos, gerando demandas específicas. 
As Paradas de Orgulho podem ser consideradas uma das principais vias de 
acesso ao que, no âmbito das políticas públicas, vem sendo designado como 

“comunidade” ou “população LGBT”, mesmo que, como veremos, no evento 
também estejam pessoas que se autoidentificam como “heterossexuais”. A 
elas, comparecem grupos muito diversos em termos de suas identidades 
de gênero, orientações sexuais, idades, raças/etnias, classe social, local de 
moradia etc., e que dificilmente poderiam ser acessados conjuntamente em 
qualquer outro espaço específico de sociabilidade.

Ao comparar os dados obtidos em 2012 àqueles de 2004 (ano em que se 
realizou o último survey de vitimização na Parada do Orgulho LGBT do Rio de 
Janeiro), a análise aqui apresentada permite vislumbrar algumas permanên-
cias e significativas transformações no perfil da violência e da discriminação 
homofóbica, conforme desenhado a partir desse tipo de investigação.34 Pode 
desse modo, dar subsídios importantes para formuladores e gestores de po-
líticas públicas interessados em transformar esse cenário. Embora centrada 
nas experiências de violência e discriminação, a pesquisa voltou-se também 
para outros aspectos da vida dos(as) entrevistados(as), como sexualidade, 
conjugalidade, parentalidade, participação política, que também julgamos 
ser de interesse para as novas políticas que vêm sendo implantadas no estado 
do Rio de Janeiro. Por isso, serão também aqui apresentados, juntamente 
com o perfil social dos(as) participantes da Parada de 2012.

2. PERFIL SOCIAL DOS(AS) PARTICIPANTES DA PARADA 

Como em suas versões anteriores, o survey realizado na 17ª edição da Pa-
rada do Orgulho LGBT Rio 2012 buscou apreender o perfil social dos(as) 
participantes, levando-se em conta aspectos como orientação sexual e 
identidade de gênero, faixa-etária, nível de instrução, local de residência, 
cor/raça; trabalho/atividade remunerada, religião, sexo de registro, conjuga-
lidade/parentalidade, entre outros. Antes de nos aprofundarmos nos dados 
diretamente relacionados às experiências de discriminação e violência 

 34 Em 2004 o survey foi realizado através da parceria entre CLAM, CESeC e Grupo Arco-Íris. O dados oriundos 
desse levantamento podem ser encontrados em: Carrara, Sergio; Ramos, Silvia. Política. Direitos, Violência e 
Homosexualidade. Pesquisa 9a Parada do Orgulho LGBT – Rio 2004. Rio de Janeiro: CEPESC, 2005. Disponível em: 
http://www.clam.org.br/pesquisas/conteudo.asp?cod=57.
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homofóbica, é importante conhecer tal perfil. A pesquisa aconteceu no dia 
18 de novembro de 2012 e foram ouvidas 748 pessoas.

2.1 PERFIL DOS(AS) PARTICIPANTES DA PARADA, SEGUNDO OSEIG

Como em 2004, a maioria (58,2%) dos respondentes do survey de 2012 de-
clarou que, ao nascer, o “sexo” designado no registro foi “masculino”. Porém, 
em relação a este aspecto, houve um ligeiro aumento de respondentes que 
declararam ter sido registrados(as) como do sexo feminino, passando de 
39,3%, em 2004, para 41,6%, em 2012 (Gráfico 1).

I  GRÁFICO 1  I  Sexo de registro 

Masculino
58,2%

NR
0,3%

Feminino
41,6%

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s

Quanto às OSeIGs autoatribuídas, nota-se significativo aumento da presença 
de respondentes que se declaram “heterossexuais” (de 18,3%, em 2004, para 
23,8%, em 2012), entre os quais predominam mulheres, e uma diminuição 
dos(as) que se disseram “homossexuais” (de 15,3%, em 2004, para 12,3%, em 
2012). Houve ainda aumento no número de respondentes que se identifica-
ram como “lésbicas” (de 13,8%, em 2004, para 17,2%, em 2012) e uma dimi-
nuição dos(as) que se identificaram como “entendidos(as)” (de 5,7%, em 2004, 
para 3,3% em 2012) (Gráfico 2).35 Como já identificado em outros contextos, 
categorias como “homossexual” ou “entendido(a)” perdem sistematicamente 
terreno para categorias como “gay” e “lésbica”, como formas predominantes 

 35 Nove pessoas (1,2 % da amostra) acionaram outras categorias identitárias, sendo elas: “assexuado”; “GLS”; “livre 
orientação”; “pansexual”; “pessoa que gosta de gente”; “todas”; “transgênera”; “transgênero”; “viado”. 
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de autoidentificação. Se em 2004, entre homens e mulheres homossexuais, 
61,5% e 68,5% designavam-se respectivamente como “gays” e “lésbicas”, estes 
números subiram para 67,4%, entre eles, e 77,2%, entre elas, no survey de 
2012 (ver abaixo, Gráfico 4).36 De outro lado, se em 2004 “entendidos(as)” e 

“homossexuais” correspondiam respectivamente a 5,7% e 15,3% da amostra; 
em 2012 não passaram de 3,3% e 12,3%.

I  GRÁFICO 2  I  Sexualidade autoatribuida

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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 36 Mesmo entre mulheres homossexuais a categoria “gay” parece ter se popularizado como forma de autoidenti-
ficação. Se em 2004 3,9% entre elas identificaram-se desse modo, essa porcentagem subiu para 6,6% em 2012.
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Como em 2004, procedemos também na análise dos resultados do survey de 
2012 ao cruzamento entre os dados sobre OSeIG autoatribuídas e sobre o 
sexo de registro para compor o que designamos como “OSeIG agregadas”.37 
Desse modo, por exemplo, respondentes que se declararam “entendida/o” 
ou “homossexual” e disseram ter sido registrados como do “sexo feminino” 
foram agregados sob a categoria mais geral de “mulher homossexual”. A 
partir desse procedimento, chegamos à seguinte distribuição geral dos(as) 
respondentes (Gráficos 3 e 4).

I  GRÁFICO 3  I  Sexualidade agregada

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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 37 Esse procedimento foi adotado para facilitar a tabulação e a interpretação dos dados. A combinação da variável 
“sexo de registro ao nascer” e “identidade autoatribuída”, gera sete categorias: homem homossexual, mulher 

homossexual, mulher heterossexual, homem heterossexual, homem bissexual, mulher bissexual e trans.
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I  GRÁFICO 4  I  Sexualidade autoatribuida por agregada

Fonte: LIDIS/CLAM/
SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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Em relação às identidades sexuais agregadas, temos na amostra de 2012 uma 
significativa diminuição do percentual de homens homossexuais que, apesar 
disso, continuam sendo o grupo cuja presença no evento parece ser a mais sig-
nificativa. Se em 2004 compunham 42,1% da amostra, em 2012 representavam 
36,9%. Em contraposição, o número de mulheres homossexuais cresceu ligeira-
mente, passando de 20,2% em 2004 para 22,3% em 2012. O número de pessoas 
trans entrevistadas permaneceu estável, correspondendo a 5,4% da amostra de 
2004 e a 4,9% na de 2012. Entre elas, a maioria definiu-se como travesti (64,9%).

Por outro lado, o percentual de mulheres que se identificaram como “lésbicas” 
aumentou, indo de 68,5% em 2004 para 77,2% em 2012. Quanto ao percentual 
de mulheres que se declararam “entendidas”, houve uma diminuição bastante 
acentuada. Se em 2004 elas representavam 15% do total de respondentes, 
em 2012 o percentual foi de apenas 5,4%. Em contrapartida, aumentou o 
percentual de mulheres homossexuais que se declararam “gays”. Em 2004 
este percentual foi de 3,9%, subindo para 6,6% em 2012.
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Como se vê nos Gráficos 5, 6 e 7, a preferência por certas identidades relativas 
à OSeIG continua variando segundo a faixa etária, a cor/raça autoatribuída 
pelos(as) respondentes e ao seu nível de instrução. É notável a predominância 
da identidade “bissexual” entre os(as) mais jovens (39% dos(as) que se decla-
raram “bissexuais, tinham menos de 21 anos) e da identidade “entendido(a)” 
entre os mais velhos (36% dos(as) que se declararam entendidos(as) tinham 
mais de 40 anos). Entre pessoas que se autoclassificaram como “brancas” ten-
dem a prevalecer certas identidades autoatribuídas relativas a OSeIG, como 

“bissexuais”, “lésbicas” ou “homossexuais”; entre os(as) não “brancos” prevale-
cem categorias como “entendido(a)”, “travesti” ou “transexual”. Tais categorias 
são igualmente as que tendem a prevalecer entre os menos escolarizados. 
Como se vê claramente no Gráfico 7, dentre respondentes que se declararam 

“travestis” e “transexuais”, apenas 16,7% e 15,4%, respectivamente, haviam 
chegado à universidade. Contrastivamente, entre os(as) que se disseram 

“gays” e “lésbicas”, esses percentuais atingem 58% e 43,4%, respectivamente.

I  GRÁFICO 5  I  Sexualidade autoatribuida por faixa etária
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Fonte: LIDIS/CLAM/
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I  GRÁFICO 6  I  Sexualidade autoatribuida por cor da pele

% de entrevistad@s

Fonte: LIDIS/CLAM/
SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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I  GRÁFICO 7  I  Sexualidade autoatribuida por nível de instrução
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2.2 PERFIL EM RELAÇÃO A OUTROS MARCADORES SOCIAIS 

O público que comparece às Paradas de Orgulho LGBT continua predominan-
temente jovem (Gráfico 8). Respondentes de até 29 anos correspondiam a 
58,5% da amostra em 2004 e 61,9% em 2012. A esse aumento nas faixas mais 
jovens corresponde um ligeiro decréscimo nas faixas mais velhas. Assim, se em 
2004 participantes com idades entre 30 e 39 anos representavam 22% da po-
pulação entrevistada; em 2012 este percentual caiu para 20,3%. Participantes 
com idade igual ou superior a 40 anos, que em 2004 correspondiam a 19,4%; 
em 2012 passaram a representar 17,8 % do número total de participantes. 
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I  GRÁFICO 8  I  Faixa etária
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s

Em relação à cor/raça, conforme as categorias utilizadas pelo IBGE (Gráfico 
9), comparando os dados de 2012 com os de 2004, constata-se queda signi-
ficativa no percentual de pessoas que se declararam “brancas”. Se em 2004 
correspondiam a 50,2% dos(as) respondentes; em 2012 não passaram de 
40,2%. Quanto ao percentual de pessoas que se declararam “pretas”, obser-
vamos um aumento significativo de 10,9 % em 2004 para 17,1 % em 2012. 
Embora com menor intensidade, o percentual de pessoas que se declararam 

“pardas” também cresceu, passando de 32,1% em 2004 para 36,0%, em 2012. O 
percentual de pessoas que se declararam “amarelas” e “indígenas” manteve-se 
praticamente inalterado (em 2004 representavam, respectivamente, 2,1% e 
2,8%. Em 2012 passaram para 2,5% e 2,3%).

I  GRÁFICO 9  I  Cor ou raça
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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Não houve grande variação em relação ao nível de escolaridade/instrução 
dos(as) participantes quando confrontamos os dados referentes a 2012 com 
os de 2004, notando-se apenas a diminuição do número dos(as) que decla-
raram ter ensino superior incompleto, que somavam 26,6% em 2004 e 20,1% 
em 2012 (Gráfico 10). Essa variação talvez se explique pelo perfil um pouco 
mais jovem da amostra de 2012.

I  GRÁFICO 10  I  Nível de instrução
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s

Chama a atenção o significativo aumento de participantes que informaram 
exercer alguma atividade remunerada ou receber algum benefício. Se em 
2004 estes números correspondiam a 71% do total de entrevistados; em 2012, 
este percentual subiu para 82,7%. Já o percentual dos(as) que afirmaram não 
exercer nenhuma atividade remunerada e nem receber qualquer benefício 
caiu bastante, de 28% em 2004 para 19%, em 2012 (Gráfico 11).
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I  GRÁFICO 11  I  Atividade remunerada (múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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Entre as 550 pessoas que disseram exercer alguma atividade remunerada, o 
tipo de atividade distribui-se conforme o Gráfico 12, destacando-se o número 
dos que declararam exercer alguma função específica de atendimento no 
comércio ou em serviços (34,1%).
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I  GRÁFICO 12  I  Tipo de atividade remunerada exercida

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 551 entrevistad@s
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Quanto à religião (Gráfico 13), vemos que o percentual de pessoas criadas na 
religião católica caiu de 66,6 % em 2004 para 59,0 % em 2012. Já o percentual 
de participantes que foram criados em religiões evangélicas subiu no mesmo 
período de 14,3 % para 19,1%. O percentual de pessoas criadas em religiões 
espíritas/kardecistas caiu de 8,0%, em 2004, para 5,6%, em 2012, assim como 
o percentual de pessoas criadas na umbanda/candomblé, indo de 7,0% para 
5,7 %. Já o percentual de pessoas que declararam terem sido criadas sem 
nenhum religião subiu de 8,7% em 2004 para 10,7 % em 2012. 

Quando comparamos os dados sobre a religião em que foi criado com a que 
professa atualmente, percebe-se que, enquanto religiões de matriz cristã (ca-
tólica e evangélica) perdem adeptos, religiões de matriz africana (umbanda e 
candomblé) e espiritismo tendem a ganhá-los. Assim, se o percentual de pes-
soas que disseram ter sido criadas como católicas é de 59%, este percentual 
cai para 25,5% (eram 26,4% em 2004) quando a pergunta é sobre a afiliação 
religiosa atual. Também é expressiva a queda no percentual de evangélicos, 
indo de 19,1% de pessoas criadas em religiões evangélicas para 9,0% daque-
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les que continuam a frequentá-las (eram 5,2% em 2004). Já o percentual de 
espíritas/kardecistas aumenta, indo de 5,6% participantes criados(as) nessa 
crença para 12,7% a ela adeptos no momento da entrevista. O percentual 
de participantes que afirmou sua afiliação à umbanda/candomblé também 
aumenta, passando de 5,7% pessoas que foram criadas nessas religiões para 
9,3% das que as tinham como crença no momento da coleta dos dados38.

Continua a chamar a atenção o alto número de respondentes que declararam 
não frequentar nenhuma religião, o que acarretou apenas ligeiro decréscimo 
entre 2004 (43,1%) para 2012 (41%).

I  GRÁFICO 13  I  Religião (respostas múltiplas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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Finalmente, quanto ao local de moradia (Gráfico 14), a quase totalidade dos 
entrevistados declarou morar no Brasil (99,1%), sendo que a maioria residia 

 38 O percentual de entrevistados(as) que mencionaram outras religiões também cresce, indo de 1,7% de pessoas 
criadas em outras religiões para 2,5 % de pessoas adeptas de outras crenças à época da coleta dos dados. Entre 
tais religiões, foram citadas: “budismo” (4 respondentes), “ateia” (2 respondentes), “judaísmo” (2 respondentes), 

“messiânica” (2 respondentes), “rastafarianismo” (2 respondentes), “acredita em deus” (1 respondente), “agnós-
tico” (1 respondente), “cristã” (1 respondente), “Deus” (1 respondente), “transreligioso” (1 respondente), “união 
do vegetal” (1 respondente) e “wicca” (1 respondente”).
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no Rio de Janeiro (74,3%). Comparando estes dados com os obtidos em 2004, 
constatamos um leve decréscimo no percentual de participantes residentes 
fora do país, de 1,4 % para 0,9%, e um significativo aumento do percentual 
de participantes moradores(as) de outros estados brasileiros, que passou de 
8,7% em 2004 para 25,7 % em 2012.

I  GRÁFICO 14  I  Entrevistad@s brasileiros por Região e Estado de moradia

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 741 entrevistad@s
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2.3 MOTIVOS PARA COMPARECIMENTO À PARADA 2012

Outra questão levantada pelo survey e que também foi respondida pelos que 
se declararam “heterossexuais”, consistiu em saber as razões para participar 
da Parada de 2012. Como é possível visualizar no Gráfico 15, embora muitos 
respondentes tenham comparecido sobretudo por divertimento (43% disse-
ram estar ali por curiosidade ou diversão, e para paquerar), ainda prevalecem 
motivações de ordem política (52% declararam estar ali “por solidariedade 
com amigos(as) e/ou parentes LGBT”, ou “para que os homossexuais tenham 
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mais direitos”). Quando comparados aos dados de 2004, nota-se um aumen-
to significativo dos(as) que compareceram ao evento por razões de ordem 
lúdica: os que estavam na Parada em 2004 “por curiosidade e/ou diversão” 
ou “para paquerar somavam 32,3%. Se o maior número de “heterossexuais” 
entrevistados(as) na amostra de 2012 explica em parte este fato, uma vez 
que entre eles(as) a diversão tende a prevalecer (Gráfico 16), nota-se que, 
especialmente entre homens homossexuais houve um aumento bastante 
significativo da porcentagem dos que afirmavam ter comparecido ao evento 
por curiosidade ou diversão, passando de 18,2% em 2004 para 38,4% em 2012.

I  GRÁFICO 15  I  Motivo de comparecimento à Parada

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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I  GRÁFICO 16  I  Motivo de comparecimento à Parada por sexualidade agregada
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Qualquer que tenha sido a motivação individual para o comparecimento, 
como se vê no Gráfico 17, a grande maioria dos(as) entrevistados(as) (85%) 
reconhece a contribuição política das Paradas, seja no sentido de aumentar a 
visibilidade da população LGBT (33,4%), seja no sentido de conquistar direitos 
para esta população (51,6%).
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I  GRÁFICO 17  I  Principal contribuição das Paradas

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 748 entrevistad@s
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3. SEXUALIDADE, CONJUGALIDADE E PARENTALIDADE

Enquanto os dados apresentados acima dizem respeito a todos os entrevis-
tados, o que exporemos neste item e nos subsequentes diz respeito apenas 
àqueles(as) que, no momento da entrevista, declararam alguma identidade 
LGBT. Os 570 respondentes que se declararam não “heterossexuais” foram 
indagados a respeito da assunção de sua OSeIG (Gráfico 18). Aqui o objetivo 
era saber se haviam ou não “assumido” suas orientações sexuais e identidades 
de gênero e, em caso afirmativo, para quem o haviam feito. 

Quando comparados aos resultados de 2004, os de 2012 apontam para o 
aumento do número dos(as) que declararam já ter assumido sua OSeIG em 
todos os contextos sociais investigados, mesmo que a porcentagem dos 
que afirmaram nunca o terem feito em nenhum contexto tenha se mantido 
mais ou menos estável (3,5% em 2004 e 3% em 2012). Os aumentos mais 
significativos são aqueles relacionados a espaços mais públicos de sociabili-
dade, como trabalho (indo de 62,5% em 2004 para 73,7%, em 2012), escola 
(de 60,1% em 2004 para 71,1%, em 2012) e serviços de saúde (de 59,9%, em 
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2004, para 67,7%, em 2012). O percentual daqueles(as) que se assumiram 
para familiares também aumentou, indo de 78% em 2004 para 85,3 % em 
2012), assim como o percentual dos(as) que se assumiram para amigos (de 
89,9% em 2004 para 92,3% em 2012). 

I  GRÁFICO 18  I  Para quem já se assumiu (respostas múltiplas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 570 entrevistad@s
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Durante a realização da pesquisa, os(as) entrevistados(as) LGBT foram 
indagados(as) a respeito dos lugares que costumavam frequentar para se 
divertir no Rio de Janeiro. Como se vê no Gráfico 19, “bares, boates, festas” 
aparecem como os locais mais frequentados (36,3%), seguidos por “praças, 
parques, praias, ruas” (22,2%). Tais espaços estão localizados sobretudo na 
Zona Sul e no Centro da cidade (Gráfico 20).



56 

Coleção Documentos

I  GRÁFICO 19  I  Local que costuma se divertir no Rio de Janeiro

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 568 entrevistad@s
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I  GRÁFICO 20  I  Zoneamento da cidade do Rio de Janeiro que costuma ir para se divertir

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 467 entrevistad@s
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É geralmente em situações de lazer que novas parcerias afetivo/sexuais são cons-
tituídas. Como em 2004, o survey de 2012 também indagou sobre a preferência 
dos(as) entrevistados(as) por algum tipo de parceiro(a) para relação afetiva e/ou 
sexual. Foram eleitos os seguintes aspectos: a) idade; b) nível de instrução; c) nível 
econômico; d) cor e e) atributos de gênero. Como em 2004, o grau de indiferença 
em relação aos diferentes atributos sugeridos pelo entrevistador continua a 
hierarquizar-se do mesmo modo e as porcentagens encontradas nos dois anos 
são quase idênticas. Em sua grande maioria, os(as) entrevistados(as) declararam-

-se mais “indiferentes” em relação à cor/raça de seus parceiros (eram 62,7% em 
2004 e 62,5% em 2014) e ao nível socioeconômico (55%, em 2004; 56,1%, em 
2012). São menos indiferentes em relação a atributos como idade (eram 31,1%, 
em 2004; e 29,3%, em 2012) e nível de instrução (31,1% em 2004 e 36,3% em 
2012). Os atributos de gênero do(a) parceiro(a) (apresentar uma performance 
mais ou menos masculina ou feminina) continuam sendo aqueles para os quais 
os respondentes manifestam menor grau de indiferença (eram 18,6% em 2004 
e 19,1% em 2012). Também como se vê no Gráfico 21, a homogamia, ou seja, a 
preferência por iguais em relações afetivo/sexuais, é mais alta no que diz respeito 
ao nível de instrução (34%) e ao nível socioeconômico (31,2%)

I  GRÁFICO 21  I  Entrevistad@s que responderam igual ou indiferente para a preferência 
em relação a seus parceiros (as)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 570 entrevistad@s
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Na tabela abaixo (Tabela 1), atributos de masculinidade e de feminilidade 
são diferencialmente valorizados. Assim, enquanto 54,1% (eram 44,6% 
em 2004) dos homens homossexuais declararam preferir parceiros “mais 
masculinos”, apenas 4% os preferem “mais femininos” (eram 1,9% em 
2004). De outro lado, mulheres homossexuais valorizam atributos de 
feminilidade em suas parceiras, sendo que 53,9% delas as preferem mais 
femininas (eram 46% em 2004) e apenas 10,2% as preferem “mais mas-
culinas” (eram 8,9% em 2004).

I  TABELA 1  I  Entrevistados(as), exceto heterossexuais, por preferência de seus(suas)
parceiros(as) em relação a atributos de gênero

CATEGORIAS

PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A ATRIBUTOS DE GÊNERO

Mais  
masculinos
que você

Mais  
femininos  
que você

Assim  
como você Indiferente Total

Sexualidade autoatribuida 208 36,5% 120 21,1% 133 23,3% 109 19,1% 570 100,0%

Gay 99 50,3% 10 5,1% 49 24,9% 39 19,8% 197 100,0%

Lésbica 13 10,1% 74 57,4% 20 15,5% 22 17,1% 129 100,0%

Travesti 18 75,0% 3 12,5% 1 4,2% 2 8,3% 24 100,0%

Transexual 9 69,2% 2 15,4% 1 7,7% 1 7,7% 13 100,0%

Bissexual 22 27,8% 13 16,5% 24 30,4% 20 25,3% 79 100,0%

Entendido(a) 9 36,0% 4 16,0% 8 32,0% 4 16,0% 25 100,0%

Homossexual 38 41,3% 13 14,1% 25 27,2% 16 17,4% 92 100,0%

Outra - - 1 11,1% 4 44,4% 4 44,4% 9 100,0%

Nenhuma - - - - 1 100,0% - - 1 100,0%

NS/NR - - - - - - 1 100,0% 1 100,0%

Sexualidade agregada 208 36,5% 120 21,1% 133 23,3% 109 19,1% 570 100,0%

Homem Homossexual 142 51,4% 11 4,0% 73 26,4% 50 18,1% 276 100,0%

Mulher Homossexual 17 10,2% 90 53,9% 29 17,4% 31 18,6% 167 100,0%

Trans 27 73,0% 5 13,5% 2 5,4% 3 8,1% 37 100,0%

Homem Bissexual 18 46,2% 1 2,6% 13 33,3% 7 17,9% 39 100,0%

Mulher Bissexual 4 10,3% 12 30,8% 11 28,2% 12 30,8% 39 100,0%

Outra/Nenhuma/NS/NR - - 1 8,3% 5 41,7% 6 50,0% 12 100,0%

Durante a realização da pesquisa procurou-se saber da situação conjugal/
afetiva dos(as) entrevistados(as). Comparando os dados apresentados no 
Gráfico 22 com os obtidos no survey de 2004, observamos que o percen-
tual de pessoas que disseram estar “ficando” permaneceu estável (14,2% 
em 2004; 13,7% em 2012). Já o percentual de pessoas que afirmaram 
estar “namorando” subiu ligeiramente, de 20,4% em 2004 para 22,3% 
em 2012. Nota-se também que houve um decréscimo significativo no 
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percentual de entrevistados(as) que declararam ser “casados(as)”, tendo 
caiu de 25,7% em 2004 para 16,8% em 2012. Caso consideremos em 
conjunto situações que apontam relações afetivo/sexuais mais estáveis 
(“namorando” e “casado/a”), temos que em 2004 elas envolviam 46% da 
amostra e, em 2012, 39%. Por outro lado, o percentual de pessoas que se 
declararam sozinhas aumentou sensivelmente, passando de 39,5% em 
2004 para 46,5% em 2012. Esses resultados, ao menos em parte, podem 
estar relacionados ao fato de a amostra de 2012 ter em geral respondentes 
mais jovens que a amostra de 2004.

I  GRÁFICO 22  I  Relacionamento afetivo atual

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 570 entrevistad@s
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No Gráfico 23, o tipo de relação afetivo/sexual em que os respondentes 
estariam engajados segue variando segundo OSeIG, sendo que homens 
homossexuais e pessoas trans são as que mais comumente declaram estar 

“sozinhas” (54,3% e 51,4% respectivamente). Já mulheres homossexuais e 
bissexuais são as que mais comumente declaram estar em algum tipo de 
relação estável, “namorando” ou “casadas”, situação relatada por 54% entre 
as primeiras e 51,2% entre as segundas.
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I  GRÁFICO 23  I  Relacionamento por sexualidade agregada
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Casado OutroNamorando NS/NRSozinho(a) FicandoÉ também interessante notar certa discrepância entre a orientação sexual 
declarada e o gênero que seria esperado do parceiro atual. Assim, por exemplo, 
no momento da entrevista, entre “homens homossexuais”, 4,8% estavam se 
relacionando com “mulheres” e 1,6 % com “homens e com mulheres”. Entre 
mulheres homossexuais, 2,8% estavam se relacionando com “homens”. Ho-
mens e mulheres bissexuais em sua grande maioria, 76,2% e 73,1 %, respec-
tivamente, estavam com parceiros do mesmo sexo/gênero. 

Comparando os dados apresentados no gráfico abaixo com os obtidos du-
rante a pesquisa de 2004, observamos que o percentual de entrevistados(as) 
que mantinham um relacionamento afetivo/sexual há mais de 10 anos caiu 
de 10,7% em 2004 para 7% em 2012 (Gráfico 24). Já o percentual de res-
pondentes cujos relacionamentos afetivo-sexuais tinham de 6 a 10 anos de 
duração subiu de 8% em 2004 para 11% em 2012. O percentual de pessoas 
cujos relacionamentos afetivo-sexuais tinham entre 1 e 5 anos de duração 
caiu ligeiramente, indo de 39,3% em 2004 para 36,0% em 2012. Possivelmente 
relacionado ao perfil mais jovem da amostra de 2012, o percentual de rela-
cionamentos com menos de 1 ano de duração subiu, passando de 40,9% em 
2004 para 45,0% em 2012.
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I  GRÁFICO 24  I  Tempo do relacionamento afetivo atual

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 305 entrevistad@s
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Entre 2004 e 2012, o percentual de pessoas envolvidas em relações afetivo/
sexuais de longa duração (mais de 5 anos) permaneceu relativamente está-
vel, em torno de 18%, apontando a importância da possibilidade, aberta a 
partir de 2011, de reconhecimento legal de tais uniões. Embora não atinja 
essa proporção (Gráfico 25), não é insignificante o número de pessoas que 
já formalizaram suas relações afetivo/sexuais, seja através do casamento civil 
(3,3%), seja através da união estável (5,9%).
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I  GRÁFICO 25  I  Formalização do relacionamento afetivo

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 305 entrevistad@s
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Comparando dados sobre parentalidade obtidos em 2012 com os de 2004, 
verifica-se um ligeiro aumento do percentual de entrevistados(as) que 
afirmaram ter filhos, indo de 12,6 % (65 pessoas) para 13,2% (75 pessoas) 
(Gráfico 26). Na maior parte dos casos (72%, 54 respondentes), os filhos 
provieram de “relacionamento heterossexual anterior”. Em 12% dos casos 
(nove pessoas), os(as) respondentes declararam considerar como seus os 
filhos dos(as) parceiros(as) e apenas três pessoas disseram ter adotado filhos 
legalmente com seus(suas) respectivos(as) parceiros(as). 

I  GRÁFICO 26  I  Filhos
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 570 entrevistad@s

Refletindo em parte o percentual de pessoas que se disseram “casadas” e o 
perfil relativamente jovem da amostra, temos, conforme se vê no Gráfico 
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27, que o grupo majoritário é composto pelos que moram com “familiares”, 
perfazendo 48,2% (eram 42,6% em 2004). Enquanto o número dos que afir-
maram residir “sozinhos” manteve-se estável (eram 22,5% em 2004 e 22,6%, 
em 2012), a porcentagem dos que residiam com “companheiro(a)” passou de 
23,8% para 18,9%, percentual próximo dos(as) que se disseram “casados/as”, 
que, como vimos, atingiu 16,8% da amostra (acima, Gráfico 22).

I  GRÁFICO 27  I  Com quem reside atualmente (respostas múltiplas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 570 entrevistad@s
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4. POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL

Como também destacado na pesquisa de 2004, temos um nível relativamen-
te alto de politização dos(as) participantes da Parada de 2012, evidenciado 
no índice 52% alcançado por aqueles(as) que afirmaram ter comparecido à 
Parada por razões de ordem política (“por solidariedade com amigos(as) e/
ou parentes LGBT” ou “para que os homossexuais tenham mais direitos”). Tal 
politização é ainda mais forte entre as pessoas LGBT entrevistadas, chegando 
a 69% das mulheres homossexuais. Isto se reflete em parte na significativa 
experiência declarada pelos respondentes de participação em movimentos 
sociais, grupos políticos e associações de diferentes feitios, 62,1% (Gráfico 28). 



64 

Coleção Documentos

Em relação a este tópico, verificamos que o percentual de entrevistados(as) 
que afirmaram participar de algum movimento social se manteve pratica-
mente inalterado, uma vez que em 2004 representava 62% da amostra. 

I  GRÁFICO 28  I  Associativismo e participação em movimentos sociais  
(múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 570 entrevistad@s
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Como se vê no Gráfico 29, a declaração de participação em algum tipo de 
movimento social varia sensivelmente segundo OSeIG agregada, sendo ex-
periência mais comumente relatada entre homens homossexuais (47,5%)
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I  GRÁFICO 29  I  Entrevistad@s que participaram de movimentos sociais por  
sexualidade agregada

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 345 entrevistad@s
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Embora a maioria dos(as) entrevistados(as) (61%) tenha declarado conhecer 
alguma lei aprovada ou em discussão que beneficie a população LGBT no 
Brasil, é significativo, entre os respondentes de 2012, o número dos(as) que 
não conhecem qualquer legislação a este respeito (38,3%) (Gráfico 30).

I  GRÁFICO 30  I  Conhecimento sobre lei aprovada ou em discussão que beneficie a 
população LGBT no Brasil
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 569 entrevistad@s
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Como se vê nos Gráficos 31 e 32, embora o grau de conhecimento de legisla-
ção aprovada ou em discussão que proteja ou promova direitos da população 
LGBT varie pouco segundo as OSeIG agregadas, ele é fortemente influenciado 
pela idade dos(as) respondentes, indo de 35,4%, entre os/as que tinham até 
18 anos a 74,6% entre os que tinham 40 anos ou mais.

I  GRÁFICO 31  I  Entrevistad@ que tem conhecimento de lei aprovada ou em discussão 
que beneficie a população LGBT no Brasil por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 32  I  Entrevistad@ que tem conhecimento de lei aprovada ou em discussão 
que beneficie a população LGBT no Brasil por faixa etária
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris NS/NRSim Não conheço

Conforme se vê no gráfico Gráfico 33, as leis ou as propostas de lei mais 
conhecidas dizem respeito ao reconhecimento de relações conjugais (40,1% 
dizem conhecer legislação ou proposta de legislação relativa ao casamento 
civil e 27,1%, à união estável) e à criminalização da homofobia, referida por 
19,6% dos(as) respondentes. 
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I  GRÁFICO 33  I  Lei aprovada ou em discussão que beneficie a população LGBT no Brasil 
(múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 347 entrevistad@s
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Serviços e campanhas voltadas para a população LGBT no estado do Rio de Ja-
neiro permanecem amplamente desconhecidos dos(as) respondentes (69,4%). 
Aqueles(as) que conhecem (28,7%), citam com maior frequência o “Rio Sem 
homofobia” (27,8%), seguido por referências a grupos/ativistas/ONGs (14,2%) 
e campanhas de prevenção de DST e HIV AIDS (10,5%) (Gráficos 34 e 35).
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I  GRÁFICO 34  I  Conhecimento sobre algum serviço ou campanha voltada para LGBT no 
estado do Rio de Janeiro

Não
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NS/NR
1,9%

Sim
28,7%

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 565 entrevistad@s

I  GRÁFICO 35  I  Serviço ou campanha voltada para LGBT no estado do Rio de Janeiro 
(múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 162 entrevistad@s
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Embora 162 pessoas tenham afirmado conhecer algum serviço ou alguma 
campanha voltada especificamente para a população LGBT no estado do Rio 
de Janeiro, apenas 28 (17,3 %) disseram ter procurado um desses serviços 
(Gráfico 36).

I  GRÁFICO 36  I  Procura por algum serviço ou campanha voltada para LGBT no estado 
do Rio de Janeiro

Não
75,3%

NS/NR
7,4%

Sim
17,3%

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 162 entrevistad@s

Dos(as) 28 entrevistados(as) que declararam ter recorrido a algum serviço vol-
tado à população LGBT no estado, cinco (17,9 %) mencionaram algum “Serviço 
de saúde/prevenção/testagem DST/HIV/AIDS”; quatro (14,3 %) procuraram 
algum “Centro de Referência LGBT”; quatro (14,3 %) disseram ter recorrido a 
alguma “ONG”; três (10,7 %) procuraram o “Disque-Rio Sem Homofobia”; um 
(3,6 %) mencionou a “Parada LGBT” e 12 pessoas (42,9 %) não souberam ou 
não quiseram responder (Gráfico 37). 
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I  GRÁFICO 37  I  Serviço ou campanha voltada para LGBT procurados no estado do Rio 
de Janeiro (múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 28 entrevistad@s

0% 5% 10% 15% 20%

Serviço de saúde/prevenção/
testagem DST/HIV/AIDS

Centro de referência LGBT

ONG

Disque Rio 
Sem Homofobia

Parada LGBT 3,6

                          10,7

                           14,3

                           14,3

                            17,9

% de entrevistad@s

Finalmente, em relação à política e à participação, a pesquisa indagou sobre 
a avaliação quanto ao governo da presidente Dilma Rousseff, no que diz res-
peito às políticas implementadas em defesa dos direitos LGBT no Brasil. Em 
que pese o elevado percentual daqueles que responderam não ter opinião 
formada sobre o assunto, de um modo geral, o conjunto mais expressivo 
dos(as) entrevistados(as) não conseguiu ver diferenças entre o governo Dilma 
e os dois mandatos anteriores de Luiz Inácio Lula da Silva (Gráfico 38). 
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I  GRÁFICO 38  I  Governo Dilma na defesa dos direitos LGBT no Brasil

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 568 entrevistad@s
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5. DISCRIMINAÇÕES E AGRESSÕES HOMOFÓBICAS

Quanto aos dados sobre vitimização, nota-se que houve um significativo 
aumento entre os(as) que declararam já ter sofrido, em razão de sua OSeIG, 
algum tipo de discriminação (de 64,8% em 2004 para 69,8% em 2012) ou 
agressão (de 61,5%, em 2004, para 63,9%, em 2012) (Gráfico 39).

I  GRÁFICO 39  I  Incidência de discriminação e de agressão (ao menos uma experiência)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 361 agredid@s e 398 discriminad@s
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5.1 DISCRIMINAÇÕES

Sobre os contextos em que a discriminação foi vivida, quando comparados os 
resultados de 2004 com os de 2012, nota-se que permanece a mesma hierar-
quia que separa os contextos em que ela é mais frequente daqueles em que 
ela é mais rara. Em 2012, tais experiências foram mais comuns entre amigos e 
vizinhos (31,8% contra 33,5% em 2004), escola/faculdade (30,9% contra 26,8% 
em 2004); ambiente familiar (30,7% contra 27% em 2004), ambiente religio-
so (29,2% contra 20,6% em 2004); comércio e locais de lazer (23,4% contra 
18% em 2004); no trabalho (13,9% contra 11,7% em 2004); e, finalmente, em 
serviços de saúde (9,3% contra 11,1% em 2004). Verifica-se um significativo 
aumento de experiências de discriminação, sobretudo em ambiente religioso, 
comércio/locais de lazer e escola/faculdade que, em relação a 2004, subiram, 
respectivamente, 8.6, 5.4 e 4.1 pontos percentuais. O único contexto em que 
se reporta uma diminuição de experiências de discriminação foi o dos servi-
ços de saúde, embora um número não desprezível de respondentes tenha 
relatado ter sido impedidos de doar sangue (13,4%) (Gráfico 40).

I  GRÁFICO 40  I  Modalidades de discriminação (múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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As experiências de discriminação (e também de agressão) continuam variando 
segundo distintos contextos de sociabilidade e diferentes OSeIG. Para me-
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lhor visualizar esse tipo de variação, criamos três novas categorias analíticas, 
através das quais agregamos as experiências de discriminação segundo os 
contextos sociais de maior ou menor grau de intimidade em que ocorrem. 
Sendo assim, sob a categoria “impessoal” reunimos experiências de discrimi-
nação ocorridas em contextos sociais mais públicos, como serviços de saúde, 
locais de comércio ou de lazer e delegacias. Sob a categoria “intermediária”, 
reunimos ocorrências de discriminação em contextos sociais que envolvem 
conhecidos, sem que estejam necessariamente presentes relações de inti-
midade, como escolas, trabalho e igrejas. Por fim, sob a categoria “pessoal”, 
agregamos discriminações vivenciadas em contextos sociais mais íntimos e 
de modo geral afetivamente mais densos, como a família, amigos e vizinhos.

Os dados assim agrupados mostram-se fortemente influenciados pela OSeIG. 
As pessoas registradas ao nascer como do sexo masculino tendem a relatar 
mais frequentemente discriminações em contextos mais públicos, enquanto 
as que foram registradas como do sexo feminino o fazem em contextos mais 
íntimos (ver Gráfico 41).

I  GRÁFICO 41  I  Especificidades da discriminação por sexo de registro  
(múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Os percentuais foram calculados em relação

 ao total de descriminados por sexo de registro
 (feminino = 142; masculino = 254)
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Se mulheres homossexuais experimentaram com frequência a discriminação 
em contextos pessoais, para homens homossexuais ela foi mais comum em 
contextos impessoais ou intermediários (Gráfico 42). Assim, enquanto 34,7% 
das mulheres homossexuais disseram ter sido discriminadas em ambiente fa-
miliar, apenas 26,8% dos homens homossexuais declararam o mesmo (Gráfico 
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43). Em espaços educacionais, essa proporção se inverte, sendo que, entre 
homens homossexuais, 36,2% declararam ter vivido aí alguma experiência 
de discriminação, contra 21,6% das mulheres homossexuais que declaram 
o mesmo (Gráfico 45).

I  GRÁFICO 42  I  Especificidades da discriminação por sexualidade agregada 
(múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Os percentuais foram calculados em relação ao 
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I  GRÁFICO 43  I  Discriminação em ambiente familiar por sexualidade agregada
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Nos gráficos abaixo (44 a 51), apresentamos os contextos sociais em que a 
discriminação foi experimentada, segundos as diferentes OSeIG agregadas. 
Os gráficos estão dispostos segundo o grau de intimidade que marca cada 
contexto, indo dos mais íntimos (família, amigos e vizinhos) em que, como se 
vê, há pouca variação no nível de discriminação experimentada segundo as 
diferentes OSeIG, passando para os intermediários (escolas, trabalho, igrejas 
e serviços de saúde), para chegar aos menos íntimos ou mais públicos (locais 
de comércio ou de lazer e delegacias), em que as experiências mostram-se 
mais diferenciadas. Note-se que a incidência de experiências de discrimi-
nação é sempre mais alta entre pessoas trans, chegando a mais de 50% em 
ambientes religiosos.
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I  GRÁFICO 44  I  Discriminação por amigos ou vizinhos por sexualidade agregada
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris Sim Não

I  GRÁFICO 45  I  Discriminação na escola ou faculdade por sexualidade agregada
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris Sim Não
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I  GRÁFICO 46  I  Discriminação em local de trabalho/emprego por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 47  I  Discriminação em ambiente religioso por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 48  I  Discriminação em comércio ou locais de lazer por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 49  I  Discriminação em serviços de saúde por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 50  I  Discriminação no ato de doar sangue por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 51  I  Discriminação por policiais ou mau atendimento em delegacias por 
sexualidade agregada
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NR/NLFonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris Sim Não

5.2 AGRESSÕES 

Em relação às agressões (ver Gráfico 52), não percebemos variação significa-
tiva entre os anos de 2004 e 2012, permanecendo a agressão verbal como a 
experiência mais comum (em 2004, 54,5% declararam ter sofrido este tipo 
de agressão e 54,5% em 2012). A agressão física percebida como motiva-
da pela OSeIG do(a) respondente, que atingiu 18,7% em 2004, apresentou 
ligeiro decréscimo em 2012, ficando em 16,3%. Não tendo sido objeto de 
investigação em 2004, o assédio sexual atingiu uma proporção significativa 
de respondentes (28%). 
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I  GRÁFICO 52  I  Modalidade de agressão

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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A agressão verbal continua vitimando mais frequentemente pessoas trans 
(75,7%) e homens homossexuais (57,6%). Em relação a travestis e transexu-
ais, nota-se um grande aumento deste tipo de agressão se comparada com 
2004, quando atingiu 57,6% deles(as). Agressões físicas são mais comuns 
entre pessoas trans (29,7%), diminuindo significativamente entre mulheres 
homossexuais (12%) e bissexuais (2,6%). A violência sexual/estupro tam-
bém se distribui diferencialmente segundo as distintas OSeIG, sendo mais 
comumente reportado entre pessoas trans (21,6%) e menos entre mulheres 
bissexuais (2,6%). Tais dados estão representados abaixo por dois conjuntos 
de gráficos. O primeiro deles (Gráficos 53, 54, 55, 56 e 57) organiza-os a partir 
das diferentes OSeIG; o segundo conjunto, a partir das diferentes modalidades 
de agressão (Gráficos 58, 59, 60, 61, 62, 63).
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I  GRÁFICOS 53 - 54  I  Homem homossexual - Mulher homossexual
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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Mulher bissexualI  GRÁFICOS 55 - 56  I  Homem bissexual - Mulher bissexual

Agressão física

Assédio sexual

Agressão verbal/
ameaça de agressão

Chantagem ou extorsão

Violência sexual/estupro

Boa-noite, Cinderela

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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I  GRÁFICO 57  I  Trans
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
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I  GRÁFICO 58  I  Agressão física por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 59  I  Agressão verbal/ameaça de agressão por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 60  I  Boa-noite, Cinderela por sexualidade agregada

0% 20% 40% 60% 80% 100%

% de entrevistad@s

Distribuição geral

Outra/Nenhuma/NS/NR

Mulher bissexual

Homem bissexual

Trans

Mulher homossexual

Homem homossexual 2,6

8,1 89,2

2,6

2,7

0,6

0,7

0,6 98,8

96,7

5,1 94,9

97,4

2,3 96,8 0,9

100

NR/NLFonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris Sim Não

I  GRÁFICO 61  I  Violência sexual/estupro por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 62  I  Chantagem ou extorsão por sexualidade agregada
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I  GRÁFICO 63  I  Assédio sexual por sexualidade agregada
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Como em 2004, após indagar sobre os tipos de agressões sofridas, questão 
que comportava múltiplas respostas, os(as) respondentes foram mais uma 
vez instados a apontar qual delas teria sido, do seu ponto de vista, “a mais 
grave ou mais marcante”.39 Foi sobre a agressão reportada (nos casos de 
resposta única) e sobre a escolhida como mais grave (nos casos em que se 
reportava mais de uma delas) que o questionário entrava em detalhes sobre 
onde teria ocorrido, quem teria sido o responsável e para quem o fato teria 
sido relatado. Assim, os dados que seguem dizem respeito a esse conjunto 
de agressões (ver Gráfico 64, abaixo). Note-se que as agressões físicas, que 
atingiram 16,3% da amostra, aparecem entre as mais relevantes para 26,8% 
dos(as) respondentes.

I  GRÁFICO 64  I  Agressão mais grave ou mais marcante
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 191 entrevistad@s que sofreram 

mais de um tipo de agressão

Embora as experiências de agressão tenham se intensificado em casa (au-
mentando de 15,1% em 2004 para 16,9% em 2012), na escola/faculdade 
(subindo de 10% para 13,9%) e principalmente no trabalho (aumentando de 
4,8%, para 12,5%); elas diminuíram significativamente em espaços públicos, 

 39 Importante salientar que no universo pesquisado ao menos 194 pessoas (34%) sofreram mais de um tipo de 
agressão.
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como ruas, shoppings, praças, parques e praias, (caindo de 58,5% em 2004 
para 47,4% em 2012), e em estabelecimentos comerciais (caindo de 8% para 
2,8%). Corroborando a constatação de que o número de relatos de violência 
homofóbica decresceu em espaços públicos, o número de agressões cujos 
autores foram “desconhecidos” caiu de 49,7%, em 2004 para 38,5 % em 2012 
(Gráficos 65 e 66). 

Ao expressivo aumento das experiências de agressão vividas em locais de 
trabalho corresponde o aumento das agressões cujos autores foram colegas 
de trabalho (aumentando de 1,9% em 2004 para 5,8% em 2012) e chefe 
(crescendo de 0,9% para 2,8%) (Gráfico 67). Talvez correlacionado a esse au-
mento no número de experiências de agressão nos locais de trabalho, temos 
o fato de que assumir OSeIG não-normativa tornou-se mais comum nesses 
ambientes (como visto no Gráfico 18). 

I  GRÁFICO 65  I  Local da agressão

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 361 agredid@s
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I  GRÁFICO 66  I  Agressores (múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 361 agredid@s
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Em relação aos contextos sociais em que a agressão foi vivida (local da agres-
são), recorreu-se à mesma agregação feita para os casos de discriminação, 
classificando os contextos conforme o grau de intimidade que caracteriza 
as relações predominantes em cada um. Como se vê no gráfico abaixo (Grá-
fico 67) as agressões relatadas acontecem, de modo geral, de forma mais 
frequente em contextos impessoais.
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I  GRÁFICO 67  I  Especificidades da agressão (múltiplas respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Os percentuais foram calculados em relação 

ao total de 361 agredid@s
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Mas novamente aqui percebe-se que mulheres homossexuais e bissexuais 
tendem a ser vitimizadas de maneira mais marcante em contextos envolvendo 
a casa, a vizinhança e as relações de amizade (Gráfico 68).

I  GRÁFICO 68  I  Especificidades de agressão por sexualidade agregada (múltiplas 
respostas)

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Os percentuais foram calculados em relação ao 
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Também como em 2012 interessou-nos se e para quem a agressão sofrida 
foi relatada e para quem. Nesse sentido, verifica-se um aumento significativo 
dos(as) que declararam ter contado a alguém a agressão sofrida (de 55,4%, 
em 2004 para 66,2% em 2012). O relato aconteceu principalmente para ami-
gos (indo de 39,9% em 2004 para 48,2% em 2012), familiares (de 15,5% para 
24,1%), mas também para policiais (de 9,8% para 13,9%) (Gráficos 69 e 70).

I  GRÁFICO 69  I  Relatou a agressão
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Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 361 agredid@s

I  GRÁFICO 70  I  Para quem relatou a agressão

Fonte: LIDIS/CLAM/SUPERDIR/Grupo Arco-Íris
Nota: Total de 361 agredid@s
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6. OBSERVAÇÕES FINAIS

Ressalvadas as particularidades metodológicas desse survey, talvez seus 
resultados sejam os que mais se aproximam do que seria o quadro geral de 
violações de direitos da população LGBT no estado do Rio de Janeiro. Ao 
menos é a única pesquisa de vitimização recente que temos e que, como 
outras pesquisas deste tipo, poderia orientar as ações públicas nessa área. 
Mesmo aproximativamente, seus resultados desenham a realidade na qual os 
novos dispositivos de segurança e cidadania buscam intervir. É à análise do 
modo como violações como as até aqui descritas chegam a tais dispositivos 
na forma de uma demanda e o modo como eles têm reagido a ela que nos 
dedicamos no restante deste livro. Antes de prosseguir lembramos que se o 
que temos chamado até aqui de “agressões” pode ser agora registrados nas 
delegacias como crimes de motivação homofóbica, as discriminações por 
homofobia permanecem não codificadas por nossa legislação penal e suas 
vítimas só poderão denunciá-las em dispositivos voltados à promoção de 
direitos humanos, como o Disque LGBT, o Disque 100 e os próprios Centros 
de Cidadania LGBT do estado.
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V. VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA NO RIO DE JANEIRO  
A PARTIR DE DADOS POLICIAIS

1. INTRODUÇÃO

Os dados que fundamentam a análise que segue foram produzidos pelo 
Instituto de Segurança Pública (ISP), autarquia da Secretaria Estadual de 
Segurança Pública responsável pela sistematização e a produção de infor-
mação sobre violência e criminalidade no estado do Rio de Janeiro. Tendo 
como base os registros de ocorrência lavrados em delegacias de todo o 
estado, as informações produzidas permitem realizar uma fotografia da 
violência homofóbica a partir dos casos que chegam até as autoridades 
policiais. Portanto, não se trata de um diagnóstico ou quantificação das ma-
nifestações de “homofobia” no estado do Rio de Janeiro, mas de uma leitura 
desde os registros de ocorrência realizados em delegacias de polícia. Assim, 
isto nos leva a crer que os dados aqui apresentados, ainda que de grande 
importância para conhecer aspectos daquilo que vem sendo chamado de 

“violência homofóbica”, devem ser observados segundo a compreensão dos 
filtros que os produzem. Também é preciso considerar as diferenças entre 
as manifestações de homofobia no cotidiano de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais, como reveladas por pesquisas de vitimização, e as 
situações que são efetivamente levadas às delegacias, o que aponta para a 
existência de subnotificação no que se refere aos dados do ISP. Como vimos 
acima, apenas 13,9% dos(as) entrevistados(as) pela Pesquisa da Parada 2012 
que sofreram algum tipo de agressão procuraram policiais ou delegacias 
(ver seção IV, Gráfico 70).
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Mesmo sem poder determinar com precisão sua dimensão, podemos sugerir 
inicialmente quatro razões para tal subnotificação: 1. O reconhecimento de 
que a “homofobia” não é tipo penal e o desconhecimento da possibilidade 
de seu registro como “motivo presumido” implicam a ideia de que não existe 
razão ou garantia legal que justifique a busca de uma Delegacia Policial; 2. 
A avaliação negativa do sistema de segurança como garantidor de direitos, 
reconhecido publicamente pelas violações produzidas por seus agentes, faz 
com que boa parte da população opte pela distância/não procura, mesmo em 
situações em que poderia (ou deveria) acessá-lo; 3. Para realizar esse tipo de 
denúncia (e também registrá-la), é preciso ter determinada expertise/apren-
dizado social que permita identificar atos específicos como homofóbicos; 4. 
Procurar uma delegacia para denunciar situações dessa natureza supõe, em 
muitos casos, tornar públicos aspectos da vida pessoal que a vítima pode 
querer manter no âmbito privado. 

É também importante esclarecer preliminarmente que as informações aqui 
trabalhadas não são registradas pela polícia com interesse acadêmico, dando 
lugar a certa imprecisão no preenchimento dos campos de informação do 
formulário de atendimento das/nas delegacias e tornando necessária, em 
muitos casos, sua reclassificação pelos pesquisadores. As denúncias que se 
referem aos crimes realizados com a motivação presumida de homofobia são 
tratadas/identificadas pela polícia nos termos das figuras legais já definidas 
pelo Código Penal e, para serem aqui trabalhadas e poderem ser comparadas 
com informações oriundas de outras fontes, foi necessário reclassificá-las 
em seis categorias englobantes: “agressões físicas”40, “agressões sexuais”41, 

“agressões verbais”42, “crimes de lucro”43, “violência letal”44 e “outros”45.

Ao mesmo tempo, foi preciso construir uma tipologia dos locais ou ambientes 
onde a violência com motivação presumidamente homofóbica teve lugar, 
considerando as distintas formas de sociabilidade que lhes são subjacentes 
e os graus de envolvimento e pertencimento dos sujeitos. Tendo por base 
esta reflexão, definimos as seguintes modalidades: “ambiente doméstico/

40   Entre os delitos reunidos como “agressões físicas” estão “lesão corporal”, “vias de fato” e “exercício arbitrário das 
próprias razões”.

41   Agregados a partir de “agressões sexuais”, estão delitos como “assédio sexual”, “ato obsceno” e “estupro”.
42   Por “agressão verbal”, estamos incluindo, entre outros, “calúnia”, “injúria”, “difamação” e “ameaça”.
43   Para esta análise, consideramos como “crimes de lucro”: “apropriação indébita”, “estelionato”, “violação de domi-

cílio”, “furto” e “roubo”.
44   Estão reunidos: “homicídio”, “tentativa de homicídio” e “roubo seguido de morte”.
45   Classificação do Instituto de Segurança Pública.
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vizinhança”, “ambiente de ensino”, “ambiente de trabalho”, “ambiente reli-
gioso”, “local público”46, “via pública”47 e “outros”48 como englobantes de uma 
variedade de tipos indicados nos registros de ocorrência.

Por fim, a última reclassificação49 se deu a partir da observação da relação 
existente (ou não) entre vítima e autor do delito. Assim, reagregamos rela-
ções em cinco categorias: “amigos, conhecidos e vizinhos”, “desconhecidos”, 

“familiares e relações afetivo/sexuais”, “relações de trabalho” e “outros”50.

No que se refere à imprecisão dos dados, dois aspectos devem ainda ser 
ressaltados. De um lado, temos o não preenchimento/ausência de informa-
ções em alguns campos do registro, fragilizando possíveis interpretações. 
Assim, por exemplo, em 10% dos delitos denunciados não havia indicação 
sobre o tipo de relação que envolvia vítimas e autores, ou ainda, para o 
mesmo tipo de informação, em 6,9% dos casos havia a indicação de um 
genérico e pouco claro “outros”. De outro lado, em vários registros não 
parecia haver qualquer relação direta, apreensível a partir dos dados 
disponibilizados pelo ISP, entre o delito denunciado e a indicação de 
homofobia como a causa motivadora51. Essa dificuldade de identificação 
da homofobia como motivação pode ser exemplificada em casos em que 
a denúncia é registrada simplesmente como “Código Eleitoral”, “Falta de 
Habilitação, Proibição Dirigir Veículo Automotor”, ou “Omissão de Cautela 
na Guarda ou Condução de Animais”.

46   Nós nos referimos a estabelecimentos públicos, como bares, restaurantes, shoppings, comércios/lojas etc.
47   Entre os locais reunidos em “via pública” estão as ruas, avenidas, praças, praia etc.
48   Classificação do Instituto de Segurança Pública.
49   É claro que outras agregações foram realizadas, como faixa etária, bairros da cidade do Rio de Janeiro etc., mas 

essas acompanharam formulações já canônicas em outros estudos que envolvem a mensuração de grupos, 
espaços, populações. Em razão disso, não nos deteremos em sua especificação aqui.

50   Classificação do Instituto de Segurança Pública.
51   Ressaltamos que os dados disponibilizados não incluíam o texto dos boletins de ocorrência, o que poderia dar 

algumas pistas sobre a dinâmica de certos fatos denunciados.
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2. DESCRIÇÃO DAS DENÚNCIAS

Em função de uma solicitação do LIDIS e do CLAM ao ISP, tivemos acesso 
aos dados das denúncias em que se registrava “homofobia” como motivação 
do delito, realizadas entre agosto de 2009, mês de implantação deste dis-
positivo, e julho de 2013, mês em que solicitamos a informação. Como em 
cada boletim ou registro de ocorrência (R.O.) é possível fazer mais de uma 
denúncia, isto é, indicar mais de um delito ou violação contra uma vítima 
ou mais em uma mesma situação, o número de denúncias é obviamente 
maior que o número de registros de ocorrência. Desse modo, trabalhamos 
aqui com 1.180 denúncias, correspondentes a 691 registros de ocorrência. 
Como ocorre com os delitos, também é possível indicar mais de uma vítima 
por R.O., fazendo com que nosso banco de dados comporte um total de 
964 denunciantes ou vítimas.

Entre as denúncias realizadas, o maior número tratou de violências que 
podem ser indexadas como “agressão verbal” (54,4%), seguida de “agressão 
física” (23,7%), “crimes de lucro” (15,3%), “violência letal” (2,4%) e “agressão 
sexual (1%)” (Gráfico 71). Quando comparados aos dados sobre vitimização 
levantados durante a Pesquisa realizada na 17ª. Parada do Orgulho LGBT – 
Rio/2012, percebe-se que, embora as percentagens de relatos/denúncias 
de “agressão verbal” e “crimes de lucro”52 sejam coincidentes ou muito 
próximos (as porcentagens obtidas naquela pesquisa foram de 54,5% e 
11,5%, respectivamente), no conjunto de casos levados às delegacias no-
ta-se uma porcentagem mais alta de “agressões físicas” (23,5% segundo os 
dados do ISP e 16,3% de acordo com a Pesquisa da Parada) e muitíssimo 
mais baixa de “crimes sexuais” (1% entre os delitos denunciados e 7,4% 
das violências citadas naquela pesquisa. Ver seção IV desse livro, Gráfico 
52). Provavelmente, há ainda inúmeras barreiras para que este último 
tipo de denúncia, que envolve aspecto muito íntimo da vida dos sujeitos,  
chegue às delegacias.

52   No Gráfico 52, na seção IV desse livro, temos que a soma de relatos de “boa noite cinderela” e “chantagem ou 
extorsão”, que atinge 13,5% deles, corresponderia ao que aqui se designa como “crime de lucro”.
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I  GRÁFICO 71  I  Tipos de delitos

Fonte: ISP/RJ
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O alto índice de denúncias de “agressão verbal” deve ser compreendido con-
textualmente. Como dissemos, muitos dos registros de ocorrência denunciam 
mais de um crime (são 691 registros para 1.180 delitos). Nesse sentido, é 
plausível que delitos indexados como “agressão verbal” acompanhem outras 
modalidades de denúncias.

A partir da maneira como as informações existentes estão dispostas nos dados 
organizados pelo ISP, é possível sugerir que a primeira linha de descrição do 
delito representaria o “crime principal” do R.O., o que possibilitaria qualificar 
um pouco mais a nossa leitura a respeito das diferentes situações. Em geral, 
nessa linha são preenchidos os crimes que juridicamente ocupariam um 
lugar de “maior gravidade”: homicídio, lesão corporal, ameaça, injúria etc. 
Tomando essa primeira linha de descrição dos delitos como a que corresponde 
ao crime principal, podemos verificar a redução de 9,5% dos casos reunidos 
como “agressão verbal” e o aumento de 4,8% das “agressões físicas” e 3,6% 
dos “crimes de lucro” (Gráfico 72).
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I  GRÁFICO 72  I  Delitos registrados como principais x total de delitos
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Embora ocorra uma queda de quase 10% quando consideramos apenas os 
delitos principais, é oportuno destacar que as violências reunidas na categoria 

“agressão verbal” continuam sendo as mais denunciadas, o que indica uma 
relativa difusão de determinado sentido de homofobia que a aproxima da 
injúria, da humilhação, da chacota. Esses dados ganham ainda mais relevân-
cia quando lembramos que, em situações de homofobia, são justamente as 
agressões verbais os elementos que, em geral, são secundarizados, muitas 
vezes interpretadas como “piada”, “brincadeira”, “coisa dita da boca para fora” 
etc. No entanto, o grande número de registros dessas violências chama a 
atenção para uma possível mudança nesse cenário.

Como se pode ver no Gráfico 73, quanto à distribuição por local do delito 
denunciado, eles se concentram em “via pública” (35,6%); em “ambiente 
doméstico/vizinhança” (31,4%) e em “local público”, como estabelecimentos 
comerciais etc. (24%). 
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I  GRÁFICO 73  I  Local das ocorrências 
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Também nos números da pesquisa de vitimização acima apresentados (ver na 
seção IV, Gráfico 65), vemos que locais como ruas, parques, praças concentram 
a maior parte das ocorrências (47,4%). Porém, quando comparamos com os 
dados de vitimização obtidos na pesquisa realizada durante a Parada do Orgu-
lho 2012, o número de relatos de agressões em ambiente de ensino, trabalho e 
mesmo religioso é sensivelmente mais alto do que os registrados pela polícia. 
O reduzido número de denúncias à polícia de situações ocorridas em tais locais 
talvez se explique pelo fato de que estes têm seus próprios mediadores/líderes 
legítimos, e que talvez seja mais comum que os conflitos que lá ocorram sejam 
arbitrados por essas figuras, não se recorrendo a atores externos – como a polí-
cia ou a justiça. Em relação às igrejas, vale destacar que o (re)conhecimento das 
possibilidades de homofobia nesse âmbito talvez iniba a presença/convivência 
de pessoas LGBT, reduzindo a possibilidade de ocorrência de conflitos. De 
todo modo, como nesses ambientes circulam pessoas que possivelmente são 
conhecidas, o custo social e subjetivo de denunciá-las à polícia pode também 
ser ponderado pelas vítimas antes de tomarem tal atitude.

A respeito da distribuição regional dessas denúncias no estado, temos que a 
maior parte delas se deu na capital (60,9%) ou na Região Metropolitana do 
Rio de Janeiro (23,6%), como pode ser visto no Gráfico 74. A concentração 
de grande parcela da população do estado nessas duas regiões condiciona, 
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obviamente, a maior preponderância de denúncias. O histórico das duas 
regiões na trajetória de mobilização do movimento LGBT e também o fato 
de nelas o Programa Rio Sem Homofobia ser mais divulgado podem ser 
elementos importantes que favorecem a existência de um número maior 
de denúncias nessas áreas. No entanto, há uma concentração de casos na 
capital que supera o seu contingente populacional. Segundo dados do Censo 
2010, 39,5% da população fluminense residem na capital, enquanto 34,7% se 
concentram na Baixada Fluminense, ou seja, se compararmos os dois índices, 
há um acréscimo de 21,4% em relação ao índice geral para a cidade do Rio 
de Janeiro, e uma redução de 11,1% para a Região Metropolitana.

Uma interpretação possível deve considerar que o modelo de desenvolvi-
mento local construiu-se de modo a concentrar na capital a maior oferta 
de serviços públicos, de lazer e mesmo trabalho. Portanto, ainda que uma 
parcela considerável da população resida fora da capital, uma parcela igual-
mente considerável circula por ela. Como se registra a ocorrência no local do 
fato e não de residência das vítimas, é compreensível a alta concentração de 
denúncias na cidade do Rio de Janeiro.

I  GRÁFICO 74  I  Região do estado onde ocorreu o delito
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Ao observamos a distribuição de ocorrências na capital fluminense (Gráfico 
75 e Figura 1), é possível identificar certa concentração de casos na zona norte 
(25,2%) e no Centro (21,1%) da cidade, ainda que as três delegacias policiais 
com o maior número de registros estejam situadas em outras regiões: 32ª DP 
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(Taquara) com 33, 35ª DP (Campo Grande) com 24, e 12ª DP (Copacabana), 
com 21 registros de ocorrência. 

I  GRÁFICO 75  I  Distribuição de delitos na cidade do Rio de Janeiro
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Caso tenhamos como referência os bairros da cidade do Rio de Janeiro, po-
demos observar a concentração em três principais bairros: Jacarepaguá (77 
delitos), Centro (47) e Campo Grande (37).

I  FIGURA 1  I  Distribuição de delitos no Rio de Janeiro

 
Nenhum  20 a 30 delitos
1 a 10 delitos Centro (47) e Campo Grande (37 delitos)
11 a 20 delitos Jacarepaguá (77 delitos)
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A observação da faixa etária dos denunciantes (Gráfico 76) nos permite identi-
ficar que a maioria tinha entre 22 e 39 anos de idade (58%), sendo significativo 
que quase um terço dos casos (30,8%) diga respeito a denunciantes mais 
jovens, cuja idade se situava entre 22 e 29 anos.

I  GRÁFICO 76  I  Faixa etária das vítimas

Fonte: ISP/RJ
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Quanto ao sexo de denunciantes e denunciados (Gráfico 77), temos que, entre 
as denúncias realizadas, 65,5% foram feitas por homens e 34,5% por mulheres. 
Homens também são a maioria entre os denunciados: 75,3% contra apenas 
24,7% de mulheres. Ainda que não seja possível afirmar definitivamente, é 
bastante provável que a designação do “sexo”, feita por profissional da Polícia 
Civil, realize-se segundo o sexo de registro, o que incluiria entre os homens, 
além de gays e homens bissexuais, também travestis e mulheres transexuais.
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I  GRÁFICO 77  I  Sexo das vítimas e autores
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Já em relação à cor/raça do denunciante, é expressiva a maioria de “brancos” 
(54,1%), seguidos por “pardos” (33,2%) e “pretos” (9,9%). Assim como no caso 
anterior, há uma pequena variação positiva para “negros”, quando se passa 
aos supostos autores das violências. É interessante notar que estes índices 
apresentam uma pequena variação se comparados à distribuição da popula-
ção do estado do Rio de Janeiro a partir da cor/raça. Segundo o Censo 2010, 
47,4% da população seriam compostos de “brancos”; 39,3%, de “pardos”; e 
12,4%, de “pretos”. 

I  GRÁFICO 78  I  Cor da vítima
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Quanto ao nível de escolaridade (Gráfico 79), temos que os(as) denunciantes 
têm escolaridade relativamente alta, haja vista que 60,2% tinham ensino 
médico completo ou nível de escolaridade superior. 

I  GRÁFICO 79  I  Escolaridade das vítimas
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No que se refere à relação entre vítima e agressor (Gráfico 80), indicada no 
momento em que o R.O. é realizado, chama a atenção o grande número de 

“desconhecidos” (44,8%), seguido por amigos/conhecidos/vizinhos (17,6%), 
pessoas da família ou com quem o(a) denunciante manteve/mantém relações 
afetivo/sexuais (14,6%), e colegas vinculados ao trabalho (5,7%). A respeito 
deste indicador, é oportuno destacar o considerável número de registros 
em que não há essa informação (11%), como também os classificados como 

“outros”, 6,2%. Os dados provenientes das delegacias acompanham de perto, 
neste aspecto, os obtidos através da pesquisa de vitimização acima apresen-
tada (ver Gráfico 66, na seção IV deste livro).
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I  GRÁFICO 80  I  Tipo de relação entre vítima e ofensor

Fonte: ISP/RJ
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3. ALGUNS CRUZAMENTOS SIGNIFICATIVOS 
 
3.1 FAIXA ETÁRIA DA VÍTIMA E TIPO DE DELITO

Ao relacionarmos o tipo de crime com a faixa etária da vítima (Tabela 2 e 
Gráfico 81), observamos pequenas nuances nos dados. A preponderância das 
agressões verbais, presente no conjunto de denúncias registradas, permanece 
em todas as faixas etárias. Contudo, nota-se que, do total de jovens na faixa 
etária entre 19 e 21 anos, a diferença entre agressões verbais (43%) e os de-
litos classificados como “agressões físicas” (40%), segundo maior índice, é de 
apenas 3%, enquanto para o conjunto de todas as denúncias chega a 31,4%.
Uma aproximação maior entre os percentuais dos dois tipos de denúncia 
também se verifica na faixa mais jovem, até 18 anos53, em que se constata 
uma diferença de apenas 6,7 pontos percentuais (40,5% de agressões verbais 
e 33,8% de agressões físicas). Assim, denúncias de agressão física são muito 

53   Vale destacar que é nessa faixa etária, juntamente com a mais velha, acima de 60 anos, que se atingem os 
menores percentuais de denúncias relativas a agressões verbais: 40,5% e 43,2%, respectivamente.
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mais comuns nas faixas etárias mais jovens, atingindo seu patamar mais baixo 
entre os(as) denunciantes com mais de 60 anos (13,5%). Evidentemente, se 
observarmos as faixas mais velhas, a diferença em favor das agressões ver-
bais é superior à média de nosso universo54. Entre os(as) denunciantes com 
idades entre 30 e 39 anos, a diferença é de 41,8 pontos percentuais (60% de 
agressões verbais e 18,2% de agressões físicas); entre os(as) que tinham de 
40 a 49 anos, é de 41,7 pontos (62,9% de agressões verbais contra 21,2% de 
agressões físicas); e entre os que tinham de 50 a 59 anos, é de 42,8 pontos 
percentuais (57,1% para agressões verbais e 14,3% para agressões físicas). 

I  TABELA 2  I  Crime e faixa etária da vítima

54   Com exceção da última faixa, acima de 60 anos, cuja diferença é próxima do montante geral: 29,7% (43,2% das 
denúncias foram de agressões verbais contra 13,5% das físicas).

  FAIXA ETÁRIA

Total
  Até 18 

anos
De 19 a 
21 anos

De 22 a 
29 anos

De 30 a 
39 anos

De 40 a 
49 anos

De 50 a 59 
anos

Acima de 
60 anos

Violência 
letal

1 4 10 8 2 1 1 27

3,7% 14,8% 37% 29,6% 7,4% 3,7% 3,7% 100%

1,4% 3% 2,7% 2,5% 1,3% 1,4% 2,7% 2,3%

Agressão 
física

25 54 89 59 32 10 5 274

9,1% 19,7% 32,5% 21,5% 11,7% 3,6% 1,8% 100%

33,8% 40% 24,2% 18,2% 21,2% 14,3% 13,5% 23,6%

Agressão 
verbal

30 58 204 195 95 40 16 638

4,7% 9,1% 32% 30,6% 14,9% 6,3% 2,5% 100%

40,5% 43% 55,4% 60% 62,9% 57,1% 43,2% 55%

Agressão 
sexual

9 1 2 0 0 0 0 12

75% 8,3% 16,7% 0% 0% 0% 0% 100%

12,2% 0,7% 0,5% 0% 0% 0% 0% 1%

Crime de 
lucro

6 17 49 53 18 18 12 173

3,5% 9,8% 28,3% 30,6% 10,4% 10,4% 6,9% 100%

8,1% 12,6% 13,3% 16,3% 11,9% 25,7% 32,4% 14,9%

Outros

3 1 14 10 4 1 3 36

8,3% 2,8% 38,9% 27,8% 11,1% 2,8% 8,3% 100%

4,1% 0,7% 3,8% 3,1% 2,6% 1,4% 8,1% 3,1%

Total
 

74 135 368 325 151 70 37 1160

6,4% 11,6% 31,7% 28% 13% 6% 3,2% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: ISP/RJ
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I  GRÁFICO 81  I  Agressão verbal versus agressão física por faixa etária

Quanto à incidência dos “crimes de lucro” nas diferentes faixas etárias, ocorre 
o inverso do que se constata em relação às “agressões físicas”. Como vimos 
anteriormente, os delitos reunidos nesta categoria atingem 15% de todas 
as denúncias, constituindo-se no terceiro tipo mais frequente. Contudo, nas 
faixas etárias mais velhas, eles assumem o segundo lugar entre os mais fre-
quentemente denunciados (25,7%, entre os de 50 e 59 anos, e 32,4% entre 
os que tinham mais de 60 anos), ultrapassado apenas pelas agressões verbais 
(Tabela 2 e Gráficos 82 e 83). 

Ainda sobre a faixa etária mais jovem, especial atenção deve ser dada aos 
crimes de “agressão sexual”. Enquanto entre todos os delitos ele é o sexto mais 
frequentemente denunciado, com incidência geral de 1%, entre denunciantes, 
chega à terceira posição entre os que tinham até 18 anos, constituindo 12,2% 
das denúncias que os envolvem como vítimas55. Dos 12 boletins de ocorrên-
cia que registravam este tipo de delito, nove tinham como vítimas pessoas 
com menos de 18 anos. Entre os três restantes, um foi cometido contra um 
jovem com idade entre 19 e 21, e os outros dois também contra jovens, com 

55   Para tornar a compreensão mais clara, a faixa entre 19 e 21 anos, a segunda em termos de quantidade de 
denúncias, tem apenas 0,7% de seus registros indicados como “agressão sexual”.
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idades variando entre 22 e 29 anos. Portanto, todas as denúncias envolvendo 
agressões sexuais foram lavradas pela população jovem, principalmente por 
menores de 18 anos. 

I  GRÁFICO 82  I  Crimes de lucro e faixa etária
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I  GRÁFICO 83  I  Tipo de delito e faixa etária 
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3.2 SEXO DA VÍTIMA E TIPO DE DELITO

Como há uma presença mais expressiva de pessoas do sexo masculino, em 
quase todas as tipologias eles compõem a maioria das vítimas – próximo à 
sua participação geral entre todos os denunciantes (67,4% contra 32,4% do 
sexo feminino). A exceção é a representatividade de pessoas do sexo femini-
no entre os sujeitos que denunciaram “agressões sexuais”: oito casos foram 
denunciados por mulheres, enquanto quatro casos, por homens (Gráfico 84). 
Entre as mulheres, a incidência de “agressões sexuais” é quatro vezes maior 
do que entre homens (2,1% entre elas e apenas 0,5% entre eles). Além de as 
mulheres serem, em geral, as principais vítimas de violência sexual, é opor-
tuno lembrar a existência da representação social que qualifica a violência 
sexual, especialmente o estupro, como forma de “correção” de mulheres 
lésbicas e bissexuais.

Inversamente ao que ocorre com agressões sexuais, chama a atenção a di-
ferença no que se refere à distribuição da violência letal, revelando a sua 
maior incidência entre os homens 2,7% (22 registros) e 1,8% (sete registros) 
entre mulheres. Essa diferença não apenas corrobora as taxas de violência 
letal em geral, que apontam para o maior número de vítimas e ofensores do 
sexo masculino, mas também pode estar relacionada a diferentes formas de 
visibilidade das orientações sexuais e identidades de gênero (OSeIG), capazes 
de implicar diferencialmente maior risco de sofrer violência, mas também o 
próprio reconhecimento da homofobia como possível razão para o delito. 
Também o número de “agressões físicas” é mais alto entre homens (25,3% 
dos homens procuraram a polícia para denunciar este tipo de delito contra 
20,2%, das mulheres).
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I  GRÁFICO 84  I  Tipo de delito por sexo da vítima 
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3.3 COR DA VÍTIMA E TIPO DE DELITO

Ainda que a presença de “brancos”, como já destacamos, seja maior entre as 
vítimas, verifica-se um grande número de violência letal entre pretos e pardos: 
4,5% de todas as denúncias de pessoas identificadas como pretas referem-
-se à violência letal, contra 3,5%, entre os pardos, e apenas 1,4%, entre os 
brancos (ver Tabela 3 e Gráfico 85). Observa-se que a “agressão verbal” é mais 
comumente denunciada por brancos (57,3% entre eles) do que por pardos 
(53,2%) e pretos (45,9%). No que se refere às “agressões físicas”, em termos de 
distribuição segundo cor/raça, a variação é pequena: correspondem a 25,1% 
das denúncias dos pardos, 24,3% dos pretos e 23,1% dos brancos.

Ao observarmos a distribuição por raça/cor dos delitos reunidos na categoria 
“agressão sexual”, notamos que sua incidência entre pardos (2% ou oito casos) 
é duas vezes maior do que entre pretos (0,9% ou um caso) e quatro vezes 
superior em relação a “brancos” (0,5% ou três casos)
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I  TABELA 3  I  Tipo do delito e cor da vítima

  COR

Total
  Amarela Branca Preta Parda Sem  

informação

Violência letal

0 9 5 14 2 30

0% 30% 16,7% 46,7% 6,7% 100%

0% 1,4% 4,5% 3,5% 7,7% 2,5%

Agressão física

0 148 27 99 6 280

0% 52,9% 9,6% 35,4% 2,1% 100%

0% 23,1% 24,3% 25,1% 23,1% 23,7%

Agressão 
verbal

1 367 53 210 16 647

0,2% 57,1% 8% 32,7% 2,1% 100%

50% 57,3% 45,9% 53,2% 53,9% 54,5%

Agressão 
sexual

0 3 1 8 0 12

0% 25% 8,3% 66,7% 0% 100%

0% 0,5% 0,9% 2% 0% 1%

Crime de lucro

1 94 21 55 6 177

0,6% 53,1% 12% 31,1% 3,3% 100%

50% 14,7% 18,9% 13,9% 2,1% 15%

Outros

0 20 6 9 3 38

0% 52,6% 15,8% 23,7% 8,1% 100%

0% 3,1% 5,4% 2,3% 13,2% 3,2%

Total
 

2 641 111 395 31 1180

0,2% 54,3% 9,4% 33,5% 2,6% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: ISP/RJ
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I  GRÁFICO 85  I  Cor da vítima e tipo de delito 
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3.4 HORÁRIO DA OCORRÊNCIA E TIPO DE DELITO

A noite e a madrugada foram os principais horários indicados nas denúncias 
de agressão física: respectivamente, 38,3% e 28,8%. A relação mais significa-
tiva entre estas variáveis está entre violência letal e madrugada: 53,3% das 
denúncias ocorreram nesse período (contra 23,3% de manhã, 10,% à tarde 
e 13,3% à noite). Por outro lado, chama a atenção a distribuição equânime, 
ao longo do dia, dos delitos classificados como “crimes de lucro” e “agressões 
verbais” (Tabela 4 e Gráfico 86).
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I  TABELA 4  I  Horário da ocorrência e tipo de delito 

  HORÁRIO

TotalMadrugada Manhã Tarde Noite

Violência 
letal

16 7 3 4 30

53,3% 23,3% 10% 13,3% 100%

8,5% 2,6% 1,1% 1,1% 2,7%

Agressão 
física

76 48 39 101 264

28,8% 18,2% 14,8% 38,3% 100%

40,4% 17,8% 13,8% 27,2% 23,8%

Agressão 
verbal

62 152 184 202 600

10,3% 25,3% 30,7% 33,7% 100%

33% 56,3% 65,2% 54,4% 54,0%

Agressão 
sexual

5 1 5 1 12

41,7% 8,3% 41,7% 8,3% 100%

2,7% 0,4% 1,8% 0,3% 1,1%

Crime de 
lucro

23 50 42 53 168

13,7% 29,8% 25% 31,5% 100%

12,2% 18,5% 14,9% 14,3% 15,1%

Outros

6 12 9 10 37

16,2% 32,4% 24,3% 27% 100%

3,2% 4,4% 3,2% 2,7% 3,3%

Total

188 270 282 371 1111

16,9% 24,3% 25,4% 33,4% 100%

100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: ISP/RJ
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I  GRÁFICO 86  I  Tipo de delito e horário da ocorrência 
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3.5 LOCAL DA OCORRÊNCIA E TIPO DE DELITO

Entre os delitos que ocorreram em “via pública” (35,6%), há uma preponde-
rância das “agressões verbais” (39,9%) e “físicas” (33,6%), seguidas de “crimes 
de lucro” (21,2%). Em ambientes domésticos, o número das agressões verbais 
sobe para 67,5% e o das “agressões físicas” e “crimes de lucro” caem, respec-
tivamente, para 22,3% e 6%. A violência letal tende a ocorrer sobretudo em 
vias públicas (53,3% ou 16 casos), embora sua incidência em ambiente do-
méstico (26,7% ou oito casos) e local público (20% ou seis casos) seja também 
expressiva. Se olharmos o que acontece em “local público”, é interessante 
notar que há uma distribuição mais próxima entre os tipos de delitos. Há 
uma preponderância da agressão verbal, com 58,2% dos casos denunciados, 
seguida por 15,7% de “crimes de lucro”, 14,9% de “agressões físicas”. Por outro 
lado, o ambiente doméstico/vizinhança é o principal local de ocorrência de 
agressões sexuais (66,7%). 
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I  TABELA 5  I  Local da ocorrência e tipo de delito

  LOCAL DA OCORRÊNCIA  

Via 
pública

Ambiente 
doméstico

Local 
público

Ambiente 
de ensino

Ambiente 
religioso

Ambiente 
de  

trabalho
Outros

Sem 
informa-

ção Total

Violência 
letal

16 8 6 0 0 0 0 0 30

53,3% 26,7% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

3,7% 2,1% 2,3% 0% 0% 0% 0% 0% 2,5%

Agressão 
física

146 86 39 2 0 0 7 0 280

52,1% 30,7% 13,9% 0,7% 0% 0% 2,5% 0% 100%

33,6% 22,3% 14,9% 16,7% 0% 0% 9,9% 0% 23,8%

Agressão 
verbal

173 253 152 10 3 1 46 3 641

27% 39,5% 23,7% 1,6% 0,5% 0,2% 7,2% 0,5% 100%

39,9% 65,7% 58,2% 83,3% 100% 100% 64,8% 27,3% 54,4%

Agressão 
sexual

3 8 1 0 0 0 0 0 12

25% 66,7% 8,3% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

0,7% 2,1% 0,4% 0% 0% 0% 0% 0% 1%

Crime de 
lucro

92 23 41 0 0 0 13 8 177

52% 13% 23,2% 0% 0% 0% 7,3% 4,5% 100%

21,2% 6% 15,7% 0% 0% 0% 18,3% 72,7% 15%

Outros

4 7 22 0 0 0 5 0 38

10,5% 18,4% 57,9% 0% 0% 0% 13,2% 0% 100%

0,9% 1,8% 8,4% 0% 0% 0% 7% 0% 3,2%

 Total
 
 

434 385 261 12 3 1 71 11 1178

36,8% 32,7% 22,2% 1% 0,3% 0,1% 6% 0,9% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: ISP/RJ
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3.6 RELAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR

Em que pese o significativo número de registros de ocorrência em que não 
consta essa informação56, “desconhecidos” compõem o grupo mais comumen-
te denunciado (43.1%), seguidos por “amigos, conhecidos, vizinhos” (18,8%) 
e “familiares/relações afetivo/sexuais” (14,8%). “Desconhecidos” são acusados 
mais frequentemente em “crimes de lucro” (55,9%), “agressões físicas” (48,2%) 
e “violência letal (43,3%). Quando comparamos alguns desses dados com a 
pesquisa de vitimização apresentada na seção IV deste livro (Gráfico 66), ve-
mos uma maior tendência a se denunciar à polícia “desconhecidos”. Segundo 
os dados daquela pesquisa, eles representavam um percentual um pouco 
menor entre os autores de violência (38,5%), enquanto “familiares/relações 
afetivo/sexuais” compunham um percentual um pouco maior (17,7%) se 
somarmos as categorias  “familiares”, “parceiro” e “ex-parceiros”.

No caso das denúncias de “agressões físicas”, se há uma concentração de 
pessoas indicadas como “desconhecidas” (48,2%), não é desprezível o seu 
número entre “familiares/relações afetivo/sexuais” (21,8%) e “amigos/conhe-
cidos/vizinhos” (18,6%). Entre todas as denúncias relativas a delitos ocorridos 
entre “familiares/relações afetivo/sexuais”, elas correspondem a 34,9%.

A respeito das agressões verbais, elas correspondem a 71,2% dos casos em 
que foi indicada a existência de relação de amizade/vizinhança entre vítima 
e ofensor. Contudo, o maior percentual pode ser observado nas relações de 
trabalho, com 82,7% dos casos. Elas alcançam seu menor índice, 46,9%, entre 
desconhecidos. Isto leva a crer que a gravidade da injúria é sentida com maior 
intensidade quando acontece entre conhecidos. 

56   Em 11% deles não há qualquer informação sobre isso, e 6,2% são caracterizados como “outros”.
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I  TABELA 6  I  Tipo de delito por relação entre vítima e agressor

  RELAÇÃO ENTRE VÍTIMA E AGRESSOR

Desconhecidos
Amigos/

Conhecidos/
Vizinhos

Trabalho

Familiares/
Relações 
afetivo/
sexuais

Sem  
informação Outros Total

Violência 
letal

13 2 0 4 10 1 30

43,3% 6,7% 0% 13,3% 33,3% 3,3% 100%

2,6% 0,9% 0% 2,3% 8,5% 1,2% 2,5%

Agressão 
física

135 52 9 61 13 10 280

48,2% 18,6% 3,2% 21,8% 4,6% 3,6% 100%

26,6% 23,4% 12% 34,9% 11,0% 12,2% 23,7%

Agressão 
verbal

238 158 62 92 28 65 643

37% 24,6% 9,6% 14,3% 4,4% 10,1% 100%

46,9% 71,2% 82,7% 52,6% 23,7% 79,3% 54,5%

Agressão 
sexual

4 4 0 3 0 1 12

33,3% 33,3% 0% 25% 0% 8,3% 100%

0,8% 1,8% 0% 1,7% 0% 1,2% 1,0%

Crime de 
lucro

99 4 1 10 60 3 177

55,9% 2,3% 0,6% 5,6% 33,9% 1,7% 100%

19,5% 1,8% 1,3% 5,7% 50,8% 3,7% 15%

Outros

19 2 3 5 7 2 38

50% 5,3% 7,9% 13,2% 18,4% 5,3% 100%

3,7% 0,9% 4% 2,9% 5,9% 2,4% 3,2%

Total
 

508 222 75 175 118 82 1180

43,1% 18,8% 6,4% 14,8% 10% 6,9% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Fonte: ISP/RJ
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I  GRÁFICO 87  I  Relação com a vítima e tipo de delito 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como dissemos na introdução desta seção, os dados aqui apresentados 
representam uma fotografia das situações denunciadas à Polícia Civil do 
Estado do Rio de Janeiro, não podendo, portanto, ser generalizados para as 
manifestações de homofobia no estado. Antes, revelam algumas caracte-
rísticas dos sujeitos que acionam o sistema de segurança e a Justiça com o 
intuito de realizar tais registros de ocorrência, indicando, ao mesmo tempo, 
as situações que são por eles consideradas “denunciáveis”. Destacamos 
este aspecto pois, mais uma vez, é oportuno lembrar os custos subjetivos/
pessoais em levar adiante uma denúncia deste tipo, envolvendo cálculos 
que vão desde o receio de exposição da intimidade até o descrédito dos 
órgãos de segurança pública junto à grande parcela da população. Temos 
ainda que considerar o possível desconhecimento dos policiais a respeito 
da possibilidade de indicação da “homofobia” como “motivo presumido” 
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para os delitos. Finalmente, apontamos novamente os limites deste tipo 
de informação quando se trata da realização de pesquisas de caráter aca-
dêmico, uma vez que não se disponibilizam dados mais amplos sobre 
sujeitos, contextos e situações. Os dados da pesquisa de vitimização ob-
tidos na Parada do Orgulho 2012 mostram o reduzido número de vítimas 
que denunciaram à polícia ter sofrido alguma agressão – apenas 13,9% 
dos entrevistados mencionaram a polícia, o 190 ou as delegacias. Essas 
informações indicam a necessidade de uma maior divulgação sobre a 
existência deste recurso (“motivo presumido: homofobia”), como também 
ações que estimulem os sujeitos, quando vítimas de violência, a realizarem 
o registro da ocorrência.

Nesse sentido, enquanto 7,4% dos(as) entrevistados(as) da pesquisa de viti-
mização relataram ter sofrido “violência sexual” (ver Gráfico 52 da seção IV), 
apenas 1,2% dos casos registrados pela polícia referem-se a essas situações. 
A contraposição entre os dados fornecidos pelo ISP e os coletados na pes-
quisa sobre vitimização revelam as inúmeras filtragens e os recortes que os 
sujeitos, em seu cotidiano, produzem a respeito das situações que elegem 
como denunciáveis ou não. 

Ao destacarmos a especificidade dos dados oriundos das delegacias, não 
estamos defendendo que os sujeitos tenham necessariamente que judicializar 
todos os acontecimentos envolvendo conflito que vivenciam, mas sim pro-
curamos iluminar alguns pontos em que ações destinadas ao enfrentamento 
da homofobia devem merecer especial atenção, visto que talvez se tornem 
menos visíveis/evidentes para algumas análises ou políticas.

Ainda em relação às estratégias de combate e prevenção à violência mo-
tivada por preconceitos relacionados à OSeIG, os dados do ISP apontam 
para a necessidade de uma abordagem intersecional, sugerindo a maior 
vulnerabilidade dos jovens negros LGBT. Isto se evidencia nos cruzamentos 
entre agressão física e agressão verbal, mas atinge níveis ainda mais níti-
dos no que se refere à violência letal. Na interseção de geração e raça/cor 
também chama a atenção a predominância de jovens negras como vítimas 
de “agressão sexual”.

Dois últimos aspectos devem ser ressaltados. A grande concentração de 
casos denunciados na capital e na Região Metropolitana sugere a necessi-
dade de se criarem ações ou de se dar maior visibilidade às já existentes fora 
dessas regiões. Essas ações, vale destacar, não devem ser destinadas apenas 
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à população LGBT, mas precisam envolver policiais lotados em delegacias 
por todo o estado, como também figuras públicas que possam divulgar 
situações de homofobia.

Por fim, a ampla distribuição de casos entre diferentes contextos sociais 
– menos visível, é certo, nos dados oriundos do ISP do que naqueles produ-
zidos pela pesquisa sobre vitimização – sugere que as ações de promoção 
de direitos e prevenção da violência e da discriminação homofóbicas têm 
o desafio de contemplar, em seus planejamento e execução, tal variedade. 
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VI. OS CENTROS DE CIDADANIA LGBT E SUA ATUAÇÃO

 
1. DESCRIÇÃO DOS CENTROS E COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES

1.1 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DA REGIÃO SERRANA (NOVA FRIBURGO)

O Centro de Cidadania LGBT da Região Serrana, sediado no município de Nova 
Friburgo, à rua Alberto Braune, no Centro da cidade, abrange 13 municípios 
e foi o primeiro a ser implantado no estado do Rio de Janeiro. De acordo 
com uma de suas fundadoras, este Centro antecedeu o Programa Rio Sem 
Homofobia, tendo surgido no âmbito do Programa Brasil Sem Homofobia 
e a partir da iniciativa de alguns/algumas ativistas daquele município que, 
com o apoio da Prefeitura Municipal e da Secretaria de Direitos Humanos 
do governo federal, tiveram aprovado o projeto de fundar o Centro, o que 
ocorreu no final do ano de 2006. De acordo com sua coordenadora, “existia 
um interesse do governo federal em implantar um Centro de Referência no 
interior do Rio de Janeiro, já que não existia, naquele momento, nenhuma 
resposta de outro município. Apenas o nosso teve esse interesse em respon-
der ao edital”. Ainda segundo a entrevistada, a Prefeitura local participou do 
projeto de implantação do Centro, cedendo o espaço e encarregando-se da 
remuneração de seus(suas) profissionais. 

O Centro de Cidadania de Friburgo está localizado no prédio da antiga rodovi-
ária da cidade, ao lado da sede da Prefeitura Municipal, local onde funcionam 
outros serviços públicos. O equipamento conta com um espaço composto por 
dois andares da parte dos fundos (térreo e sobreloja) do edifício. No térreo 
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localiza-se a recepção e três salas de atendimento. No segundo andar ficam: 
a sala da coordenação do Centro, uma sala grande utilizada para reuniões, 
outra sala destinada para atendimento em grupo, uma cozinha e um banheiro.

Em 2013, durante o período de realização da pesquisa, havia seis profissionais 
atuando no Centro em Nova Friburgo: uma coordenadora, um(a) assessor(a) 
técnico(a), um(a) assessor(a) administrativo, um(a) advogado(a)/assessor(a) 
jurídico(a), um(a) psicólogo(a) e um(a) assistente social. 

1.2 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DO RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

O Centro de Cidadania LGBT do Rio de Janeiro foi o primeiro a ser implantado 
no âmbito do Programa Rio Sem Homofobia, em julho de 2010. O equipamen-
to está localizado no 7º andar do Prédio Central do Brasil, na Praça Cristiano 
Otoni, Centro do Rio de Janeiro, espaço cedido pela Secretaria de Estado de 
Segurança, que funciona no mesmo prédio. Parte do local é ocupado pela 
Superintendência de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos (SUPERDIR) e 
compartilhado com outras superintendências e organismos da estrutura 
da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH). 

O Centro de Cidadania da capital é composto por uma antessala de recepção, 
uma grande sala dividida em baias compartilhadas por toda a equipe técnica, 
uma sala pequena da coordenação (duas pessoas dividem o espaço), uma 
copa, uma sala de espera com dois sofás, e três salas de atendimento, sendo 
uma compartilhada com o serviço do Centro de Promoção da Liberdade 
Religiosa. Por se tratar de um Centro que atende à capital e aos municípios 
que não são contemplados com os demais Centros e também por ser um 
espaço compartilhado com a SUPERDIR, nota-se que a sua estrutura parece 
ser mais bem equipada.

Embora situado numa área de intenso tráfego de pessoas, a localização des-
te Centro é considerada pela maioria dos(as) profissionais entrevistados(as) 
de difícil acesso, entre outras razões porque o local divide espaço com 
outros órgãos do estado, como a Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos e a Secretaria de Segurança, o que implica exigências – como a 
apresentação de um documento de identificação e o uso de um vestuário 
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“adequado”57 – que, segundo nossos entrevistados, acabam constrangendo 
uma importante parcela de indivíduos que poderiam acessá-lo e que por 
conta deste tipo de limitação não o fazem. Não obstante, este é o primeiro 
dos quatro Centros de Cidadania em número de atendimentos e também 
o que contava, à época da pesquisa, com o maior número de profissionais 
atuando: dois(duas) psicólogos(as), dois(duas) assistentes sociais, dois(duas) 
advogados(as), além dos(as) coordenadores(as), gerentes, estagiários(as) nas 
três áreas de atendimento, assessores(as) técnicos(as) e administrativos(as).

1.3 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DA BAIXADA FLUMINENSE (DUQUE DE CAXIAS)

O Centro de Cidadania LGBT da Baixada Fluminense foi inaugurado em agos-
to de 2011 e está sediado no município de Duque de Caxias. O Centro está 
localizado à rua Frei Fidélis, região central da cidade, próximo de um terminal 
rodoviário e de uma favela. Funciona em um prédio cedido pela Prefeitura, 
no qual existe também um Restaurante Cidadão. De acordo com os(as) pro-
fissionais que entrevistamos, a localização do Centro é em grande medida 
determinante do perfil do público que acessa os seus serviços e dos tipos 
de demanda lá recebidas. 

Em termos de suas dimensões espaciais, o Centro de Cidadania da Baixada não 
apresenta diferenças significativas em comparação com os Centros localiza-
dos em Niterói e Nova Friburgo, por exemplo. Assim como nestes últimos, em 
Duque de Caxias o Centro está dividido em cerca de sete cômodos: uma sala 
de recepção, uma sala de reuniões – que serve também para atender aos(às) 
usuários(as) – além das salas/escritórios onde trabalham o(a) coordenador(a) 
do Centro e seus(suas) dois(duas) assistentes, os(as) técnicos(as) das áreas de 
Psicologia, Serviço Social e Direito e os(as) estagiários(as). Se, por um lado, 
tais características não particularizam o Centro da Baixada Fluminense, há 
todavia um problema característico do local: as frágeis divisórias entre os 
compartimentos, além do constante vaivém de profissionais, usuários(as) 
e transeuntes que por lá passam, conferem ao ambiente uma atmosfera 

57   Por se tratar de um prédio público administrativo, para acessá-lo deve-se fazer um registro de entrada portan-
do um documento de identidade. Há também exigências quanto ao traje, homens só podem ter acesso ao 
interior do prédio vestindo calças compridas e sapatos fechados; bermudas e chinelos, portanto, não são 
permitidos. De acordo com os nossos entrevistados, esta limitação parece muitas vezes configurar-se como 
um entrave para o público que busca acessar o serviço. 
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barulhenta e, segundo os(as) nossos(as) entrevistados/as, comprometem o 
sigilo tão prezado pelos profissionais durante a realização dos atendimentos. 

À época da pesquisa, o quadro funcional do CCCLGBT localizado em Duque 
de Caxias era composto pelo(a) coordenador(a), um(a) assessor(a) técnico(a), 
um(a) assistente administrativo, um(a) psicólogo(a), um(a) assistente social, 
um(a) advogado(a), um(a) segurança, um(a) auxiliar de serviços gerais e um(a) 
copeiro(a). No período da pesquisa também lá atuavam mais dois assisten-
tes, três estagiários(as) da Psicologia e três estagiários(as) do Serviço Social, 
totalizando 17 funcionários. 

1.4 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO (NITERÓI)

O Centro de Cidadania LGBT da Região Metropolitana foi inaugurado em 
junho de 2012 e está sediado no município de Niterói, à rua General An-
drade Neves, no bairro de São Domingos. Instalado no mesmo prédio onde 
se localiza a Fundação Leão XIII, este é o mais recente Centro de Cidadania 
LGBT a funcionar no estado do Rio de Janeiro, com a proposta de atender 
à população LGBT dos municípios de Niterói, São Gonçalo, Maricá, Tanguá, 
Itaboraí e Rio Bonito. 

Sua localização, considerada como de difícil acesso, somada ao fato de 
funcionar há relativamente pouco tempo quando da época da pesquisa, 
foram fatores apontados nos discursos das(os) entrevistadas(os) como de 
dificultação do trabalho desenvolvido pelas(os) profissionais do Centro. Estas 
características teriam influência no considerado baixo número de pessoas 
acessando os seus serviços. 

Embora as dimensões do local em que foi instalado não sejam significativa-
mente inferiores às dos demais Centros visitados, ouvimos queixas quanto à 
sua estrutura. Foi apontada a insuficiência de equipamentos, a dificuldade na 
obtenção de transporte e, consequentemente, de deslocamento para outras 
instituições e municípios, além da sobrecarga de trabalho, consequência, 
segundo os(as) nossos(as) entrevistados(as), do reduzido contingente de 
profissionais e estagiárias(os) ali atuantes. 
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Durante o período da pesquisa, atuavam no Centro de Cidadania de Ni-
terói oito profissionais58: um(a) advogado(a)/assessor(a) jurídico(a), um(a) 
assistente social, um(a) psicólogo(a), um(a) assessor(a) técnico(a), um(a) 
assistente administrativo, um(a) auxiliar de serviços gerais, um(a) copeiro(a) 
e um(a) segurança59.

2. OS ATENDIMENTOS DOS CENTROS DE CIDADANIA  
LGBT EM NÚMEROS (PERFIL DE USUÁRIOS,  
DEMANDAS, ENCAMINHAMENTOS)

2.1 CASOS, DEMANDAS E ATENDIMENTOS

As informações discutidas abaixo provêm de uma série de planilhas, dispo-
nibilizadas pela SUPERDIR, referentes ao trabalho desenvolvido nos quatro 
Centros de Cidadania (Capital, Niterói, Região Serrana e Baixada I) existentes 
no estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2011 e 2013. As informações 
nelas contidas passaram por um longo trabalho de consolidação e ajuste 
para configurar um banco de dados único, mais homogêneo, a partir do 
qual desenvolvemos as análises aqui apresentadas. Ressaltamos que as 
inúmeras dificuldades encontradas pelo Programa Rio Sem Homofobia em 
estabelecer, desde a sua criação, uma metodologia padronizada e uniforme 
de registro de “casos”, “demandas” e “atendimentos” marcam as informações 
contidas nas planilhas e implicam certa cautela na consideração de todas as 
informações aqui discutidas. Mais do que números exatos, os dados expostos 
devem ser considerados como pistas para a discussão de tendências gerais 
relativas às atividades desenvolvidas nos Centros de Cidadania durante o 
período considerado. 

A inconsistência relativa dos dados deve ser compreendida em dois planos. 
Em seu papel de receber denúncias de discriminação e violência que atingem 
lésbicas, gays, travestis e transexuais no estado do Rio de Janeiro – objetivo 
que herdou do antigo DDH – e ainda estabelecer ações de promoção da cida-
dania dessa “população”, “categoria”, “coletivo” ou – como é mais comum desig-

58   Enquanto estivemos desenvolvendo a pesquisa, o Centro estava desfalcado de um(a) coordenador(a) “oficial”, 
de modo que esta função era cumprida interinamente por outros funcionários da SUPERDIR. 

59   Durante o período em que visitamos o Centro com maior assiduidade, no intuito de realizar entrevistas, não 
havia nenhum(a) estagiário(a) atuando. Somente na etapa final da pesquisa, entre o final de outubro e início 
de novembro de 2013, começaram a estagiar um(a) estudante de Psicologia e um(a) outro(a), de Serviço Social.
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nar – “comunidade”. Os Centros têm desenvolvido, como outros dispositivos 
congêneres, um trabalho pioneiro, cujas características (objetivos, demanda 
etc.) dificilmente poderiam ter sido previstas de antemão. De outro lado, de-
vemos considerar a nem sempre sinérgica trama de diferentes burocracias, 
que fez, por exemplo, com que por muito tempo o Programa esperasse por 
um prometido sistema de registro a ser implantado pela equipe do Disque 
100, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.

O longo trabalho que essa equipe de pesquisa despendeu na construção de 
um banco de dados único, baseado nas informações oriundas das planilhas, 
explica-se em grande medida pela heterogeneidade do modo de registro 
adotado nos diferentes Centros. Em várias planilhas o que se registrava eram 
os atendimentos realizados pelos diferentes profissionais alocados em cada 
Centro ao longo do processo de tratamento de determinado caso. Assim, um 
mesmo “usuário”60, cujo caso era registrado sob o mesmo número de proto-
colo, podia figurar nessas planilhas como novo registro ou entrada a cada 
contato presencial com os profissionais do Centro, ou mesmo a cada tentativa 
de contato, geralmente através de chamadas telefônicas, fossem elas por 
iniciativa do próprio usuário ou do profissional encarregado de acompanhá-

-lo. Em algumas planilhas, entretanto, o número de atendimentos realizados 
para determinado caso era anotado em campo específico. De todo modo, 
o número de atendimentos era obviamente maior que o número de casos. 

Também não era possível reduzir o número de casos ao número de 
“demandas”61. Um mesmo caso/protocolo era passível de implicar múltiplas 
demandas. Uma denúncia de discriminação podia, por exemplo, ser acompa-
nhada por uma solicitação de informação ou se desdobrar em outros tipos de 
solicitações ao longo dos diferentes atendimentos. Assim, em um mesmo caso, 
identificado por um número de protocolo único, era possível ter diferentes 
demandas. Sendo assim, a partir dos dados das planilhas de atendimento 

60   O modo como através desse “cidadão-usuário” projeta-se certo modo ideal de funcionamento da administra-
ção governamental mereceria um exame mais detido do que o que é possível fazer aqui. Ressaltamos apenas 
que, no contexto brasileiro, a mesma expressão “usuário” pode ser empregada tanto para designar aquele 
que utiliza serviços privados, sendo sinônimo de “consumidor” ou “cliente”, quanto os que acionam serviços 
públicos, assumindo neste caso um significado mais próximo de “público-alvo” de políticas públicas. Do ponto 
de vista do movimento LGBT, assistimos na última década à transformação dos coletivos em nome dos quais 
os ativistas lutavam em “sujeitos de direitos” e “usuários de serviços” disponibilizados em diferentes níveis 
governamentais. Resta discutir que tipo de cidadania o uso de tal categoria vem consagrar.

61   Assim como “usuário”, a categoria “demanda” tem sido a expressão mais comumente utilizada pelos profissio-
nais que atuam nos Centros para se referirem ao heterogêneo conjunto de expectativas e necessidades que 
são direcionadas aos equipamentos. 
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dos quatro Centros, organizamos o nosso banco de maneira que demandas 
diferentes fossem desagregadas em campos distintos, cada caso podendo 
comportar informações sobre até quatro delas. 

Desta forma, o trabalho empreendido consistiu inicialmente em procurar 
unificar os diferentes “atendimentos” e “demandas” referentes a um mesmo 

“caso”, ou seja, a um determinado problema inicial levado ao Centro. Isto fez 
com que dos 3.671 registros iniciais, obtidos através da simples agregação das 
diferentes planilhas, chegássemos a um banco com 2.693 “casos”, que envolve-
ram pelo menos 3.695 “demandas” e ensejaram cerca de 6.913 “atendimentos” 
pelos profissionais que trabalham nos Centros, conforme se vê na Figura 2. 

I  FIGURA 2  I  Número total de casos, demandas e atendimentos

O fluxo anual dos casos segundo os diferentes Centros pode ser visualizado 
na Tabela 7. A maior concentração de casos no ano de 2012 explica-se pelo 
fato de, no ano anterior (2011), apenas dois Centros estarem em funciona-
mento (Capital e Região Serrana), e de trabalharmos somente com os casos 
registrados nos primeiros meses do ano seguinte (2013)62.

62   Os dados referentes a cada Centro disponibilizados para a pesquisa distribuíam-se do seguinte modo, segundo 
o período em que foram registrados: Capital, 2011 (janeiro a novembro); 2012 (janeiro a julho e setembro a 
dezembro), 2013 (janeiro a junho); Região Serrana, 2011 (outubro a dezembro), 2012 (janeiro a dezembro), 
2013 (janeiro a abril); Baixada I, 2012 (janeiro a dezembro), 2013 (janeiro a abril); Niterói, 2012 (junho a dezem-
bro), 2013 (janeiro a setembro).

6.913 atendimentos

3.695 demandas

2.693 casos
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I  TABELA 7  I  Casos atendidos nos Centros de Referência da Cidadania LGBT  
por Centro e ano – 2011 a 2013

Em que pese a dimensão do sub-registro (32,6%), a maior parte dos casos 
atendidos pelos Centros chegou até eles encaminhados pelos novos serviços 
telefônicos implantados pelos governos estadual (Disque LGBT) e federal 
(Disque 100) para receber denúncias de violência e discriminação contra 
essa população (ver Tabela 8). 

 O Disque Cidadania LGBT, à época da pesquisa, era composto por uma 
coordenação, três supervisores e oito atendentes. O atendimento é realizado 
24 horas por dia, sete dias por semana, sendo dividido em quatro plantões 
de seis horas para os atendentes, e em três plantões de oito horas para os 
supervisores. Um supervisor é responsável pela consolidação dos dados 
produzidos pelo Disque Cidadania e outro pelo Disque 100. É a partir destes 
que são consolidados que os dados são agregados às planilhas finais do 
Programa Rio Sem Homofobia. Todas as ligações recebidas são registradas 
pelos atendentes em um caderno. Logo que chegam, eles anotam a hora de 
início do plantão, cabendo, ao sair, um breve relato sobre os atendimentos 
realizados, protocolos gerados, informações dadas etc. 

Destaca-se que, por não gerarem protocolo, ou seja, por não serem encami-
nhadas ao atendimento presencial nos Centros de Cidadania, determinadas 
ligações não constam no relatório do Programa Rio Sem Homofobia. Confor-
me nos foi relatado, dentre estas, figuram ligações mudas, trotes e “enganos”, 
que são registrados visando a uma comparação com outros serviços de aten-
dimento telefônico (como, por exemplo, o Disque 100 e o Disque-Denúncia); 
e também as chamadas “ligações informativas”, isto é, a demanda de usuários 
interessados em obter alguma informação pontual sobre a comunidade LGBT 
(por exemplo, o calendário das Paradas do Orgulho LGBT, informações sobre 

ANO BAIXADA I CAPITAL NITERÓI REG. SERRANA TOTAL

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

2011 - - 413 24% - - 146 38% 559 21%

2012 239 70% 950 56% 57 22% 156 41% 1.402 52%

2013 101 30% 348 20% 205 78% 78 21% 732 27%

Total 340 100% 1.711 100% 262 100% 380 100% 2.693 100%
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eventos de cidadania etc.). Sobre as “ligações informativas”, a coordenação 
destaca que este é o papel complementar que o Disque tem em relação aos 
atendimentos realizados nos Centros de Cidadania63.

Herdeiro do Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração Sexual contra 
Crianças e Adolescentes, criado em 1997 pela Associação Brasileira Multipro-
fissional de Proteção à Infância e à Adolescência (ABRAPIA), o Disque 100 é 
um serviço de atendimento telefônico gratuito que, vinculado à Ouvidoria 
Nacional de Direitos Humanos, vem sendo coordenado pela Secretaria de 
Direitos Humanos da Presidência da República (SDH-PR) desde 2003. Inicial-
mente voltado a denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, 
o serviço passou progressivamente a registrar outros tipos denúncias, “em 
especial as que atingem populações com vulnerabilidade acrescida, como: 
Crianças e Adolescentes, Pessoas Idosas, Pessoas com Deficiência, LGBT, Pes-
soas em Situação de Rua e Outros, como quilombolas, ciganos, índios, pes-
soas em privação de liberdade”64. Funcionando como instância de diálogo e 
registro de manifestações da população, o Disque 100 é um dispositivo de 
produção de dados estatísticos sobre “violência homofóbica” e, segundo a 
missão a que se atribui, para fortalecimento da rede de proteção e defesa 
dos direitos humanos (Brasil, 2012, 2013)65.

Nos Centros de Cidadania fluminenses, enquanto 39,3% dos casos atendidos 
foram encaminhados por tais serviços (Disque LGBT, 30,2% e Disque 100, 9,1%), 
27,9% referiam-se à chamada “demanda espontânea”, ou seja, a casos em que o 
usuário comparece aos Centros sem a mediação dos serviços telefônicos. Dado 
o caráter lacunar dos dados de que dispomos, talvez sejam os casos do Centro 

63   Ressaltamos que utilizamos para a construção do nosso banco de dados apenas as planilhas produzidas pelos 
Centros, nas quais figuram somente os casos que o Disque LGBT efetivamente encaminha para o serviço.

64   Segundo informações da própria SDH (http://www.sdh.gov.br/disque-direitos-humanos/disque-direitos-hu-
manos. Acesso em 13/12/2014).

65   Em certos pontos iremos aqui comparar os dados consolidados do Disque 100 com os dados obtidos junto 
aos Centros de Cidadania, mesmo que as categorias que utilizamos sejam diferentes das que vêm sendo 
empregadas pelo serviço federal. O modo de organização de dados e categorias utilizados nos dois relató-
rios produzidos pela SDH mereceria uma discussão muito mais aprofundada do que a que podemos fazer 
aqui. Ressaltamos apenas o modo específico como articula diferentes linguagens para falar de algumas 
experiências. Com a chantagem, as humilhações, acompanhadas da injúria, da calúnia, da difamação, apare-
cem, por exemplo, sob a categoria mais geral de “violência psicológica” e não junto a agressões verbais ou à 
discriminação. Enquanto experiência social, a humilhação vincula-se a regimes jurídico-políticos baseados na 
distribuição diferencial de honra(s) e cujos limites podem ser violados pela conduta sexual masculina e femi-
nina, implicando uma desonra, anátema que recai sobre a pessoa e suas posições. Aqui, tratamos este tipo de 
experiência como forma de agressão verbal, distinguindo-a da chantagem, pensada em conjunto com outros 

“crimes de lucro” (roubos, boa noite cinderela, extorsão etc.).

http://www.sdh.gov.br/disque-direitos-humanos/disque-direitos-humanos
http://www.sdh.gov.br/disque-direitos-humanos/disque-direitos-humanos
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da Capital que mais representem a sua distribuição geral por origem, sendo, 
como se vê na Tabela 8, pouco menos de 20% os que se originam de demanda 
espontânea, e quase metade (47,4%) os que são encaminhados pelo Disque LGBT.

I  TABELA 8  I  Casos atendidos nos Centros de Referência da Cidadania LGBT  
por Centro e origem – 2011 a 2013

2.2 O PERFIL DOS(AS) USUÁRIOS(AS) DOS CENTROS DE CIDADANIA LGBT

A leitura dos dados nos permite notar que o número de casos varia segundo a 
orientação sexual e a identidade de gênero declarada pelos usuários (Gráficos 
87 e 88). No período analisado, a maior parte deles dizia respeito a homens 
gays (43%), seguidos por lésbicas (25%), pessoas trans – travestis e transe-
xuais – (15,7%), heterossexuais (10%) e bissexuais (3%)66 (Gráfico 88). Entre 
pessoas trans, eram maioria (90%) travestis e mulheres transexuais. Nessa 
época, foram atendidos apenas 41 casos envolvendo homens transexuais. 

A presença de usuários que se declararam “heterossexuais”, em sua grande 
maioria mulheres (elas compunham 65,6% entre os “heterossexuais”), não 
é desprezível (Gráfico 89). Se majoritariamente acorreram aos Centros em 
busca de informações e orientação (67%), também o fizeram para denunciar 
violência e discriminação homofóbica que atingiam parentes e conhecidos 
(9,6%). Dada a própria natureza do trabalho dos Centros que, diferentemente 
de serviços como o Disque 100, acompanham presencialmente os denun-
ciantes, o registro relativo à orientação sexual e à identidade de gênero de 

“usuários” é feito de modo mais sistemático. Em relação ao ano de 2012, por 

66   Entre bissexuais, predominaram os homens (59,5%).

ORIGEM BAIXADA I CAPITAL NITERÓI REG, SERRANA TOTAL

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Demanda 
espont. 194 57,1% 335 19,6% - - 222 58,4% 751 27,9%

Disque 100 84 24,7% 154 9,0% - - 6 1,6% 244 9,1%

Disque LGBT - - 811 47,4% - - 3 0,8% 814 30,2%

Outros - - 4 0,2% - - 3 0,8% 7 0,3%

Não  
informado 62 18,2% 407 23,8% 262 100,0% 146 38,4% 877 32,6%

Total 340 100,0% 1.711 100,0% 262 100,0% 380 100,0% 2.693 100,0%
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exemplo, os dados do Disque 100 revelam que, para 83% das 3.084 denúncias 
recebidas naquele ano, essa informação não estava disponível. No banco 
aqui explorado, a ausência de tal informação atinge apenas 3,3% dos casos67.

Considerando-se os dados em seu conjunto, temos uma ligeira prevalência de 
sujeitos cuja identidade de gênero é masculina (50,4%). Caso consideremos 
o sexo de registro, 64% dos casos dizem respeito a pessoas que, ao nascer, 
foram registradas como do sexo masculino e 37%, do sexo feminino68. Essa 
distribuição dos valores relativos ao sexo atribuído no nascimento acompanha 
de perto os dados nacionais divulgados pelo Disque 100 para os anos de 2011 
e 2012, segundo os quais, em relação ao “sexo biológico”69, teríamos a predo-
minância de indivíduos do sexo masculino (67,5% em 2011, e 71,4% em 2012).

I  GRÁFICO 87  I  OSeIG sexual dos usuários 

  

67   Note-se que as planilhas dos Centros, bem como os dados disponibilizados pelo Disque 100 ou por outras pesqui-
sas quantitativas (como as realizadas nas Paradas), incorporam certa concepção sobre a relação entre gênero e 
orientação sexual que faz com que a homossexualidade e a bissexualidade, de um lado, e a travestilidade e a 
transexualidade, de outro, sejam percebidas como marcadores de identidades discretas ou separadas. Assim, por 
exemplo, não se concebe a possibilidade de existir uma “travesti” que seja “lésbica” ou um “homem transexual” 
que seja “gay”. Embora tal concepção venha sendo sistematicamente criticada por diferentes abordagens teóricas, 
ela ainda marca os dados com que trabalhamos e, portanto, as análises que tais dados tornam possíveis.

68   Apenas uma pessoa declarou-se intersexual, e a ausência de informação sobre o sexo de registro atinge 3,6%.
69   Não cabe aqui uma discussão mais detida sobre a problemática categoria “sexo biológico”, ainda utilizada 

nas estatísticas produzidas pela SDH. Ao invés dela, utilizamos aqui “sexo de registro” para nos referirmos à 
informação sobre o “sexo” contida na certidão de nascimento.
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I  GRÁFICO 88  I  OSeIG por Gênero

Essa distribuição geral dos casos, segundo a orientação sexual e a identidade 
de gênero do usuário, sofre alguma inflexão, caso consideremos cada Centro 
separadamente, indicando certa especialização que se pode explicar por 
diferentes razões: (i) seja pelo modo como a estratificação social (e conse-
quentemente a maior ou menor presença de certos grupos) reflete-se nas 
diferentes regiões abrangidas por cada Centro; (ii) seja pelo modo como cada 
dispositivo se articula com redes de sociabilidade e ativismo locais; (iii) seja 
ainda pelo fato de as equipes serem percebidas como mais acolhedoras de 
determinado tipo de usuário70. 

Assim, temos que casos envolvendo pessoas trans são muito mais significati-
vos no Centro Capital (17%); Baixada I (16,5%), Região Serrana (15%) quando 
comparados aos registrados no Centro de Niterói (7,3%). Do mesmo modo, 

70   Buscamos explorar um pouco mais essas nuances ao pesquisarmos sobre a percepção dos profissionais que 
trabalham nos Centros na seção VII deste livro.
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enquanto no Centro Região Serrana casos envolvendo lésbicas compuseram 
um terço dos registros (33,4%), nos outros Centros eles não ultrapassam 24%. 
Casos envolvendo homens gays, por seu lado, correspondem ao grupo mais 
numeroso no Centro Capital (49%), mas correspondem a menos da metade 
em Niterói (21,4%) (Gráficos 89 a 92).  

I  GRÁFICO 89-92  I  Distribuição dos usuários por OSeIG e Centro de Cidadania 

 

Enquanto casos relativos a indivíduos com identidade de gênero masculina 
tendem a preponderar no Centro Capital, eles praticamente equivalem aos 
que envolviam indivíduos com identidade de gênero feminina no Centro 
Baixada I, tornando-se francamente minoritários nos Centros Niterói e Região 
Serrana (Tabela 9).
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I  TABELA 9  I  Casos atendidos por Centro e gênero – 2011 a 2013

Em relação à faixa etária (Gráfico 93), a grande maioria dos casos corresponde 
a usuários que se concentram nas faixas acima de 21 anos, distribuindo-se 
equilibradamente entre os que tinham de 22 a 29 anos (26%), 30 a 39 anos 
(26%) e 40 anos ou mais (27%). Porém, casos envolvendo usuários mais jovens, 
com até 21 anos, perfazem 13% do total de registros e são mais presentes 
em alguns Centros do que em outros. Aqui, novamente, marcamos contraste 
com os dados nacionais divulgados pelo Disque 100 relativos ao ano de 2012. 
Enquanto nossos dados revelam que 39% dos denunciantes tinham até 29 
anos, esse número atinge 61% das “vítimas” contabilizadas pelo Disque 100.

I  GRÁFICO 93  I  Número de casos por faixa etária

Assim, como se vê na Tabela 10, se os casos referentes a usuários com até 
21 anos de idade correspondem a 10% dos registros no Centro da Capital e 
10,6% no Centro Baixada I, chegam a 16,4% em Niterói e a 26,5% na Região 
Serrana. No Centro Capital, as idades dos usuários concentram-se na faixa 
entre 30 e 39 anos (30%), enquanto os de Niterói, em que pese a altíssima 

Gênero Baixada I Capital Niterói Reg. Serrana Total

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Feminino 169 49,7% 770 45,0% 138 52,7% 225 59,2% 1.302 48,3%

Masculino 170 50,0% 935 54,6% 107 40,8% 155 40,8% 1.367 50,8%

Não  
informado 1 0,3% 6 0,4% 17 6,5% - - 24 0,9%

Total 340 100,0% 1.711 100,0% 262 100,0% 380 100,0% 2.693 100,0%

22 a 29 anos
26% 19 a 21 anos

8%

Até 18 anos
5%

Não informado
8%

30 a 39 anos
27% 40 anos e mais

26%
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taxa de não informação (25,6%), parecem concentrados na faixa de mais de 
40 anos (27,9%).

I  TABELA 10  I  Casos atendidos por Centro e faixa etária – 2011 a 2013

 

2.3 DIFERENTES DEMANDAS, DIFERENTES PERFIS

Em relação ao conjunto de demandas trazidas aos Centros (3.695), os casos 
registrados correspondem sobretudo à busca de informação, presente em 
54,8% deles (Figura 3)71. As demandas por informação mais frequentes nesse 
período diziam respeito a acesso a direitos (52,7%), sendo mais comuns as re-
lativas ao estabelecimento de contratos de união estável/casamento (26,6%); 
17% diziam respeito ao acesso a algum tipo de serviço público, sendo 5,7% ao 
acesso a serviços de saúde e 3,4% ao processo transexualizador. Há também 
um número não desprezível de demandas classificadas como “acolhimento” 
(6,5%) ou que são relativas à situação de conflito. Nesses casos, parece que os 
Centros cumprem a função de “ouvir” e mediar certas demandas difusas ou 
problemas de ordem pessoal que não se encaixam claramente nas categorias 
relacionadas a denúncias de discriminação e violência72.

Como se vê, a função de promoção de cidadania dos Centros vem sendo desen-
volvida principalmente através da divulgação de informações. Dado o caráter 
recente e ainda inconcluso do processo de “cidadanização da diversidade 

71  Lembramos novamente que um mesmo caso pode ensejar diferentes demandas, sendo que muitas denúncias 
vêm acompanhadas de busca de informação.

72  Abordaremos algumas dessas situações na próxima seção deste livro.

FAIXA ETÁRIA BAIXADA I CAPITAL NITERÓI REG. SERRANA TOTAL

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Até 18 14 4,1% 52 3,0% 14 5,3% 56 14,7% 136 5,1%

19 a 21 22 6,5% 119 7,0% 29 11,1% 45 11,8% 215 8,0%

22 a 29 87 25,6% 478 27,9% 41 15,6% 104 27,4% 710 26,4%

30 a 39 93 27,4% 513 30,0% 38 14,5% 60 15,8% 704 26,1%

40 e mais 92 27,1% 455 26,6% 73 27,9% 95 25,0% 715 26,6%

Não informado 32 9,4% 94 5,5% 67 25,6% 20 5,3% 213 7,9%

Total 340 100% 1.711 100% 262 100% 380 100% 2.693 100%
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sexual e de gênero” no país (Carrara, 2013), não deve surpreender a existência 
de significativa carência de informação sobre diferentes direitos, hoje garan-
tidos às “pessoas/população LGBT”. Neste aspecto, a proposta dos Centros de 
Cidadania, conforme implantados no estado do Rio de Janeiro, traz inovação 
significativa quando comparada a dispositivos criados em outros níveis de 
governo para enfrentar a violência homofóbica e/ou “heteronormativa”, que são 
unicamente voltados para o registro de denúncias, como é o caso dos novos 
Boletins de Ocorrência fluminenses (seção V) que, desde 2009, passaram a 
incluir “homofobia” entre os motivos presumíveis para a ocorrência de delitos.

Denúncias de algum tipo de violência sofrida pelos próprios “usuários” estão 
presentes em praticamente um terço dos casos trazidos aos Centros (31,2%, 
N=1.157). São mais comuns entre as demandas colocadas por bissexuais 
(46%), gays (43%) e travestis (34,2%) do que entre as apresentadas por lésbicas 
(24%) e transexuais (16%).
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Entre as denúncias tipificáveis em nosso Código Penal, as mais comuns são 
agressões verbais73 (38,3%) e agressões físicas74 (18,8%). Tais dados coincidem 
com os apontados para o estado a partir da consolidação das denúncias feitas 
ao Disque 100 no ano de 2012, segundo os quais “violência psicológica” e 

“violência física” corresponderiam a 40% e a 17,6% das denúncias, respecti-
vamente75. Ressaltamos que o número de agressões físicas é bastante signi-
ficativo. No Centro Baixada I, atinge um terço do total de denúncias (30,2%) 
(Tabela 11), aproximando-se, de um lado, do valor por nós apurado através 
dos dados fornecidos pelo ISP para “agressão física motivada por homofobia” 
em todo o estado (28,5%); e, de outro, ao apontado nacionalmente pelo Dique 
100 para “violência física” (32,7%), segundo os registros de 2012. 

Nas denúncias referentes a fatos que ainda esperam por uma tipificação 
mais clara na legislação, mas que já são condenáveis no universo jurídico 
brasileiro, as chamadas discriminações76 correspondem a mais de um terço 
dos casos denunciados (37,2%), alcançando um valor quase idêntico ao das 
agressões verbais77. Trabalhar com esse tipo de denúncia ou demanda, que 
dificilmente teria acolhimento em delegacias ou serviços policiais, talvez seja 
a característica mais distintiva do trabalho dos Centros de Cidadania. 

I  TABELA 11  I  Denúncias da vítima por Centro e tipo de violência – 2011 a 20137879

73   Incluindo “ameaças”, “violência psicológica”, “calúnia”, “difamação”, “ameaça de homicídio”.
74    Incluindo “negligência”, “maus-tratos”, “homicídio”.
75   Cf. Brasil (2013).
76   Incluindo problemas relativos ao direito à moradia, à justiça, à saúde, à previdência, ao trabalho, entre outros.
77   Esse valor coincide com o divulgado pelo Dique 100. Segundo o serviço federal, denúncias de “discriminação” 

perfizeram 36,4% das denúncias registradas para o estado em 2012.
78  Incluindo “ato obsceno”, “exploração de menores”.
79  Incluindo “boa noite Cinderela”, “chantagem”, “extorsão”.

FAIXA ETÁRIA BAIXADA I CAPITAL NITERÓI REG. SERRANA TOTAL

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Agressões físicas 38 30,2% 151 17,0% 8 15,1% 20 23,5% 217 18,8%

Agressões sexuais - - 8 0,9% - - 1 1,2% 9 0,8%

Agressões verbais78 61 48,4% 324 36,5% 20 37,7% 36 42,4% 441 38,1%

Crimes de lucro79 1 0,8% 17 1,9% 1 1,9% 6 7,1% 25 2,2%

Discriminações 19 15,1% 368 41,5% 23 43,4% 18 21,2% 428 37,2%

Não informado 7 5,6% 20 2,3% 1 1,9% 4 4,7% 37 3,2%

Total 126 100,0% 888 100,0% 53 100,0% 85 100,0% 1.157 100,0%
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Como se vê nas Tabelas 12 e 13, tais denúncias referem-se sobretudo a epi-
sódios ocorridos em ambiente doméstico ou na vizinhança (43,2%), seguido 
por locais públicos de comércio, lazer e serviços (14,5%); vias públicas, ruas, 
praças, parques ou praias (13,6%); e ambiente de trabalho (12,9%). É notável 
o pequeno número de denúncias relativas a fatos ocorridos em escolas ou 
faculdades (2,4%), quase equivalente ao número das que ocorreram em 
ambiente virtual (2,9%). As discriminações também estão relacionadas mais 
frequentemente com o ambiente doméstico/vizinhança, seguido pelas que 
aconteceram em ambiente de trabalho (24,8%) e em locais públicos de co-
mércio, lazer e serviços (Tabela 13).

I  TABELA 12  I  Denúncias da vítima por Centro e local de violência – 2011 a 2013

LOCAL DA  
VIOLÊNCIA BAIXADA I CAPITAL NITERÓI

REG. 
SERRANA TOTAL

  Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Amb. doméstico/
vizinhança 48 38,1% 396 44,6% 22 41,5% 32 37,6% 498 43,2%

Local público 14 11,1% 138 15,5% 8 15,1% 7 8,2% 167 14,5%

Vias públicas 17 13,5% 119 13,4% 5 9,4% 16 18,8% 157 13,6%

Ambiente  
de trabalho 15 11,9% 114 12,8% 7 13,2% 13 15,3% 149 12,9%

Ambiente virtual 2 1,6% 31 3,5% - - 0,0% 33 2,9%

Escola/faculdade 4 3,2% 22 2,5% - - 2 2,4% 28 2,4%

Ambiente  
religioso 8 6,3% 8 0,9% 7 13,2% - - 23 2,0%

Outros - - 5 0,6% - - 3 3,5% 8 0,7%

Meios de  
comunicação - - 1 0,1% - - 2 2,4% 3 0,3%

Serviços/ 
órgãos públicos 2 1,6% - - - - - - 2 0,2%

Total 126 - 888 - 53 - 85 1.152 -
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I  TABELA 13  I  Denúncias das vítimas por local e tipo de violência – 2011 a 2013

 
 

Em relação ao local da denúncia, os dados contrastam neste ponto com aque-
les obtidos junto aos BOs, segundo os quais a maior parte das violências teria 
ocorrido em via pública e local público (59,6%) contra 31,4% que se deram 
em ambiente doméstico e vizinhança (ver Gráfico 73 na seção V). Em parte, 
contrastam igualmente com os dados nacionais referentes ao ano de 2012, di-
vulgados pelo Disque 100. Embora também continuem representando as mais 
comumente reportadas, denúncias relativas a violências ocorridas em “casa”, 
segundo o relatório do Disque 100 (Brasil, 2013), são em número ligeiramente 
menor (38,6%) e as que aconteceram na “rua” têm número significativamente 
maior (40%). Ao que parece, as violências trazidas aos Centros estão ainda 
mais marcadas pela domesticidade do que as que são reportadas ao Disque 
100 e em forte contraste, neste aspecto, com as encaminhadas às delegacias.

Diferentemente do que se constata em relação ao local em que aconteceu o 
fato denunciado, as informações sobre autores e/ou acusados são bem mais 
esparsas. Para apenas 55,7% das denúncias temos esta informação, sendo 
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Nº 217 7 118 5 1 - 31 - 48 1 -

% 3,2% 54,4% 2,3% 0,5% - 14,3% - 22,1% 0,5% -

Agressões 
sexuais

Nº 9 1 3 - - - 3 - 1 - -

% 11,1% 33,3% - - - 33,3% - 11,1% - -

Agressões 
verbais 

Nº 441 48 214 7 16 9 46 2 60 1 6

% 10,9% 48,5% 1,6% 3,6% 2,0% 10,4% 0,5% 13,6% 0,2% 1,4%

Crimes de lucro 
Nº 25 1 9 - 1 - 4 - 8 - 1

% 4,0% 36,0% - 4,0% - 16,0% - 32,0% - 4,0%

Discriminações
Nº 428 106 131 11 10 17 84 - 37 - 1
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sistematicamente registrada só pelo Centro Capital (69,3%). Mesmo que refli-
tam principalmente o que acontece no Centro Capital, os dados disponíveis 
sobre os denunciados (Tabela 14) são coerentes com o quadro relativo ao local 
do fato, sendo que familiares, parceiros e ex-parceiros, amigos/conhecidos, 
vizinhos figuram entre os principais denunciados (35,8%), indicando que as 
experiências de violência ou discriminação levadas aos Centros é, sobretudo, 
de natureza relacional. Violência ocorrida em contextos de relações afeti-
vo/sexuais, envolvendo parceiros e ex-parceiros, é significativa (3,6%), bem 
como aquelas que de algum modo se vinculam ao ambiente de trabalho, 
envolvendo chefes/superiores e colegas de trabalho (6,1%). Nesse sentido, os 
dados dos Centros contrastam fortemente com os obtidos junto ao ISP, uma 
vez que neles “desconhecidos” perfazem a grande maioria dos acusados de 
violência “homofóbica” (43,1%) (Gráfico 80 da seção V) e seriam apenas 4,4% 
nas denúncias registradas pelos Centros (5,7% no Centro Capital). 

I  TABELA 14  I  Denúncias das vítimas por Centro e agressor – 2011 a 2013

AGRESSOR BAIXADA I CAPITAL NITERÓI
REG. 

SERRANA TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Total por Centro 5 4,0% 615 69,3% 7 13,2% 8 9,4% 635 55,1%

Familiares 4 3,2% 185 20,8% 3 5,7% 2 2,4% 194 16,8%

Vizinho(a) - - 128 14,4% 3 5,7% 1 1,2% 132 11,5%

Desconhecidos - - 51 5,7% - - - - 51 4,4%

Amigos/conhecidos - - 45 5,1% - - - - 45 3,9%

Funcionário do  
setor privado - - 41 4,6% - - - - 41 3,6%

Colegas de trabalho - - 36 4,1% - - - - 36 3,1%

Chefes/superiores - - 34 3,8% - - - - 34 3,0%

Ex-parceira(o) 1 0,8% 20 2,3% 1 1,9% 1 1,2% 23 2,0%

Funcionário do setor público - - 19 2,1% - - - - 19 1,6%

Parceiro(a) - - 14 1,6% - - 4 4,7% 18 1,6%

Desconhecidos (usuários, 
clientes, pacientes)

- - 8 0,9% - - - - 8 0,7%

Outros - - 8 0,9% - - - - 8 0,7%

Colegas de escola/faculdade - - 7 0,8% - - - - 7 0,6%

Membro de inst. religiosa - - 6 0,7% - - - - 6 0,5%

Policial - - 6 0,7% - - - - 6 0,5%

Profissionais de saúde - - 4 0,5% - - - - 4 0,3%

Professor(a) - - 3 0,3% - - - - 3 0,3%

Total 
  

126 -
  

888 -   53 -   85 -
   

1.152 -
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Conforme se pode visualizar na Tabela 15, experiências de agressões físicas 
têm maior peso nas denúncias levadas aos Centros por lésbicas (21,6%) e 
travestis (19,8%). As agressões verbais distribuem-se mais ou menos equi-
tativamente, sendo menos comuns em casos envolvendo transexuais (23%) 
e mais comuns nos que dizem respeito a bissexuais (47,1%). O número de 
experiências de discriminação relacionadas a diferentes categorias sobe 
gradualmente nos casos ligados a bissexuais (29,4%), a gays e lésbicas (entre 
36,4% e 37%), e a pessoas trans (entre 40 e 63,3%). Crimes de lucro são mais 
altos entre travestis, representando 3,3% de suas denúncias. Os dados sobre 
agressões sexuais têm número bastante reduzido (menos de 1% N=9) para 
qualquer análise relevante, em todo caso, apontamos para o fato de que 
este tipo de agressão parece ser quatro vezes mais significativa em casos 
envolvendo transexuais e lésbicas do que gays (1,7% versus 0,4%).

I  TABELA 15  I  Denúncias das vítimas por orientação sexual e  
tipo de violência – 2011 a 2013

TIPO DE 
DENÚNCIA

BISSEXUAL GAY LÉSBICA TRANSEXUAL TRAVESTI TOTAL

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº %

Agressões 
físicas 9 4,3% 129 61,4% 48 22,9% 6 2,9% 18 8,6% 210 100%

Agressões 
sexuais 1 11,1% 3 33,3% 4 44,4% 1 11,1% - - 9 100%

Agressões 
verbais 24 5,6% 282 65,4% 79 18,3% 14 3,2% 32 7,4% 431 100%

Crimes  
de lucro 2 8,0% 16 64,0% 3 12,0% 1 4,0% 3 12,0% 25 100%

Discriminações 15 3,6% 247 59,5% 80 19,3% 38 9,2% 35 8,4% 415 100%

Não informado - - 16 57,1% 8 28,6% 1 3,6% 3 10,7% 28 100%
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2.4 ENCAMINHAMENTOS 

Os Centros de Cidadania implantados no estado do Rio de Janeiro têm como 
um de seus principais objetivos identificar as demandas dos seus usuários e 
encaminhar os casos de violação ou de não cumprimento de certos direitos 
para outros serviços públicos. Apenas ao indexar os casos que encaminha 
como relativos a pessoas LGBT ou à homofobia, a ação dos Centros faz com 
que, direta ou indiretamente, toda uma rede de instituições públicas se mo-
bilize no sentido de rever possíveis concepções homofóbicas que permeiam 
sua estrutura ou a atuação de seus funcionários. 

Em que pese a ausência de informação para 9,3% dos casos aqui analisados, 
pode-se afirmar que em sua maioria (56%) eles não foram, por razões diversas, 
encaminhados a nenhum outro órgão ou serviço. Muitos casos ainda estavam 
em “andamento interno”, como tantas vezes se anota nas planilhas de registro 
de atendimento. São casos em que usuários ainda estavam sendo contatados, 
atendimentos sendo agendados, ou se esperava a entrega de documentação 
necessária para encaminhamento. Além disso, muitas dessas demandas são 

“solucionadas” nos próprios Centros, sem necessidade de encaminhamentos. É 
o que acontece, por exemplo, com solicitações de informação que, no período 
aqui considerado, diziam respeito sobretudo ao estabelecimento ou, mais 
raramente, à dissolução de contratos de casamento civil/união estável. Ou 
ainda com demandas de mediação de conflitos (em ambiente doméstico, de 
trabalho ou escola) ou de apoio psicológico. Nesses casos, uma vez fornecidas 
informações, realizadas mediações ou encontros com os profissionais dos 
Centros, as demandas se encerram sem que seja necessário envolver outros 
serviços ou instituições.

Nos 918 casos em que demandas foram encaminhadas a outros serviços, 
elas se direcionaram em sua maioria (73,6%) para diferentes instâncias do 
Poder Judiciário, como delegacias de polícia (32%), Defensoria Pública (25%), 
Tribunal de Justiça e cartórios (12%), e em menor número também para 
Juizados Especiais Criminais (JECRIM) e conselhos tutelares. Para serviços 
de assistência social, como Balcão de Emprego, CREAS, Fundação Leão XIII, 
PRONATEC, SEBRAE, abrigos públicos, restaurantes e hotéis populares, foram 
encaminhados 13,5% das demandas que “saíram” dos Centros de Referência, 
e 12%, para os serviços de saúde (CAPS, Hospital Universitário Pedro Ernesto, 
Centros Municipais de Saúde etc.).
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2.5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

De modo geral, as planilhas trazem pouca informação substantiva sobre os 
casos a que se referem. De todo modo, as linhas destinadas a isso, preen-
chidas pelos profissionais com uma brevíssima descrição das demandas 
dos usuários, abrem a possibilidade de avaliarmos a diversidade e a com-
plexidade dos casos que os Centros atenderam em seus primeiros anos  
de funcionamento. 

Antes de mais nada, gostaríamos de ressaltar que, como nos revelam certos 
casos, dispositivos para defender direitos de pessoas LGBT, mesmo já tendo 
uma história longa desde a implantação do DDH, ainda são vistos com estra-
nheza ou mal interpretados por certos setores da população. Este é o caso, 
por exemplo, de um usuário, “heterossexual”, morador do Centro do Rio de 
Janeiro, que em 2013 ligou para o Disque LGBT para, conforme consta na 
planilha de atendimento, demonstrar “indignação diante do comportamento 
de gays que se relacionam sexualmente na rua da Quitanda, principalmente 
nos fins de semana”, pedindo orientações sobre como proceder para prestar 
uma denúncia. Ou o de outro homem “heterossexual”, de 46 anos, morador 
da Tijuca, que ligou para o Disque em 2012 para informar sobre a existência 
de um ponto de travestis na Vila da Penha. Ou, finalmente, o de um usuário 
de 41 anos, morador de Copacabana, que em 2012 compareceu ao serviço 
para declarar que se “sentiu violado em seu direito de consumidor, pois assina 
um canal de adultos (sexy hot) e o mesmo exibiu em sua programação filmes 
com relações sexuais entre lésbicas, e que o contrato diz que a exibição seria 
apenas entre heterossexuais”. 

Em outro registro, ao fazer contato telefônico com um homem, supostamente 
vítima de discriminação, cujo telefone havia sido passado ao Centro pelo Disque 
100, o profissional relata que a tentativa “se apresentou totalmente fracassada 
em função da alta irritabilidade do usuário ao saber do motivo da ligação. Ele 
logo disse que não ligou para o Disque 100, “irritado” falou que “não é viado 
(sic), que é pai de família, que tem cinco filhos criados”. Ao ser informado de 
que havia uma denúncia ao Disque 100 em seu nome, “ele voltou a afirmar que 
não tinha feito ligação alguma. Ainda bastante irritado, disse que achava tudo 
isso uma ‘palhaçada’ (sic) e que com certeza se tratava de trote”. 

Menos equivocados, alguns usuários vão buscar orientação para “lidar” melhor 
com a questão e com os próprios preconceitos. Parece ter sido este o caso 
de um usuário de 43 anos, morador do Itanhangá, que compareceu para 
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declarar que “estava em um bar de um amigo juntamente com sua família 
quando um casal homoafetivo começou a demonstrar carinho, trocando 
beijos. Isto o deixou incomodado e ele pede orientações”. Uma mãe, mulher 
heterossexual de 59 anos, moradora de Tomás Coelho, compareceu ao Centro 
em 2013 para dizer que “está tendo problemas em entender a orientação 
sexual de seu filho. Este, quando completou 16 anos, contou-lhe sobre a sua 
homossexualidade e eles acabaram discutindo”. A usuária pede ajuda porque 

“tem medo de que o filho sofra”. 

Se alguns usuários não LGBT ainda têm dificuldade de compreender a 
natureza do serviço, vendo nele um dispositivo de defesa contra pessoas 
LGBT, outros, mais numerosos, o procuram para se colocar em defesa dessa 
população. Em geral, são pais, mães, familiares, vizinhos, amigos, conheci-
dos preocupados com o bem-estar e a segurança dos seus. Foi o caso, por 
exemplo, de uma mulher heterossexual, de 35 anos, moradora de Campo 
Grande, que compareceu ao Centro Capital em 2012 para denunciar que sua 
vizinha, uma adolescente de 15 anos, vinha “sendo agredida pelo padrasto 
por conta de sua orientação sexual”. Ou ainda o de uma usuária, agente de 
saúde, que compareceu ao mesmo Centro no ano seguinte para, segundo 
deixou registrado o profissional que a atendeu, “denunciar violação de 
direitos e ameaças à população de travestis/transexuais do entorno da 
Central do Brasil”. Ou então o de um homem de 40 anos, presumivelmen-
te heterossexual, morador de Sepetiba, que procurou o Centro em 2012 
para informar que em “seu condomínio há muitos moradores evangélicos 
e que estes teriam construído um muro que veio a isolar a casa de uma 
moradora LGBT, obrigando-a a passar por uma vala para poder chegar  
até a sua residência”.

Embora familiares sejam bem mais frequentemente apontados como fontes 
de aflição, vários deles procuram o Centro para denunciar o sofrimento de 
parentes LGBT. Foi o caso, por exemplo, de uma usuária de 59 anos, mora-
dora da Lapa, encaminhada pelo Disque em 2013 ao Centro da Capital, cuja 
denúncia ficou assim registrada: 

A usuária informa que seu filho [nome] sofreu agressão física e 
verbal na madrugada do dia 10/05 na Lapa. Segundo relato, três 
rapazes desconhecidos praticaram a agressão devido ao precon-
ceito e à discriminação pela orientação sexual de seu filho. A vítima 
encontra-se debilitada psicologicamente e possui arranhões pelo 
corpo. Não foi registrada ocorrência. 
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Foi também o caso de um pai que, em face de uma situação bastante 
complexa, procurou o Centro declarando que “possui um filho gay que 
sofreu discriminação no trabalho. O rapaz ficou deprimido e ausentou-se. 
Ao retornar, foi dispensado. Ele passou a morar com a mãe e a depender 
dela. O rapaz agrediu a mãe e encontra-se no momento, preso”. Segundo 
registrado pelo profissional, o pai “aparentemente” pensava mover uma 

“ação trabalhista de assédio homofóbico” contra o chefe ou superior do filho. 
Também há o caso da mãe de uma mulher trans, moradora de Brás de Pina, 
que procura “ajuda para sua filha que está detida no presídio de Japeri e 
denuncia que o novo diretor do presídio deseja cortar o cabelo das trans/
travestis com maquina 02”.

Amigos às vezes também se mobilizam, como aconteceu com uma mulher 
heterossexual, de 27 anos, moradora de Jacarepaguá que, em 2012, ligou 
para o Disque para “informar” que “seu amigo foi encontrado assassinado 
e nu em casa. O fato aconteceu após seu amigo ter levado um desconhe-
cido para casa. A polícia foi acionada”. E ainda o caso de um homem de 28 
anos, gay, morador de Resende, que “entra em contato para denunciar caso 
de uma amiga travesti que sofreu agressão física em público e demanda 
orientação jurídica”.

Muitas vezes os casos envolvem situações social e emocionalmente bastante 
complexas que, para além da autoridade parental ou familiar, coloca em 
jogo outras autoridades locais, como síndicos, homens da milícia, do tráfico, 
policiais etc. Foi este o caso de um usuário gay, de 25 anos, morador de Re-
alengo, que declarou, em 2012, que “foi agredido física e verbalmente por 
[nome] e outro indivíduo não identificado”, mas que “não acionou o 190 e 
nem procurou uma delegacia pois mora em área comandada por milicianos”. 

Em 2013, uma usuária travesti, moradora de São Pedro da Aldeia, procurou o 
Centro, através do Disque LGBT, porque estava com duas amigas travestis e 
dois amigos gays “fazendo ponto na estrada S. Pedro/Cabo Frio quando dois 
PMs se aproximaram na viatura e deram a ordem de “que não querem mais 
ninguém fazendo ponto naquele local”. A usuária disse conhecer um dos PMs, 

“que se chama [nome], que reside em seu bairro, o mesmo é evangélico e a 
usuária acredita que esse seja o motivo da perseguição. Teria havido uma 
discussão entre os PMs e os envolvidos, que saíram do local. Depois de com-
parecer a uma ONG, recorria ao Centro para pedir informações, “pois teme 
continuar trabalhando no mesmo local, visto que pode sofrer ataques dos 
policiais, que ameaçaram retirar os envolvidos à força”. Um usuário, gay de 29 
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anos, morador de Senador Camará, encaminhado pelo Disque 100, declarou 
ao técnico que “foi discriminado em razão de sua orientação sexual pelo chefe 
da máfia dos caça-níqueis. Usuário procurou vários órgãos públicos, mas foi 
ignorado por todos”.

Embora seja mais comum que pessoas LGBT sejam discriminadas em esta-
belecimentos comerciais quando estão na posição de consumidoras, não é 
incomum denúncias de funcionários contra consumidores. Foi o que acon-
teceu com um funcionário da empresa Gol, gay de 32 anos, morador de 
Jacarepaguá, que declara ter sido “ofendido por um casal que o chamou de 
“gay”, “incompetente”, entre outros insultos. O usuário deseja entrar com ação 
judicial contra o casal e quer saber se é necessário ir à delegacia”. Ou ainda 
o caso de um usuário, gay de 33 anos, morador de Inhaúma, que trabalhava 
em um restaurante da zona sul e “foi agredido verbalmente com palavras 
ofensivas por um cliente. Houve um problema com o pagamento desse 
cliente que perguntou se o usuário estava “nervosinha”. O usuário se dirigiu 
ao cliente informando sofrer homofobia e este conversou com o maitre. O 
usuário está inseguro e com medo de perder o emprego”. 

Outro usuário, gay 29 anos, morador de Botafogo e funcionário de um labo-
ratório, procurou o Centro em 2013 para relatar “que atendeu a uma cliente 
em seu trabalho e que precisou auxílio de sua supervisão para terminar o 
atendimento. A cliente começou a ofendê-lo e a xingá-lo, fazendo menção à 
sua sexualidade”. Quanto à sua situação no trabalho, “disse que pretende sair 
do emprego, mas que a empresa o apoiou no sentido de dar queixa contra a 
cliente. Recebeu informações sobre a inexistência de crime de homofobia e 
sobre como registrar a ocorrência. Terá atendimento com a equipe jurídica”.

Finalizamos esta seção do livro apontando para o fato de que os Centros 
também têm sido espaço para a articulação de denúncias de violações de 
direitos em que os usuários não se sentem apenas individualmente atingidos, 
mas também como parte de uma categoria ou população LGBT. Esses tipos 
de caso indicam a necessidade de ações coletivas no plano político, como o 
de um jovem gay, de 26 anos, morador da Tijuca, que em 2012 compareceu 
ao Centro Capital para “denunciar uma rádio por colocar no ar brincadeiras de 
mau gosto e imitações fúteis sobre homossexualidade”. Ainda em 2012, um 
homem gay, de 34 anos, foi ao Centro da Capital para fazer uma “denúncia 
de homofobia através de publicações de livros e programas de tvs brasileiras”. 
Outro usuário “gay”, morador de Campo Grande, depois de ter ligado para o 
Disque 100 e para o Disque LGBT, compareceu em 2012 ao mesmo Centro 
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“para denunciar o site do cantor evangélico MC Adriano Lima por postar fotos 
de gays com comentários homofóbicos”. Também uma filial da Assembleia de 
Deus foi denunciada em 2013 por um jovem gay, de 25 anos, por distribuir 

“material homofóbico”. 

Finalmente, temos uma jovem lésbica, de 22 anos, moradora de Botafogo, 
que em 2011 compareceu ao Centro Capital para denunciar “a utilização dos 
termos homossexualismo e bissexualismo em documentos de unidade de 
saúde”. Várias foram as denúncias contra a normativa do Ministério da Saúde 
que impede homossexuais de doarem sangue. Dentre elas, destacamos a 
de um usuário, em cujo registro consta que “pretendia doar sangue para 
um amigo que se submeteu a uma cirurgia cardíaca. Ao chegar ao local, o 
médico perguntou sua orientação sexual e lhe informou sobre a Portaria do 
Ministério da Saúde que impede a doação de sangue por homossexuais. O 
usuário informou que conhece tal Portaria e apresentou a carteira do Hemorio 
[dizendo] que lá nunca perguntaram sobre a sua orientação sexual. Ele enten-
de que houve preconceito homofóbico e busca orientações”. Queria mover 
uma ação contra o laboratório e o médico, mas, segundo o profissional que 
o atendeu, “manifestou interesse em ter seu nome incluído em uma possível 
ação coletiva junto ao MP”. 

A diversidade e a complexidade dos casos trazidos aos Centros permanecem 
como desafios para as equipes mobilizadas para atendê-los. Na próxima 
seção deste livro, a perspectiva desses profissionais sobre os Centros e sobre 
o trabalho que neles desenvolvem será enfocada.
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VII. DESAFIOS E QUESTÕES: UMA LEITURA A PARTIR  
DOS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NOS CENTROS DE  

CIDADANIA LGBT DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A análise das principais demandas recebidas ou tipos de atendimentos 
realizados pelos quatro Centros de Cidadania LGBT do estado do Rio de 
Janeiro constituiu um dos principais eixos desta pesquisa. Algumas das 
questões que guiaram este eixo: i. o que leva um(a) usuário(a) a procurar o 
Centro de Cidadania LGBT?; ii. qual o perfil deste(a) usuário(a)?; iii. a partir 
de que mecanismos discursivos as demandas são lidas pelos(as) profissio-
nais dos Centros?; iv. que medidas são tomadas pelos(as) profissionais para 
atender a estas demandas?; vi. como se dão a dinâmica e a distribuição do 
trabalho entre as(os) profissionais dos Centros: psicólogas(os), assistentes 
sociais e advogadas(os)?

1. DOS SERVIÇOS OFERECIDOS PELOS CENTROS DE CIDADANIA 
LGBT DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO: PERFIL DOS USUÁRIOS, 
DEMANDAS E ENCAMINHAMENTOS

Através dos registros de atendimentos realizados pelos Centros de Cidadania 
LGBT existentes no estado do Rio de Janeiro a que tivemos acesso, vimos 
as características mais gerais do perfil da população atendida e dos tipos 
de demandas e casos recebidos pelos serviços. Entretanto, por conta das já 
mencionadas limitações provenientes da maneira como esses registros eram 
feitos, recorremos aos relatos dos profissionais entrevistados para obter uma 



150 

Coleção Documentos

compreensão mais qualificada a respeito do público que procura os Centros. 
Durante as entrevistas realizadas entre julho e novembro de 2013 com as equi-
pes que trabalham nos CCLGBT, procuramos abordar como esses profissionais 
percebiam as diferentes características relacionadas à identidade de gênero, à 
orientação sexual, à idade, ao nível de escolaridade, à classe socioeconômica 
e à cor/raça do público atendido, sendo que para as três últimas variáveis não 
contamos com os registros das planilhas de atendimento e dependemos 
exclusivamente da percepção mais geral dos profissionais entrevistados.

A seguir procuraremos destacar algumas das características específicas por 
eles atribuídas ao público que é atendido em cada um dos Centros de Refe-
rência hoje existentes no estado do Rio de Janeiro. 

1.1 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DA REGIÃO SERRANA (NOVA FRIBURGO)

Destacamos alguns excertos das entrevistas realizadas com profissionais 
do Centro de Cidadania de Nova Friburgo que indicam suas percepções a 
respeito do perfil das pessoas que buscam esse serviço. 

De acordo com os registros de atendimento, em relação à orientação sexual/
identidade de gênero, o público atendido pelo Centro de Nova Friburgo 
distribui-se da seguinte maneira: gays (34,7%); lésbicas (33,4%), travestis e 
transexuais (15%), heterossexuais (11,6%), bissexuais (3,7%). Vejamos então 
como os profissionais de atendimento percebem essas nuances:

Tem semana que aqui você só vê as travestis procurando. As traves-
tis, transexuais. E tem semana que você vê muito mais gay do que 
travestis. Mas os gays, em geral, eu acho que é o grupo que menos 
eu vejo procurar. Assim, agora até que eu tô vendo, percebendo 
que eles tão vindo um pouco mais, porque a gente vai espalhando 
na rua, quando a gente tá andando na rua, a gente comenta que 
tem o Centro pra eles virem, mas não costuma vir muito, não. É mais 
[...] as travestis, trans. [...] Não sei se isso também tem a ver com a 
questão social, a questão que eles vivem hoje em dia, porque os 
gays, hoje em dia, eu acredito que é o grupo mais bem-sucedido 
do LGBT, porque foi o que conquistou melhor espaço no mercado 
de trabalho. Conseguiram um posicionamento, onde a sociedade 
já compreende eles por conta até da questão do vestuário, porque 



151 

RETRATOS DA POLÍTICA LGBT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

eles ainda são uma semelhança e o espelho do homem. Então, 
fica mais fácil pra eles conviver[em] na sociedade. Talvez por isso 
a demanda deles nesse tipo de Centro ainda é menor [...]. Então, 
quando (eles) procuram, [...] eles procuraram por causa de questões 
[de] relacionamento afetivo e família. 

Isso parece que é uma constante entre eles. Por incrível que pareça, 
ao mesmo tempo na rua, na sociedade, eles tão com espaço muito 
bom, mas a questão [da] família, a religião que toma conta ali da 
família, ela ainda vem com uma arma que o pai e a mãe utilizam pra 
falar: ‘Não, não aceito você com essa sua condição’. Aí é onde eles 
vêm procurar aqui, perguntar pra gente sobre leis, sobre regras ou 
mesmo procurar perguntar sobre como se pode fazer pra resolver 
essa situação. [...]

Então, eles vêm por isso. E também já teve casos de agressão. Por incrível que 
pareça, veio agressão também. Um rapaz que foi agredido [...] no ambiente 
de trabalho. [S1]) 

O trecho acima transcrito expõe uma variação no perfil das pessoas que 
procuram o Centro em Nova Friburgo e aborda também uma interpreta-
ção a respeito do que travesti e transexuais buscariam no CCLGBT Nova 
Friburgo. É interessante notar que, ainda que numericamente os usuários 
que se identificam como gays prevaleçam em relação aos que se identifi-
cam como transexuais ou travestis, a demanda destas últimas é percebida 
como mais numerosa ou intensa. Mais adiante abordaremos como o tipo 
e a qualidade da demanda apresentada pelos usuários podem ter mais 
impacto na percepção dos profissionais responsáveis pelo atendimento 
do que a sua quantidade. 

Ainda com base neste trecho, apreendemos duas importantes representa-
ções ligadas a demandas de homens gays e que seriam motivadas: 1. por 
conflitos com familiares em função da não aceitação da orientação sexual; 
e 2. por violência verbal ou psicológica sofrida no ambiente de trabalho. É 
importante salientar também a impressão, mencionada pelo(a) profissional 
entrevistado(a), de uma estratificação sócio-sexual que se daria entre as 
diferentes categorias que compõem a população LGBT que, em sua visão, 
justificaria a reduzida procura pelos serviços prestados no Centro por parte 
de homens gays, quando comparada à expressiva procura por parte de tra-
vestis e transexuais.
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Vejamos agora como isto se dá em relação à faixa-etária do público atendido 
pelo Centro da Região Serrana: 

Eu vou falar pelo perfil das travestis, [...] porque [...] é o grupo que eu 
tenho tido mais desenvoltura, [...] e é um grupo que de certo modo 
sempre tá carente em qualquer programa. [...] Da questão da idade, 
as que pertencem aqui são mais velhas, são maduras, adultas, não 
são jovens. As jovens não querem participar. [...] Quando a gente 
inventou de ir buscar travestis jovens, porque eu percebi que esse 
grupo não participava daqui, [...] elas não demonstraram interesse 
nenhum. [...] E quem vem, o público é maduro, as pessoas maduras, 
de 27 [anos], 28 [anos], por aí. [De] 24 [anos] também tem. As de 19 
[anos], 20 [anos] de jeito nenhum você vê aqui dentro. (S1) 

Apesar de no trecho acima o entrevistado se referir especialmente ao perfil 
de travestis, de fato a faixa-etária de 22 a 29 anos é a que mais concentra o 
público atendido em Nova Friburgo, independentemente da identidade de 
gênero ou orientação sexual. De acordo com os dados oriundos das planilhas 
de atendimento, temos: até 18 anos (14,7%), entre 19 e 21 anos (11,8%), entre 
22 e 29 anos (27,4%); entre 30 e 39 anos (15,8%) e com 40 anos ou mais (25%). 

Segundo o entendimento dos profissionais a respeito do nível de escolaridade 
e classe socioeconômica do público atendido, destacamos: 

Aqui, em Nova Friburgo, eu reparei que mesmo sendo pessoas mais 
desprivilegiadas (porque não são pessoas de família nobre ou de 
classe B; é classe C mesmo, aquela classe C popular mesmo), no 
entanto, elas têm algum estudo. As travestis, as lésbicas também 
têm o ensino médio pelo menos concluído. [...] Aqui você já vê que 
é um pessoal que tem ensino médio [...] concluído, mas não tem 
especialização, não deu tempo de fazer curso. (S1)

Das trans, [...] eu vejo muito em todas elas a questão da carência 
da parte pessoal. Normalmente é um grupo mais carente, é um 
grupo mais fragilizado, por inúmeras razões: questão de precon-
ceito, questão de falta de acessibilidade na sociedade. [...] é um 
público mais sofrido. [...] Aqui em Nova Friburgo, as transexuais, 
as travestis, a grande maioria não [é] marginalizada, tirando, é 
claro, a questão social. [...] Mas aí o que acontece? Tem esse grupo 
que [...] não tem uma possibilidade de estudo muito grande. [...] 
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Elas têm dificuldade nessa questão de estudar, de ter tempo pra 
estudar ou mesmo de disponibilidade [...] pra poder estar estu-
dando. Economicamente falando, às vezes não têm condições. 
Mas a demanda delas [é] principalmente a do trabalho. Embora 
[...] aqui o perfil mais nítido delas é [de] pessoas que trabalham e 
têm uma vida saudável, moram com os pais, no entanto [...] elas 
sofrem essa questão do trabalho. Então, é o trabalho e a questão 
afetiva. Porque são muito fragilizadas, então vêm normalmente pra 
conversar, não vêm só pra procurar alguma [coisa]. Tem delas que 
nem vêm procurar nada, [...] mas vêm porque querem conversar, 
falar, se expor um pouco. E aí encontra aqui essa possibilidade, 
porque de qualquer modo o equipamento é pra isso, se sentem à 
vontade pra poder falar da vida delas. Aí eu faço até um serviço de 
assistente social também, psicóloga, meio que sem querer, porque 
a ideia não é essa, a ideia é fazer o acolhimento, mas acaba saindo 
dessa forma. Porque elas contam da vida toda delas, aí pergun-
ta[m] o que pode[m] fazer e qual é a visão que a gente pode dar 
em contrapartida. (S1, grifo nosso).

Com base nos trechos acima, percebemos uma oscilação na percepção do(a) 
entrevistado(a) no que diz respeito à escolaridade e à classe socioeconômica 
dos(as) usuários(as) do Centro em Nova Friburgo. Verificamos, por um lado, 
o entendimento de que boa parte do público atendido teria o ensino médio 
completo. Por outro, destaca-se que travestis e transexuais encontrariam 
maiores dificuldades (atribuídas ao preconceito sofrido) em dar continuidade 
aos estudos e estabelecer-se no mercado de trabalho. 

Neste trecho acima é possível compreender um pouco mais o significado do 
Centro como lugar de acolhimento para seus(suas) usuários(as), um local pro-
curado por muitos(as) deles(as) para conversar e se distrair. Vale registrar que 
as entrevistas realizadas com outros profissionais ratificam essa dimensão dos 
Centros, também destacada em uma entrevista realizada com uma usuária:     

[A equipe do Centro] é uma família para mim, faz parte da minha 
vida. [...] Às vezes eu não estou fazendo nada em casa, eu venho 
para cá, eu ligo para a gente poder conversar. [...] Então, aqui eu só 
conheci coisas boas, [...] todo mundo aqui é coisa boa para mim; 
que sempre quando eu precisei, sempre estava junto. Eles sempre 
me ligam para saber como eu estou. [...] Não estou falando de mim, 
eu estou falando porque sei que tem outras pessoas que vêm, eu 
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sei que são bem atendidas. [...] As pessoas que eu vejo que que-
rem ajuda, eu indico aqui. [...] Eu acho que aqui é um lugar para 
pessoas que precisam de ajuda, [...] mas infelizmente tem pessoas 
que precisam de ajuda e não vêm por vergonha. [...] Pelo pessoal 
ver gay saindo daqui, acha que aqui é tipo uma farmácia, que vem 
aqui, vê esse negócio de camisinha ali fora pendurado, onde você 
pega camisinha. (Usuária do CC Nova Friburgo) 

Outra importante característica atribuída aos(às) usuários(as) do Centro da 
Região Serrana, sobretudo às transexuais e travestis, e que o distinguiria dos 
Centros da Região Metropolitana (Niterói) e da Baixada I (Duque de Caxias), 
refere-se à religião: 

Eu vejo aqui que elas [refere-se principalmente às travestis], [...] 
na maioria, [...] têm uma inclinação pra umbanda, [...] é o que elas 
costumam frequentar. Mas eu acredito que vão participar dessa 
religião não por causa da questão cultural, que é muito interessante, 
e nem por causa da questão espiritual. [...] O entendimento das pes-
soas que recebem eles, nessas religiões, recebem eles com muita 
naturalidade, com muita igualdade, como ser humano, então por 
isso [...] vejo muito eles [como] membros dessas religiões. Não vejo 
pessoas da religião católica. [...] Evangélicos eu vi algumas, inclusive 
travesti evangélica. Gays também eu vi alguns. (S1)

 Este último trecho parece corroborar o que parte da literatura socioantropoló-
gica produzida sobre travestis informa, isto é, a estreita relação entre travestili-
dade e as religiões de matriz africana. O que nosso(a) entrevistado(a) observa 
também vai ao encontro das descobertas de alguns(algumas) estudiosos(as) 
do tema, ou seja, a receptividade que travestis e transexuais encontram nos 
templos de culto da umbanda e do candomblé, por exemplo. Entretanto, se 
inicialmente o aspecto religioso, no caso de transexuais e travestis, emerge 
como um elemento positivo, ao contemplarmos usuários(as) gays e lésbicas 
adeptos de religiões cristãs, como o catolicismo e o neo-pentecostalismo, 
verificamos um ponto de tensão entre sexualidade e religiosidade, conforme 
sugeriu um(a) de nossos(as) entrevistados(as) linhas atrás. 

Ainda sobre o perfil dos(as) usuários(as) do Centro em Nova Friburgo, ressalta-
mos as variações na percepção dos profissionais sobre as demandas colocadas 
pelos usuários quanto ao público LGBT residente em outros municípios da 
Região Serrana, também atendidos por esse Centro. De acordo com um(a) pro-
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fissional entrevistado(a) em Teresópolis, “existe uma demanda muito maior de 
violência mesmo, de discriminação, de ser agredido na rua” e que lideranças 
da militância daquela cidade também contribuem para o encaminhamento 
de usuários para o Centro Região Serrana. O/A entrevistado(a) afirma ainda 
que em Nova Friburgo, ao contrário de Teresópolis, as pessoas são muito 

“fechadas”, “reservadas”, não querem se “expor”. Segundo outro(a) profissional,

Desde quando eu comecei [a trabalhar] aqui, eu acho que Teresópo-
lis é o único município que as pessoas procuram, [...] mas porque lá 
tem uma pessoa que faz parte de uma ONG, [...] ele que cuida dos 
eventos LGBT. [...] Ele tá sempre ligando, traz a população de lá pra 
vir fazer oficina aqui. [...] Elas (usuárias) vêm a partir da mobilização 
desse parceiro deles lá [...]. Lá [em Teresópolis], as travestis, tran-
sexuais têm mais necessidade do que as daqui. A vida, a questão 
da vida delas é muito mais marginalizada do que as daqui. [...] A 
vida que elas levam é uma vida mais tipo Rio de Janeiro, [...] São 
Paulo. Lá elas têm esse perfil, são prostitutas, não têm emprego, 
não têm estudo também. Mas são pessoas muito bem educadas, 
[...] se comportam bem. Mas na questão social [...] e econômica, 
elas têm essa dificuldade. Então, vivem no gueto mesmo, vivem na 
marginalidade, no underground [...]. Tem muita história, problema 
por causa da prostituição, [...] agressão, [...] ameaça, por conta da 
profissão. Acho que é isso a demanda delas. (S1)

Além das entrevistas realizadas por nós entre julho e novembro de 2013 para 
o caso do Centro de Cidadania da Região Serrana, também pudemos contar 
com as entrevistas realizadas pela pesquisadora Adriana Balthazar (2012) 
com os(as) profissionais daquele Centro no ano de 201180. Neste material, 
observamos que os(as) usuários(as) eram frequentemente descritos(as) como 

“tímidos” e “desconfiados”, e que teriam medo e vergonha de procurar o ser-
viço. Ainda com base nessas entrevistas, constatamos que o perfil médio 
dos(as) usuários(as) era constituído por homens gays, com idades variando 
entre 16-30 anos, desempregados, com baixo grau de escolaridade, havendo 
poucas usuárias lésbicas, travestis e transexuais. De acordo com os(as) profis-
sionais ouvidos(as) pela pesquisadora naquele momento, boa parte desses(as) 
usuários(as) acessava o Centro buscando acolhimento, o que não implicava 
necessariamente a intenção de denunciar algum episódio de violência. Por 
serem alvos constantes de preconceito, apresentavam, segundo a leitura 

80   Balthazar (2012).



156 

Coleção Documentos

empreendida pelos(as) profissionais, uma “baixa autoestima”, o que os levava 
a procurar atendimento psicológico para lidarem melhor com a insegurança 
diante de suas identidades sexuais: “É mesmo o conflito interno, individual, 
e também familiar desses jovens”, afirmou um(a) dos(as) entrevistados(as), 
acrescentando que “as demandas não são diretas, elas são muito sutis...”.

Analisando estas entrevistas, percebemos também a recorrência de conflitos 
familiares motivados pela não aceitação da orientação sexual de um de seus 
membros. De acordo com o(a) assessor(a) jurídico(a) entrevistado(a) naquela 
ocasião, por exemplo, entre as principais demandas por ele(a) atendidas esta-
vam denúncias de injúria, calúnia, ameaça e homofobia. Além dessas, havia 
outras demandas, como as relacionadas à procura por inserção no mercado 
de trabalho e pelo registro de união estável. 

Nos casos envolvendo violência verbal e, sobretudo, física, “talvez por ser 
cidade pequena, as pessoas ainda têm muita resistência em registrar essas 
ocorrências, muitas vezes a gente faz essa mobilização toda e eles acabam 
deixando pra lá”, disse um(a) profissional, para quem diversos episódios de 
violência acabavam não sendo convertidos em processos na Justiça porque a 
vítima tinha vergonha ou medo de denunciar, de se apresentar para reconhe-
cer o agressor ou de que a própria família acabasse tomando conhecimento 
de sua orientação sexual.

Considerando esse contexto, de acordo com as informações colhidas em 2011, 
talvez não fosse à toa que: 1. a maioria dos usuários procurasse o Centro uma 
única vez, num momento de extremo sofrimento, e depois desaparecesse; e 
2. que raramente os(as) profissionais do Centro tinham contato com a família 
do(a) usuário(a), já que muitas vezes o(a) próprio(a) usuário(a) evitava que a 
família fosse envolvida. 

Atualmente, em relação às demandas percebidas como as recorrente-
mente direcionadas ao serviço, é digno de nota que as(os) profissionais 
entrevistadas(os) tenham destacado o grande volume de acessos ao Centro 
da Região Serrana motivados pelo desejo de realizar e/ou obter mais infor-
mações) sobre união estável, especialmente no caso de mulheres lésbicas:

São as que mais procuram união estável, o que é muito curio-
so, porque vem também uma tendência social, porque é talvez o 
grupo do LGBT que mais tem o envolvimento afetivo, emocional 
e que consegue ter durabilidade nos relacionamentos. Então, por 



157 

RETRATOS DA POLÍTICA LGBT NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

conta disso tudo, é o grupo que mais tem vontade de trabalhar, de 
saber sobre a união estável. É o assunto que elas mais vêm buscar. 
E também trabalho, tem a questão trabalho também. [...] Já teve 
violência, mas eu não estava aqui ainda. Nesse tempo que estou, 
não vi nenhum caso de violência. (S1)

De acordo com outro(a) profissional entrevistado(a), a demanda por “casa-
mento” ou “contrato de união estável” seria estatisticamente a mais frequente 
no Centro Região Serrana. Entretanto, o(a) próprio(a) entrevistado(a) pondera:

[A] pesquisa que é feita, através dos relatórios que a gente preenche, 
indica [...] a questão da união homoafetiva, ou do casamento, ou do 
contrato de união estável, mas [...] ali é um percentual. [...] No rela-
tório compilado dentro de um gráfico, vai dar um percentual muito 
grande de uma certa demanda, que é informação sobre casamento. 
Mas isso ocorre porque esse mês vai ter uma cerimônia coletiva 
de conversão de união estável em casamento civil. [...] Então, [...] 
vai aparecer ali no relatório uma grande demanda de informações 
sobre o casamento ou sobre a conversão de união estável em casa-
mento, mas na verdade não aconteceu nenhuma. Então, é isso que 
acontece nesses relatórios, eles não conseguem retratar. [...] Mas é 
tudo tão misto, porque vem todo tipo de demanda: vem indaga-
ção sobre direito do consumidor, sobre direito do trabalho, sobre 
conflito com os pais, conflitos familiares em geral; vem questão 
de violência, agressão verbal ou física. Vêm essas questões. [...] Eu 
falo que eu sou uma clínica geral... teve uma usuária que veio me 
perguntar certa vez sobre registro de marca. Já teve outra que era 
a questão de legalização de estrangeiro. (S2, grifo nosso) 

Este trecho nos permite perceber não só a diversidade de demandas que são 
colocadas para o serviço, mas também uma certa dinâmica de funcionamento 
dos Centros de Cidadania, espaços nos quais as solicitações não são apenas 

“recebidas”, mas também “produzidas” por seus(suas) profissionais, ou certas 
dinâmicas mais amplas das políticas. Em outras palavras, ao longo do acom-
panhamento das atividades dos Centros de Cidadania e do material coletado 
durante a pesquisa foi possível acompanhar como estes locais engendram, 
graças à oferta de determinados serviços, a procura por eles. A organização 
de cerimônias coletivas de celebração de uniões e casamentos é apenas um 
exemplo de como determinadas ações da política do Programa Rio Sem Homo-
fobia podem se refletir nas formas de funcionamento dos Centros de Cidadania. 
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É interessante observar ainda que em Nova Friburgo, de modo similar a 
outros Centros, o espaço oferecido acaba funcionando como uma espécie 
de balcão de suporte e aconselhamento para o qual acorrem pessoas (LGBT 
ou não) interessadas em solucionar problemas ou obter informações as mais 
variadas, extrapolando os limites supostos (ou impostos) por questões re-
lacionadas ao preconceito motivado por OSeIG ou à violência homofóbica. 
Podemos vincular este tipo de suposição também à maneira como o próprio 
serviço se apresenta: “Um lugar para chamar de seu”. Contudo, além dessa 
dimensão mais “institucional” de desenvolvimento da política, que pode se 
desdobrar em novas solicitações para os Centros de Cidadania, existe outro 
tipo de produção de demanda, chamada por alguns dos profissionais com 
quem conversamos de “demanda construída” ao longo dos atendimentos. 
Ela trata dos desdobramentos de um caso que pode chegar aos Centros 
através de uma demanda específica de um usuário e alargar-se em inúmeras 
outras necessidades e encaminhamentos. Nas palavras de um(a) profissional 
entrevistado(a): “há uma diferença entre o que o usuário traz como demanda 
e o que é construído a partir do nosso contato com ele dentro do Centro”. 
Discutiremos algumas dessas situações adiante.

Quanto às demandas originadas a partir de situações de violência e seu pos-
sível desdobramento, o(a) mesmo(a) entrevistado(a) nos fornece informações 
esclarecedoras:  

Muitas das demandas vêm pra nós com intenção de briga, de li-
tígio. O litígio só vai piorar aquela situação. [...] A gente tem que 
ter um pouco de psicologia pra poder conversar com o usuário 
pra descobrir qual é o fundo daquela demanda e no que a gente 
pode ajudar. [...] Às vezes a gente enfrenta muita dificuldade, por-
que não pode advogar, então você não tem acesso a processos, e 
o usuário quer informações. [...] Muitas vezes a gente precisa da 
Defensoria Pública. A Defensoria Pública é um órgão que tem um 
excesso de trabalho. Eles atendem a gente muito bem. Não posso 
reclamar de nada. Mas tem toda uma demora, e às vezes o usuário 
não entende. Então, a gente enfrenta essas dificuldades por não 
poder advogar. Por outro lado, se a gente pudesse advogar, a gente 
não daria conta de todas as causas. Então, tem que ser mesmo 
um trabalho de assessoria jurídica, porque aqui nós atendemos a 
13 cidades. [...] Eu acolho o usuário como todas as outras técnicas 
fazem. Ouço a demanda e depois discuto com ele [usuário] aquela 
que ele me trouxe. Vamos supor, a pessoa chega aqui e quer uma 
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investigação de paternidade porque o pai não reconheceu e tal, 
mas é porque ela, por algum motivo, brigou com esse pai e quer 
litigar, quer brigar, não quer fazer nenhuma composição, tentar 
ligar pra pessoa, chamar primeiro, conversar. Não. Quer chamar 
logo pra briga. Então, eu explico quais os direitos dela, porque 
realmente ela tem o direito de ter o nome do pai na certidão de 
nascimento. Aí eu explico todo o desgaste do processo e pergun-
to se não gostaria de ter uma composição primeiro. Se o usuário 
disser que não, que ele quer brigar, eu vou encaminhar pra uma 
Defensoria Pública ou pra um advogado particular, a depender da 
situação financeira do usuário, e ele vai seguir o processo. Depois 
disso, se formou um processo, eu vou acompanhar o andamento 
desse processo juntamente com o usuário. Quando é questão de 
violência, além de fazer esse acompanhamento, eu acompanho a 
audiência. [...] A gente decide de acordo com o que a gente sente, 
converso com as outras técnicas, converso com a coordenação. (S2)

Este trecho nos remete a demandas passíveis de judicialização. Entretanto, 
como podemos notar, a assessoria jurídica do Centro Região Serrana procura 
informar a seus(suas) usuários(as) sobre os prós e contras da judicialização, 
buscando mediar conflitos sem ter de recorrer ao aparato legal formal. Este 
procedimento é compreensível, sobretudo quando levamos em conta os 
limites do trabalho a que se propõem os Centros de Cidadania e a morosidade 
do aparelho judicial em dar o retorno esperado aos(às) usuários(as) do Centro. 

Este mesmo trecho aponta para outra forma não só de lidar com determinadas 
demandas, mas também de produzi-las ou moldá-las. Para tanto, recorre-se 
a estratégias de escuta e persuasão dos(as) usuários(as) e ao trabalho multi 
ou interdisciplinar, o qual envolve duas ou mais áreas do atendimento. Essa 
estratégia faz-se necessária pelas dificuldades que envolvem o entendimen-
to do relato do(a) usuário(a) e pela complexidade de sua história e de suas 
carências. A fala transcrita é ilustrativa: 

Eu atendi um usuário [...] na semana passada, [e] ele tinha duas de-
mandas [...] diferentes num mesmo atendimento, um mesmo usuário. 
[...] Essa demanda que eu atendi, uma foi sobre união estável e a outra 
foi sobre adoção. A questão da adoção pode ser que esse usuário 
venha a conversar com a psicóloga ou a assistente social sobre o 
mesmo assunto. A união estável é pouco provável, mas a questão da 
adoção é possível que ele venha a conversar com elas sobre isso. Até 
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porque, se ele fo[r] gay, ele vai passar por estudo social e vão surgir 
algumas dúvidas que de repente vai querer vir esclarecer. [...] Porque 
a gente tem demandas diversas, que todas nós atendemos. Então, 
às vezes aquele usuário vem conversar comigo sobre problema de 
educação do filho dele, mas ele também vai conversar isso com a 
psicóloga, vai conversar isso com a assistente social. Ele mistura, 
porque naquele mesmo dia ele veio com problema jurídico de um 
processo dele, com essa demanda da dificuldade lá na educação do 
filho, então ele vem com outra dificuldade. (S2) 

Este relato vai ao encontro do que disse outro(a) profissional entrevistado(a) 
por Adriana Balthazar em 2011, segundo o(a) qual

Às vezes, [o(a) usuário(a)] vem falar uma coisa, mas depois a gente 
acaba vendo que é outra. Às vezes vem uma demanda para mim, 
mas aí eu acabo descobrindo que não é só pra mim, é também 
psicológica, é também jurídica...

Como dissemos acima, este quadro torna imprescindível o trabalho em equipe:

Eu troco muito com as minhas amigas, [...] porque é uma dúvida 
mesmo de como proceder, e às vezes não é uma questão puramen-
te jurídica. [...] Às vezes é uma situação [em] que a gente fica com 
dificuldades mesmo de lidar. (S2) 

Ele (o usuário) pode chegar aqui com uma demanda exclusivamen-
te jurídica hoje, mas ele pode ter uma demanda psicológica, que 
leva a um acompanhamento por mais tempo. É muito relativo. Não 
tem como você separar. [...] [É] muito relativo e depende muito do 
usuário. Tem usuário que gosta de conversar com todas as técnicas 
e técnicos. Se ele tá com um problema lá na educação do filho dele, 
que ele acha que o filho tem que fazer determinado curso ou tá 
no colégio, o filho não quer e ele quer conversar isso comigo, quer 
conversar com a psicóloga, quer conversar com a assistente social, 
quer conversar com as três juntas. E tem outros que vêm e trato 
especificamente da questão jurídica. A questão psicológica ele 
trata só com a psicóloga. [...] Quando ele [usuário] quer um atendi-
mento compartilhado, quando ele quer que todas as profissionais, 
mesmo que separadamente, opinem sobre um mesmo assunto, a 
gente também tem esse atendimento. [...] A gente tenta trabalhar 
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isso com o usuário. Às vezes o usuário chega com uma resistência, 
que ele não quer determinada técnica, e a gente tenta aos poucos 
trabalhar com ele ou tenta forçar um atendimento conjunto. (S2) 

Se alguma coisa a gente não conseguiu solucionar, [...] encaminhar, 
a gente tenta trocar, para ver se a gente consegue dar [...] um des-
fecho, [...] dar um olhar, compartilhar esse olhar. [...] O que a gente 
vislumbra é que esse usuário seja atendido plenamente, [...] que 
ele saia confortável. (S3)

Por esta razão, ainda que um(a) dado(a) usuário(a) acesse o Centro procurando 
um(a) profissional específico(a), geralmente lhe é sugerido ao menos uma 
conversa com profissionais das outras áreas de atendimento:  

Se a pessoa chega aqui, [...] se ela já diz que quer ser atendida por determi-
nada área técnica, tudo bem, ela é encaminhada. [...] Aqui é um espaço onde 
ela pode vir visitar sem uma demanda específica; vir aqui, conversar, tomar 
um café, [...] e isso é legal, porque essa pessoa não teria para onde ir nesse 
momento, para conversar, para falar [sobre] alguma inquietação que ela tá 
sentindo. [...] Não sei como funciona nos outros locais, mas o Centro de Re-
ferência aqui tem essa característica, de ser um espaço onde o usuário acaba 
amigo do Centro de Referência. [...] Nós, com esse monitoramento da UERJ, 
agora a gente percebe que isso é um atendimento, [...] a gente começou a 
[...] computar isso no atendimento. (S3)

A gente tem todo um cuidado pra conseguir identificar isso. [...] O usuário 
chega muitas vezes querendo solução, dizendo que ele está sofrendo ho-
mofobia. [...] Aí a gente ouve tudo que ele tem pra falar, anota e depois você 
começa a raciocinar e procurar ver como que você vai lidar com aquilo. [...] 
Então, a gente tenta descobrir. É difícil. Não é fácil, mas eu costumo ter muita 
cautela. [...] Ele [o usuário] chegou falando [sobre] homofobia, eu concordo 
com ele. Não discordo, mas tento perceber nas entrelinhas alguma coisa, uma 
pontinha da linha que a gente possa ir investigando e puxar pra gente ver se 
é homofobia ou não. [...] Então, a gente tem que ter toda essa cautela. [...] Aí 
a gente conversa entre nós. Pega aquele caso, discute em equipe, [...] e dali 
a gente vai buscando. [...] A gente tem um bom trabalho em equipe e isso é 
muito bom. Isso faz muita diferença no trabalho do Centro de Referência aqui. 
[...] A gente sempre partilha, a gente sempre conversa, [...] tenta discutir esses 
assuntos mais pesados ou que precisam de mais atenção. A gente tenta estar 
sempre discutindo e procurando soluções em conjunto. (S2) 
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A proposta dos Centros de Cidadania LGBT existentes no estado do Rio de 
Janeiro depende da cooperação de outros órgãos e/ou instituições municipais 
e estaduais. Entretanto, tal cooperação tem se mostrado de difícil efetivação. 
Nos excertos transcritos abaixo, veremos como o trabalho de constituição 
de rede vem sendo executado pelos(as) profissionais do CC LGBT de Nova 
Friburgo e quais as instituições mais procuradas:  

Eu vou fazer rede, que é um contato social, é um trabalho social, 
porque eu ligo para as secretarias [de Educação, Saúde, Assis-
tência Social, Cultura e lazer, Esporte], pra atualizar endereços e 
e-mail e a forma de contato. Aí tem que ligar também, fazer a parte 
de publicidade e propaganda, [...] porque eu tenho que montar 
os layouts [para] o designer das propagandas que tem aqui nos 
nossos eventos que a gente realiza. [...] Aí essa lista tem também 
os municípios, não só as secretarias daqui da nossa cidade, mas 
também dos outros municípios. Porque o serviço aqui abrange 
os municípios vizinhos também. Dentro desse programa, esse 
espaço foi criado pra atender não só nossa cidade, Nova Friburgo, 
mas a região. [...] E quando tem reunião, algumas reuniões, é 
necessário que a gente tenha um representante de cada lugar, 
porque são essas pessoas que vão levar o nosso trabalho para 
aquele lugar, pra que o usuário possa procurar e saber que existe 
esse lugar aqui e que atende a eles. Porque, afinal de contas, esse 
projeto tem que atender essa população. Aí o contato de rede é 
esse. Eu vou pra internet ou eu vou buscar pela própria prefeitura, 
eles vão me encaminhando no telefone. [...] Por exemplo, a gente 
fez oficinas de informação pro usuário, pra população, aí, nessas 
oficinas, tem que ter uma propaganda, porque a gente vai espa-
lhar ela nas páginas sociais, nas redes sociais, Facebook, e-mail, 
então eu monto o layout dessa propaganda pro nosso trabalho 
também. [...] Aí faço também [...] o contato com os usuários, quan-
do vai ter pra fazer a triagem, que é buscar, procurar saber onde 
estão e pra onde vão essas pessoas. A gente tem, segundo nossa 
lista de presença, [...] um material informatizado, que tem [...] os 
nossos usuários, a numeração deles, os atendimentos que eles 
buscaram desde a primeira vez que eles vieram. Então, é baseado 
nisso que a gente faz a triagem e, quando tem um evento, uma 
oficina ou qualquer tipo de ação, aí eu tenho que ligar pra eles, 
baseado nesse relatório que a gente tem e especificar. [...] Quando 
é transexual, a gente acaba indo pra uma oficina, por exemplo, 
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sobre documentação, a legalização do nome social. Quando é 
lésbica, a gente encaminha, por exemplo, pra questão dos direi-
tos humanos ou da agressão para a parte jurídica, quando tem 
agressão física, alguma coisa assim, ou da questão que interessa 
a elas, e assim por diante. Os gays [são] outra demanda, é um 
outro assunto. E a gente vai fazendo as oficinas de acordo com 
o perfil deles. (S1) 

Existe [...] uma luta [...] diária, que você tem que ser didática com 
todos os secretários municipais que estão à frente de uma pasta, 
[...] que pode ser um dos nossos parceiros. [...] Você tem que ser 
didático o tempo todo, dizer por que os Centros têm que existir, 
[...] que benefício[s] ele[s] est[ão] trazendo a essa população. [...] 
A gente fala com um, com outro, então cresce dentro do governo 
um interesse. [...] Mas [...] além de fazer essas interferências, reu-
niões, buscar [...] esses parceiros, como a educação, a saúde, para 
estar inserindo essa temática, propondo palestras, seminários, [...] 
nós temos que buscar essa secretaria como apoio. Então, além de 
você ter toda essa informação dentro, você tem que sair daqui e 
informar, buscar a informação lá fora. [...] Nós estamos aqui para 
apresentar um serviço. [...] Então, de que forma [...] o gestor daqui 
vai atender a essa população? Porque a nossa equipe tem feito 
essas capacitações também, para os técnicos dos CRAS, dos CREAS, 
como atender. Quando não há essa possibilidade do atendimento 
do Centro, porque tem essa questão da dificuldade do transporte, 
[...] uma dessas secretarias [de outros] municípios enviam [...] um 
carro [...] para pegar a nossa equipe para fazer um atendimento, 
palestra nessa localidade. Então, isso a gente tenta buscar, as par-
cerias dos municípios. (S3)

Isto mostra, entre outras coisas, que os Centros de Cidadania LGBT não são 
meros receptáculos de pessoas com suas demandas nem órgãos atomizados 
onde essas demandas são plenamente atendidas. Na verdade, o trabalho 
de constituição de rede com outros órgãos ou instituições municipais e 
estaduais é condição sine qua non para a existência dos Centros e para a 
viabilização do Programa Rio Sem Homofobia. A seguir continuaremos a 
apresentar as percepções dos profissionais responsáveis pelo atendimento 
nos demais Centros de Cidadania em funcionamento no estado do Rio de 
Janeiro, dando destaque para aquelas que nos mostram as particularidades 
de cada um dos equipamentos.
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1.2 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DO RIO DE JANEIRO (CAPITAL)

Passamos agora para o Centro instalado na capital do Rio de Janeiro. Atra-
vés dos dados oriundos das planilhas de atendimento, expostas na seção 
VI deste livro, sabemos que o Centro da capital tem a maior parte de seu 
público composto por gays (49%) e que em relação à faixa-etária temos a 
seguinte concentração: 22 a 29 anos (27,9%), 30 a 39 anos (30%), 40 anos 
ou mais (26,6%). Vejamos a percepção de alguns profissionais a respeito 
dessas e de outras informações que não pudemos obter através dos regis-
tros dos atendimentos:

Pergunta: Qual é o perfil dos usuários que chegam aqui até você 
em relação à idade, orientação sexual, escolaridade, classe...?

Então, eu diria que a maioria, não tenho números aqui, acredito eu 
que seja do gênero masculino, embora a gente tenha um número 
bastante razoável de travestis e trans que procuram o serviço – e 
aí eu estou falando de travestis e de trans femininos. Mas garanto 
que o gênero masculino é o predominante. Normalmente de classe 
popular. E aí tem dois dados que se cruzam aqui: um que é o de 
renda mesmo e outro é o local de moradia [...]. E na verdade acaba 
que com essas duas variáveis a gente mais ou menos sabe determi-
nar e porque a grande maioria é de renda muito mais baixa. Então, 
a maioria é de classes populares, a maioria negro, claro. Escolari-
dade, talvez se a gente fosse usar uma média, uma média mesmo, 
talvez fosse segundo grau. Agora, há de se ter algumas questões, 
por exemplo, em casos relacionados, por exemplo, à união estável, 
você tem um número muito maior de usuários com nível superior, 
inclusive com outra classe. Já no caso das travestis e das trans, você 
tem muitos com ensino fundamental incompleto. [C1]

A gente pode estabelecer um parâmetro dizendo que a maio-
ria é gay, é homem homossexual, mas também a gente recebe 
muita demanda de transexual. Especialmente no que tange à 
questão da inserção no programa transexualizador e a retificação 
do registro civil. São os dois maiores números de usuários que a 
gente recebe, de gay e de travesti e transexual. Idade, geralmente 
são jovens e recebem de um a dois salários mínimos, no máximo.  
E raça, a maioria é parda. Mas existem bastante negros também. 
Pardos e negros. [C4]
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No que diz respeito à faixa-etária dos(as) usuários(as), todos(as) os(as) profis-
sionais entrevistados(as) afirmaram que grande parte das pessoas que aces-
sam o Centro é constituída por “jovens”. Se alargamos um pouco a percepção 
sobre essa categoria geracional, podemos corroborá-la com as informações 
oriundas das planilhas de atendimento, nas quais o público de até 39 anos 
de idade representa 67,9% dos casos. É interessante notar aqui o número 
reduzido de usuários(as) com idades até 18 anos, apenas 3%. O baixo número 
de atendimentos registrados nessa faixa de idade se repete em todos os Cen-
tros de Cidadania, mas em especial no Centro da Capital. Este fato pode ser 
interpretado não apenas como consequência de desinteresse, desinformação 
ou ausência de problemas por parte deste público, mas, de acordo com os 
profissionais escutados, tem a ver com a dificuldade de encaminhar questões 
trazidas por adolescentes, uma vez que seria obrigatório o envolvimento de 
seus responsáveis legais81.

Em relação à cor/raça, escolaridade e classe não temos como recorrer aos 
registros de atendimento, pois esta é uma informação ausente das planilhas, 
como já mencionado. Nós nos valemos então das informações dos profissio-
nais entrevistados, que apontam a maioria de seus usuários(as) como pardos 
ou negros. Eles notam também que o público predominante dos Centros seria 
constituído por pessoas que têm ao menos o ensino médio completo, haven-
do ainda um número de pessoas com ensino superior completo. Entretanto, 
não podemos desconsiderar que, ainda através das falas coletadas durante 
as entrevistas, se destaca a heterogeneidade do público atendido. Assim, o 
nível de escolaridade mais elevado parece prevalecer entre os usuários gays 
e lésbicas, já entre travestis e transexuais indica-se mais uma vez as dificulda-
des em ingressar, dar continuidade e concluir os estudos. Algo semelhante 
ocorre em relação à classe social do público que acessa o Centro. Apesar de 
haver a percepção de que a maioria é oriunda da “classe popular”, destaca-se 
a existência de uma parcela de usuários(as) formada por indivíduos de classe 
média alta, com elevado poder aquisitivo. 

É relevante ainda apontar para um comentário a respeito do público não 
LGBT que também é incorporado pelo Centro:

81   Leite (2014) realiza uma reflexão sobre a constituição dos “adolescentes LGBT” como uma nova categoria 
social para as políticas públicas brasileiras. E, além de outras questões, o trabalho discute, a partir de alguns 
casos atendidos pelos CCLGBT-RJ, como diferentes atores ligados à formulação e à implementação de políticas 
públicas lidam com demandas relacionadas a adolescentes. 
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A gente atende às vezes, isso é muito comum de acontecer em 
casos que envolvam morte ou doença, então, às vezes, a gente 
atende à própria família da pessoa, [e] isso é outra questão. Aqui 
não tem só (LGBT), embora esteja[m] lá aquelas letras, mas não tem. 
Muitas vezes a gente atende a familiares e amigos que não são LGBT. 

Contudo, não é demais relembrar que estamos lidando com percepções de 
diferentes profissionais a respeito de contextos bastante diversos, como são 
os quatro Centros de Cidadania, sobretudo o da Capital, em que o volume 
e a diversidade de atendimentos são maiores do que nos demais Centros. 
Além disso, é importante considerar a variabilidade das informações obtidas, 
ou seja, parece-nos que a apreensão do perfil e das principais demandas 
dos(as) usuários(as) varia de acordo com cada profissional ouvido e também 
com a área de atendimento. Queremos dizer com isso que o perfil dos(as) 
usuários(as) e suas demandas podem apresentar uma determinada configu-
ração para os(as) profissionais da área jurídica, por exemplo, e configurações 
(sensível ou levemente) distintas para os(as) profissionais das áreas de psico-
logia e assistência social. 

Como nos demais Centros pesquisados, entre as demandas citadas como 
mais frequentes no Centro de Cidadania LGBT da Capital estão: a) denúncias 
envolvendo violência física e verbal, seja no contexto familiar, seja no local 
de trabalho, na rua, em estabelecimentos públicos e privados (como esco-
las, faculdades, lojas etc.); b) conversão de união estável em casamento; c) 
inserção no mercado de trabalho; d) registro de nome social na certidão de 
nascimento, hormonioterapia, redesignação sexual (no caso de usuários[as] 
trans); e) adoção de crianças; f ) abrigamento. Reproduziremos a seguir trechos 
de entrevistas que detalham estas informações: 

Eu atendo bastante travestis e trans. [...] Inicialmente, vinham sendo 
encaminhados porque vinham com demandas de trabalho. (C2)

Tenho recebido variadas [demandas], mas muito a questão do 
nome [social, no caso dos(as) usuários(as) trans] e situações de 
assédio moral homofóbico no trabalho. Principalmente no local 
de trabalho. Então, é uma questão que pode ser acolhida [por] 
um psicólogo, mas precisa de um advogado para entender e para 
construir junto. Porque são situações que às vezes a gente precisa 
pensar também, não só acolher. O que caracteriza violência homo-
fóbica? Tem que pensar junto com o usuário. [...] Se eu avalio que 
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existe uma situação de assédio no trabalho, por exemplo, e a ad-
vogada precisa de mais informações, então eu fico mais reservado 
e depois acabo pontuando umas questões. E tem muito o paralelo, 
situações de violência homofóbica extrema, a pessoa é expulsa da 
família, expulsa do bairro. Com o Direito, a gente mobiliza a polícia. 
Então, eu fico muito próximo, porque eu vou percebendo. O usuário, 
mesmo que esteja [inclinado] a falar que vai ajudar, porque não 
quer que aconteça com mais ninguém, daqui a pouco eu percebo 
que a adrenalina começa a baixar e ele começa a perceber a grande 
guerra. Nesse momento, eu começo a ficar próximo. Como tem 
outras situações, [...] o usuário chega dizendo que quer ser atendido 
em todas as suas demandas. Quer inclusive continuar aqui e fazer 
terapia, mas às vezes são demandas que a gente não pode acolher. 
A gente tem que estar atento a isso. (C1)

O segundo trecho transcrito acima é particularmente interessante, pois de 
certa forma sintetiza algo que surgiu em todos os Centros de Cidadania LGBT 
pesquisados, mas também pelas informações adicionais que nos traz. Uma 
delas diz respeito aos “sentidos da homofobia”, algo que se constitui invaria-
velmente num desafio interpretativo para os(as) profissionais envolvidos(as) 
no atendimento aos/às usuários(as). Se a violência emerge como um dado 
objetivo, sua natureza e seus meandros, para serem identificados e lidos 
adequadamente, requerem muitas vezes o trabalho em equipe (ou “mul-
tidisciplinar”). Além disso, esse trabalho exige frequentemente sucessivos 
encontros envolvendo profissionais e usuários(as), não apenas para o melhor 
entendimento dos(as) primeiros(as) a respeito do que o(a) usuário(a) lhes traz, 
mas também para negociar com este(a) de modo a constatar se a violência 
pode ser qualificada como homofóbica ou não:  

Às vezes a pessoa entende que pelo fato de [sua] orientação sexual 
foi discriminada. E às vezes não houve a discriminação. [...] Então, 
nem tudo vai poder ser levado para o âmbito da homofobia, por-
que senão a coisa começa a ficar muito banalizada, tudo vai ser 
homofobia. [...] A gente também esclarece a questão da homofobia. 
Existe? Existe, sim. Mas vamos analisar caso a caso, para saber se 
realmente havia um pouco a questão da homofobia. [...] A gente 
procura avaliar, ver o que está por trás daquilo ali. (C9) 

Eles [usuários] chegam: “Eu quero processar, porque homofobia 
é crime, eu fui vítima de homofobia”. [...] Eles já chegam [...] ple-
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namente convictos de que sofreram homofobia [...] e, no decorrer 
do atendimento, a gente vai tentando mostrar e esclarecer que 
na verdade homofobia ainda não é crime, como, por exemplo, é 
o racismo. Racismo é crime no Brasil, mas homofobia ainda não, e 
a gente vai trabalhando a questão do motivo presumido, que já 
pode constar nos Registros de Ocorrência, motivo presumido de 
homofobia, que inclusive é isso que serve de base para dados da 
própria polícia, fazer um levantamento em função dos de agressão 
homofóbica, violência homofóbica. Mas eles [usuários] chegam 
bastante convictos de que foram vítimas de homofobia. (C5)

Outro aspecto relevante e constantemente reafirmado por outros(as) pro-
fissionais dos demais Centros de Cidadania refere-se à complexidade das 
demandas, que extrapolaria e borraria fronteiras disciplinares. Daí a necessi-
dade que muitos(as) desses(as) profissionais sentem de abarcar a dimensão 

“psicológica” de uma demanda a princípio “jurídica”; a dimensão “jurídica” 
de uma demanda inicialmente “social”, e assim por diante. Segundo os re-
latos dos(as) profissionais entrevistados(as), é comum que um(a) mesmo(a) 
usuário(a) seja atendido(a) por mais de um(a) profissional. O trabalho em 
equipe, portanto, parece ser uma prática frequente nos atendimentos, levan-
do muitos(as) de nossos(as) entrevistados(as) a interpretarem a sua atuação 
como um fazer “multidisciplinar”: 

Eu aprendi a trabalhar com equipe multidisciplinar, então é muito 
comum nos meus atendimentos eu chamar [os profissionais de 
outras áreas]. De acordo com o caso, [...] eles estão sempre comigo 
e a gente divide. [...] Eu acho [...] que tem que ter a equipe multi-
disciplinar para trabalhar com direitos humanos. (C3) 

A gente vê essa necessidade da multidisciplinaridade – de um 
outro técnico participando, seja da área social, seja da área da 
psicologia, seja do direito – porque às vezes a questão é jurídica, 
mas ela tem uma abrangência em outra área. Às vezes a gente 
precisa da participação, do atendimento conjunto [...] Eu acho que 
as áreas se equilibram. [...] Dentro do atendimento a gente acaba 
percebendo a necessidade e pergunta se o usuário tem interesse 
que outro técnico, que outro profissional, faça parte do atendi-
mento. [...] Eu acho muito importante isso, você ter as áreas, essa 
multidisciplinaridade. É muito legal, um interagindo com o outro, 
em busca de um bem comum, que é o melhor para o usuário. (C9) 
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Duas outras consequências mais ou menos diretas podem ser daí desdo-
bradas. Em primeiro lugar, uma demanda “judicializada”, por exemplo, que 
pode ser encaminhada para uma delegacia e/ou para a Defensoria Pública, 
termina por ser também “psicologizada” e/ou encaminhada para órgãos de 
assistência social, ou seja, não é incomum que a trajetória de “uma” deman-
da acabe seguindo por um caminho oblíquo ou que apresente bifurcações. 
Mas é importante que se diga aqui que isto acontece também em função 
da maior ou menor disposição do(a) usuário(a) em levar o seu “caso” adiante, 
principalmente quando está em questão uma demanda judicializável. De 
acordo com o trecho transcrito abaixo, uma das principais razões para que 
isto se dê é o medo, fato apontado por diversos(as) profissionais ouvidos(as):

Eu tive um caso que aconteceu, ele ficou com muito medo, por-
que o agressor ameaçou. A gente até tentou conversar com ele 
porque, nessa situação especificamente, ele estava em um lugar 
[que] não tinha nenhuma relação com o lugar onde ele morava, 
mas mesmo assim ele ficou com muito medo. Ele estava muito 
fragilizado, e aí ele decidiu que preferia não levar adiante, porque 
as pessoas podem vir e fazer coisas com ele. Piora quando é vizinho, 
piora quando é o segurança, se for um policial, então... é tudo um 
problema e um problema real. E [essa] é uma fala muito comum, 
porque nos casos que eu atendi, ou nos casos que a gente discutiu 
internamente, o grande motivo para a violência acaba sendo o fato 
de que existe um desequilíbrio de poder enorme entre o opressor 
e o outro e aí, se você apontar o dedo pra esse agressor, você sabe 
que ele pode te agredir mais ainda, inclusive pode te matar. E não 
dá para a gente dizer para a pessoa que não é assim, não há ga-
rantias, infelizmente. A gente gostaria muito que fosse diferente, 
mas não há [garantias]. (C2)

Antes, porém, de analisarmos mais detidamente este e outros aspectos rela-
cionados às principais demandas dos(as) usuários(as), reproduziremos trechos 
de entrevistas que nos permitirão adensar esta análise:    

Eu nunca atendi [...] um gay que chegasse aqui pedindo diretamen-
te trabalho. A grande maioria reclama de discriminação, discrimi-
nação no próprio trabalho; discriminação com vizinhos; solidão, 
isso também é bem marcante, que vai desde relação amorosa 
mesmo – a gente já teve aqui um usuário que quis saber se a gente 
tinha algum cadastro de encontros – até o problema de não ter 
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amigos, de não ter apoio. E [...] questões de saúde mental. Acabava 
não chegando como uma demanda, mas isso ficava perceptível, 
ou uma depressão profunda. [...] Algumas vezes [...] eu começava 
atendendo sozinho(a) e aí eu identificava. Sempre, nos casos que 
eu identifiquei a gente teve que conversar e encaminhar para um 
CAPS, porque é uma questão extremamente séria, porque os abalos 
à saúde mental dessa população vêm de tantos preconceitos, de 
tanto sofrimento. [...] E é uma coisa que ficou muito presente nos 
meus atendimentos com homens. (C2) 

Algumas demandas coletivas são extremamente graves, muito 
complexas e que exigiriam uma atividade [...] coletiva. [...] A inser-
ção no mercado de trabalho, que é um problema extremamente 
grave, atinge diretamente a autonomia dos nossos usuários. Outro 
problema, que é comum, é a dificuldade crítica de abrigamento 
[...] dessa população, ou porque não pode saber que é gay ou, se 
é travesti, não consegue garantir o direito de uso do nome social 
ou de uso do banheiro, e coisas muito ruins acontecem. Não existe 
a garantia dos direitos básicos, o acesso a esses direitos é muito 
mais complicado. Foi uma vitória esse direito ao casamento, mas 
para chegar ao casamento precisa de uma série de coisas que não 
existem. (C2)

No que tange à questão do Serviço Social, basicamente nós recebe-
mos bastante demanda de abrigamento, de retificação de registro 
civil, inserção no mercado de trabalho formal, medicação para HIV/
AIDS, então são demandas que o Serviço Social acaba abarcando, 
mas não trabalhando exclusivamente, devido a ter uma dinâmica 
multidisciplinar. E, basicamente, [...] nós fazemos o atendimento e 
encaminhamos para uma outra instituição, encaminhamos para 
a rede. A dinâmica do trabalho tem essa característica marcante. 
Atendimento e encaminhamento. [...] Aí vêm os casos que acabam 
caindo mais para o jurídico, que é a questão das situações de vio-
lência, de agressões físicas e que viram Registro de Ocorrência. (C5)

Hoje, eu acho que [a maior demanda] é a homofobia. Muito mais 
do que o contrato de união estável, que é uma demanda grande 
que a gente tem. É a homofobia, seja ela trabalhista, seja ela familiar, 
seja ela violência física ou psíquica, que envolve assédio moral no 
trabalho, familiar, como aquela que chega às vias de fato. Então, é 
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essa homofobia, nas suas modalidades, que chega mais fortemente 
aqui. [...] A gente vê a vulnerabilidade desse público, [...] ainda existe 
uma ignorância muito grande sobre o público LGBT na sociedade 
como um todo e um desconhecimento pleno tanto da instituição 
que pode ser buscada quanto dos meios judiciais. [...] A feliz ideia 
desse projeto ser colocado no sétimo andar, com as janelinhas 
pintadas com o arco-íris, é o que faz com que o usuário passe lá 
embaixo no ônibus, no carro ou a pé e veja o símbolo LGBT e veja 
o telefone e ligue. A grande maioria dos usuários que chegou aqui 
até agora foi através da janelinha. Por que ele busca? Por tudo isso 
que eu falei, pela homofobia. A gente ainda não tem números, mas 
eu falo pelo meu prontuário especificamente. Ele [o usuário] viu a 
janelinha e ligou. Isso é uma besteirinha, mas que aqui no projeto 
fez toda a diferença. (C4) 

Ainda que, de um modo geral, problemas e suas consequentes demandas 
não sigam necessária e rigorosamente fronteiras de gênero e sexualidade, 
ou seja, tanto gays e lésbicas quanto bissexuais, travestis e transexuais são 
potenciais alvos de discriminação, como potenciais candidatos à união estável 
ou demandantes de emprego, é certo que há maior ou menor prevalência de 
certas demandas quando levamos em conta as OseIG dos(as) usuários(as). O 
caso mais notório é o das transexuais com suas solicitações para a redesig-
nação sexual, reconhecimento do nome social e hormonioterapia. Todavia, 
nem sempre as questões são tão específicas ou facilmente detectadas. Para 
entendermos a “natureza” das demandas é preciso, portanto, levar em conta o 
atendimento, momento no qual elas são produzidas. Nesse sentido, vejamos 
como costuma ser a rotina de atendimento no Centro de Cidadania da Capital 
quando um(a) dado(a) profissional se depara com determinado(a) usuário:  

Inicialmente, eles [usuários(as)] trazem uma demanda que a gente 
consegue identificar de cara, em função do modelo de atendi-
mento que é feito, que a gente faz o acolhimento, e aí escuta e 
consegue identificar a demanda inicial. [...] Mas nem sempre essa 
demanda inicial se configura como único fator a ser trabalhado 
dentro do caso. Acontece de eles [usuários(as)] trazerem uma 
demanda e, no decorrer do atendimento, a gente acabar identifi-
cando que existem várias outras questões que acabam sendo, de 
uma forma ou de outra, incorporadas ao trabalho. [...] Basta dizer, 
por exemplo, [que] eu atendi um caso [em] que o rapaz chegou 
com uma questão de discriminação no ambiente de trabalho, e 
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ele veio acompanhado do companheiro dele e aí a demanda 
inicial dele era essa, discriminação no ambiente de trabalho. E aí, 
no decorrer do atendimento, conforme ele foi trazendo alguns 
dados, a gente identificou que, na verdade, ele queria também 
casar. [...] E aí, depois, a gente ainda identificou que tinha uma 
outra questão que era a hormonioterapia também. Então, vem 
com uma demanda inicial e, no decorrer do atendimento, acabam 
acontecendo outros desdobramentos que nos levam para várias 
demandas, várias intervenções. (C5)

Tem a demanda que a pessoa traz e, dentro do atendimento, você 
acaba abrindo outras, [...] porque dentro de uma dúvida surgem 
outras dúvidas e, dentro do próprio atendimento, [...] são suscitadas 
outras dúvidas que vão se interligando, que estão ligadas por um 
fator comum. [...] Às vezes precisamos conversar um pouco mais, 
aprofundar um pouco mais, para ter um pouco mais de informação. 
Porque às vezes a informação não dá para se apurar, para dizer algo 
a mais, porque às vezes registra pouca coisa. Mas no atendimento 
vislumbra-se muito mais, tem uma abrangência muito maior e essa 
abrangência maior às vezes precisa ser estudada, precisa ser pes-
quisada, porque não existem respostas prontas. Não tem como, em 
um atendimento, você ter respostas prontas, porque com certeza, 
quando você achar que está com todas as respostas, mudaram-se 
as perguntas. (C9)

“Quando você achar que está com todas as respostas, mudaram-se as per-
guntas”. Esta frase emblemática de certa forma sintetiza o que dissemos 
há pouco sobre o desafio de se entender (ou mesmo decifrar) o que cada 
usuário(a) deseja de fato quando procura o Centro de Cidadania. Os trechos 
reproduzidos acima nos permitem também captar parcialmente as dinâmi-
cas que envolvem o atendimento aos(às) usuários(as) ou, melhor dizendo, a 
relação entre estes e os(as) profissionais do Centro. A propósito, não custa 
repetir que a forma de acesso dos(as) usuários(as) ao Centro da Capital se dá 
basicamente de duas maneiras: 1. atendimento encaminhado pelo Disque 
Cidadania LGBT ou pelo Disque 100; 2. atendimento a pessoas que buscam 
diretamente os Centros, chamada de “demanda espontânea” pela equipe 
que trabalha nos equipamentos. Neste aspecto, vale notar que, no Centro 
da Capital, a primeira modalidade parece ser a principal via de acesso dos(as) 
usuários(as) ao Centro, dado distintivo deste local quando comparado aos 
demais Centros de Cidadania (ver acima Tabela 8).
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Ainda sobre o atendimento e as formas de acesso ao Centro da Capital, ob-
servamos novamente que, embora o público de usuários(as) seja majorita-
riamente formado por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, na 
condição de demandantes, o Centro também atende a amigos(as) e familiares 
de usuários, estudantes e pesquisadores (não necessariamente LGBT).

A seguir, transcreveremos trechos de entrevistas que colorem este e outros 
aspectos relacionados ao atendimento das pessoas que acessam os serviços 
do Centro da Capital:

Eu tenho atendido mais as próprias pessoas que sofrem violência. 
[...] Normalmente vêm com um amigo; [o namorado]; com quem 
achou a gente na internet; quem viu a propaganda; quem o amigo 
do amigo disse que conhecia. [...] Todas as pessoas que sofrem 
agressão já querem logo ir para a Justiça. (C3) 

Algumas pessoas já chegam aqui com a família toda, a mãe, o 
pai, a pessoa. [...] Isso é muito comum de acontecer em casos que 
envolvam morte ou doença, então, às vezes, a gente atende à 
própria família da pessoa, isso é outra questão. Aqui não tem só 
LGBT, embora esteja[m] lá aquelas letras. [...] Muitas vezes a gente 
atende familiares e amigos. (C2) 

No decorrer do atendimento, se identificarmos que há neces-
sidade de fazer contato com um familiar, não somos nós que 
fazemos, é o próprio usuário que faz esse link entre o serviço e a 
família. [...] Nós não atendemos unicamente a população LGBT. [...] 
A gente acaba atendendo também, bastante, familiares e amigos. 
[...] Tem amigos que vêm procurar, heterossexuais. A gente tem 
recebido também agora bastante estudantes de graduação, espe-
cialmente das Ciências Sociais e Humanas. A gente tem atendido 
uma demanda bastante grande de estudantes querendo pesqui-
sar sobre a temática LGBT, como que é essa questão da violên-
cia, como é essa questão da homofobia. Tem crescido bastante  
esse registro. (C5) 

Temos acima recortes que permitem vislumbrar como se dão os atendimentos 
aos(às) usuários(as), mas também aos(às) amigos(as) e/ou aos seus familiares. 
Algumas dessas falas indicam ainda os desdobramentos e encaminhamentos 
para outros órgãos ou instituições, o que depende do tipo de demanda. 
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No caso do casamento, [...] de modo geral, as pessoas vêm direto 
para cá. Já vinham antes, depois da mudança na lei ficou muito 
mais marcado. Da partilha de bens, também, porque acaba tendo 
uma relação, pensão pós-morte. No caso da violência, eu acho que 
tem uma certa variação, dependendo do tipo da violência. Numa 
violência física, eles costumam ir à delegacia. Quem consegue ir. 
Eles ligam primeiro para o Disque, então o Disque normalmente 
também orienta a procurar uma delegacia, especialmente em casos 
de violência física. Agora, discriminação entre vizinhos, por exemplo, 
já aconteceu de algumas vezes a pessoa já ter ido até a delegacia e 
depois chegar aqui. Tem uma certa variação. Mas tem uma parcela 
que vem direto aqui, porque acha, e não está errada de modo geral, 
que aqui vai ser melhor, porque pelo menos ele não vai ouvir coisas 
que ouviria se fosse direto a uma delegacia. Eu acho que parte do 
que faz as pessoas procurarem é porque eles, em alguma medida, 
se identificam com o lugar. Acham que aqui elas não vão sofrer, 
e a gente espera que isso seja mesmo o que aconteça. Não é da 
demanda atual a questão, mas já [houve] pessoas que a demanda 
dela atual ela poderia ter resolvido em outro lugar, mas ela já teve 
problemas tantas vezes em diversos lugares, em posto de saúde, 
na escola, que ela prefere vir pra cá. Isso acontece muitas vezes. 
Dificilmente eu escuto um relato nesses casos [em] que ela não 
foi discriminada nos equipamentos e serviços [a] que ela já foi. Eu 
escuto coisas positivas, não sou pessimista. Às vezes a discriminação 
está em lugares que você nunca pode imaginar, mas na história, de 
um modo geral, sempre houve problemas, às vezes o próprio policial 
constrange a pessoa, isso é uma coisa que acontece muito. (C2)

Depois de dividir o caso com a gerência, [se] a gerência entender que 
vale a pena buscar esse outro universo, por exemplo, no caso de uma 
escola pública, que hoje eu discuti com a gerência que primeiro eu 
vou fazer o ofício para a diretora da escola ver se não é interessante 
a gente fazer uma palestra LGBT na escola, falar sobre esse universo 
diferente. Então, é um primeiro momento. Se a diretora da escola 
tomar uma posição em relação ao tal professor, isso facilita. Aí a 
gente vai acabar falando com esse professor que agrediu o aluno em 
potencial, e a gente costuma tentar fazer isso. Muitas vezes a gente 
nem precisa, orienta o usuário e às vezes ele já se sente conscienti-
zado. Como aconteceu em uma reunião de condomínio há algumas 
semanas atrás: o rapaz voltou até com carta de agradecimento pela 
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orientação, porque resolveu sem a gente precisar chegar lá. Só o fato 
de ele dizer já fez uma diferença no condomínio. (C3)

Eu atendi um rapaz que fez um Registro de Ocorrência de uma 
situação [em] que ele tinha sido mandado embora do trabalho 
por preconceito, e ele falou isso na delegacia. [...] Mas eu acho 
que deve ter uma dificuldade na delegacia, pela própria forma 
como o depoimento é colhido. [...] Eles (usuários) relatam mais que 
não puderam colocar ali no seu depoimento como eles queriam. 
Mas eu acho que tem situações, como discriminação, que a pes-
soa não quer mesmo passar pela delegacia e acabam trazendo só  
para cá mesmo. (C8)

A grande maioria chega aqui querendo processar alguém. A grande 
maioria chega: “Vou botar na Justiça”. E aí é uma prática nossa não 
judicializar. Lógico que tem questões que [...] obviamente são es-
tritamente jurídicas e não tem como fugir disso, mas a gente tenta 
ao máximo não judicializar, a gente tenta ao máximo percorrer 
outras vias, outros caminhos, seja de conciliação, seja de mediação. 
A gente está sempre procurando outras trilhas que possam não 
nos levar à Justiça, que possam não nos levar à judicialização. Mas 
a grande maioria chega pedindo um advogado. (C5, grifo nosso)

Através desses últimos excertos podemos ter uma ideia mais acurada sobre 
a relação demanda/encaminhamento. Vejamos mais alguns trechos que 
abordam de forma mais específica os encaminhamentos:

A gente [...] encaminha ou para a Defensoria Pública do Estado, ou 
a gente encaminha para a Defensoria Pública da União, quando 
for da esfera federal. [...] Dentro da esfera estadual, nós temos o 
núcleo NUDIVERSIS, de diversidade sexual, para onde a gente vai 
encaminhar quando for da esfera estadual. (C9) 

A gente faz bastante encaminhamento para o Hospital Pedro Ernes-
to, e aí eu não quero entrar nem na questão de estar funcionando, 
de não estar funcionando, porque a gente entende que hoje está 
bastante complicado. A política de assistência, de educação, de 
saúde, isso está bastante complicado, não só no estado do Rio, 
mas no Brasil de uma forma geral. Mas a gente tem feito bastante 
encaminhamento para o Hospital Pedro Ernesto, para os abrigos, 
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para alguns postos de testagem, hospitais. A gente tem conseguido 
ainda fazer esses encaminhamentos de uma forma mais tranquila. 
[...] Na maioria das vezes, antes de encaminhar o usuário, a gente 
faz contato sim com a instituição, até mesmo para saber a quantas 
anda o serviço. [...] Deixa eu pegar como exemplo algo que é bas-
tante latente aqui no serviço e que a gente identifica, [...] que é a 
questão da cirurgia de transexualização. Tem usuárias que estão 
inseridas no programa há sete anos, quando na verdade o tempo 
exigido pelo SUS são dois anos. É uma questão bastante nevrálgica, 
esse ponto do [Hospital] Pedro Ernesto, de elas ficarem esse tem-
po. E eu estou trazendo a questão do Pedro Ernesto porque aqui 
tem mais quantidade de casos, mas, [...] como a política hoje anda 
bastante complicada no estado, a gente encontra problema em 
todas as outras áreas. [...] As redes estão cada vez mais defasadas. 
E como aqui a gente é um serviço [em] que a gente encaminha, 
precisamos primordialmente que a rede funcione. E a rede não 
funcionando, os nossos encaminhamentos e as nossas intervenções 
acabam ficando defasadas também. [...] A própria rede de saúde 
mental é uma rede que está ainda se construindo, se constituindo, 
e os CAPS só atendem caso de crise, e aí fica bastante complicado 
a gente fazer os encaminhamentos. (C4) 

As outras instituições, de um modo geral, ou nós as procuramos – a 
gente hoje mesmo teve uma reunião com o IEDE, que é o Instituto 
de Endocrinologia – ou ela é ressuscitada pelos casos que a gente 
tem. A gente formou boas parcerias com o CPRJ, com a FIOCRUZ, 
[...] nós tivemos durante algum tempo com o Restaurante Popular 
[...] e o Hotel Popular. Até por [...] estarem na esfera do governo 
do estado, eles normalmente recebem os nossos usuários com 
tranquilidade. Então, a gente tem uma parceria muito boa com 
eles, [...] poderia ser mais potencial, mas isso envolve um direcio-
namento político maior. Mas são grandes parceiros. [...] Em relação 
[...] às escolas, tem duas situações muito comuns: ou a gente vai 
até a escola por uma situação de violação, ou algumas vezes já 
aconteceu de a escola nos procurar porque queria informação, con-
gregando [assim] várias instituições diferentes. [...] Mas [...] a gente 
nunca conseguiu fazer diretamente alguma grande atividade com 
a saúde. Acaba que a saúde fica mais restrita à UPA; e as questões 
do processo transexualizador, com assistência, por conta dos [...] 
abrigos, principalmente. (C2) 
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O trabalho chamado pelos próprios profissionais de “constituição de rede”, 
instaurado a partir da cooperação entre os Centros de Cidadania LGBT e 
outros órgãos municipais e estaduais, aparece como crucial para a obtenção 
de melhores resultados na política empreendida pelo governo do estado do 
Rio de Janeiro, política esta voltada para a população de gays, lésbicas, bisse-
xuais, travestis e transexuais. Nos trechos acima, além de perceber o caminho 
traçado pelo encaminhamento de cada demanda, também temos a menção 
a algumas das instituições ou órgãos mais solicitados e as dificuldades que 
o Programa Rio Sem Homofobia vem enfrentando no sentido de constituir 
uma rede integrada e eficaz:

1.3 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DA BAIXADA FLUMINENSE (DUQUE DE CAXIAS) 

Ao longo das entrevistas realizadas no Centro localizado em Duque de Caxias 
notamos a ênfase em distingui-lo, a partir de algumas particularidades, dos 
demais centros existentes no estado do Rio de Janeiro. Através dos excertos 
abaixo, procuramos indicar quais seriam essas características particulares.

Foi recorrente durante a pesquisa menções ao baixo poder aquisitivo de boa 
parte dos(as) usuários(as) que acessam o CC LGBT Baixada. De acordo com os 
nossos entrevistados, este fator de ordem socioeconômica concorreria para 
agravar o grau de vulnerabilidade destes(as) usuários(as), como podemos 
depreender no trecho a seguir:     

[...] Aqui na Baixada nós temos um grande número de pessoas que 
têm uma situação financeira baixa, que estão abaixo da linha da 
pobreza. E eu tenho atendido bastante, principalmente pessoas 
LGBT com HIV, e que estão já adoecidas, em fase final, [...] e que não 
acessam o serviço de saúde, que não fazem esse tratamento. (B1)

Outros(as) profissionais entrevistados(as) trazem mais detalhes sobre o perfil 
médio dos(as) usuários(as), incluindo outros marcadores sociais:

Chega travesti; chega transexual feminino, masculino; chegam ho-
mens, mulheres, lésbicas, gays... o público é bem diversificado. [...] A 
gente atende tudo, [...] porque a gente tá no meio aqui, no Centro 
de Duque de Caxias, e próximo à comunidade. Então, as pessoas 
da comunidade também vêm aqui. [...] Faixa-etária, [...] entre 28 
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[...] até uns 38, por aí. [...] Mas, lógico, a gente tem aqui [de] 21, 22 
[anos]. É muito diverso. [...] Aqui, nossa população vem de chinelo, 
de top, de short. Então, quanto à classe, a população não é muito 
rica. [...] Tem pessoas que vão começar a cursar o primeiro, o segun-
do grau; tem umas que vão cursar a faculdade... mas, classe baixa. 
A população [...] em Duque de Caxias [...] não é muito instruída. A 
questão da identidade de gênero [nos casos envolvendo travestis 
e transexuais] eu vejo muito, [...] sai da escola [...] por conta muitas 
vezes de não chamar pelo nome. Acho que vai tudo numa escala: 
discriminado na família, aí acaba saindo de casa, sai da escola; e 
trabalho, como eles conseguem? Tudo difícil, sem estudo, aí fica 
[...] à margem. (B2)

Segundo outro(a) entrevistado(a), características como as acima referidas 
particularizam o Centro da Baixada Fluminense, especialmente em relação 
ao perfil dos(as) usuários(as) e às demandas recebidas:

O Centro de Cidadania da Baixada Fluminense, eu acho que a gente 
tem um olhar diferente dos outros Centros. [...] O Centro da Capital 
[...] tem um “dificultador”, por ser dentro de um prédio de segurança 
pública. Então, pra entrar nesse prédio, a usuária [...] tem que estar 
vestida com calça jeans; ela tem que estar de sapato, ela não pode 
entrar de chinelo; ela não pode entrar de bermuda ou short; tem 
que estar com documento com foto. Então, [...] há uma série de 

“dificultadores”, empecilhos pra que ela possa chegar até o objetivo 
dela, que é ser atendida por um Centro de Referência. Aqui não. Aqui 
a gente está num furacão de Duque de Caxias, no turbilhão, no olho, 
[...] Então, a gente tem uma visibilidade muito grande, de fácil acesso, 
porque qualquer pessoa, mesmo vestida de chinelo Havaiana ou 
de blusinha regata, ela vai entrar, ela vai subir aqui, vai ser atendida. 

Então, [...] o perfil é esse, é o perfil de um usuário de classe média 
baixa. [...] Eu acho que [tem] 2%, 3% que a gente pode dizer que 
é de classe média alta. Mas [...] são pessoas de classe média baixa 
mesmo. Pouquíssima escolaridade, [...] o que me dificultou até. 
[...] Há duas semanas, nós conseguimos 10 (dez) bolsas, 100% pra 
Serviço Social na PUC (Pontifícia Universidade Católica), pra travesti. 
[...] Comecei a catar meu povo, mas não tinham terminado nem o 
ensino fundamental. Muitas delas [...] não consegui[ram] completar 
o ensino médio, que seria um determinante pra que pudessem en-
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trar na graduação. Isso me frustrou muito. [...] O sistema já é assim. 
No caso das travestis e trans, a gente tem um grande número de 
evasão escolar, porque aos 12-13 anos, elas já começam a mos-
trar aquela identidade de gênero dentro da escola. Muitas vezes 
não há o reconhecimento do nome social. A questão do banheiro 
também é um “dificultador”, porque muitas delas já me relataram: 

“Poxa, às vezes eu ia pro colégio, eu ficava de 7 horas da manhã 
até 1 hora da tarde sem ir ao banheiro. Eu ficava presa, não podia 
beber água, porque eu não ia no banheiro masculino porque eu 
ia ser discriminada lá dentro pelos meninos, e também não podia 
ir no feminino”. [...] Por isso que eu falo, eu acho que essa política 
tem que estar perfeita também dentro das escolas. E é isso que a 
gente vem fazendo também. [...] Então, o perfil é esse. 

A gente tem um quantitativo aqui maior também de gays: homens, 
jovens, nessa faixa-etária que a gente tem aí dos 22 até 29 anos. 
Adolescente também, bastante. Porque, devido às Paradas [do 
Orgulho LGBT] e também devido a essa questão também de eles 
começarem uma universidade, hoje os jovens estão começando 
bem mais cedo. [...] E aí é legal também porque [...] a gente tem um 
Centro de Referência múltiplo, a gente tem aqui dentro, trabalhan-
do, uma mulher trans, temos lésbicas, temos gays. (B3)

É difícil de a gente identificar o perfil mas, por exemplo, [...] a gen-
te tem muito trans e travesti aqui. A gente atende muito trans e 
muito travesti, e são os meninos e as meninas. E tá crescendo cada 
vez mais o número de trans homens. [...] A gente recebe muito 
essa população, que é uma população que precisa de um pouco 
mais de atenção, porque não é fácil você assumir essa questão da 
travestilidade, da transexualidade junto à família, principalmente.

[Quanto à faixa-etária,] varia muito, mais ou menos 20 e poucos. 
De 20 e poucos até uns 38-40 anos. Não passa muito disso, não. Eu 
não [...] me lembro de ter atendido ninguém com essa faixa-etária 
de mais de 40 [anos]. [...] Normalmente o pessoal transita entre 
22-23 e vai até os 38-39 anos. [...] A gente não atende muito ado-
lescente, aqui é muito raro. Temos o público jovem e o pessoal que 
está caminhando pra maturidade. [...] Eu falo muito com o pessoal 
aqui [sobre] o kit desconforto. Qual é o kit desconforto? O pessoal 
é pobre, é gay, é negro e aí vai juntando. É um kit desconforto. (B4)
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Como foi visto através das planilhas de atendimento na seção VI desse rela-
tório, de modo semelhante aos demais Centros, o público que acessa o CC 
Baixada concentra-se na faixa etária acima dos 21 anos, com uma distribuição 
equilibrada entre as faixas etárias de 22 a 29 anos (25,6%), de 30 a 39 anos 
(27,4%) e 40 anos ou mais (27,1%). Em relação à orientação sexual, a maior 
concentração é de gays (37,6%), seguidos por lésbicas (22,9%), heterossexuais 
(19,4%) e trans (16,5%). No entanto, podemos notar que, a despeito dessa 
maior relevância quantitativa, os profissionais destacam os atendimentos 
realizados com pessoas mais jovens e com travestis e transexuais. Podemos 
inferir que, apesar de não serem esses os casos ou as situações numericamen-
te mais significativos, são os que ganham destaque quando inquirimos os 
profissionais do Centro a respeito das maiores demandas do seu trabalho de 
atendimento. Talvez sejam esses os casos que exigem mais atenção ou mais 
retornos dos usuários, ou talvez ainda os que acarretam mais percalços para 
um encaminhamento a contento, fazendo com que ganhem preponderância 
nos relatos colhidos no CCLGBT Baixada I.

No que se refere à cor/raça e classe social do público que mais acessa este 
Centro, a percepção é de que haveria uma maioria de “negros” e pertencentes 
aos estratos médios ou médios baixos em termos socioeconômicos. Nossos 
entrevistados(as) enfatizaram a “carência” (sobretudo financeira) do público 
ali atendido. 

Vejamos agora quais são, segundo nossos(as) entrevistados(as) as principais 
demandas que chegam ao Centro localizado em Duque de Caxias: 

Olha, por nosso público ser grande de travesti e transexual, tem 
uma grande queixa por conta do nome social, que não é respei-
tado nos setores públicos, privados; os constrangimentos sofri-
dos. A gente tem um grande número de retificação de nome. Nós 
elaboramos um relatório pra encaminhar pra Defensoria Pública. 
[...] Os gays, [...] as queixas deles maiores são de agressão. Tanto a 
lésbica quanto o gay. São agressões físicas, psicológicas, chega até 
o assassinato. [...] A Baixada tem um grande número de violência 
homofóbica a gays e lésbicas, principalmente aos gays. [...] (B1) 

Homofobia internalizada é muito comum; [...] solicitação de re-
tificação de união civil, alguns casos de encaminhamento para 
o HUPE. Eu tomo cuidado de como é que tá essa pessoa pra ser 
encaminhada, porque às vezes ela fica criando expectativa e eu 
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sei que a colega que tá lá no HUPE nem vai olhar. Então, eu tento 
encaminhar, acompanhar. E [há] um ou outro caso de mediação de 
conflito que às vezes acontece. [...] E atualmente eu tô atendendo 
o familiar de uma pessoa que foi recentemente assassinada. Que 
é uma novidade pra mim, porque a gente efetivamente não sabe 
nem por que isso aconteceu e como é que isso aconteceu. (B4)

A gente tem um acúmulo muito grande de atendimento a tra-
vestis e trans. Eu acho que esse Centro de Referência aqui [...] é o 
que tem o quantitativo maior de atendimento a essa população. 
[...] Demandas voltadas pra travestis, trans, com retificação de 
registro civil e sexo, e também encaminhamentos pro Hospital do 
Estado Pedro Ernesto, é o que a gente mais faz. Mesmo sabendo 
que essa porta do Hospital Universitário está fechada. Porém, 
a gente consegue, com algum apoio lá, fazer pelo menos um 
primeiro atendimento a esta usuária. Ela acaba passando pelo 
menos ou pelo endócrino ou um atendimento pra daqui a seis 
meses, três meses, mas ela acaba sendo marcada. [...] Questão 
também de trabalho, que elas vêm com déficit muito grande 
na questão trabalhista. Então, elas vêm procurar pelo Centro [...] 
Demandas envolvendo também bastante a homofobia mesmo, 
de violência, [...] violência física e a violência [...] verbal, [...] ela é 
muito alta. A verbal um pouco mais, mas eu tenho aqui muitos 
casos de tentativa de homicídio e suicídio. Eu lembro que da 
54 DP, por exemplo, que é em Belford Roxo, eu tenho quatro 
casos de tentativa de homicídio, dois homicídios confirmados 
e dois homicídios tentados. [...] É alto na Baixada Fluminense [o 
índice de] violência à [população] LGBT, mais ainda a travestis, 
porque eu acho que a travesti [...] tá sempre na ponta. É ela que 
tá colocando a cara a tapa, eu digo isso pelo fato de ela estar na 
rua trabalhando como profissional do sexo, na Dutra, em Belford 
Roxo, em São João e Nova Iguaçu. A gente tem um nível muito 
alto de agressões físicas às meninas que trabalham diretamente 
como profissionais do sexo. Discriminação de várias formas. A 
gays também, voltado ao trabalho, ao ambiente de trabalho. [...] 
A gente tem uma demanda muito grande de união estável. [...] 
Você tem de outros municípios também essas demandas voltadas 
[para a] união estável, [...] de violações em geral. [...] A gente tem 
um atendimento de assistência aqui também muito grande. Nós 
conseguimos, somente no último mês [junho de 2013], [...] três 
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benefícios de prestação continuada por portadores do vírus HIV. 
[...] Por se tratar da Baixada Fluminense, eu acho que não há um 
diferencial muito grande. O usuário de Nova Iguaçu, de São João, 
Mesquita, Belford Roxo e Caxias é o mesmo usuário, que passa 
pelas mesmas dores, os mesmos percalços. [...] A gente percebe 
que esse grupo é vulnerável a uma série de limitações. (B3) 

A gente trabalha aqui com demanda espontânea. Eu dou toda a in-
formação de como é feita a união estável. Quando não tem a união 
estável, [...] vêm muito mais travestis e transexuais. [...] Elas chegam 
aqui querendo fazer retificação, tentando modificar o nome, pelo 
menos na certidão de nascimento. [...] Eu dou as informações, [...] 
faço o ofício, o encaminhamento, a pessoa vai passar pelo Serviço 
Social, pela Psicologia e, por último, [pelo Direito], trazendo toda 
a documentação necessária. [...] Eu vejo aqui muito a violência 
[da] própria família, [...] da mãe, do pai. Então, a questão que eu 
mais vejo da orientação sexual é em relação à violência mesmo: 
discriminação, sofrimento no ambiente de trabalho, no ambiente 
familiar, num posto de saúde. [...] Tem caso aqui, por exemplo, de 
violência. [...] Eu vejo muito gay, caso[s] [contra] gay[s], de 47 anos, 
50 anos. [...] A gente [...] tenta um contato, tenta uma mediação 
de conflito, conversa com aquele familiar (ou o pai, ou a mãe, ou 
o irmão), e a coisa funciona. [...] Às vezes acontece [...] muito caso 
de injúria, [...] aquela coisa de ofender a honra e a moral da pessoa 
por conta da sua homossexualidade. [...] Já teve casos também de 
violência física. (B2)

A questão da [assessora jurídica], por exemplo, que pega 70% dos 
casos, 60%, 70%, acaba passando para a área do Direito, porque 
a gente tem que dar retorno para a Defensoria Pública. [...] Então, 
grande parte dos atendimentos acaba [...] passando pela [assessora 
jurídica]. [...] Todo o atendimento voltado para a população T (as 
trans e travestis), quando a gente encaminha para ter uma reade-
quação sexual, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, a pessoa 
já sai daqui com um prontuário da psicóloga com [o da] assistente 
social. Eu não gosto de chamar de laudo. O que a gente chama 
aqui é de um pequeno parecer, para que isso facilite também essa 
usuária lá na ponta. Porque hoje, para você marcar um atendimento 
na Defensoria Pública, de uma psicóloga, você pode esperar seis 
meses no mínimo. (B3)
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Através dos excertos acima conseguimos notar – assim como nos demais 
Centros de Cidadania LGBT – a variedade de demandas recebidas: acesso à 
educação e ao trabalho, realização de união estável e casamento, mediação 
de conflitos motivados por preconceito em relação à sexualidade e/ou identi-
dade de gênero em contexto familiar, escolar e profissional, denúncia de vio-
lência (física, verbal, moral, psicológica) em situações e espaços diversos etc. 

Além disso, é possível apontar para algumas questões específicas. Em um dos 
trechos, temos a menção à “homofobia internalizada” e ao atendimento de 
familiares de uma vítima de assassinato em que não se “sabe nem por que 
isso aconteceu e como é que isso aconteceu”. Tais situações nos remetem ao 
que os profissionais chamam de “acolhimento”. Todos as pessoas recebidas 
pelos Centros são “acolhidas” em um primeiro momento, caracterizado pela 

“escuta” daquilo que um(a) usuário(a) em potencial deseja ou espera ao buscar 
um atendimento. No entanto, em alguns casos, o encaminhamento possível 
encerra-se no “acolhimento”, são aqueles em que o usuário apenas quer ser 

“ouvido” ou em que não há possibilidade de encaminhamento para nenhum 
outro equipamento ou serviço. 

Outra menção que cabe ser destacada trata dos encaminhamentos relativos às 
demandas por readequação sexual para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, 

“mesmo sabendo que essa porta do Hospital Universitário está fechada”. Sendo 
o único serviço público de referência para pessoas que buscam esse tipo de 
acompanhamento existente no estado do Rio de Janeiro, o Programa enfrenta 
graves limitações para dar conta desta necessidade. Ainda sobre demandas 
de alteração de registro civil de nome e sexo, menciona-se a elaboração de 

“pareceres” que visam facilitar a “usuária lá na ponta”, como na Defensoria Pú-
blica, na qual se pode aguardar seis meses pelo atendimento da psicologia. 
Espera-se assim que, em posse de um parecer realizado pelo Centro de Cida-
dania, o usuário tenha o atendimento facilitado ao buscar o profissional que 
seria responsável pelo parecer de natureza semelhante na Defensoria Pública.

Tais situações reverberam os limites da rede de encaminhamento que os Cen-
tros de Cidadania podem acionar para dar prosseguimento ao atendimento 
de usuários(as). Voltaremos a tratar das possibilidades de “encaminhamentos” 
mais adiante. Antes gostaríamos de mencionar mais alguns matizes.

Segundo o material levantando durante a pesquisa, a localização dos Centros 
atua com um fator de extrema relevância para o acesso de usuários. Para o 
caso do Centro de Cidadania Baixada I, o fato de estar situado próximo de 
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uma favela e no mesmo prédio de um Restaurante Popular facilitaria o acesso 
ao serviço e influenciaria diretamente no perfil mais popular e mais negro da 
população que o procura. Além disso, a maior recorrência de relatos sobre 
homicídios e suicídios motivados por preconceito relacionado à orientação 
sexual e à identidade gênero (OSeIG) seria um reflexo da violência presente 
na Baixada Fluminense, reconhecida como um local particularmente violento.

De acordo com a análise dos dados das planilhas de atendimentos dos CCL-
GBT, 30,2% das denúncias realizadas no CC Baixada I versam sobre agressões 
físicas, e 48,4% sobre agressões verbais. Estes números são consideravelmente 
superiores aos registrados nos demais Centros de Cidadania, conforme pôde 
ser observado na Tabela 11 da seção VI.

Entretanto, para evitarmos conclusões apressadas, é importante que se diga 
que nem todos as denúncias de violência recebidas pelo Centro estão direta-
mente relacionadas à homofobia ou ao preconceito motivado por orientação 
sexual e/ou identidade de gênero, ao menos é o que alguns/algumas profis-
sionais entrevistados(as) procuraram problematizar em suas falas: 

O profissional mais requisitado hoje [...] é o jurídico aqui, porque [...] 
tem essa fama do assassinato, do crime, então as pessoas já vêm 
assim: “tudo eu vou botar na Justiça, tudo vai gerar um Boletim 
de Ocorrência”. Mas, chegando aqui, a gente conversa e verifica 
que, às vezes, é uma demanda por serviço social, por psicologia, e 
não necessariamente pelo jurídico. Pode até ser que, lá na frente, 
o jurídico vá atuar, mas é avaliado caso a caso. [...] Então, tem de-
mandas diversas, demanda que é de cada área, e tem também as 
demandas que são mais graves, que nós três atendemos devido à 
complexidade, o que o caso envolve. Se algum de nós três sente 
alguma dificuldade, a gente pede ajuda, discute o caso, mas tem 
demandas específicas. [...] Às vezes, a pessoa está tão conturbada 
emocionalmente que não consegue verbalizar aquilo que ela está 
querendo. Às vezes, ela está falando pra você uma coisa, mas na 
verdade é outra. Então, você dá um tempo para aquela pessoa falar, 
se colocar; num segundo momento, ela vai estar mais tranquila e 
aí você tenta realmente focar naquilo que é mais necessário. (B1)

No atendimento, a gente procura detalhar, junto com o usuário, 
como foi a ocorrência, aquilo que aconteceu com ele; tenta ver o 
que motivou aquela violência, aquela situação, pra gente tentar ver 
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se realmente foi homofobia. Claro que tem uma certa complexida-
de, porque as pessoas tentam hoje driblar, realmente, pra que não 
seja colocado [que] foi homofobia. Porque, sabe, não é crime, mas já 
tem um indício que vai pra delegacia, que pode gerar um processo, 
uma dor de cabeça para aquela pessoa, então ela tenta burlar isso. 
[...] A gente tenta ver porque, na verdade, [serão] a delegacia, o po-
licial, o delegado que irão investigar se realmente foi [homofobia], 
mas a gente orienta: quando for mesmo homofobia, que coloque 
no Registro de Ocorrência motivo presumido homofobia, pra gerar 
dados pra que se tenha isso documentado. (B1)

[...] Tem muita gente que chega: “Ah, fui vítima de homofobia”. Mui-
tas vezes não é, a pessoa não foi. Porque a gente também não pode 
generalizar, então a gente não tem como falar que todos são [casos 
de homofobia]. Como já chegou aqui um rapaz que foi assaltado 
dentro do ônibus e falou: “Ai, acho que eu fui vítima de homofobia”. 
Eu falei: “Não, você não foi vítima de homofobia. Você foi vítima de 
violência, você foi roubado, mas não é porque você é gay que você 
foi assaltado. Isso acontece com todo mundo”. Então, a gente tem 
que às vezes falar pra pessoa, porque confunde. (B2) 

Os trechos acima sugerem, entre outras coisas, as dificuldades para o en-
tendimento do que caracteriza um crime, uma denúncia ou uma demanda 
qualquer originada a partir de uma situação instaurada por homofobia. Por 
conseguinte, os(as) profissionais entrevistados(as) enfatizaram a necessida-
de de ouvir o relato de um(a) dado(a) usuário(a) diversas vezes, bem como 
realizar um trabalho “multidisciplinar” no intuito de apreender acuradamente 
a(s) demanda(s) levadas pelos(as) usuários(as): 

A gente atende multidisciplinar[mente]. Quase sempre eu atendo 
em conjunto com [outra área disciplinar]. [...] A gente [...] treina os 
nossos estagiários pra fazer[em] atendimento multidisciplinar. [...] 
[No caso de] uma retificação de nome, por exemplo, a gente tenta 
atender eu e [outro(a) profissional], pra evitar que aquele usuário, 
aquela usuária, fique repetindo. Se ele ou ela puder ser atendido 
naquele momento por todas nós, a gente atende logo [com] os 
três [profissionais] juntos. A gente vai ouvir, vai conversar pra evitar 
a pessoa de se repetir. Tem casos que acompanho só eu, [...] mas 
eu acho que a grande maioria eu atendo [e] pelo menos um ou os 
dois [outros profissionais] atendem comigo. (B4)
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[...] Ao atender o usuário, você tem que ter uma fala do advoga-
do, uma fala do assistente social, uma escuta de um psicólogo, 
porque [...] eu acho que você acaba sendo um somatório dessas  
três esferas. (B3)

A pertinência (ou mesmo a necessidade) de um atendimento “multidisciplinar” 
envolvendo os(as) profissionais das áreas de Psicologia, Assistência Social e 
Direito revela o modo como estes(as) profissionais, bem como os(as) gestores 
entendem a natureza dos serviços prestados nos quatro Centros de Cidadania 
LGBT existentes no estado do Rio de Janeiro. Uma fala repetida (com poucas 
variações) por muitos(as) dos(as) entrevistados(as), não só em Duque de 
Caxias, pode ser ilustrada pelo seguinte excerto: 

O atendimento aqui não é um atendimento psicológico, mas é um 
atendimento de acolhimento e acho que de orientação e [...] de 
incentivo, [por]que a população é uma população muito carente. 
Não é só carente porque é da Baixada, é uma população por si só 
[...] muito carente. [...] No dia a dia aqui, dentro desse Centro espe-
cífico, a gente tem percebido, pelo levantamento das pesquisas, 
que a gente trabalha muito com as demandas vindas do Disque 
Denúncia, Disque 100 e o [Disque] LGBT. Só que a gente trabalha 
muito com demanda espontânea. Então, eu até costumo dizer que 
a gente fica aqui achando que não vai acontecer nada e de repente 
acontece tudo. Aparece alguém, então a gente está o tempo todo 
meio que alerta. (B4)

O trecho acima revela o modo como os(as) profissionais interpretam a nature-
za do serviço prestado nos Centros de Cidadania, serviço este que consistiria 
no “acolhimento”, na “orientação” e no “incentivo” aos(às) seus(suas) usuá-
rios(as). A partir deste trecho, apreendemos igualmente as duas modalidades 
básicas de acesso ao Centro (via Disque ou acesso direto ao local chamado 
de “demanda espontânea”). Quanto a este último aspecto, é digno de nota 
o fato de que em Duque de Caxias a “demanda espontânea” parece ser mais 
recorrente do que os atendimentos antecedidos pelo contato dos(as) usuá-
rios(as) através do Disque 100 e do Disque Cidadania LGBT (ver Tabela 8). 

A seguir reproduziremos alguns trechos de falas de entrevistas que nos per-
mitem compreender um pouco mais sobre os encaminhamentos realizados 
a partir das demandas recebidas. Esses relatos são importantes, pois neles 
encontramos pistas sobre o trabalho chamado pelos próprios profissionais de 
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“constituição de rede”, que consiste em criar canais de diálogo e acesso entre 
os Centros de Cidadania LGBT e outras instituições, serviços e equipamentos 
existentes no estado e nos municípios do Rio de Janeiro. Vejamos: 

[Os usuários] são encaminhados para os mais diversos serviços: 
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, Educação; 
Secretaria de Trabalho [Secretaria Estadual de Trabalho e Renda], 
DETRAN; [...] delegacias, pra fazer Registro de Ocorrência; [...] pro[s] 
[hospitais] Clementino Fraga Filho, Moacir do Carmo; [...] pro CTA 
(Centro de Testagem e Aconselhamento), [...] pro abrigo... Depende 
da demanda do usuário. [...] O CREAS, infelizmente, não posso falar 
o CREAS da Baixada, que é um dado mais complexo. As equipes 
não estão preparadas pra receber a população LGBT. [...] Eles não 
entendem que não é nosso papel estar abrigando essa pessoa. A 
gente não tem esse abrigo, não tem essa possibilidade de traba-
lho. [...] E aí há uma grande dificuldade mesmo de entendimento 
do trabalho que deve ser. [...] Nós vamos falar com o Conselho 
Tutelar sobre a população juvenil. A gente não tem esse público, 
mas a gente tem uma dificuldade do Conselho Tutelar. [...] Então, 
a gente está fazendo a prevenção, a orientação, [...] a capacitação, 
a sensibilização, pra que esse conselheiro tutelar [...] tenha, pelo 
menos, [...] uma estrutura, [...] um maior contato com a gente; que 
ele também não discrimine, não recuse esse ou essa adolescente 
LGBT; que tenha um cuidado maior com ele. [...] Então, a gente está 
tentando quebrar esse gelo, ver se essas pessoas chegam até nós. 
[...] Então, [...] a gente quer, quando o Conselho Tutelar receber essa 
população LGBT, [que] ele chegue aqui pra que a gente consiga 
receber essa pessoa. (B1) 

Hoje, a nossa principal dificuldade é que essa travesti e essa tran-
sexual entrem no abrigo. A gente não está conseguindo nem que 
elas entrem. As prefeituras dos municípios, algumas têm abrigo, 
casa de passagem. Caxias tem abrigo e casa de passagem. E tem 
também aquelas que não são do governo, mas são mantidas pelas 
igrejas católicas e evangélicas. Essas, na maioria das vezes, atendem 
dependente químico, têm as suas próprias regras, e a gente já tem 
a experiência que não deu certo, porque é muito melhor pra gente 
caminhar pro estado, que é onde a gente tem um controle, vai 
poder entrar em contato com essas pessoas e tal. Agora, quando 
é ONG, quando é igreja, é muito complicado, e já não deu certo. 
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[...] Aqui a gente está como estado. Como é que o estado vai cobrar 
o abrigamento de uma igreja? É uma relação muito conflituosa, 
porque você, sem querer, acaba envolvendo as questões religiosas 
e a gente não está aqui pra envolver a questão religiosa, e sim do 
atendimento. Mas as pessoas são difíceis nesse entendimento, de 
saber separar essas coisas. (B1)

Precisa fazer [trabalho de rede] às vezes, porque infelizmente nós 
não temos como encaminhar pra Rede. Sempre fico muito pre-
ocupada, principalmente com quem traz queixa de homofobia 
internalizada e tudo mais. É muito complicado você encaminhar 
pra alguém e a gente não sabe se o colega [de outras instituições] 
vai saber lidar com isso. É muito delicado. Então, eu acabo fazendo 
esse acompanhamento aqui. E acompanho um pouco mais de per-
to também as trans que desejam fazer a cirurgia de readequação 
sexual. Aí eu faço um acompanhamento, não psicológico, mas vou 
fazendo um acompanhamento até elas conseguirem ser inseridas 
no núcleo. [...] Eu tenho atendido uma menina que já fez a cirurgia, 
[...] ela vem pelo menos uma vez a cada quinze dias ou às vezes, 
dependendo da demanda dela, semanalmente pra ela me trazer 
como ela está se relacionando com essa questão da nova estrutura 
corpórea dela, como ela está se sentindo. (B4)

Tem as Jornadas da Cidadania, que acontecem nos municípios. [...] 
É pra todos os gestores públicos da Prefeitura, um tripé, e a gente 
trabalha muito com esse tripé da educação, saúde e assistência 
social. Então, a gente trabalha dentro da Prefeitura e também 
[com] guardas municipais, [...] Conselho Tutelar também. É algo 
que a gente vem buscando devido a alguns atendimentos com 
adolescentes. Mas daí a gente pede o aporte da Prefeitura para 
que eles façam isso. [...] Muitas [...] palestras em escolas, porque 
a gente acaba sendo chamado por algum CIEP pra fazer palestra, 
tanto pros professores quanto pros diretores. Alunos também. Já 
chegou pedido aqui das escolas pra que a equipe fosse até [lá] fazer 
uma palestra pra esses alunos, trabalhar um pouco essa questão 
de quem são esses sujeitos LGBT. [...] Tem os CRAS, CREAS também, 
que a gente acaba fazendo algumas palestras. [...] Só que a Rede 
[...] é muito ampla. Além [...] dos CRAS, CREAS, [...] você tem uma 
quantidade enorme de funcionários. E aí a gente não teria agenda 
também pra atender a todos. [...] Aqui, na Baixada Fluminense, eu 
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tenho 13 municípios. [...] Tem um trabalho, também muito legal, 
que a gente acaba fazendo na área da saúde aqui no município. O 
trabalho foi desenvolvido pelo Centro de Referência e Cidadania 
e pelo Departamento de DST/AIDS, que é o Fique Sabendo, que 
acontece mais ou menos quatro, cinco vezes ao ano. [...] que é a 
Testagem Rápida. [...] Agendas paralelas com secretarias, [...] Secre-
taria da Educação, Secretaria de Assistência, Secretaria de Trabalho, 
promovendo realmente essa Rede. [...]

O correto é trabalhar com a minha Rede local. E aí, quando eu 
falo de uma Rede local, eu falo de redes que envolvam a Baixada 
Fluminense: Nova Iguaçu, Belford Roxo, São João, Caxias, Mesquita, 
Nilópolis, Magé, Guapimirim. Então, são muitos municípios, eu não 
tenho pernas [...] para contemplar todos esses municípios. [...] Com 
essas mudanças políticas, eu acabo indo a Magé e, de repente, há 
um novo governo e eu acabei perdendo aquela Rede. [...] A gente 
tem que fazer essa política também municipal, intermunicipal, in-
terestadual, internacional. [...] Então, isso dificulta também muito. 
A equipe, por sua vez, não consegue estar externa, porque ela tem 
um trabalho interno, e é muita coisa. (B2)

Uma escola, uma faculdade que não aceita colocar o nome da 
usuária, o nome social, então a gente entra em contato com o 
diretor ou a professora da escola que for. A gente marca uma 
reunião e aí a gente expõe. A gente tem obtido êxito nisso. [...] 
Hoje nossas trans são chamadas pelo nome social. [...] Eu acho 
[que] quem trabalha na delegacia precisa passar [...] por uma 
capacitação, [...] sensibilização, [...] porque [...] as pessoas preci-
sam ter esclarecimento, precisam ter informação. As pessoas não 
têm. Porque a ignorância é isso, o preconceito vem disso. Porque 
não sabe e acaba cometendo isso, a discriminação. [...] A gente 
precisa de mais parceria. Por exemplo, hoje, [...] na população 
da Baixada, muitos não têm dinheiro pra chegar até lá [Capital]. 
Então, a gente tá agora entrando em contato com o pessoal da 
Defensoria daqui pra ter essa facilidade. Não precisar [...] ir pra 
lá pra entrar com alguma ação. [...] A gente tá buscando isso. Tá 
faltando ainda [...] a gente ter parceiros, pra gente aumentar a 
rede de atendimento para a nossa população. [...] A gente não fica 
só restrito a Duque de Caxias, mesmo porque a nossa população 
[...] é de 13 municípios. (B3)
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Em todas estas falas destaca-se a importância da cooperação entre os Centros 
de Cidadania LGBT e outros órgãos ou instituições municipais e estaduais 
(como delegacias, Defensoria Pública, secretarias, escolas, faculdades, hos-
pitais, Conselhos Tutelares etc.) no atendimento à população LGBT, pois é da 
natureza dos Centros apenas o assessoramento, a prestação de informações, 
e não a efetivação de demandas como as que envolvem redesignação sexual 
e mudança de nome social [no caso, dos(as) usuários(as) trans], registro de 
união estável, abrigamento, resolução de conflitos familiares e de casos rela-
cionados à violência (física, verbal, psicológica) contra gays, lésbicas, travestis 
e transexuais. 

[Mas] as redes não são suficientes. As redes são insuficientes como 
um todo, pelo despreparo dos profissionais. [...] A gente tem pro-
fissionais que não conseguem trabalhar com essa temática LGBT. 
Então, [...] há uma necessidade muito grande desse programa Rio 
Sem Homofobia fazer essas interseções com essas redes.

Entretanto, como vemos, os profissionais entrevistados ressaltam que tal 
cooperação não tem se dado de modo satisfatório, seja pela falta de “sen-
sibilidade” por parte de profissionais de outros órgãos, seja pelo número 
insuficiente de profissionais dos Centros, o que, dado o grande volume de 
demandas, a extensão da área de abrangência de cada Centro (em termos 
geográficos) e as dificuldades de transporte, faz com que não consigam de-
senvolver um trabalho mais constante no sentido de mobilizar outros atores 
(ONGs, igrejas, órgãos governamentais) para o melhor atendimento público 
àqueles que acessam os serviços, além das chamadas “demandas externas”, 
que abrangem “sensibilizações”, oficinas e palestras que seriam essenciais 
para o fortalecimento e a constituição dessa rede maior de apoio. 

1.4 CENTRO DE CIDADANIA LGBT DA REGIÃO METROPOLITANA DO RIO (NITERÓI)

O Centro de Cidadania instalado em Niterói é o mais recente e foi inaugurado 
em junho de 2012. Logo, este fato se reflete no menor número de atendi-
mentos registrados. A equipe com a qual conversamos destacou que, por 
ser relativamente novo e não contar com coordenador(a) no momento em 
que realizávamos esta pesquisa, o Centro enfrentava algumas dificuldades 
que o diferenciavam dos outros Centros de Cidadania LGBT. Vejamos como 
os profissionais entrevistados caracterizaram o perfil do público atendido: 
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Aqui vem muito homem, muita mulher. É variado. Não sei dizer se 
vem mais homem, se vem mais mulher. [No quesito idade, a] [...] 
maioria [tem entre] 20 e 30 anos, [...] ou [...] de 25 a 30. É a maior 
faixa. [Quanto à cor/raça, a maioria é constituída] de brancos, com 
certeza. De brancos para mulatos. [Quanto à classe socioeconômi-
ca], [...] eu colocaria de um salário a três salários, no máximo. Bota 
R$ 2.000. De R$ 600 a R$ 2.000. Basicamente esse é o perfil daqui. 
Escolaridade, ensino médio completo. Pouquíssimos têm faculdade. 
Eu também atendo muita trans. Então, eu coloco bem variado ho-
mem e mulher em termos de gênero. Mas a maioria é gay e lésbica. 
E eu não sei te dizer o que pesa mais, porque é muito variado. (N2) 

Na minha visão, é mais uma identidade feminina. Eu vejo uma iden-
tidade de gênero mais feminina. Eu acho que pode ter essa coisa 
de muito atendimento a gay, mas aqui eu vejo uma identidade 
mais feminina, porque a gente também atendeu muito público 
de transexuais e travestis no início [...]. Mas eu entendo mais uma 
identidade de gênero feminina. Eu acho que é por conta dos vín-
culos. Os usuários que criam mais vínculos são os usuários com a 
identidade feminina, então, de repente, é a visão que eu tenho. (N1) 

O público, aqui, eu acho muito variável. E é periódico. [...] Por exem-
plo, hoje a gente está num volume, independente do casamento, da 
cerimônia de casamento. [...] Mas hoje a demanda para psicologia 
é grande. Tem períodos em que o advogado trabalha feito um 
louco. Tem períodos em que o serviço social também rala muito. 
Mas uma diferença que eu acho, assim, pelo que eu vi do material 
dos outros Centros, é que aqui acho que não chega a ser 50%, a 
gente não chegou a fazer o balanço ainda, mas é bem próximo, de 
gênero, homem e mulher. Isso chamou a atenção no relatório que 
a gente fez no ano passado, porque os outros [Centros] sempre 
têm uma demanda maior do gênero masculino, não necessaria-
mente homem, mas o gênero masculino ser maior. Aqui acho que 
ficou 49%, 51%, se não me engano. Isso chamou a atenção. E outra, 
também, é que a gente tem um público considerável de idade de 
40, 50, 60 anos. Isso chamou muito a atenção também. Não é um 
público tão novo quanto o dos outros [Centros], de você pegar 
de 20 a 30 [anos]. Aqui tem um volume considerável de 50 [anos] 
pra cima, e são pessoas fidelizadas mesmo, que, qualquer coisa 
que aconteça, telefona; qualquer coisa que acontece, vêm bater 
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na porta, porque quer o atendimento, e eles buscam isso. [...] Tem 
os novos, mas, comparado com o que a gente viu dos relatórios 
dos outros Centros, aqui me pareceu ser maior esse público não 
tão jovem, um público... não vamos dizer velho, mas já não é um 
público jovem, já está em uma fase mais madura. [...] Ainda não 
consegui identificar o que tem de diferente aqui, [...] o que chamou 
a atenção desse público específico, mas é um número bem bacana 
na questão da idade. E com todo tipo de demanda, independente 
do que seja. (N3)

Quando indagados(as) sobre o perfil médio das pessoas que procuram os 
Centros, muito(as) entrevistados(as) afirmaram, num primeiro momento, a 
dificuldade de reconstituir, a partir de suas memórias, tal perfil, acrescentando 
que as informações atinentes a este aspecto deveriam ser procuradas nas pla-
nilhas de atendimento. Por esta razão, não há que se estranhar, por exemplo, 
as divergências quanto à faixa-etária dos(as) usuários(as) apresentadas nas 
narrativas dos(as) profissionais com quem conversamos. 

De um modo mais geral, para o Centro de Cidadania LGBT de Niterói, há o 
reconhecimento de uma ligeira predominância de homens gays, ao mesmo 
tempo em que se destaca “uma identidade de gênero mais feminina”. De 
acordo com as planilhas dos registros dos atendimentos, há uma ligeira pre-
dominância da identidade de gênero feminina (52,7%) em relação à masculina 
(40,8%). Essa predominância de fato se destaca da distribuição geral quando 
olhamos para os quatro Centros em conjunto, em que em relação à identidade 
de gênero temos: 48,3% feminina e 50,8% masculina (ver Tabela 9 na seção VI). 

Quando olhamos a partir dessas mesmas planilhas para a orientação sexual 
do público atendido, temos para o CCLGBT de Niterói uma distribuição equi-
librada entre lésbicas e gays: 22,9% e 22,1%, respectivamente. Em relação aos 
demais Centros, temos em Niterói um número bastante mais baixo de pessoas 
trans (7,3%) e um pouco mais alto de bissexuais (5,3%). Chama a atenção a 
alta concentração de heterossexuais (22,9%), assim como de registros cuja 
orientação sexual não aparece informada (18,3%).82

Sobre a cor/raça e classe predominante entre os usuários, assim como vimos 
em trechos de outras entrevistas, são percepções que costumam estar corre-
lacionadas. Em Niterói destaca-se um público mais branco e de classe média 

82   Conferir Gráficos 89 a 92 na seção VI deste livro.
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e média baixa, enquanto em outros Centros, como o de Caxias e Capital, há 
a percepção de um público mais escuro e mais pobre.

Outra indicação que temos a partir dos excertos acima é uma certa tendência 
do CCLGBT de Niterói em receber um público relativamente mais velho. Segun-
do as planilhas de registro dos atendimentos, 27,9% do público tinha 40 anos 
ou mais, porcentagem não muito distinta dos outros Centros (conferir Tabela 
10 da seção VI), a despeito do número alto de idades não informadas (25,6%).

A respeito do baixo número de adolescentes atendidos, trazemos mais uma 
vez um trecho das entrevistas realizadas: 

Acho que uma delas [...] é a própria dificuldade de se tratar a se-
xualidade na adolescência. Quer dizer, o fazer sexo já é um tabu. 
Imagina ser gay, ser lésbica, enfim. Acho que é uma dificuldade [...] 
da escola trabalhar isso; da família trabalhar. E aí é um público que 
não transita nessa sexualidade e não está aqui. A sexualidade [...] é 
entendida como normal para o público adulto. [...] Claro, a gente 
tem que ter mais capilaridade no ambiente escolar, a gente tem 
que ir nas escolas, tem que falar do serviço, buscar parcerias. Eu 
acho que, se a gente faz isso, acho que isso cresce aqui. Se a gente 
botar o pé numa escola, eu acredito que comece a chover. [...] Eu 
já trabalhei em programas de capacitação no mundo do trabalho 
pra jovens, e eles são sedentos desse assunto. Então, você imagina, 
você faz uma breve palestra numa turma de 30 numa escola. Eu tô 
falando de uma atividade pequena e pontual, e você fala que isso 
aqui é um espaço aberto pra os jovens chamarem de seu, eles vão 
começar a frequentar. Eles vão querer vir. Então, eu acredito que é 
um pouco isso. Eu acho que o jovem também não procura porque 
isso é muito negado a ele, a sexualidade. (N1)

Cabe destacar que, a despeito das indicações que temos a partir das aná-
lises das planilhas de atendimento, alguns(algumas) dos(as) profissionais 
entrevistados(as) apontam para a baixa frequência de travestis e transexuais 
entre os usuários atendidos no CCLGBT Niterói. Obviamente, isto não quer 
dizer a total ausência de usuários(as) transexuais e travestis. Na verdade, de 
acordo com um(a) dos(as) entrevistados(as), quando da implantação do 
Centro em Niterói, muitos(as) acessaram o local interessados(as) sobretudo 
no registro do nome social, na cirurgia de redesignação sexual e na busca 
de informações sobre hormonioterapia: “[...] Então, começou a brotar travesti, 
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trans querendo... De semanas, a gente só ter travesti e trans para atender” (N3). 
Entretanto, tal quadro teria mudado depois que este público se deu conta 
dos limites existentes nos serviços prestados pelos(as) profissionais do Centro, 
serviços estes que consistiam na prestação de informações e no encaminha-
mento (quando possível) dos(as) usuários(as) para outras instituições e órgãos 
nos quais estas demandas pudessem ser efetivamente atendidas. Na verdade, 
este fato ilustra a variação do “público médio” de usuários(as) que acessam o 
Centro e de suas demandas. Ainda de acordo com as entrevistas, essa variação 
seria observável numa escala temporal, ou seja, haveria períodos em que o 
número de usuários(as) com um determinado perfil (de gênero, idade, por 
exemplo) se destaca em detrimento do de outros. 

Passaremos agora a abordar algumas das principais demandas levadas ao CC 
de Niterói. Para tal, partimos da pergunta: haveria uma relação direta entre 
usuários(as) com um determinado perfil (em termos de identidade de gênero, 
orientação sexual, idade, nível de escolaridade, renda, cor/raça/etnia etc.) e 
determinadas demandas? 

Sejam lésbicas com problema de agressões psicológicas e ver-
bais, sejam gays com problemas de agressões psicológicas ou 
verbais. É bem variado. Eu posso até pensar que agressões verbais, 
agressões psicológicas estão mais ligadas a demandas de gays. 
Mas eu também recebo muito de mulheres [as demandas são 
bem parecidas, seja homens com problemas, seja de mulheres  
com problemas. (N2)

Notemos que, neste trecho, o(a) entrevistado(a) tem em mente homens 
gays e mulheres lésbicas quando responde à nossa pergunta. Atentemos 
também para o fato de que são mencionados aqui casos de agressões 
de natureza psicológica e verbal, sofridas igualmente por gays e lésbicas. 
De acordo com outro(a) entrevistado(a), esses episódios de violência se 
dariam principalmente na “rua”: “A gente vê registros de violência muito 
com esse público, [na] vizinhança. Não é uma coisa de família, mas é mais 
questão de rua mesmo. Dentro da família não é tanto, não”. (N3). Outro(a) 
profissional discorre mais detalhadamente sobre os contextos em que se 
dá tal violência: 

Muito de vizinhos, conhecidos, seja [no] colégio ou [em] lojas; ou 
está na rua e uma pessoa xinga; ou agressões de pessoas que são 
do trabalho. Então, são [agressões] fora do âmbito de amigos. São 
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conhecidos que estão ali, ou no âmbito de desconhecidos. Essas 
pessoas têm muito mais disponibilidade de fazer o Registro de Ocor-
rência [...] e seguem em frente, porque não têm essa afinidade [com 
a figura do agressor]. Então, é muito mais fácil de fazer o Registro. 
[...] são registros de lesão corporal leve, [...] ou é injúria, difamação 
e calúnia. [...] Nós temos aqui homofobia de todos os casos. (N2)

No próximo item, nos deteremos mais na questão da violência propriamente 
dita. Por enquanto, vamos elencar outros tipos de demanda, como pela “união 
estável” ou “casamento”: 

Agora está aparecendo muita demanda de casamento, a questão 
do casamento coletivo. [...] Mas o maior público, na maioria das 
vezes, são mulheres casando. Homem, nem tanto. [...] Mas eu acho 
que esse ano estamos com a demanda bem equivalente, homem 
e mulher. Mas o público maior ainda continua sendo mulheres, 
pra casamento. (N4) 

A gente tem muita demanda de casamento, de direitos, “o que eu 
ganho com um casamento?”; “por que eu tenho que me casar ou 
fazer união estável?”. Agora, casar está mais na moda. [...] Eu tenho 
um bolo de direitos: [...] “Tive uma relação com a minha ex-compa-
nheira, e a gente separou, o que eu faço? Ela não quer me dar uma 
separação amigável, o que eu faço?”. Aí pode entrar aquela ideia 
genérica de que, por ser gay, a gente tem um tratamento específico. 
[...] Mas são direitos mais gerais, sucessórios, de previdência, casa-
mento, agressões, direitos gerais. São coisas nem tão específicas 
para o público LGBT. (N2)

Levando em conta as falas destes(as) e de outros(as) entrevistados(as), há 
aqui um primeiro ponto de clivagem entre as demandas de homens gays e 
mulheres lésbicas através da percepção de que são estas últimas as principais 
interessadas na união estável. Verificamos também outra interpretação sobre 
o fenômeno da violência e o contexto onde esta ocorre e a respeito de outras 
demandas. De acordo com estes(as) profissionais, no que se refere a mulheres 
lésbicas, são atendidos diversos casos de: 

Violência não conjugal, violência em casa, intrafamiliar, entre pais, 
pais e filhos, entre ascendentes e descendentes; discriminação, 
discriminação no trabalho. Mas eu tô falando de uma parcela de 
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lésbicas. Não tem só isso. [Tem] também adoção, a preocupação 
com adoção. [...] Aí elas querem conversar, [...] saber como é o 
processo de adoção. Aí eu vou explicar o processo, [...] às vezes [as 
usuárias] vêm sem informação nenhuma. (N1). 

Ainda no campo das demandas específicas de uma determinada OSeIG, 
observamos, no caso de usuários(as) transexuais e travestis, necessidades 
particulares, como expõe um(a) dos(as) entrevistados(as): 

Eu acho que outra demanda que se tornou expressiva, além da 
união estável, foi a questão do processo transexualizador e da retifi-
cação do registro civil. Foi uma demanda que se tornou expressiva. 
[...] Eu percebi também outra demanda, que é o entender-se travesti. 
É o conflito com a sexualidade também. Já atendi bastante essa 
coisa do conflito com a sexualidade, com a própria sexualidade, 
saber lidar com a própria sexualidade. (N1) 

Retornando para os casos de denúncia de violência e discriminações, vejamos 
como os profissionais interpretam tais situações: 

Muitos vêm pra cá por uma agressão, por uma violência, por estar bri-
gado com o marido, com a esposa. Então, a gente faz o acolher. (N4) 

Outra questão são muitas agressões, e aí eu coloco em um bolo 
bem genérico de agressões psicológicas, verbais, físicas. [...] Ba-
ter é o maior bolo [...] que eu recebo. [...] são pessoas que são 
discriminadas na rua ou na escola, e a maioria, discriminada em 
casa: seja pelos pais, ou parentes e afins. Então, são pessoas que 
procuram: “O que eu posso fazer, por que meu irmão falou isso de 
mim, e eu estou com um problema, por que ele não quer me deixar 
a herança?”; ou: “Eu estou com um problema, por que eu fui agredi-
do na rua?”. [...] Basicamente, é tudo nesse bolo de agressões. (N2)

Mas no tal “bolo de agressões” nem tudo parece enquadrar-se genericamente 
como exemplos de “homofobia” ou casos de preconceito e/ou discriminação 
em relação à OSeIG dos sujeitos. Algumas falas remetem ao trabalho de 
interpretação das demandas que é realizado pelos profissionais no sentido 
de separ o que seria ou não “homofobia” e perceber a “real” intenção dos(as) 
usuários(as) que procuram os serviços. De acordo com um(a) dos(as) profis-
sionais ouvidos(as):
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O caso pode vir como homofobia, e na verdade não era. Era into-
lerância religiosa. [...] Tem essa transversalidade, sim. [...] A gente 
tem que tomar muito cuidado. Tem também outra questão, e aí 
eu tô lembrando aqui de uma situação [...] de uma lésbica. [...] Ela 
procura o serviço [do Centro] pra se respaldar, pra falar: “Minha avó 
me agride, não aceita minha orientação, me chama de sapatona 
safada; mas eu tô preocupada, que os vizinhos já me viram gritando 
com ela também, e ela é idosa e tem o estatuto do idoso”. Então, 
veja bem, [...] ela verbalizou que ela agrediu a avó dela. [...] Que 
ela já deu soco na barriga da avó. Então, ela tava ali preocupada: 

“Vou me respaldar. Primeiro eu vou fazer logo, faço um Registro 
de Ocorrência contra ela [a avó], que ela tá com discriminação 
homofóbica contra mim; porque [é] ela que me violenta, não sou 
eu que violento ela”. E como é que você fica nessa história enquan-
to profissional, tendo acesso a uma violação de direitos contra o 
idoso? [...] É conflituoso, então tem gente que procura até pra se 
respaldar também. (N1)

Outras demandas expressivas: a chamada violência homofóbi-
ca, que se expressa de várias maneiras: lesbofobia, transfobia e 
violência, que às vezes nem é homofóbica. A gente tem refletido 
sobre isso aqui. A pessoa é gay, aí a pessoa tem uma rixa com o 
vizinho: “Ah, o vizinho de cima faz um barulho, [...] aquele barulho 
me incomoda. Porque eu apareço na janela, aí ele gargalha por-
que eu sou gay”. Quer dizer, isso é violência homofóbica? Então, 
tem muito essa também de [por]que o cara é gay e a mulher 
é lésbica, ela acha que tem que ser atendida aqui, porque ela 
está sofrendo discriminação homofóbica. Então, a gente tem se 
deparado com isso. E tem uns sujeitos [...] que parece que têm 
uma questão persecutória, que está todo mundo perseguindo 
ele porque ele é gay, porque é lésbica. [...] Você tem que ir des-
construindo isso aos poucos, porque muitas vezes, se você falar 
na cara dele “Olha, isso não é violência homofóbica, meu filho” 
(você não vai falar isso pra ele), você fechou uma janela ali. Você 
acabou um vínculo profissional. Você tem que ir desconstruindo 
isso aos poucos. Às vezes perguntar de uma outra maneira: “Mas 
em algum momento essa pessoa te agrediu verbalmente, falando 

“gay safado”? Foi isso? Como é que foi isso? Vamos lá, conta de 
novo!”, pra gente entender e ir desconstruindo isso com o sujeito. 
Mas isso tem aparecido, sim. (N1)
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Ao acompanharmos tais excertos, verificamos uma complexa confluência 
de casos, por vezes intricadamente relacionados, mas que podem apontar 
para uma rede de fenômenos e significados bastante heterogêneos. Um 
primeiro ponto a ser destacado incide no caráter difuso da causa ou da 
motivação da violência [seja esta verbal, psicológica ou física, conforme 
a categorização proposta pelos(as) profissionais ouvidos(as)], contra gays, 
lésbicas, bissexuais travestis e transexuais. O que estaria por trás da vio-
lência poderia ser classificado como violência homofóbica? E quem teria o 
poder de dar um veredito nesta questão, ou seja, quem estaria mais bem 
qualificado para ler as situações de violência e concluir sobre suas reais mo-
tivações: o(a) usuário(a) ou o(a) profissional do Centro? O que aparece em 
jogo aqui é o desafio interpretativo imposto a ambos os atores envolvidos 
(usuário(a) e profissional), desafio este justificado pela própria fragilidade 
dos critérios por meio dos quais é possível definir se um determinado tipo 
de violência é de natureza homofóbica ou não. De todo modo, um segun-
do ponto a ser destacado refere-se ao fato de que, independentemente 
disso, pessoas recorrem ao Centro, ainda que suas motivações não possam 
ser apreendidas com clareza e objetividade (ao menos em um primeiro 
momento). E se isto ocorre, é porque esses sujeitos depositam no Cen-
tro a crença de que suas demandas e necessidades serão atendidas, não  
importando quais sejam. 

Um terceiro ponto enfatizado nas entrevistas diz respeito ao trabalho de 
“escuta” e interpretação que os(as) profissionais precisam executar no intuito 
de compreender quais são as “verdadeiras demandas” levadas ao Centro por 
seus/suas usuários(as). Esse trabalho muitas vezes requer não apenas diversos 
encontros e sucessivas conversas entre profissional e usuário(a), mas também 
a chamada atuação “multidisciplinar” ou “interdisciplinar” de dois(duas) ou 
mais profissionais (neste caso, nos referimos aos das áreas psicológica, jurídica 
e de assistência social), como já apontado anteriormente.

Em diversas situações, o trabalho de escuta desenvolvido por um(a) mesmo(a) 
profissional ou a atuação em equipe (“multi” ou “interdisciplinar”) tende a 
evidenciar que não se trata apenas de deslindar os múltiplos significados 
ou as muitas interpretações possíveis acerca de uma mesma demanda. Na 
verdade, a conclusão a que nossos(as) entrevistados(as) frequentemente 
chegam é de que há no bojo da demanda inicial levada por um(a) determi-
nado(a) usuário(a) ao Centro o que poderíamos chamar de um complexo de 
demandas. Vejamos:
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Às vezes, esse contato pra dar uma informação gera outra coisa, 
porque aí ela [usuária] quer falar com você sobre a dor que ela 
tá sentindo da separação. Essa usuária veio pra cá porque ela 
queria processar por dano moral, psicológico, a separação... aí 
você vai identificando uma série de outras fragilidades. [...] É 
uma relação muito forte, muito intensa [com o usuário]. [...] 
muitos dos usuários pensam que a gente é herói, que a gente 
vai dar tudo pra eles e de que aqui é Centro de Referência pra 
tudo: da saúde LGBT, do direito LGBT. Eles até perguntam se não 
tem médico aqui. Então, tem um pouco dessa coisa: “Nós somos 
messias”. Essa visão messiânica é que é dura pra gente. É duro 
porque você também... não vou falar por todos, mas por mim, 
você quer dar um pouco de “resolutividade” pra ele [usuário], 
mas você não consegue. (N1) 

Por exemplo, [...] quando tem um garoto, [...] [um] adolescente 
com problemas psicológicos, ele quer saber se ele vai ser respon-
sabilizado ou os pais vão ser responsabilizados se ele sair de casa, 
se vai acontecer algum problema com a mãe, com o pai, ou que 
direitos ele vai ter de emancipação. [...] Mas as dúvidas dele são 
basicamente psicológicas, porque ele não consegue lidar com 
isso, é muita pressão dentro de casa. [...] Eu acho que muitos 
casos que chegam para mim eu passo a maioria, porque: “Eu 
[usuário] quero atendimento psicológico”. A pessoa quase não 
tem [...] com quem falar. Como o perfil é muito carente, então 
eles sempre se veem muito violados, não têm educação [...] de 
escolaridade, e aí não sabe[m] [...] exatamente dos direitos que 
têm, não sabem tantas coisas. [...] Então, muitos se veem com-
pletamente perdidos e aí é que se nota claramente quando a 
pessoa [necessita de] [...] uma assistência psicológica, do serviço 
social, [...] e aí eu passo. (N2)

Muitas vezes as demandas... [o] que tá escrito ali no papel, é 
aquela que aparece primeiro, mas pode surgir mais. [...] Às 
vezes a pessoa quer só apoio psicológico, está passando por 
problema familiar, pai com filho, filho com pai, essas coisas assim 
[...] e podem acontecer mais demandas, quando o usuário já é 
atendido [pelo Centro]. (N4)
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Ainda sobre a distribuição dos atendimentos entre as três áreas disciplinares (Di-
reito, Psicologia e Serviço Social), vemos nas palavras de um(a) entrevistado(a) 
a sua relação com os tipos de demanda recebidas e “construídas”:

Se você for mapear de cima os atendimentos, você vai ter mais pro-
cura pra união estável, que é uma coisa que chama mais a atenção. 
Então, nesse ponto, você tem uma classe mais média. [...] Mas será 
que é o que mais atende? Eu não sei. Porque, se você for pensar 
em atendimento de primeira vez, pode ser. Mas, se você for pen-
sar nos acompanhamentos, eu já acho que é o Serviço Social e a 
Psicologia. Porque [...] o sujeito vem muito naquela perspectiva da 
demanda jurídica, aí marca com o advogado, o advogado atende. Aí, 
quando ele vê que o buraco é mais embaixo, [...] ele não sabe lidar. 
Às vezes [o usuário] quer falar sobre adoção, e ele [o advogado] 
de repente não sabe falar. [...] Então, eu acho muito relativo quem 
atende mais, porque [...] de repente [a] demanda de primeira vez 
pode ser o Direito, mas eu acredito que já o acompanhamento é 
mais volumoso para o Serviço Social e a Psicologia. (N1) 

Dos trechos acima transcritos, três pontos merecem destaque. O primeiro se 
refere à preeminência da chamada “demanda espontânea” em relação aos 
atendimentos via Disque Cidadania LGBT. Uma explicação para isto talvez 
possa ser encontrada no relato de um(a) dos(as) profissionais ouvidos(as), 
para quem boa parte dos(as) usuários(as) do Centro seria formada por pes-
soas com as quais os(as) profissionais já mantinham contato antes mesmo da 
implantação do Centro, através do ativismo político e de morarem em Niterói. 
O segundo ponto a ser enfatizado, associado ao primeiro, diz respeito ao fato 
de que a “demanda espontânea” emerge como modalidade preferencial (ou 
possível) apenas para quem reside em Niterói. Já para os(as) usuários(as) 
[ou potenciais usuários(as)] que vivem em municípios mais afastados (como 
Maricá, por exemplo), a dificuldade de deslocamento lhes impõe o Disque 
como única alternativa de acesso aos serviços do Centro. 

Um último ponto que chamou a nossa atenção nos excertos reproduzidos 
consiste na “produção das demandas”, ou seja, ouvimos de alguns(algumas) 
profissionais relatos de situações em que um(a) dado(a) usuário(a), ao ser 
atendido(a) por um(a) técnico(a) específico(a), era informado(a) de que no 
Centro prestavam-se outros tipos de serviço. Por exemplo, ouvimos o caso de 
uma mulher lésbica que chegou ao Centro com uma demanda “psicológica” e, 
ao ser informada sobre a possibilidade de converter seu relacionamento em 
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“união estável”, ela decidiu concretizá-la. Exemplos como este mostram que as 
chamadas demandas não consistem apenas em dados objetivos levados ao 
Centro por seus(suas) usuários(as). Na verdade, o Centro atua muitas vezes 
como o próprio locus de produção de demandas. 

Dito isto, passemos agora à análise dos encaminhamentos, isto é, dos proce-
dimentos assumidos a partir de certa demanda. Para a retificação do registro 
civil no caso de usuários(as) trans, por exemplo, o encaminhamento se dá 
para a Defensoria Pública. Já quando as demandas estão relacionados a 

“denúncias” de violência sofrida no contexto familiar, outro(a) profissional 
entrevistado(a) explica: 

A primeira coisa que eu pergunto é até onde a pessoa está disposta 
a ir. Porque não adianta de nada a pessoa falar, há um procedi-
mento padrão que é: primeiro, faz o registro de ocorrência, [...] vai 
ser marcada uma audiência por causa da homofobia. [...] Mas só 
que isso daí [...] você faz com desconhecidos, ou para fazer uma 
estatística, para fazer alguma coisa para a pessoa que, por mais 
que você conheça, [ajude a parar] com a sua ação. Só que não é 
o caso, por exemplo, de muitos conflitos familiares. Você vai con-
tinuar com a pessoa, a pessoa é tua mãe, a pessoa é teu irmão, e 
você não pode simplesmente colocar ele na Justiça. Então, se a 
pessoa colocar na Justiça, piora a situação completamente, ou 
você para de falar com a pessoa, ou a pessoa vai parar e vai tomar 
um jeito. Mas, basicamente, na maioria das vezes, a pessoa pira e o 
relacionamento acaba por completo, e acaba piorando a situação. 
Então, muitas vezes, não é viável utilizar a Justiça para esses meios. 
[...] Tiveram muitas agressões que não são casos [que] chegaram 
especificamente para mim, são casos psicológicos, em que a pes-
soa enxerga algum problema, daí você chama a mãe, chama o 
pai, chama o garoto. [...] são casos mais conciliatórios que dá para 
conseguir. Eu, basicamente, não tive nenhum caso que tive[sse] 
sucesso nisso. Já propus, mas não deu certo; nem chegou a ser feita 
a conciliação. [...] E, nesses casos de conflitos familiares, eu tento 
basicamente saber até onde a pessoa está disposta a ir. Então, a 
pessoa está disposta a ir processar na Justiça? Saiba que a pessoa 
pode nunca mais olhar na sua cara porque você colocou ela na 
Justiça. Ou resolver o problema porque ela viu, bem, saiu do papel 
e está virando uma coisa com o número da Justiça, e ela pode ser 
punida por isso. Então, ela [a pessoa agressora] para. [...] só tive um 
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caso que vem à mente, que foi aquela coisa de: ‘Eu quero ir, porque 
não estou aguentando mais’. Assim, não tem outra alternativa. [...] 
as pessoas não querem colocar para frente e, quando colocam para 
frente, ainda tem a possibilidade... [de] o delegado não [colocar a 
violência como motivada pela] homofobia, e isso ainda é uma das 
outras coisas que [a gente] tem que ficar perturbando, tem que 
ficar mandando ofício para retificar, que é mais um problema, ou 
seja, é tudo isso junto para conseguir dar um passo à frente. (N2)

No trecho reproduzido a seguir, o(a) entrevistado(a) menciona casos que 
acabam por envolver outras instituições ou outros órgãos governamentais:

A gente teve caso aqui de adolescente, que a família vem procurar, 
que não está sabendo lidar com a sexualidade do filho. Ou não está 
sabendo lidar, ou já tem até um conflito ali instaurado, ou às vezes 
até uma violência propriamente dita. E aí a família procura, ou a 
família não procura, é encaminhada por algum órgão, como o Con-
selho Tutelar, por exemplo, e aí adere e entende a importância. (N1) 

Tive caso de violência, inclusive de agressão. E aí você informa todas 
as instâncias cabíveis pra denúncia. Sendo maior de idade, você 
não tem que acionar o Conselho Tutelar. Você tem que trabalhar a 
autonomia do sujeito. Por exemplo, a mulher era uma lésbica. Então, 
isso pode ser enquadrado na Lei Maria da Penha. Você pode fazer o 
Registro de Ocorrência [e] [...] fazer o registro [...] da presunção da 
homofobia. Tem essas instâncias e aí: “Eu não quero denunciar o meu 
pai”. Como é que a gente vai trabalhar isso? Vamos tentar ter acesso a 
esse pai, ter acesso a essa família. Então, a nossa perspectiva de aten-
dimento foi trabalhar a família, mas eu estou falando que isso não foi 
possível porque a usuária tentou sensibilizar os pais pra um enten-
dimento, mas eles não manifestaram interesse, o que é uma pena. 
Inclusive, a gente está querendo até fazer um grupo de pais, porque 
trabalhar só o adolescente ou trabalhar só os pais em atendimento 
não adianta. É legal trabalhar entre pares. Trabalhar os pais, fazer 
uma roda aqui com os pais, trazer alguém, pai ou mãe de gay, de 
lésbica, de trans, de travesti, enfim, que dê um testemunho, que fale 
da trajetória, [...] de como foi difícil, mas também de como depois é 
fácil lidar com isso, depois que você consegue ir trabalhando essas 
questões. [...] A gente tem uma perspectiva de trabalhar bastante 
a família, só que nem sempre é possível. (N1)
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A primeira e mais óbvia conclusão a que chegamos a partir da leitura destes 
trechos é de que a natureza e o destino dos encaminhamentos dependem 
do tipo de demanda. Outra conclusão é a de que o atendimento pleno das 
solicitações dos(as) usuários(as) do Centro somente poderá se dar median-
te o trabalho conjunto envolvendo o Centro e outras instituições (como 
Defensoria Pública, delegacias, Conselhos Tutelares, hospitais etc.), embora 
muitas vezes se encontre dificuldade em levar esse envolvimento adiante. 
Outra conclusão a que chegamos é a de que a judicialização das demandas 
(em casos de violência) tem tido pouca expressão no Centro em Niterói. Há 
pelo menos três razões que contribuem para este quadro: 1. Quando se 
trata de violência (física, verbal ou psicológica), muitas vezes o(a) usuário(a) 
não tem como provar ou simplesmente desconhece a identidade do sujeito 
perpetrador da violência; 2. Quando se trata de violência no contexto familiar, 
conforme ilustrou um(a) dos(as) entrevistados(as), o(a) próprio(a) usuário(a) 
teme judicializar o caso e sofrer represálias ou romper definitivamente com 
o familiar que o(a) agrediu; 3. Ainda que o(a) usuário(a) queira judicializar o 
caso, procurando órgãos da Justiça como uma delegacia, a ausência de provas 
e a resistência por parte dos(as) profissionais de tais órgãos – resistência em 
registrar a violência como tendo sido motivada por “homofobia”, por exem-
plo – termina fazendo com que o processo de judicialização da demanda seja 
interrompido ou prejudicado.

Há ainda outro aspecto a ser destacado a partir da análise das falas de 
nossos(as) entrevistados(as) reproduzidas anteriormente. Embora não seja 
frequente, há situações em que são os(as) amigos(as) ou familiares de gays, 
lésbicas, travestis e transexuais que procuram o Centro. Foi-nos relatado o 
caso de um homem heterossexual que acessou o Centro queixando-se de 
estar sendo vítima de homofobia pelo fato de andar na companhia de ho-
mens gays. Episódios como este podem ser úteis para repensar a proposta 
de trabalho com a qual profissionais e gestores(as) inseridos(as) no Programa 
Rio Sem Homofobia vêm lidando até o momento.

A seguir reproduzimos um breve relatório que nos foi gentilmente cedido, 
no qual constam informações sobre demandas relacionadas aos serviços de 
saúde e seus encaminhamentos:
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Relatório: Situação das demandas em saúde,  
cedido pela equipe CR LGBT Niterói

Este relatório visa dar informações sobre os atendimentos e casos em acompa-
nhamento no CR LGBT Niterói que tenham interface com a saúde dos sujeitos. 
É importante dizer que, do total de demandas que chegam ao serviço, aproxi-
madamente 42% são atendidas pela área do Direito, 30% pelo Serviço Social 
e 28% pela Psicologia, considerando os atendimentos de primeira vez e os 
retornos. Esses atendimentos acontecem de forma individualizada, bem como 
em conjunto com duas ou até mesmo com as três áreas, com vistas a garantir 
o acompanhamento e o olhar interdisciplinar. Do total de atendimentos, ob-
servamos que aproximadamente 32% se referem à discriminação e à violência 
homofóbica, a exemplo de: violência doméstica por lesbofobia; violência psico-
lógica, verbal, física e patrimonial; ameaça; constrangimento; conflitos familiares 
e comunitários; discriminação na admissão ao emprego; e omissão estatal.

Dos casos atendidos e acompanhados pelo Serviço Social e Psicologia, identifica-
-se que aproximadamente 16% tratam de conflitos com a própria orientação e 
identidade sexual e de gênero; 12% processo transexualizador; 10% violência 
homofóbica; 9% hormonioterapia; 8% retificação do registro civil; 6% conflitos 
familiares; 5% orientação trabalhista e previdenciária; 5% encaminhamento a 
cursos profissionalizantes; 5% saúde mental; 4% encaminhamento à saúde – aten-
ção básica; 4% maus-tratos contra crianças e adolescentes; 4% guarda de filhos e 
regulamentação de visitas; 3% nome social; 2% HIV/AIDS; 2% adoção; 2% encami-
nhamento a emprego; 2% segunda via de documentos; 1% abandono de idosos.

Desse modo, no âmbito da saúde as demandas perfazem um total de 32%, 
que correspondem aos percentuais das demandas pelo processo transexu-
alizador (12%), hormonioterapia (9%), saúde mental (5%), atenção básica 
(4%) e HIV/AIDS (2%).

Em relação aos encaminhamentos dados a tais demandas em saúde, destaca-se 
a necessidade de encaminhamento ao HUPE e ao IEDE, porém estes serviços 
estão sem cobertura suficiente. As equipes do CR, do HUPE e do IEDE mantêm 
boa articulação, mas isso não tem garantido o atendimento dos(as) usuários(as) 
do CR, tendo em vista a própria estrutura dos fluxos de atendimentos desses ser-
viços e o número alto de inscritos e daqueles que aguardam por atendimento.

No que se refere à atenção básica, trata-se de necessidades em oftalmologia, 
odontologia, ortopedia, fisioterapia e reumatologia, que têm sido contempladas 
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pela rede local dos(as) usuários(as), em maioria na cidade de Niterói. Uma unida-
de de saúde bastante utilizada pelos(as) usuários(as) atendidos(as) é a Policlínica 
de Especialidades Dr. Sylvio Picanço – Centro de Niterói. Outras unidades de 
saúde em Niterói utilizadas pelos(as) usuários(as) são a Policlínica Regional An-
tônio Carlos da Silva e a Policlínica  Sérgio Arouca – Santa Rosa. A maioria dos(as) 
usuários(as) é de Niterói; há apenas uma usuária da cidade de Araruama, região 
que não faz parte da área de abrangência do CR, mas que pela falta deste tipo 
de equipamento público na Baixada Litorânea, o CR Niterói tem acolhido suas 
demandas. Contatos e articulações com a rede de saúde de Araruama já têm 
contribuído para os encaminhamentos que se fazem necessários para o caso.

Cabe também apontar que há usuários(as) travestis e transexuais do CR Niterói 
que fazem uso de hormônios automedicados. Alguns(algumas) desses(as) 
usuários(as) possuem planos de saúde e outros(as) já são atendidos(as) re-
gularmente na rede pública, porém sem o acompanhamento apropriado de 
endocrinologistas e outras especialidades para os efeitos do uso de hormônios. 
Algumas usuárias relatam usar o anticoncepcional Perlutan injetável desde 
a adolescência, de 15 em 15 dias, juntamente com pílulas orais combinadas 
(dois hormônios), sem acompanhamento médico. A medicação tem lhes 
causado náuseas, enjoos, dores de cabeça, estados de irritação e depressão, 
varizes e pressão alta, coincidentemente, e não por acaso, os mesmos efeitos 
adversos desses anticoncepcionais. É justamente por isso que têm o interesse 
na hormonização pelo sistema de saúde pública. 

No que toca à saúde mental, há casos atendidos no CR que já são atendidos na 
rede de saúde mental, portanto, fazemos estudos de casos entre equipes. Há 
outros casos em que identificamos a necessidade de atendimento psicológico 
terapêutico, realizando encaminhamentos para as Clínicas Sociais e para os Ser-
viços de Psicologia Aplicada. É válido sinalizar que o CR Niterói tem enfrentado 
a falta de psiquiatras na rede, em especial na região da Engenhoca – Niterói.

A respeito das demandas em HIV/AIDS, ressalta-se que são muito poucas, sendo 
a maioria com a demanda por informações sobre os locais dos CTAs. Há casos 
já acompanhados pelo Hospital Universitário Antônio Pedro. Sempre que pos-
sível, damos orientações sobre prevenção em DST/HIV/AIDS em atendimentos. 

As condições de saúde dos(as) usuários(as) são abordadas em atendimentos 
de retorno e acompanhamento visando à integralidade do sujeito. Desse 
modo, outras demandas em saúde ainda podem aparecer no contexto dos 
atendimentos do CR Niterói.
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2. CONSIDERAÇÕES FINAIS: “UM LUGAR PARA CHAMAR DE SEU” OU DOS  
LIMITES E DAS POSSIBILIDADES DOS SERVIÇOS DOS CENTROS DE  
CIDADANIA LGBT DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

À guisa de conclusão (parcial) desta seção do livro, gostaríamos de pontuar 
algumas questões que foram emergindo no decorrer da pesquisa e que de-
vem ser lidas aqui como sugestões, tanto no sentido de contribuir de algum 
modo para aprimorar o trabalho desenvolvido nos Centros de Cidadania 
quanto para melhor refletir sobre etapas posteriores desta pesquisa ou em 
trabalhos futuros desenvolvidos por outros(as) pesquisadores(as).

Uma primeira questão que gostaríamos de pontuar refere-se ao sentido 
transformador (ou pedagógico) que o trabalho junto à população LGBT 
apresenta através dos Centros de Cidadania para os(as) profissionais que 
neles atuam. Acreditamos ter mais ou menos esclarecido a importância que 
os serviços prestados nos Centros tem para o público que os procura, mas 
talvez não tenhamos abordado a importância para os(as) profissionais. Os 
trechos de entrevistas reproduzidos a seguir ilustram uma percepção bastante 
comum de que o cotidiano de trabalho destes(as) profissionais foi e vem 
sendo marcado pelo aprendizado de uma “realidade” com a qual poucos(as)  
estavam familiarizados:  

Quando entrei para cá, eu vi exatamente o que [está] por trás [...] 
dessas duas categorias [trans e travestis], que são mais marginali-
zadas do que os homossexuais, gays e lésbicas. Então, [...] se gays e 
lésbicas têm uma fragilidade, estas duas categorias têm uma maior 
ainda. Então, eu comecei a perceber mais essas duas categorias. 
[...] Quando eu passei a conviver nesse meio, eu vi [que] eles têm 
muito mais problemas do que eu. [...] Então comecei a entender os 
problemas, comecei a entender a vida, comecei a ver certas coisas 
que são muito maiores do que simplesmente o raso. (N2) 

Depois que eu vim pra cá, um mundo se abriu. Porque [...] eu en-
tendia um pouco sobre a população LGBT, mas não tinha ideia da 
dimensão que o trabalho poderia criar. [...] Os próprios usuários 
me ensinam muito, eles colocando cada caso, o que o gay passa, 
o que a lésbica passa, as trans, cada uma tem uma história melhor 
que a outra. Então, a gente aprende muito. Já aprendi demais. O 
conhecimento multiplicou (B1)
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Eu sempre acreditei na homofobia como um sistema, como parte 
de um sistema. Então, o autor da violência homofóbica [...] começa 
desde criança. [...] Os terríveis danos que a homofobia, interpretada 
de diversas maneiras, causa na saúde mental das pessoas é uma 
coisa que eu vi e aprendi aqui. Eu sabia que isso acontecia, já tive 
parentes com determinados problemas por conta disso, mas eu 
nunca tinha percebido isso, que é muito além do que eu conhe-
cia, [que estes são] os problemas clássicos de alguém que não se 
assume e começa a ter uma série de problemas, porque entra em 
conflito com a sexualidade, e eu tive pessoas [com as quais] eu 
aprendi que muito possivelmente desenvolveram determinados 
delírios, quase todos relacionados a uma percepção homofóbica. 
Então, isso aqui foi o divisor de águas. (C2)

Estes depoimentos mostram que, por possibilitar o contato direto com gays, 
lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais e suas “demandas”, o cotidiano nos 
Centros de Cidadania é interpretado por muitos(as) dos(as) profissionais 
entrevistados(as) como um “divisor de águas”, por lhes permitir enxergar uma 
realidade inicialmente bastante distante de suas vidas, uma realidade que 
se apresenta como nova pelos dramas sociais (também cotidianos) vividos 
pela população LGBT. 

Da perspectiva dos(as) usuários(as) – e este é o segundo ponto a ser desta-
cado – isto é, das pessoas que acessam os serviços prestados nos Centros de 
Cidadania, é importante informar que, para além de sua pragmática, estes 
locais apresentam um aspecto simbólico bastante complexo e relevante, ou 
seja, muitos dos sujeitos que acorrem a estes Centros não estão interessadas 
tão somente em “solucionar problemas”. Isto fica claro em casos nos quais os 
indivíduos acessam os Centros apenas para conversar e serem ouvidos, sem 
estarem lidando com algum “problema” pontual em suas vidas ocasionado 
pela discriminação contra sua OSeIG. O mesmo acontece nos casos em que, 
mesmo dispondo de recursos financeiros que lhes permitem contratar advo-
gados particulares em situações envolvendo o aparato jurídico, usuários(as) 
preferem recorrer aos Centros por se sentirem ali mais à vontade e acolhidos. 
O simples fato de existir confere aos Centros de Cidadania uma importância 
simbólica para aqueles(as) que os acessam:

Eles vêm aqui porque eles não tiveram acesso a alguma coisa que é direito 
de todos. [...] Quando a gente consegue presenciar que alguma coisa de fato 
aconteceu, que alguma coisa mudou a vida daquela pessoa, e saber que as 
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pessoas estão conquistando, [...] estão conseguindo falar dos seus sentimen-
tos, que existe um espaço... hoje as pessoas podem contar pelo menos [com 
este atendimento]. Pode não resolver, mas [é importante] ter alguém pra ouvir, 
ter um lugar pra falar sobre esses sentimentos, essas dores, essas felicidades, 
essas descobertas. Tudo isso [...] me dá muito prazer em estar aqui. (C6) 

Eu acho que vir ao Centro já é romper um silêncio, independente da história 
que você vá contar. A pessoa já está falando alguma coisa, não precisa falar 
exatamente como foi uma situação de violência. Vir aqui já é esse movimento. 
Você tem questões que aparecem com o tempo de acompanhamento. Eu 
acho que procurar o Centro, seja por qual razão for, já é um movimento. E 
eu acho complicado que a gente tenha uma preocupação em tornar tudo 
isso [em] denúncias. Aí eu trago uma outra reflexão que é a judicialização 
dos conflitos sociais. Eu acho complicado que isso seja para se transformar 
em números de registros na delegacia, por exemplo; em processos judiciais 
para refletir em políticas públicas. Eu acho que a gente pode trazer outros 
dados qualificados que sustentem a importância de políticas públicas, sem 
afirmar que a maneira de lidar com o que a gente está vendo aqui é a judi-
cialização. [Esta] também é uma questão [sobre a qual] a gente reflete nos 
nossos atendimentos. Da minha parte, nunca haveria uma pressão por um 
registro, porque isso, inclusive, não dá conta nem de elaborar experiências, 
não dá conta de uma reparação de um dano causado. (C8)

Além de aspectos positivos, também há uma série de outras questões que 
constituem um desafio tanto para os(as) profissionais do Centro quanto para 
os(as) gestores(as) diretamente ligados(as) ao Programa Rio Sem Homofobia 
e para aqueles(as) de outros órgãos e instituições públicas (municipais e esta-
duais) e privadas. Neste sentido, a primeira questão problemática que emerge 
refere-se às condições de trabalho nos Centros de Cidadania. Há não apenas 
dificuldades com a infraestrutura dos locais (como falta de equipamentos, 
dificuldades de transporte etc.), mas também queixas recorrentes sobre o 
número insuficiente de profissionais para dar conta de todas as tarefas que o 
trabalho nos Centros implica. Além disso, há poucos(as) estagiários(as) (sendo 
que, no momento de realização da pesquisa, nenhum da área jurídica atuando 
nos Centros das Regiões Metropolitana e Serrana e da Baixada Fluminense).

O segundo problema, também diagnosticado pelos(as) próprios(as) 
entrevistados(as), diz respeito ao caráter pouco sistemático e padronizado 
de registrar os atendimentos. Este fato emerge com clareza quando compa-
ramos os quatro Centros, mas se faz também presente dentro de cada Centro, 
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pois cada profissional acaba registrando à sua maneira os atendimentos, 
acionando categorias suas, o que dificulta a análise e a implementação de 
políticas públicas.

Por fim, apontamos o desafio que concerne a pouca clareza sobre a natureza 
das atribuições de cada profissional, bem como do papel que os Centros 
cumprem ou deveriam cumprir. Este trabalho consiste, acima de tudo, em 
acolher seus(suas) usuários(as), orientá-los(as), informá-los(as) e, na medida 
do possível, encaminhá-los(as) para outras instituições (como abrigos, dele-
gacias, Defensoria Pública, hospitais, postos de saúde, conselhos tutelares 
etc.). Desta forma, se a “resolução” das demandas muitas vezes começa nos 
Centros, dificilmente é concluída neles. Entretanto, não são apenas os(as) 
usuários(as) que têm dificuldade para entender a proposta do trabalho 
desenvolvido nos Centros de Cidadania, suas possibilidades e seus limites. 
Muitos(as) dos(as) profissionais se deparam frequentemente com situações 
que os levam a se questionar até onde podem ir e sobre o tipo de trabalho que  
lhes cabe empreender.
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IX. ANEXOS

ANEXO A: ENTREVISTA

Entrevista realizada em outubro de 2011 por Silvia Aguião

CLÁUDIO NASCIMENTO
Superintendente de Direitos Individuais, Coletivos e Difusos da 
Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos do Estado 
do RJ (SEASDH). Atua há mais de 25 anos na militância LGBT, já 
foi secretário de Direitos Humanos da ABGLT; membro do Grupo 
Arco-Íris/RJ; membro do Conselho Nacional de Combate à Discri-
minação da Presidência da República; e Coordenador da Parada 
do Orgulho GLBT Rio desde 1995.

 
SILVIA AGUIÃO: Bem, para falarmos um pouco sobre a trajetória de cons-
trução do Programa Rio Sem Homofobia, por onde podemos começar, pela 
Carta Compromisso assinada pelo ainda candidato Sérgio Cabral?

CLÁUDIO NASCIMENTO: Então, é isso mesmo, a carta compromisso eu acho 
que é uma base importante.
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S.A.: Que foi escrita em 2006?

C.N.: Em 2006, no processo eleitoral. Em 2007, nós tivemos a primeira questão 
que se refere ao PL 215/2007.83 Antes dele, em março de 2007, o órgão pleno 
do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro julgou inconstitucional a lei anterior 
de direito de expressão, com o mesmo argumento que julgou como vício 
de iniciativa. Vício de iniciativa é aquele instituto jurídico que obriga que as 
questões que envolvam orçamento e servidor sejam apresentadas, exclusi-
vamente, pelo governador do estado; o deputado, nesses casos, pode fazer 
revisão do projeto, mas a proposta inicial tem que vir do Executivo. O que 
acontece? Eles argumentaram que a lei foi uma iniciativa do Carlos Minc84 
e do deputado Sérgio Cabral,85 e que, portanto, não foi uma proposta da 
governadora Rosinha,86 do governador Garotinho.87 Por esta razão foi consi-
derado vício de iniciativa. Contudo, na época, na prática, esse projeto era um 
complemento a outro projeto maior de revisão do Sistema de Previdência do 
Estado. Desse modo, não poderia ter sido caracterizado como um projeto com 
vício de iniciativa, porque ele estava emendando um projeto maior. Contudo, 
entendendo que de fato já tinha perdido a causa no Tribunal, e que eles nem 
analisaram o mérito do projeto, só ficaram na discussão da formalidade, se 
podia ou não podia fazer, então, foi decidido imediatamente pelo governador 
e pelo governo como um todo que era melhor apresentar uma mensagem do 
governador direto para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro 
(ALERJ). Então, o projeto de lei foi apresentado no próprio mês de março, foi 
votado no mês de maio em duas sessões e, por fim, foi aprovado no dia 31 
de maio de 2007. No dia 28 de junho, eu acho, se deu a cerimônia de sanção 

83   O entrevistado, em seguida, abordará alguns aspectos do histórico deste projeto de lei que, após a promulga-
ção pelo governador do estado, tornou-se a Lei 5.034/2007.

84   Carlos Minc – É ambientalista, professor licenciado da UFRJ, eleito deputado estadual pelo PT diversas vezes 
e, à época da entrevista, secretário estadual do Ambiente, cargo que exercia pela segunda vez (2007-2008 
e 2011-atual). Minc, junto com o então deputado estadual Sérgio Cabral Filho, teve atuação destacada na 
proposição de leis que promoviam direitos à população LGBT. 

85   Sérgio Cabral – Governador do estado do Rio de Janeiro (2007-2011 e 2012- 2014), foi senador (2003-2006) e, 
em seus diversos mandatos como deputado estadual, presidiu a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (ALERJ). No Parlamento estadual, teve uma atuação destacada na defesa de direitos à população LGBT 
fluminense. Em sua gestão no estado do Rio de Janeiro, foi pioneiro ao lançar o Programa “Rio Sem Homofobia”. 

86   Rosinha Garotinho – Foi governadora do estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2003 e 2006. Hoje é prefeita 
do município de Campos dos Goytacazes, base eleitoral da família Garotinho.

87   Anthony Garotinho – Após ter sido prefeito de Campos dos Goytacazes por duas vezes, foi eleito governador 
do estado do Rio de Janeiro em 1998. Em 2002, no último ano de seu mandato, desligou-se do cargo para 
se candidatar à Presidência da República. Em 2010, foi candidato a deputado federal com o maior número 
de votos no estado. Garotinho e Rosinha, além das chamadas políticas populistas que os tornaram ampla-
mente conhecidos, são criticados pela mistura entre religião e política que produzem em suas atuações  
públicas/políticas. 
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da lei e também a minha posse como superintendente da Superintendência 
para tratar da política LGBT. Foi um evento grande no Palácio de Inverno do 
governo, em torno de 500 a 800 pessoas, eu não me lembro bem exatamente; 
de todo o estado vieram delegações de 50 municípios. Então, na prática, eu só 
entrei no governo em maio. Entre novembro de 2006 e maio de 2007, houve 
um convite, mas eu fiquei muito em dúvida, muito receoso de aceitar. Houve 
algumas conversas até eu me sentir mais seguro, dialogando com alguns 
setores do movimento, para poder entender se deveria entrar ou não... Ah, 
tem uma data importante também: em abril ocorreu o I Seminário Nacional 
de Segurança Pública e Cidadania LGBT.

S.A.: Em 2007.

C.N.: Em 2007, no Hotel Othon Palace, eu fui o coordenador do evento, o 
idealizador da proposta, junto com a Secretaria Nacional de Segurança Pública 
(SENASP), do Ministério da Justiça. Foi a primeira vez que a gente conseguiu 
botar na mesma sala a Polícia Civil, a Militar, a Polícia Federal de todos os 
estados, universidades e ativistas. Isto teve um reflexo importante, porque 
eu me lembro que a Benedita, na época, tornou público que tinha sido feito 
o convite pra mim. E aí foi feita aquela chamada “aceita... aceita...” na abertura 
do evento.

S.A.: E você coordenou junto com quem?

C.N.: Na época, o evento era do Grupo Arco-Íris,88 do Movimento D’Ellas89 
e da SENASP, sendo que eu fiquei como coordenador geral do evento. Saiu 
um conjunto de diretrizes para trabalhar com segurança pública, o governo 
do estado foi convidado, a Benedita foi convidada, o coronel Ubiratan Ân-
gelo, uma pessoa supercomprometida com a cidadania LGBT, também foi 
convidado. Eles foram para o seminário, para a inauguração, e a Benedita 
tornou isso público. Houve uma pressão dos movimentos e, nesse momento, 
o diálogo foi reaberto. Eu estabeleci algumas condições para poder estar na 
Superintendência com o movimento e tal; na época, Márcio Caetano90 fez 
parte da primeira equipe junto comigo.

88   Grupo Arco-Íris – Organização de gays, lésbicas, bissexuais e travestis e transexuais no Rio de Janeiro, fundada 
em 1993. 

89   Movimento D’Ellas – Organização de mulheres lésbicas e bissexuais sediada no Rio de Janeiro, fundada em 1993. 
90   Márcio Caetano – É historiador, mestre e doutor em Educação, tendo atuado em diversos projetos no Grupo 

Arco-Íris e por um período na SUPERDIR. É professor adjunto no Instituto de Educação da Universidade Federal 
do Rio Grande.
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S.A.: E essa Superintendência já existia e estava desativada?

C.N.: Na prática, a Superintendência existia anteriormente como secretaria. 
Na verdade, era outro órgão, ela foi criada na estrutura pelo governo, no ano 
de 2007. Ela não existia anteriormente, ela não tinha um legado anterior que 
a gente pudesse buscar, foi criada para abrigar algumas políticas. Na época, 
quando eu fui convidado, esse decreto já existia. Quando a Benedita veio 
colocar o convite, eu disse para ela e para o governador, para eles dois, que 
tinha que deixar claro quais eram as ações prioritárias nessa Superintendência, 
que eu achava até melhor que não fosse Superintendência de Direitos Indi-
viduais, Coletivos e Difusos, pois era um nome muito amplo, que fosse algo 
mais específico, mas já havia essa estrutura vaga e eles acharam que dava para 
trabalhar o tema dentro dessa Superintendência. Eu disse, então, tudo bem, 
mas priorizando os eixos: a gente estava priorizando como eixo de atuação a 
questão LGBT, a intolerância religiosa e a discriminação por estado de saúde – 
três áreas que a gente abarcou. Bom, aí em maio [de 2007], teve a votação na 
ALERJ, que foi importantíssima. Eu estava participando junto com o movimen-
to, em diálogo com os deputados, mas ainda não estava dentro do governo, 
não. Depois disso, o governador chamou para conversar com a Benedita, para 
a gente fazer a sanção da lei e da posse. Nesse momento, eu também negociei 
algumas coisas na entrada: questão de recurso, de autonomia para nomear a 
minha equipe e também de ter algum nível de autonomia institucional para 
determinadas questões, porque, senão... A nossa preocupação era ter uma 
estrutura muito amarrada, sem condições de dialogar com a sociedade – isso 
tudo foi acordado e aceito. Além disso, também foi acertado um plano de 
ações para o período de quatro anos do primeiro mandato, firmado a par-
tir de uma carta compromisso. Pronto, aí aconteceram a sanção e a posse! 
Depois disso, no dia 28 de junho, um mês depois, de novo, a gente faz outra 
cerimônia com o governador Sérgio Cabral, também no Salão de Inverno lá 
do Palácio [da Guanabara], com a presença do Carlos Minc, da procuradora 
Lúcia Lea, do próprio governador, do secretário da Casa Civil, Régis Fichtner, 
do secretário de Saúde, Sérgio Cortes, da secretária de Educação, Tereza Porto, 
da secretária de Cultura, Adriana Rattes, do atual secretário de Educação, que 
era presidente do Instituto da Previdência do Rio, Wilson Risolia. Todos eles 
participaram dessa atividade, que foi a cerimônia de assinatura do decreto 
para a criação da Câmara Técnica para a elaboração do Programa Rio Sem Ho-
mofobia. Isto aconteceu porque a gente tinha definido: já que a gente estava 
em um órgão que não estava diretamente tratando a questão, era importante 
ter um decreto que estabelecesse minimamente a política e envolvesse as 
secretarias, que desse à nossa Superintendência uma capacidade de gestão 
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dessa política pública diante das outras secretarias. Outro fato importante, 
no dia 28 ou 30 de agosto, foi feita a cerimônia do “Cumpra-se” da Lei 5034, 
que é a lei de expressão – este número, quando projeto de lei, era 215, mas 
depois virou a Lei 5034. Nessa cerimônia, foram dados os primeiros quatro 
benefícios a companheiros de servidores que já tinham falecido e que tinham 
entrado com pedido no Instituto da Previdência do estado, mas que tinham 
tido, anteriormente, seus pedidos negados. A gente fez uma cerimônia com 
a presença de vários secretários, da deputada Cida Diogo, do deputado 
Carlos Minc, e a comunidade toda, para fazer o “cumpra-se” da lei. A gente 
acreditava que era importante a lei pegar, dar visibilidade, mostrando que 
ela foi cumprida. Para isso, a gente fez um trabalho nos meses de junho e 
julho de levantamento dentro do Instituto da Previdência para saber quantos 
pedidos haviam sido feitos, quantos foram negados e como seria a regra de 
habilitação de companheiros do mesmo sexo para a questão da pensão – se 
a gente poderia pegar os casos que foram negados pela Rosinha. Alguns 
tinham solicitado três anos antes, cinco anos antes, e a gente conseguiu 
então pegar os primeiros quatro casos de companheiros do mesmo sexo de 
servidores. Nessas três primeiras grandes cerimônias, portanto, todas elas 
tiveram a presença do governador e de secretários importantes. Isso foi para 
quê? Para demarcar que a política pública de combate à homofobia no estado, 
em função dos direitos da população LGBT, era uma política que fazia parte 
de uma agenda prioritária, não era algo como um penduricalho. Então, isso 
foi importante, do ponto de vista simbólico e político, para reafirmar esse 
lugar institucional dentro da gestão. Bom, depois disso, a gente deu posse 
à câmara [técnica do Rio Sem Homofobia], com 28 membros, e durante seis 
meses a câmara trabalhou. Terminou a sua atuação em dezembro.

S.A.: Foram seis meses, de junho até...

C.N.: De junho até dezembro [de 2007]. A gente fez 15 sessões ordinárias 
da Câmara.

S.A.: Onde, na secretaria?

C.N.: Nas secretarias, com os militantes. Com qual objetivo? Primeiro, nive-
lamento de informações e conceitos. Por quê? Primeiro era necessário que 
a comunidade e os movimentos conhecessem a secretaria, os seus projetos, 
suas ações existentes e o que já estava planificado em linhas gerais, como 
poderia ser então encaixado ou como as propostas poderiam dialogar com 
as políticas gerais existentes, os programas. Além disso, era preciso que a 
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secretaria entendesse quais eram as demandas da comunidade, as questões 
identitárias, nomenclaturas, todas essas questões, e também analisar quais 
eram as principais necessidades da comunidade. Para isso, foi fundamental 
contar com as pesquisas91 e com o apoio da UERJ e do CESeC.92 Essas duas 
pesquisas, de 2003 e 2004, foram base determinante para orientar o diag-
nóstico da política pública estadual – é importante citar essas duas pesquisas. 
Na época, tanto o CESeC, quanto o CLAM e o Arco-Íris ajudaram muito na 
discussão do diagnóstico, mais diretamente Silvia Ramos, Sergio Carrara e 
Márcio Caetano. Eles fizeram um cruzamento de dados, relações etc., e o 
principal dado é aquele que ainda perdura, que menos de 8% das pessoas 
procuravam os órgãos de defesa dos direitos, portanto, mostrava uma si-
tuação de orfandade muito grande da comunidade em face da proteção 
às suas situações de violação. Bom, foi feito um relatório da câmara técnica, 
esse relatório constituiu o caderno de propostas para a conferência de 2008.

S.A.: Isso quando do funcionamento da câmara técnica do Rio Sem Homofo-
bia. Não tinha saído ainda o decreto da conferência [de 2008], já?

C.N.: Não, não tinha saído ainda. O decreto saiu, eu acho, em fevereiro de 2008, 
as conferências regionais ocorreram de março a abril de 2008, e a conferência 
estadual foi de 15 a 18 de maio de 2008. 

S.A.: Como é que era mobilizar essas reuniões [da câmara técnica]?

C.N.: Uma coisa muito trabalhosa, porque, primeiro, era preciso garantir a 
presença de todos os representantes das secretarias. Além disso, quando 
tinha situações que a gente percebia que dentro do próprio governo havia 
desigualdade de entendimento das demandas da comunidade, a gente cha-
mava para reuniões específicas, fora da câmara técnica, para aquele setor do 
governo compreender melhor a dinâmica e poder ser mais produtivo nesse 
espaço de diálogo. Uma coisa que impressionou muito é que nas reuniões 
da câmara havia uma presença regular de 60% dos nomeados.

 

91   Carrara et al., 2004, 2005.
92   CESeC – O Centro de Estudos de Segurança e de Cidadania (CESeC) é uma organização de pesquisa voltada ao 

debate e à formulação de políticas nas temáticas relativas à violência, cidadania, favela e a direitos. 
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S.A.: Tanto dos gestores quanto da sociedade civil?

C.N.: Tanto dos gestores como da sociedade civil. Foi muito legal. Porque eu 
acho também que os representantes da sociedade civil se viram como parte 
de um processo, ajudando a construir um processo, perceberam que não era 
uma coisa só formal, para constar, né? Bom, aí foram feitas muitas reuniões 
também nas secretarias, com a presença da comunidade, para a gente com-
preender a dinâmica específica. Ainda nessa direção, a conferência de 2008 
foi importantíssima para dar a tônica de qual era a agenda, de quais eram 
as prioridades, pois o que aconteceu foi muito interessante. A gente fez um 
apanhado de tudo que era prioridade e necessidade, porém, saiu um con-
junto de mais de 300 propostas, eram muitas propostas, portanto, teve que 
ser pactuado nas reuniões posteriores da câmara o que seria prioridade de 
agenda, porque não daria para implementar tudo aquilo de uma vez. Nessa 
direção, como políticas maiores, foi discutido que era importante encerrar 
o trabalho da câmara técnica, com a indicação de que o trabalho deveria 
ser continuado por um conselho criado especificamente para este fim. Em 
seguida, no segundo semestre de 2008, c caminhou-se para as negociações, 
para os diálogos com a sociedade civil com o intuito de elaborar a minuta 
do projeto do Conselho Estadual LGBT. Nós tivemos, acredito, cerca de mais 
oito ou dez reuniões diferentes com o governo, sociedade civil, com setores 
para discutir o formato do Conselho. Em abril de 2009, através de um decreto 
do governador, o Conselho foi criado. A posse, no entanto, ocorreu em 18 de 
maio de 2009, em uma cerimônia no Palácio da Guanabara. Então, se você for 
ver, tem uma presença do governador em espaços importantes, nos principais, 
durante muitos momentos significativos. Outra coisa que é um fato histórico 
que está aí: a ADPF 132,93 também datada de março de 2008.

S.A.: Quando deu entrada?

C.N.: É. Lembra que a ADPF 132 é um instituto jurídico que tem algumas 
limitações quanto a quem pode entrar com esse recurso? O governador, 
como autoridade máxima do estado, poderia entrar. Na época, foi o único 
governador no país que aceitou entrar com essa arguição do movimento. Ele 
assinou, junto com o procurador geral, a ação que arguia o Supremo Tribunal 
Federal no que diz respeito a um possível tratamento desigual entre os cida-
dãos heterossexuais e LGBT quanto ao reconhecimento das uniões efetivas. 
O STF, ano passado, resolveu então reconhecer essa ação, seus argumentos 

93   ADPF 132.
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e, ao fazer isso, também passou a configurar os direitos LGBT no campo da 
união estável. Então, daí em diante, a gente definiu que a prioridade central 
era o Conselho, que iria orientar a política institucional, a agenda do governo 
e do poder público. Houve uma ampla discussão da composição, sendo que, 
na época, o único órgão que não participou de nenhuma reunião e até hoje 
permanece assim é o Ministério Público Estadual, inclusive, é ele o autor de 
diversas iniciativas contrárias à comunidade LGBT ao longo do tempo. Se você 
pegar a mesma ação de vício de iniciativa de 2007, em que não há problema, 
o Ministério Público aceitou a ação daquele deputado pastor Édino Fonseca. 
Agora, nessa lei, a mesma coisa. Eles não quiseram compor o Conselho Es-
tadual LGBT, também não quiseram compor a comissão para a organização 
da Conferência Estadual LGBT de 2008 e nem a de 2011.

S.A.: Sempre são as mesmas pessoas que estão lá, ou você acha que está na 
estrutura da instituição, ou que são as pessoas... 

C.N.: São as mesmas pessoas que estão lá. Então, eu não sei se é porque eles 
não colocam isso como prioridade, se é preconceito, só sei que, na prática, eles 
vêm abrindo mão desses espaços há muito tempo. Inclusive, o argumento que 
eles usam é que, como órgão regulador, eles não poderiam fazer parte de um 
conselho e nem de atividades que eles teriam que regular depois. Porém, em 
alguns outros conselhos, como o de direitos humanos, como o da mulher, como 
o da criança e do adolescente, têm assento, então, esse argumento é frágil, 
porque, se fosse assim, por que é que então só o nosso conselho [LGBT] não 
tem o assento do Ministério Público ocupado? Tem uma discussão que para 
nós, do poder público, fica mais difícil esse debate, mas acho que a sociedade 
civil ainda acumulou pouco desse debate com o Ministério Público, acho que 
é uma questão que vai precisar gerar uma maior discussão com eles, para ele 
ocupar esse papel, de direitos coletivos, né? Bom, aí em 2008 então tem isso. 
Ah, 2008, você perguntou do decreto; o decreto foi publicado em final de 
fevereiro. O que mais? Aí depois 2008, 2009, ah, e tem um fato importante: a 
gente começa a obra para abrigar o espaço em 2009. Nós tínhamos um espaço 
também, no primeiro momento, entre maio de 2007 e final de 2008, nós ficamos 
no Palácio da Guanabara, em uma salinha de 5 x 5, pequenininha, e depois a 
gente mudou para o Detran. A gente tinha conseguido, aí no início de 2009, 
esse espaço [7º andar no prédio da Central do Brasil] para montar a estrutura do 
serviço, porque não tinha como montar os serviços propostos pela Conferência 
e pelo Rio Sem Homofobia sem ter local. Então, a gente conseguiu esse espaço, 
que era da Secretaria de Segurança. A pedido nosso o secretário de Segurança 
liberou. Ele também foi um personagem importante para a implantação disso, 
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da política. Nós ficamos no ano de 2009 e meados de 2010 em uma obra de 
recuperação disso aqui, pois aqui estava totalmente fechado, ficou fechado 
durante quase uma década.

S.A.: E quem financiou essa obra?

C.N.: A obra foi financiada pelo governo do estado, R$ 1,5 milhão a reforma 
toda daqui; foi um fato importante. Em 1º de julho de 2010 a gente inaugurou 
o espaço no sétimo andar, a gente até chamou de “um espaço para chamar 
de seu”, né?! E aí foi com uma grande cerimônia no auditório, que contou 
com a presença do então secretário estadual de Assistência Social e Direitos 
Humanos, Ricardo Henriques, dos deputados Carlos Minc e Chico Alencar, 
de diversas personalidades etc.. Além disso, nesse dia também lançamos o 
Disque Cidadania LGBT, que é um 0800, e o Centro de Referência da Capital, 
ainda com a estrutura mínima, no primeiro momento, mas a gente já com uma 
equipe, mesmo que reduzida, tanto no Centro quanto no Disque. O Disque, 
ainda no primeiro momento, foi lançado de segunda à sexta, das 9h às 18h, 
depois é que foi aumentando, e em maio do ano passado se transformou 
em 24 horas. Bom, em 2010 aconteceu esse fato importantíssimo, do lança-
mento aqui. Nesse ínterim, a gente vinha também, desde 2010, negociando 
o lançamento da campanha do Rio Sem Homofobia, que era uma reivindi-
cação da conferência: fazer uma campanha publicitária para todo o estado, 
envolvendo anúncio de TV, anúncio de rádio, material gráfico, lançamento 
em várias partes do estado. A gente negociou em 2010 e foi lançado em maio 
de 2011. A gente criou grupos focais, grupos para discutir a campanha publi-
citária. Participaram os LGBT, participou o governo, a gente fez grupos focais 
diversificados com lésbicas, gays, travestis, depois juntos. Quem coordenou 
essa ação fui eu e a Márcia Vilela, da parte de comunicação. A gente lançou 
em maio e também com uma grande cerimônia aqui – com a presença da 
senadora Marta Suplicy, do então secretário estadual de Assistência Social e 
Direitos Humanos, Rodrigo Neves, e do governador Sérgio Cabral.

S.A.: E é mais fácil negociar esse tipo de coisa tendo como apoio as propostas 
aprovadas na conferência? 

C.N.: Sim. Primeiro, apoiando na conferência e também na agenda o que é 
prioridade, porque, na prática, são muitas ações, então, aqui, por exemplo, 
na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, o eixo central nosso 
é a montagem da rede de proteção básica a LGBT vítimas de violência e em 
busca de direitos.
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S.A.: A Superintendência tem um orçamento próprio dentro da Secretaria 
[SEADH]?

C.N.: A Secretaria tem um orçamento geral, a Superintendência tem uma 
ação específica para questões de LGBT que, normalmente, é sempre pouco; 
para nós é pouco, mas em comparação com, outros setores, tem bastante, 
porque outros setores não têm nenhum. Em geral, é de R$ 1,3 milhão, por aí, 
que está lá escrito. Contudo, durante o processo de negociação política com 
o governador, com o secretário sobre o que são agendas prioritárias, a gente 
vai conseguindo o remanejamento de outros recursos para aportar para a 
superintendência. O orçamento desse ano chegou a R$ 3,3 milhões – o or-
çamento inicial começou com R$ 1,050 milhão. Tem essa questão de que, ao 
longo do tempo, o que está ali não é necessariamente o que vai ser, depende 
também como você vai mostrando os projetos e, de fato, mostrando que ele 
tem ação e meta concreta para ser executado e tal. Então, isso a gente tem 
conseguido. Mas, enfim, o que a gente quer agora, esse ano, é tentar ver se 
a Assembleia Legislativa ajuda também a aumentar esse recurso desde a 
origem, o que é sempre uma dor na barriga, essa questão de recursos. Mas 
comparando com outros setores, a gente até goza um pouquinho mais de 
certa situação, porque é sempre para o custeio e para montar essa estrutura 

– telefone, água, luz, limpeza, manutenção...

S.A.: E, em certo sentido, é muito impressionante, né, Cláudio, porque... claro, 
a gente tem milhares de críticas e precisa de muito mais coisas e tal, mas é 
uma política que vem sendo reconhecida, no sentido de projeto piloto, como 
exemplar no Brasil; essa quantidade de recursos, que pode não ser suficiente, 
é bastante dentro das realidades, e como as coisas andaram rápido, porque 
a gente reclama que demora, mas foi um processo relativamente rápido...

C.N.: Se a gente for analisar historicamente, é.

S.A.: Muita coisa aconteceu em pouco tempo.

C.N.: Teve o projeto da campanha publicitária em 2009 e 2010, e em 2011 já 
fizemos. E a campanha, só de exibição em televisão e rádio, são R$ 4,4 mi-
lhões – fora os lançamentos, mais os materiais gráficos, mais o pagamento 
da empresa que realizou e tudo mais, quase R$ 7 milhões. Fora o orçamento 
de 2011, da execução das ações aqui; então, realmente, o orçamento de 
2011 foi um orçamento bem gordo, foram quase R$ 10 milhões. E se a gente 
pensar, em se tratando de uma política específica, de um segmento único, 
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nem a política da mulher, a da igualdade racial, a de setores especiais – isso 
fazendo um comentário lateral – tiveram esse aporte. Bom, aí a gente fez 
a campanha, lançamos a campanha. Em 2012, a gente também teve outra 
cerimônia importante que foi o lançamento da cooperação técnica com a 
UERJ. Então, pra você ver, em quatro anos, cinco anos, nós tivemos sete ou 
oito cerimônias grandes, importantes, de marcação de lugar, visibilidade 
pública da agenda LGBT no estado. Se você pensar, fora as duas conferên-
cias, pode contar aí uns 10 grandes eventos; fora as conferências regionais 
que a gente fez. Somando tudo dá em torno de 20 grandes eventos; fora 
a campanha [de divulgação do Programa Rio Sem Homofobia]: foram 15 
lançamentos regionais. Então, mostra o volume realmente de presença do 
estado, inclusive, fora da capital, porque antes tinha muito questionamento 
de ficar tudo centrado na região da capital – desde a primeira conferência 
já havia esse questionamento; desde o primeiro momento de governo, teve 
um esforço. Márcio Caetano era o meu coordenador-executivo, ele também 
tinha muita preocupação com essa questão, o tempo todo pensando em 
análises regionais e tal. No ano de 2008, estavam previstas nove conferências, 
a gente não conseguiu fazer nove, conseguiu fazer oito – faltou só o Noroeste 
fluminense, que era a região lá de Natividade, Porciúncula, Itaperuna e tal. 
No ano passado a gente já conseguiu fazer em todas as regiões, fizemos 10 
conferências, porque a gente dividiu mais, colocou uma outra para poder 
ficar mais distribuído pelo estado...

S.A.: E como é que foi mobilizar as pessoas nesses lugares? 

C.N.: Então, a primeira coisa: as conferências não são municipais, elas são 
conferências regionais, ou seja, elas continuam sendo de responsabilidade 
do estado. Eu não posso passar a responsabilidade para o município de uma 
conferência que não diz respeito só ao município daquela região, então, ele 
não pode deliberar sobre outros municípios, senão seria também um vício 
de iniciativa, de processo, e um questionamento de um município ou de 
outro. Nessa direção, os municípios são parceiros nossos na conferência, mas 
a coordenação institucional e política continua sendo do estado. Isto gera, 
para nós, um nível de mobilização e de organização muito grande, muito 
tortuoso, porque era daqui, da equipe, que “startava” para os municípios, para 
o governo, o poder público, a sociedade civil, e que se montava o que a gente 
chamava de GTRs regionais, Grupo de Trabalho Regional. O Grupo de Trabalho 
Regional não tinha poder deliberativo, mas era um local de mobilização, de 
nivelamento de informações sobre a metodologia da conferência, dúvidas 
quanto à audiência e tal; aquele grupo é um grupo de condução do evento, 
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de uma certa forma, para manter uma certa governabilidade, mas aí no dia 
da conferência regional a equipe daqui vai para a cidade e coordena o evento.

S.A.: E vocês encontraram a sociedade civil em todos esses lugares?

C.N.: Então, tem lugares onde você tem a presença da sociedade civil orga-
nizada em grupos, associações e entidades; tem lugares que têm a socieda-
de civil, pessoas que são ativistas independentes, que ainda não estão se 
construindo no coletivo, no movimento, mas que são até muito orgânicos 
enquanto atuação LGBT na sua cidade, na sua região. A gente encontrou 
muitos lugares assim, principalmente no interiorzão, que tem sempre uma 
pessoa que é uma figura representativa; às vezes é uma figura exótica, ou 
uma figura muito política, mas todos com um papel de influência, de alguma 
forma, na cena local.

S.A.: De alguma forma, desde a organização de uma festa... 

C.N.: Organização de uma festa, organização de uma parada; tem lugar que 
não tem grupo gay, mas tem organizador de parada; tem lugar que tem 
organizador de festa, mas não sabe nada das questões de direitos de LGBT, 
mas tem interesse; tem lugar com grupos organizados; tem lugar com LGBTs 
que são servidores públicos, de carreira, inclusive, estatutário, e que queriam 
tratar desse tema também na sua cidade. Com isso a gente conseguiu talvez 
uma coisa importante: gerar uma maior capilaridade da cena LGBT dentro 
do estado. Não sei se eu consigo gerar um tecido social maior, porque antes 
a gente não sabia exatamente – hoje estou terminando de fazer isso, estou 
fazendo um levantamento pra mim – onde tem pessoas com as quais a 
gente pode contar em cada município. Eu já contabilizei que hoje eu posso 
contar com pessoas em pelo menos 50 municípios; antigamente, a gente 
não sabia ao certo.

S.A.: Pessoas dentro da sociedade civil, gestores...

C.N.: Pessoas, grupos, gestores... Isso foi um marco! De 2007 pra cá eu já visitei, 
como superintendente, 45 municípios, ou seja, metade dos municípios do 
estado eu visitei pelo menos uma vez. E os 15 principais municípios do estado, 
em termos de população, de economia, de demanda, eu já visitei pelo menos 
cinco vezes, com a agenda pública específica para a questão do Rio Sem Ho-
mofobia. Então, também essa é uma coisa interessante que demarca um outro 
lugar de organização. E eu consegui perceber que tem muita gente da gestão 
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local que quer fazer uma coisa, mas não sabe o que fazer, não sabe como fazer, 
não sabe como iniciar isso, porque não tem experiência de relacionamento 
com a sociedade civil organizada, e aí tem medo de se relacionar com esse 
setor, de achar que vai estar botando uma bomba-relógio no colo, e aí não 
vai saber lidar com isso. Então, falta mesmo aprendizado do diálogo com a 
sociedade civil. A outra, a sociedade civil local, não está, vamos dizer assim, 
com um nível de formação suficiente para fazer uma ação de construção 
social e de cooperação para direcionar determinadas agendas. Então, acho 
que aos poucos isso está se sistematizando. Por exemplo, a gente está com 
aquele projeto da Jornada da Cidadania LGBT nos municípios. Para você ter 
ideia, em março deste ano, a gente abriu as inscrições para os municípios. A 
gente pensou que iam ser mais ou menos cinco, mas 15 municípios se ins-
creveram para receber a Jornada! Isso se fosse há três, quatro anos atrás, ao 
contrário, a gente estaria: “Pelo amor de Deus, precisamos de um município 
que aceite receber as capacitações”. Desta vez foi ao contrário, a gente abriu e 
os municípios se apresentaram. O que a gente teve que fazer? Colocamos sete 
para este ano e os outros oito para o ano que vem, para o primeiro semestre 
do ano que vem, porque a gente não tem verba pra fazer uma coisa com 
qualidade, bacana, não tem jeito. Até porque eu também tenho partido da 
ideia de desenvolver os Centros de Referência para poder gerar uma relação 
do Centro [de Cidadania] com a rede local. O mais fácil seria eu contratar só 
facilitadores e uma parte da minha equipe que faz o monitoramento acompa-
nhar esses facilitadores; isso estaria resolvido de uma vez só. Só que aí, talvez, 
não gerasse também uma relação sustentável com os Centros. Portanto, a 
gente vai combinar a agenda das Jornadas com a agenda dos coordenadores 
técnicos dos Centros, para eles irem junto também. Ao mesmo tempo, é um 
momento de aproximação com os gestores, um momento de aprendizado 
para conhecer quais são as dificuldades deles nessa relação com a rede de 
serviços, na hora de absorver essa demanda que chega, para fazerem um 
mapeamento em termos de rede, relações e tal, e capacitação própria, porque 
a gente se capacita capacitando, não é?

S.A.: Claro, na relação.

C.N.: Em uma relação de aprendizagem, isso aí é um diferencial. Hoje eu sinto 
que, por exemplo, o governo federal, o governo estadual têm uma dificuldade 
muito grande de difundir ideias e projetos, então, essa ideia da Jornada é uma 
coisa que muitos querem. Esse ano a gente vai chegar mais ou menos a 2.500 
servidores; já capacitei até agora... Quatis, foram 450, Araruama, 400, fomos 
em Belford Roxo, 1.200, Cabo Frio, 500. O que mais? Caxias deixamos para 
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o ano que vem por causa dessa questão eleitoral que eles têm lá; acho que 
ano que vem vamos para Magé também. Então, são mais de 2 mil servidores 
municipais, porque a gente, nos anos anteriores, fez muito com os servidores 
públicos estaduais, a polícia etc. Bom, a outra coisa é servir de facilitador 
na relação com a sociedade civil; às vezes tem uma divergência boba... Por 
exemplo, recentemente uma liderança veio aqui me pedir ajuda para a para-
da LGBT, e eu falei assim: “Gente, mas será que não dá para conseguir apoio 
da prefeitura local?”, “Ah, mas eles dizem que não tem apoio, que não têm 
como ajudar”. Aí eu conversei com o secretário de Turismo na frente dele: 

“Secretário, estou aqui com a equipe da Parada de Itaperuna e Itaperuna é a 
cidade polo da região Noroeste fluminense, é o maior centro de turismo da 
região. É uma parada não só da cidade, mas da região toda; será que não dá 
para ser tratada como um evento estratégico pela prefeitura?”. Aí o secretário 
disse: “Ah, poxa, não teve esse diálogo, com esse contexto para a gente”. “Pois 
é, mas o estado vai entrar com o material gráfico, o estado vai entrar com 
isso e tal. Será que vocês não podem entrar com o trio elétrico, entrar com 
o banheiro químico, entrar com não sei o que?”. Aí fizemos assim. Então, vai 
acontecer a parada lá com o apoio principal da prefeitura e nós entramos no 
local como articuladores e para a aproximação da relação dos dois órgãos. 
A gente tem colaborado muito nisso, como construção de mola para gerar 
essas aproximações, uma coisa que a gente vem descobrindo também nessa 
relação. Outra coisa que eu venho percebendo é que antes eu não gostava 
muito de ter eventos dos grupos LGBT, que é uma coisa que tem uma pompa, 
assim: “Vem o superintendente no evento do grupo LGBT. Antigamente, eu 
não gostava muito disso porque achava que dava um tom de coisa perso-
nalista, depois eu passei a compreender mais, e aí eu comecei a notar que 
não é o Cláudio, mas é a figura de um órgão estadual que, de alguma forma, 
está ali considerando como importante aquela agenda, ajudando a puxar o 
município também. Por exemplo, Queimados é muito engraçado, eles ligam 
pra cá e dizem assim: “Não, ele tem que confirmar a presença, porque com 
a confirmação dele é que eu vou ligar para a prefeitura municipal para dizer 
que ele confirmou. Eu quero a presença também dos secretários”. É com o 
objetivo de mostrar que tem uma legitimidade – eu não gosto muito de usar 
essa palavra – mas é uma coisa meio assim, que o grupo local precisa de um 
reforço estadual para reconhecer que aquela agenda é importante, pois o 
município que está disponibilizando aquela agenda se sensibiliza para par-
ticipar também, já que tem parceria com o estado em outras agendas. Então, 
um pouco nesse sentido, ainda mais na Secretaria de Assistência Social, que 
tem a parceria com todos os municípios, programas sociais e tal. Aí eu fui no 
prêmio de direitos humanos em Queimados, que eles fizeram agora, não sei se 
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sábado passado ou no anterior, e havia vários secretários municipais presentes. 
Naquele momento surgiu uma ideia de a prefeitura apoiar o grupo local para 
alugar a sede deles, para apoiar num projeto de fortalecimento comunitário. 
Então, coisas assim vão surgindo. Cada lugar é diferente, a gente tem que 
analisar a demanda específica e aí vai seguindo um pouco de acordo com 
a balança. Às vezes, por exemplo, tem um evento de travesti, um evento de 
não sei o quê, e o estado entra com uma parte, mas o estado não pode entrar 
com tudo, até porque há também aquele conceito de sustentabilidade das 
ações – não ficar só dependendo de um órgão e não gerar uma sustentabi-
lidade na agenda pública local. Por exemplo, vai ter o concurso Miss T Brasil, 
que é um evento que as trans estão organizando, com o conceito de usar a 
beleza como um objetivo para discutir a saúde e a cidadania, a cultura das 
trans – acho a questão muito interessante – e aí a Majorie Marchi, a Barbara, 
a Welluma Brown [in memoriam] vieram conversar comigo. Eu falei: “vamos 
lançar então uma estratégia”. Eu mobilizei a Secretaria de Saúde, mobilizei 
a Secretaria de Cultura do estado, entrei em contato com a prefeitura local, 
para ela entrar com a sua parte, Então, um pouco também desse papel de 
facilitador, de aproximação dos diversos entes nessa relação, um pouco disso 
a gente tem que ter.

S.A.: Uma coisa legal disso que você está falando é um pouco... uma das coisas 
que eu venho tentando trabalhar também nas minhas pesquisas, na minha 
pesquisa de doutorado, é que existe uma certa fala de que o governo coopta 
o movimento social, não é? Tudo bem, isso pode ser verdade, há uma espécie 
de esvaziamento do movimento, as pessoas saem do movimento e vão ocupar 
a gestão. Mas ao mesmo tempo ninguém fala disso, do quanto o governo, o 
Estado, que seja, tem alimentado uma certa produção de movimento social 
também. E, nesse sentido, essa história que você está contando, nas con-
ferências, você trazer e mobilizar as pessoas e instrumentalizar um pouco...

C.N.: E pensar que o governo não é homogêneo; é algo heterogêneo, tem 
disputa interna de projetos, de visões e de ideologias. Até mesmo em uma 
secretaria você tem órgãos, um puxa para um lado, outro puxa para o outro, 
mesmo tendo os secretários com uma visão, uma diretriz; tem os servidores 
que têm suas visões próprias, é um processo em disputa. É uma bobagem 
achar que, por exemplo, o governador ou o secretário determinou que é assim, 
e tudo vai acontecer como o sonho da Ilha da Fantasia. Não rola! É o dia a 
dia que vai criando obstáculos, situações para aquilo não andar, às vezes por 
questões administrativas, que você não conseguiu responder objetivamente 
às regras jurídico-administrativas, ou às vezes utiliza as regras jurídico-admi-
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nistrativas para servir como instrumento de negação de direitos. Você também 
tem essa disputa. Já tivemos na secretaria. Por exemplo, em 2011, você lembra 
do Ricardo Henriques, em 2010, tinha uma parte do PSOL que estava dentro 
da secretaria, que era o Pedro Strozenberg, conhece? O Pedro Strozenberg 
todo mundo sabe que é do PSOL e foi subsecretário aqui. Estava na mesma 
agenda com o PT. A gente já apoiou muitas paradas aqui com material gráfico, 
mas, por exemplo, se eu te disser que de 50 paradas gays, em 2010, que a 
gente foi com material gráfico etc., se eu fui em 10 ou 15 foi muito, porque 
não tinha perna para estar nos lugares e, na verdade, a gente mandava o 
material como eles queriam, como estava escrito, no formato tal, e nunca 
houve nenhuma censura do tipo “isso pode estar escrito, isso não pode estar 
escrito”. Então, eu também acho que o papel de uma gestão pública que tra-
balha com direitos humanos é entender que só se fazem direitos humanos e 
promoção de cidadania se houver a presença das entidades, tanto elaborando 
a proposta como avaliando se ela está seguindo o caminho correto, porque 
a interessada, se não estiver envolvida, se faz alguma coisa para ninguém 
usar. Às vezes você pensa um caminho, no meio, dois anos depois, você olha 
para trás e diz assim: “Não, não era a melhor estratégia”, e agora já era. Então 
é um pouco diferente da ideia de planejamento que se tem, por exemplo, 
para a área de obras públicas, de planejamento estratégico de urbanização, 
você pode fazer um planejamento estratégico mais físico, orçamentário, de 
acompanhamento. Você precisa compreender, construir, avaliar um pouco 
esse processo fenomenológico, de estruturação dos próprios movimentos, 
pois uma agenda que era prioridade da comunidade LGBT em 2007 não é a 
mesma agenda de 2009, que não é a mesma de 2012. Portanto, logo esses 
planejamentos precisam ser readaptados segundo uma nova perspectiva. 
Por exemplo, a campanha de 2011 foi lançada em cima de um projeto que se 
iniciou em 2009, começou em 2010 a escrita dele, ou seja, já em 2012 a gente 
fez uma nova discussão sobre a fase II da campanha Rio Sem Homofobia, e 
entendeu que a primeira fase foi focada em campanha de uma mensagem, 
de uma imagem mais geral, e sem definir públicos populacionais. Agora, da 
fase II, por exemplo, da campanha, a própria comunidade LGBT já sugere que 
seja mais para as classes D e E, focada inclusive no funk, tendo como eixo 
central um hit que eles chamam de chiclete, de um minutinho, que vai ser 
lançado, cantado pelos 30 MCs da Furacão 2.000 – o lançamento está previsto 
para o final desse ano ou início do ano que vem. Então, conforme você vai 
conquistando espaços, você vai adaptando ou trazendo outras demandas à 
luz, dando visibilidade ao que até então não estava lá; esta é uma sugestão. 
Agora, o Conselho LGBT, no primeiro momento, tinha a presidência do go-
verno, agora vai ter da sociedade civil. O Conselho vai agora, no próximo dia 
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10, eleger sua mesa diretora, o presidente – presidente ou presidenta – vai 
ser da sociedade civil, já está acordado isso em regimento interno, então, é 
uma coisa que tem governabilidade; agora, vai depender muito da capacida-
de da própria sociedade civil de se colocar, se relacionar, ver quais são suas 
agendas e tudo o mais; como dialoga na relação com esses diversos espaços 
e o poder público. Qual é a agenda central? Uma coisa boa nesse momento é 
que se a gente olhar o relatório da conferência, diferente de 2008, foram mais 
de 300 propostas. Agora não. Tem área que teve nove propostas, tem áreas 
que tiveram oito, no máximo 10, então chega a 100, 105 propostas; ainda é 
muito, mas já fez uma limpeza bacana e muitas ações podem se transformar 
em eixo programático único de uma secretaria – fica mais fácil, inclusive, 
para a sociedade civil criar indicadores de processo, meios de verificação se 
as ações estão sendo feitas ou não, e também de avaliação de tudo. Antes 
você não tinha elementos. 

S.A.: Acho que também, como você tinha falado, esse é um processo de 
aprendizado de todos...

C.N.: De todos.

S.A.: Do movimento social, do que é possível...

CLÁUDIO NASCIMENTO: Da gestão também! Primeiro, eu fico muito na boa 
de dizer: eu nunca fui gestor público, a gestão pública não tinha acúmulo 
nesse assunto. O que a gente tinha era pouca experiência do que não de-
veria ser feito, experiências que foram aprendidas no processo anterior. Eu 
acho que é bacana também você resgatar, como a criação, em 99, do serviço 
de Disque-Defesa Homossexual, no CERCONVIDH, Centro de Referência de 
Combate à Violência Homossexual.94 E, na época, foi um serviço importante, 
tinha presença, por conta da orientação de como tratar na segurança pública 
a questão da cidadania. Isto se deu com a entrada do Luiz Eduardo Soares no 
governo Garotinho. Na época, o PT estava também na relação, a esquerda 
também, parte da esquerda que foi eleita, que apoiou aquela famigerada 
aliança com o Garotinho. Houve então esse espaço com o Luiz Eduardo 
Soares, que pôde contar com a presença da Silvia Ramos, da Lúcia Xavier, da 
Barbara Soares, e aí a UERJ foi muito mobilizada também para ajudar nesse 
processo, o CESeC...

94   Sobre esse período, ver seção III deste livro.
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S.A.: Quando foi?

C.N.: Em 99 e 2000. E aí o único erro, não o único erro, não posso dizer erro, 
porque é o conhecimento acumulado. Uma das fragilidades naquele mo-
mento é que não havíamos conseguido ainda um acúmulo de forças para 
que a política que se iniciava tivesse uma consistência maior do ponto de 
vista de sua estruturação. No sentido de ter uma equipe técnica estrutura-
da para a ação, de estar dentro da estrutura da secretaria, de não ser algo 
conduzido pelo movimento, que na época foi o que aconteceu. A secretaria 
deu o espaço, deu o telefone e a sociedade civil dirigia o serviço. Na época, 
a compreensão de parte do movimento era que isso era bom, então, poucos 
divergiram; o Grupo Arco-Íris, um ou outro militante em separado, mas a 
maioria dizia: “concordamos que esse é o caminho que a gente quer agora, 
e que a gente tem que acumular”. O Arco-Íris continuou participando com 
uma atitude crítica pública, mas participou. Na época, tinha o Atobá, o Mo-
vimento D’Ellas; primeiro foi o Atobá que coordenou com o Fábio, depois 
foi a Yone Lindgren, pelo movimento D’Ellas, eu participava pelo Arco-Íris, e 
havia a Jussara Bernardes. Nós tínhamos uma crítica muito forte, havia uma 
reflexão muito grande de que a gente estava enxugando gelo, tentando 
fazer uma coisa que não conseguia ter resposta, que, internamente, ficava 
no favor do Detran de dar uma bolsa uma vez ou outra pra um atendente 
participar do Disque. Mas não era uma coisa que estava correta, que estava 
estruturada para ter um grupo de profissionais naquela equipe atendendo. 
E como também não era reconhecido dentro da estrutura, então, você não 
tinha como mandar um ofício para outro órgão cobrando uma determinada 
questão, porque era visto como um serviço da sociedade civil, apoiado pelo 
governo, mas não necessariamente tinha a obrigação de setores do poder 
público darem resposta para aquilo, principalmente setores de segurança, 
que eram, e ainda são, os mais resistentes a este tipo de questão. Então, nós 
aprendemos, por exemplo, que era preciso estar dentro da agenda pública, 
era preciso ser algo assumido pelo governo do estado, algo que estivesse 
dentro da agenda da secretaria, algo que tivesse a presença de diversos 
órgãos. Ainda que, no primeiro momento, a gente soubesse que as ações 
maiores seriam da própria secretaria, que estaria conduzindo a ação, e que 
depois de a gente dar o start é que começariam a surgir ações dentro da 
secretaria. Na verdade, é o que começa agora com a discussão mais forte de 
que as outras secretarias precisam ter uma ação mais efetiva. Por exemplo, 
das quatro secretarias que a gente conseguiu fazer andar com ações, a mais 
importante de todas foi a da Segurança, que fez algumas ações importantes; 
a outra foi a da Saúde com a Adriana Balthazar, foi excelente o trabalho da 
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Adriana, na época. A conferência indicou que houvesse grupos de trabalho 
criados por cada secretaria para discutir a implementação das políticas, e a 
Saúde foi a primeira a criar a câmara técnica de saúde da população LGBT 
do estado, [no âmbito do] Rio Sem Homofobia – esse foi um trabalho que a 
Adriana coordenou. Foi um trabalho inicial, depois disso aconteceu o semi-
nário estadual de saúde da população LGBT, no ano passado, que reuniu 55 
municípios (não é pouco) para discutir. E agora, este ano, estão acontecendo 
as oficinas nas macrorregiões. Entendo que realmente, como eles falam, pre-
cisam dos municípios para discutir a questão sobre a saúde da população 
LGBT, mas entendo que precisa ter um projeto-piloto da Saúde para tocar 
essa política. Por exemplo, quais são os materiais orientadores para a saúde 
da população LGBT que a Saúde vai produzir? É preciso tomar algumas inicia-
tivas para poder estimular os municípios. Então, como produção de material, 
pode ser feito um kit de saúde para a população LGBT que pode ser enviado 
às secretarias de Saúde, para os funcionários públicos que trabalham com 
saúde etc. Isso não depende dos municípios. Outra ação: preparar na Escola 
de Serviço Público, por exemplo, cursos de formação dos profissionais de 
saúde. Isso também não depende dos municípios. Abre-se um número x de 
vagas e se começa a ação.

S.A.: Poderia ter parcerias com universidades...

C.N.: Universidades e tal. Outra: um projeto-piloto, que é como a rede de 
serviço público de saúde estadual incorpora as demandas de emergência 
de violência contra LGBT – vai trabalhar notificação compulsória? vai tra-
balhar um hospital referência na cidade e no Grande Rio para receber essa 
demanda? Não é ter um hospital gay, um hospital LGBT, mas haver um 
hospital que tenha uma capacitação específica, que a pessoa não passe 
por um processo de revitimização, mas isso nesse primeiro momento, até a 
gente capacitar todo mundo. Hoje, quando alguém sofre alguma violência 
que precise de múltiplas especialidades, nós é que ficamos a partir de cada 
Centro de Referência dialogando com cada lugar da saúde para conseguir 
uma determinada especialidade para atendimento daquela pessoa, para 
que a pessoa não sofra tendo que andar por vários lugares. A gente fala de 
cooperação aqui dentro, cooperação feita pela saúde, de forma organizada 
e estruturada; e que isso poderia até servir de experiência não só para a 
questão LGBT, poderia ser um projeto-piloto para uma sala de emergência, 
uma sala de situação, para esses casos envolvendo a saúde da mulher, a 
violência contra a mulher, a violência contra gay, o racismo... algumas coi-
sas voltadas à questão da violação dos direitos humanos e como a saúde 
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se prepara para este tipo de coisa. Então, talvez até poder usar isso como 
bandeira para puxar outras coisas.

S.A.: De repente, é isso, conseguir conjugar um caminho, que é conjugar 
políticas para essas populações especiais, entre aspas. Era esta a pergunta: se 
isso também não entra um pouco em disputa, o que se faz para LGBT, a gente 
tira das mulheres, ou compete orçamento, ou compete atenção, por exemplo?

C.N.: Tem isso, sim, é um desafio, inclusive desafio também para a comunidade 
LGBT, para a gestão, para o movimento LGBT. Algumas políticas a gente pode 
estruturar de forma intersetorial e pluritemática, e aí eu acho que ela pode 
também ter mais sustentabilidade. Então, tem muitas interfaces, conexões 
que a gente pode fazer com a saúde da mulher, muitas interfaces e cone-
xões que a gente pode fazer com a questão do racismo com a segurança 
pública, e com isso eu acho que gera um nível maior de consolidação e de 
menos disputa. Aqui, na própria secretaria, há questão de recurso e tudo o 
mais; todo mundo chama a gente de primo rico dentro da secretaria: “Ah, 
tem um espaço maravilhoso. Ah, tem não sei o quê”. A gente não sabe se 
daqui a 10 anos vai precisar ter Centro de Referência para LGBT, mas, nesse 
período, a gente precisa ter centro LGBT, até para acumular conhecimento 
para a gestão, de como se atende essa população; é um pouco na linha das 
políticas afirmativas; elas são temporárias, transitórias e cíclicas, não precisa 
necessariamente ser permanente; pode ser que daqui a 10, 15 anos se chegue 
à conclusão de que já se atingiu um nível de sensibilização da rede de segu-
rança, da rede de saúde etc. que não necessite de Centros. Acho muito difícil, 
mas pode ser. Ou chegar à conclusão que não precisa mais ser um serviço 
assim, um serviço público para todos os segmentos discriminados, e que a 
sociedade civil tem apoios pra fazer essa interface. Mas eu não gosto muito 
dessa linha, que é uma linha parecida com a Europa, os Estados Unidos, em 
que é tudo terceirizado. Por exemplo, nos Estados Unidos, eu conversando 
com o pessoal do consulado americano, porque eles me convidaram pra ir 
lá fazer intercâmbio, é tudo com ONG de lá ou com empresa, porque eles 
trabalham com o conceito estado mínimo, que é o estado liberal, então, não 
tem essa. Eles ficam admirados de haver Centro de Referência, de um espaço 
como esse para tratar LGBT. Quando eu digo para as pessoas também que 
tem Centro, tem gente que fala assim: “Ah, que bonito! Você viu lá a campa-
nha da Europa, não sei o quê, a campanha que o governo...”. Bacana, talvez... 
claro que tem o lado positivo também, nós temos lá uma classe média tão 
forte, tão forte nesses países, e há uma marca que forma opinião, inclusive 
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opinião como consumidor, que gera um debate maior desse estado liberal 
em relação à necessidade de incorporar algumas demandas das empresas.

S.A.: Tem uma busca de mercado mesmo em sentido comercial que lá fora 
é mais forte e que aqui a gente tem uma coisa parecida, que poderia ser em 
São Paulo, mas é muito específica...

C.N.: Saí de uma reunião agora com o Grupo Arco-Íris. A maioria das boates 
gays estava reclamando, pedindo para o Arco-Íris financiar para elas o trio 
elétrico na Parada [do Orgulho – Rio]. Eu disse: “Não, querido, a gente está 
conseguindo financiamento para fazer a divulgação da campanha da Parada, 
para divulgar a temática que vai ser defendida este ano, o slogan, para fazer 
os eventos paralelos, mas financiar o seu trio, não, não tem nem lógica, você 
é uma empresa privada”. Só que também é um mercado muito incipiente, 
no Rio de Janeiro, muito fraco, você não tem uma tradição de mercado, de 
empresários. O único que tem tradição de mercado no Rio de Janeiro é o Gilles 
Lascar [boates Le Boy e La Girl, em Copacabana], a Jade da 1140 e o Orlando. O 
restante é tudo sazonal, é tudo assim, é comércio, dois anos depois, três anos 
depois, entrega, porque não consegue, não tem força de mercado, querem 
tirar um lucro maior, investir pouco no serviço. Há também a compreensão 
de que se está fazendo um favor para a comunidade, então, tem uma visão 
também comercial de que, se está prestando um serviço, está prestando 
um serviço como produto e, assim, esse produto tem que ser de qualidade 
e tem que se preocupar em reconhecer que a comunidade tem demandas 
específicas, então, é outra realidade. Ou seja, também para falar dessa ques-
tão de tutela, tem que pensar a relação do Estado como um todo. Eu acho 
que tem muita cobrança... É só pegar o sistema de saúde, o SUS, há uma lei, 
é um sistema de saúde pública que o Estado conduz, mas a sociedade está 
dentro dos conselhos, há um hibridismo... Claro, tem uma discussão sobre 
os movimentos sociais, que é outra questão, aí é um outro debate, mas na 
questão dos direitos humanos, eu acho que tem que dar uma relativizada, 
porque precisa ter os movimentos sociais participando, até para que essa 
agenda seja considerada uma agenda pública importante, porque, senão, 
vai ser prioritário o aterro, vai ser prioritário o asfaltamento, que também é 
uma questão que a gente tem que discutir, porque está falando de melhoria 
da qualidade de vida da população como um todo.
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S.A.: Claro, a população vive no mundo, não é?

C.N.: Vive no mundo, na rua, no bairro, mora... então, tem que ter sanea-
mento básico etc. Como é que a gente consegue discutir essas agendas 
todas sem dizer que uma é melhor que a outra, mas equilibrando e criando 
condições para que essas agendas possam se desenvolver? Ah, tem uma 
questão importante: você sabe que ficou um ano, quase um ano, sem o 
Conselho [LGBT] de fato funcionar? Isso eu falo numa boa assim, porque eu 
acho que isso também é uma lição aprendida pela gente. Primeiro: como 
aquele que indica os nomes é o fórum estadual de grupos LGBT, com as 
organizações, eles discutem e decidem os nomes, então, na época, a gente 
tinha um prazo de um mês pra apresentar as indicações, mas os nomes só 
chegaram dois meses depois; não se tinha os nomes, depois tinha os nomes, 
mas faltava a documentação de todos, pois existiam grupos novos que 
ainda não tinham todas as documentações. Nós entendemos, enquanto 
governo, a não tutelar a relação com a sociedade civil. Nós acreditávamos 
naquele momento que era a sociedade civil que ia ser a protagonista a 
presidir o Conselho; entendíamos que não era correto gerar um nível de 
pressão sobre a sociedade civil – sim, havia uma relação de pressão entre 
eles próprios – tanto é que [os representantes das organizações da socie-
dade civil] foram responder 10 meses depois sobre os documentos todos 
que precisavam apresentar, mas a gente entendeu. Era uma questão nossa, 
política, não era nosso papel, naquele momento, gerar uma pressão política 
sobre os grupos organizados, sobre a sociedade civil. A preocupação era que 
não fosse gerada uma coisa esquisita. Se o Conselho é um lugar do maior 
interesse de a sociedade civil estar presente para fazer o controle social, 
como é que a gente, como Estado, ia dizer para a sociedade civil: “Tenha 
mais interesse por esse Conselho”, entendeu? Eu, por outro lado, também 
não estou dizendo que a sociedade civil, com esta questão, sinalizou uma 
falta de interesse, mas sinalizou as suas contradições, que também é um 
elemento importante. Na análise da política pública, na análise dos seus 
processos de implementação de política pública, a gente tem que com-
preender e incluir essa perspectiva. Isto se dá porque é uma sociedade civil 
que por muito tempo não teve, na relação com o Estado – não o estado do 
Rio, mas com o poder público – uma relação tradicional de muitas experi-
mentações de convívio, então, é um processo novo, de amadurecimento 
da própria sociedade civil na relação com esses novos instrumentos, e do 
poder público também. Eu digo que é um momento de casamento, não no 
sentido de atrelamento, mas no sentido de aproximação, e que é preciso 
compreender essas contradições, essas diferenças.
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S.A.: Descobrir formatos e maneiras dessa relação, não é?

C.N.: É, formatos e maneiras. O que mais em 2012? Ah, aí houve os Centros 
de Referência, você já tem as datas, não é? Em maio de 2010, o Centro de 
Friburgo; depois, 1º de julho de 2010, o Centro da Capital, e o Disque Cida-
dania LGBT; depois, em 2011, em 22 de agosto, a gente lançou o Centro de 
Referência da Baixada Fluminense, Baixada I, de Caxias, através de cerimônia 
lá também; e depois a gente inaugurou o Centro de Referência de Niterói, 
no dia 5 de junho de 2012. Então, são cinco lançamentos. Ah, sim, o decreto 
do nome social foi publicado em 8 de julho de 2011. Também teve aquele 
decreto desse ano, dia 2 de fevereiro, a publicação do nome social e do motivo 
presumido homofobia dentro do R.O.; ambos estavam, desde 2009, sendo 
colocados em prática, mas não havia uma portaria para institucionalizar.

S.A.: Desde 2009, não é?

C.N.: Desde 2009, 1º de julho de 2009. Em março desse ano, não me lembro 
a data, a Defensoria Pública publicou também o nome social, para atender 
aos seus usuários e funcionários. Então, vale destacar, são todas questões que 
estão em processo de consolidação. Não sou muito ufanista, não, inclusive, 
outro dia, eu estava fazendo análise... Você lembra da história do restaurante 
popular que o Garotinho criou, que antes eram chamados de restaurantes 
do Garotinho, que funcionavam assim porque ele personalizava demais 
e tal? No primeiro momento, foi realmente tratado como algo eleitoreiro, 
mas, ao longo do tempo, teve a política nacional de segurança alimentar 
que defendeu a existência deles, pois, em algumas regiões muito pobres, 
restaurantes populares poderiam garantir que setores da população tives-
sem acesso, principalmente populações de rua, à alimentação. Ficou oito 
anos no governo Garotinho/Rosinha e no governo Sérgio Cabral, eles foram 
colocados dentro da estrutura, virou um serviço que está ligado à nossa 
secretaria. Duvido que, hoje, um secretário ou governador que entre vá tirar 
isso, porque é reconhecido dentro do projeto nacional da Assistência Social 
como um projeto de segurança alimentar. Então, o que eu quero dizer com 
isso? É um projeto que se consolidou, se estruturou, passou da fase de política 
de governo para política de estado, e faz parte de um sistema de segurança 
alimentar, que agora já tem esse lugar. 

A mesma coisa... eu acho que é um processo também de construção dos 
LGBTs: os Centros de Referência, o Disque, todos os serviços, mesmo que 
ainda estejam em processo de consolidação. Foi muito bom, diga-se de pas-
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sagem – não é porque estou à frente da pasta ou a equipe que está lá – mas 
foi muito bom o governador ter conseguido ficar, porque a gente teve um 
tempo maior para essa política ir se estruturando até 2014. Eu acho que daí, 
mesmo que entre uma outra gestão, ela simplesmente não vai poder varrer 
a existência desse serviço. Ela pode questionar o formato dele, mudar uma 
coisa ou outra na estrutura, mas tirar totalmente é complexo, porque não é 
como era anteriormente, um projeto com a sociedade civil que era só acabar 
o convênio ou acabar a relação e dizer: “me dá a sala, que eu preciso da sala 
e tchau”. Envolve uma universidade, envolve outros órgãos públicos na rede 
de proteção, então, modifica a relação. Se me perguntarem hoje: “As políticas 
existentes estão mais como políticas de governo ou políticas de estado?”. Eu 
digo assim: “Estão todas elas ainda como política de governo, em processo de 
entrar numa atmosfera de transição para política de estado. Iniciando ainda, 
muito devagar. Não é que um processo de política pública tenha que levar 
10, 15 anos para se estruturar de fato; tem que passar por pelo menos umas 
duas, três gestões diferentes para aquilo se consolidar como algo que não é 
mais de alguém, que não é mais porque está personalizado, porque aquele 
político ou aquele gestor apoia. Por mais que seja necessário de iniciar, é 
preciso que ela se consolide e que todos que entrem assumam o compro-
misso de dar continuidade. É como a questão do atendimento às mulheres 
vítimas de violência, que vem de uma tradição aí de 15, 20 anos, que vem se 
estruturando; por mais que se tenha críticas, ou que haja uma divergência ou 
outra, a tendência é ir se estruturando e ter mais espaço, pois também passa 
a ter mais estudos, mais mapeamentos, a sociedade começa a se sentir mais 
dona daquilo e também a cobrar a permanência do serviço.

Outro fato que eu acho que você não pode tirar daí, e vale lembrar, também 
em 2008, é a carta compromisso “Por um Rio Sem Homofobia”, voltada para 
a UERJ, assinada pelo reitor em parceria conosco. Isso foi um marco impor-
tante; embora não fosse uma política, como a gente diz, não era uma ação de 
política universitária, no sentido stricto sensu, pensada como uma deliberação 
do Conselho Universitário, foi, no entanto, um apontamento importante da 
direção de gestão da universidade, de alguma forma também sinalizando para 
os acadêmicos, os professores e os estudantes que esse tema passaria a ter 
significação e um lugar de reconhecimento na atmosfera pública acadêmica. 
Isso, a gente sabe, é importantísimo. Quantos gays e lésbicas que ainda não 
são assumidos, dentro da universidade, querem fazer um estudo sobre a sua 
escolha e se sentem receosos, com medo de apresentar um projeto, porque 
acham que poderiam sofrer um preconceito ou o projeto não ser aprovado? 
Ou ainda, o professor não daria a assistência devida porque é um projeto 
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voltado para LGBT? Então, quando há uma sinalização dessas, isto traz a 
universidade também para esse lugar do reconhecimento da diversidade. 
E depois aconteceram os andamentos, as parcerias que foram feitas com a 
universidade... Há a cooperação técnica, o laboratório [LIDIS – Laboratório 
Integrado em Diversidade Sexual e de Gênero, Direitos e Política] também 
tem que estar nesse mapeamento, no sentido de pensar que, é claro, é uma 
produção que a universidade conduz, mas ele faz parte de uma ideia maior 
de uma agenda pública capaz de articular governo, Estado, universidade e 
sociedade civil. Se você pensar, também tem uma parte mista que, por exem-
plo, pega a Defensoria Pública. A Defensoria Pública não é uma secretaria para 
gestar governo, ela é um órgão de Estado e hoje ela já tem, por exemplo, o 
Nudiversis, criado também no ano passado. Então, na verdade, começa-se 
a gerar um misto de coisas. Tem um projeto de lei que está tramitando na 
Alerj, ainda não foi aprovado, mas está em andamento; é um projeto de lei 
estadual que torna o Rio Sem Homofobia uma lei. Então, pode ser um cami-
nho bacana também, né? 

Acho que uma coisa importante dentro disso é esse tripé de universidade, 
principalmente a UERJ, o governo, com essas dimensões segmentadas, e 
mais a sociedade civil, também incorporando aqui as suas diversas dimen-
sões. Isto porque, se a gente pensar, a OAB é sociedade civil, mas é também 
uma autarquia, porque faz normatização da profissão, e tem um nível de 
interlocução, interação e intervenção nas questões jurídicas de Estado que 
são interessantes: CRP, OAB, CRESS, os grupos organizados, o Arco-Íris. É 
claro que nessas relações sempre vai haver contradição, porque envolvem 
interesses diversos se coadunando, se ligando, em uma atmosfera em que 
nem sempre há espaço para todas essas possibilidades. Então, tem que de-
senhar, ainda mais pensando em política pública, o que é prioridade ou o 
que é possível naquele momento. E digo assim, todos os setores, mesmo 
quando há divergências mais fortes na relação política, todos eles, eu acredito, 
foram muito importantes, porque ajudaram o estado, os entes do estado, a 
reconhecer quais eram as contradições e os principais problemas que pre-
cisavam ser compreendidos; e, inclusive, fizeram o estado pensar um pouco 
mais enquanto governo como um todo, e não apenas a coisa segmentada em 
secretarias. Hoje, por exemplo, eu tenho reuniões mensais com as secretarias. 
Todo mundo senta aqui comigo, 12 secretarias, para reunião de trabalho, para 
pensar as coisas, o que está acontecendo, o que não está. Aí se pergunta: 

“Ah, mas o que é que isso já se materializou em coisa efetiva?”. Pouco, ainda, 
mas só o fato de já se ter um lugar que se identifique como um espaço de 
diálogo, de coordenação de programa, é fundamental, porque aí você co-
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meça a analisar as dificuldades, os problemas, e a pensar especificamente 
para cada área, mas coletivamente, enquanto governo, como gestores, para 
não ficar assim: “Ah, o problema é daquele menino da Saúde que não sabe 
conduzir”. Mas será que é isso mesmo? Ou será que o secretário não está 
dando autoridade, o subsecretário que está cuidando da agenda não está 
dando importância, e o cara que aqui está representando a saúde não tem 
a força suficiente? Então, como é que a gente faz para poder superar essa 
questão e dialogar mais com as outras instâncias? Isso está começando a se 
estruturar. Tem uma notícia boa: a União Europeia fez uma análise sobre as 

“Boas Práticas de Políticas Públicas LGBT na América Latina”. São 10 práticas 
que eles estão selecionando, e o Rio Sem Homofobia foi selecionado como 
uma delas. Eles virão fazer a sistematização de dados, de informações, pois 
pretendem lançar uma publicação acho que ano que vem; começa a partir 
de novembro agora. É uma coisa bacana, não é? 

S.A.: Claro, sem querer personalizar, mas talvez pessoalizando, brincadeira. 
Você está liderando esse processo... liderando nesse sentido, está puxando 
esse processo aqui, então, eu pensei que talvez fosse interessante a gente 
voltar um pouquinho, até para situar: É a política do Rio de Janeiro, que é 
considerada ímpar no cenário nacional, mas também essa história no campo 
da política internacional. Eu pensei em alguns pontos, por exemplo, a gente 
sabe que você esteve envolvido, pelo menos desde a conferência de Durban, 
na criação do Conselho Nacional de Combate à Discriminação [CNCD]...

C.N.: Olha, em 1998 houve um marco importante e isso foi pouco tratado: 
foi a primeira vez que o Congresso Nacional brasileiro fez, pela Comissão 
de Direitos Humanos e Minorias, o primeiro Seminário Nacional de Direitos 
Humanos e Cidadania Homossexual. Na época, o presidente da comissão 
era o Nilmário Miranda e eu era o secretário-geral da ABGLT,95 uma espécie 
de presidente na época.

S.A.: Como se chamava? Seminário Nacional de Cidadania... 

C.N.: I Seminário Nacional de Direitos Humanos e Cidadania Homossexual. 
Tinha até uma publicaçãozinha.

95   ABGLT.
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S.A.: Como é o nome do deputado?

C.N.: Nilmário Miranda. Foi deputado federal e, no início do mandato, ministro 
de Direitos Humanos do governo Lula. Então, eu coordenei esse processo, foi 
uma proposta que eu fiz, na época, para o Congresso. Nesse mesmo ano, foi a 
primeira vez que a Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, recebeu uma 
comissão da ABGLT, em razão da comemoração dos 50 anos da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos. O lema da campanha foi: “Sem os direitos 
dos homossexuais, os direitos não são humanos”. Então, pedi uma audiência 
com a Corte e com o Ministério da Justiça e, nessa ocasião, foi a primeira vez 
que esses dois órgãos receberam a comunidade – eu e a Jane Pantel, que 
foi dirigente, nós éramos co-secretários. Esse encontro foi amplamente di-
vulgado pela imprensa. Foi o momento em que a Corte falou, pela primeira 
vez, sobre transexuais, em matéria da Folha de São Paulo; sobre homosse-
xuais nas Forças Armadas há uma fala do presidente do STF, então, isso foi 
manchete de jornais. Em 1999, o governo federal cria o Comitê Nacional 
de Preparação da Participação Brasileira na Conferência Mundial Contra o 
Racismo, Discriminações, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Esse comitê 
tinha cerca de 20 nomes, e eu era, infelizmente, o único gay nessa comissão 

– isso ainda no governo Fernando Henrique Cardoso. Eu participei de 1999 a 
2001, foram dois anos nessa comissão, e houve diversas conferências prepa-
ratórias anteriores à Conferência Mundial – no Chile, Nova York, Genebra – e 
as reuniões do comitê brasileiro, que ocorriam em Brasília, mas também nas 
diferentes regiões do país; era um negócio muito grande. E o que foi que 
originou esse comitê? Um relatório sobre a posição brasileira na Conferência 
Mundial que dizia, entre outras coisas, quais eram as propostas que o governo 
ia ali apresentar. Pela primeira vez, incluía propostas mais claras em relação 
aos LGBTs – porque antes o Programa Nacional de Direitos Humanos tinha 
feito, mas era só o diagnóstico, não tinha propostas para tratar o assunto – e 
também propunha a criação do Conselho Nacional de Combate à Discrimi-
nação, o CNCD, que era, claro, em sua maioria composto por negros, mas 
que também previa a presença de indígenas e de LGBT. Então, com o CNDC, 
começa a discussão da política nacional.

S.A.: Foi em 2001 que criaram o Conselho?

C.N.: Foi, no primeiro ano, Luiz Mott, Yone Lindgren e Janaína Dutra nos 
representaram; foi indicação, o governo indicou. No segundo ano, foi por 
eleição no Encontro Brasileiro de Gays e Lésbicas, em Manaus, e aí eu fui eleito, 
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e a Janaína Dutra, aquela advogada travesti que morreu, e a Yone Lindgren 
foram confirmadas no cargo. 

S.A.: Encontro onde de gays e lésbicas? 

C.N.: Em Manaus. Aí, em 2003, com o Nilmário Miranda, culminou com o início 
da minha participação no Conselho com a entrada do PT e do ministro do PT 
na Secretaria de Direitos Humanos. Então, isso também me dava mais espaço 
de diálogo, porque eu tinha uma relação política com aqueles setores. E aí, 
no fim de 2003, o Nilmário, que já tinha passado vários meses sem ter feito 
nenhuma agenda concreta com os LGBTs, depois desse encontro radicalizado 
em outubro, em Manaus, chama a gente para dialogar. A gente vai dialogar 
com o Nilmário e propomos a ele que seja criado um programa...

S.A.: Em 2003.

C.N.: Novembro de 2003... que fosse criado um programa de combate à homo-
fobia, que fosse algo integrado, que reunisse vários ministérios. O Nilmário, em 
um primeiro momento, disse que valia a pena fortalecer esse debate dentro do 
CNCD primeiro: seria importante que o CNCD aprovasse uma resolução tratando 
do assunto, para que ele tivesse, inclusive, mais legitimidade para tratar disso 
com os outros ministérios e secretarias. A audiência [entre LGBTs e o ministro 
Nilmário Miranda] foi um dia antes da reunião do CNCD e, nela, no dia seguinte, 
apresentei, junto com a Yone e a Janaína Dutra, a proposta de resolução que foi 
aprovada. A gente começou a trabalhar, criamos um comitê de elaboração do 
Programa Brasil Sem Homofobia e esse comitê fez duas grandes reuniões em 
Brasília de consulta pública – que contaram com quase 50 militantes, com supor-
te, passagens, hospedagem; foi uma loucura, uma grande mobilização. A gente 
fez, entre dezembro e maio de 2004, mais de 40 encontros com ministérios para 
ouvi-los e falar com eles. Eu coordenei pela sociedade civil, na verdade, acabei 
ficando como coordenador geral, com Ivair Augusto, na época, na equipe. E aí, 
em 25 de maio de 2004, lançamos o Programa Brasil Sem Homofobia em Brasília. 
Portanto, o plano internacional teve uma influência na perspectiva nacional e 
também indicou políticas estaduais. A minha experiência nesse processo, de 
alguma forma, ajudou a mim e a minha equipe, pois muita gente que está na 
minha equipe participou desses processos também: Chris Simões, Gerson Santos, 
Marcio Caetano, que iniciou lá atrás. A outra coisa é que a experiência anterior 
com o Centro de Referência e com o Disque, o grupo em que eu participei, a 
gente sempre atuou, mesmo questionando, mesmo tendo divergência pública 
com o Luiz Eduardo e com a Silvia, a gente sempre colaborou, não fez aquela 
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linha oposição “Tchau, quanto pior melhor”, não; a gente participou e eu acho 
que isso, de alguma forma, ajudou a acumular uma experiência do que fazer 
e também do que não fazer em determinadas questões. Eu quero dizer que 
o movimento – aí não estou pensando eu, pessoa, não, estou pensando em 
conjunto – acumulou ganhos com essas experiências internacionais, com essa 
experiência nacional e com a experiência na relação com o estado, anteriormen-
te construída com o estado e o município do Rio de Janeiro. Aqui aconteceu a 
primeira lei estadual, a primeira lei municipal; aqui se formou a primeira câmara 
que aprovou um projeto que legisla nesse sentido. Ou seja, tem uma tradição 
de relacionamento da militância com a política pública há muitos anos. É claro 
que não se pode comparar o contexto de hoje com o contexto da época, ou de 
épocas anteriores, mas sempre houve um movimento, ao menos nos últimos 
20 anos, de tentar garantir que essas políticas, com o combate à discriminação, 
se traduzissem em efetivação de políticas legislativas, políticas executivas e por 
aí vai. Pegue esse histórico de 1997, 1998, com o João Antônio Mascarenhas, 
Cristina Câmara... A Cristina Câmara fez aquele levantamento do Movimento 
Triângulo Rosa para aprovar a Lei de Emenda Constitucional.96 Também há as 
experiências que alguns setores do governo já tinham com o movimento so-
cial – e a gente também não pode negar isso! Quer dizer, mesmo com todas as 
contradições que possam existir na relação e na análise do papel da Benedita da 
Silva – ela vem desse lugar, vem do Comitê Nacional, ela era presidente de honra 
do Comitê Nacional de Preparação da Participação Brasileira na Conferência 
Mundial – foi ela quem liderou o processo de defesa da Emenda Constitucional 
que o João Antônio Mascarenhas apresentou pra Constituinte de 1988. Então, 
também tem esses acúmulos aí. 

S.A.: É, são muitas experiências...

C.N.: Na verdade, a sistematização, por exemplo, pode se ver isso com o 
Sergio Carrara, é uma publicação que foi feita pelo Instituto de Estudos da 
Religião (ISER) e pela Fundação Heinrich Böll, aquela fundação alemã, sobre 
o mapeamento da violência no Rio, análise da política pública no estado, 
análise da política “movimento social e governo” etc., foi uma experiência 
utilizada. Então, também houve várias coisas anteriores que contribuíram 
para essa construção. A questão dos Centros de Referência nacionais que o 
governo, inicialmente, apoiou, tanto o anterior como o atual, criando, através 
de projetos, editais, para financiar escritórios de apoio jurídico, que estavam 

96   Cf. CÂMARA, CRISTINA. 2002. CIDADANIA E ORIENTAÇÃO SEXUAL: A TRAJETÓRIA DO GRUPO TRIÂNGULO ROSA. 
RIO DE JANEIRO: ACADEMIA AVANÇADA.
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mascarados de Centros de Referências, mas, na verdade, eram muito mais 
convênios com início, meio e fim. Foi uma experiência cuja ideia do projeto 
era bacana, mas o formato não estava legal, porque era datado, precisava 
ter um Centro de Referência como equipamento e não como um convênio 
ou contrato. Isso gerou uma discussão muito forte com a comunidade, com 
a sociedade civil, com os grupos logo no início, 2007 e 2008: “Nós não que-
remos esses projetinhos financiados...”. Se fosse, por exemplo, uma questão 
até mesmo de interesse financeiro, aí poderíamos ter pedido que o Estado, 
na época, fizesse edital para instalar os projetos de apoio jurídico nas ONGs 
e não como Centros de Referência. 

S.A.: Como foi em outros lugares.

C.N.: Como foi em muitos lugares em que eles acabaram e sumiram. Assim, 
eu quero dizer que a gente tem esse plano internacional, esse plano nacional 
e tem experiências de boas práticas, que podem ser questionados determi-
nados itens dessas boas práticas, mas que serviram de aprendizado para a 
gente também estruturar. Agora, você não tem outra superintendência para 
poder também balizar e comparar: “Será que o que a gente está fazendo 
está certo, está correto?”. Não tem! Você não tem hoje, um estado brasileiro, 
um outro estado, que tenha uma estrutura dessa, que eu possa dizer assim: 

“A gente está fazendo certo, está fazendo errado, está fazendo pouco, está 
fazendo muito?”. Ou seja, é um caminho no escuro, um aprendizado no escuro.

S.A.: Experiência-piloto em todos os sentidos, inclusive pessoal...

C.N.: Em tudo.

S.A.: A última coisa...

C.N.: Ah, desculpa. Uma outra coisa que eu acho que não se pode descartar 
dessa relação é a presença da militância de direitos humanos de esquerda 
nesse processo de relacionamento com a política pública e com o governo 
atual que se constituiu. É também uma nova aliança, uma aliança mais pro-
gressista, que teve a presença de partidos mais progressistas, como o PT, o 
PSB. É importante dizer isso, porque é a característica de um governador 
mais, vamos dizer, antenado com esse debate há muitos anos, então, tudo 
também confluiu para uma atmosfera mais favorável. Muita gente que estava 
fora entrou no governo – e não só do movimento LGBT, mas de vários outros 
movimentos. Confluiu um pouco desse lugar da agenda de direitos humanos, 
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tanto é que aqui estão começando a discutir a questão da polícia cidadã, claro 
que tem muita crítica até hoje e ainda há muita coisa que precisa avançar, mas 
já se acumulou muitas coisas nessas últimas gestões, não é? Acho que é um 
fenômeno que não dá para isolar, não dá para dizer: “Ah, foi a liderança, não 
sei o quê...”. Agora, é claro, tem um elemento que é importante: a capacidade 
de dialogar com a comunidade. Por exemplo, é preciso ser honesto na hora 
que não dá, e chegar e dizer: “Gente, olha, eu sei que o caminho que vocês 
querem é por aí, mas se for por aí, nessa porta, não vai sair nada, só vão sair 
problemas e ainda pode ser que, fazendo isso, a gente vá cristalizar uma 
relação ruim, que a gente vai acabar impedindo de traçar outros caminhos. 
Vamos fazer uma volta, vai ser maior, mas, com certeza, a gente vai chegar 
mais perto do que a gente quer”. Então, havia esse nível de cumplicidade, o 
que alguns setores chamam de atrelamento, mas para outros é entender que 
o poder tem o jogo da política em todas as relações de poder; se também 
a sociedade civil, que está conduzindo o processo de monitoramento e de 
cobrança de política pública, não entender quais são os arranjos, as alianças, 
as forças que se tem e as fragilidades nesse processo de implementação de 
uma certa política, ele não vai conseguir, de fato, um caminho. Nesse sentido, 
no início, a gente fez muito mapeamento de aliados dentro da gestão pú-
blica, de aliados dentro da sociedade civil, gente que não militava na causa 
LGBT, mas que a gente precisava do apoio delas para que elas mandassem, 
por exemplo, uma mensagem para o governador relembrar a importância 
daquilo, uma mensagem para um secretário, uma mensagem para a imprensa 
divulgar aquilo como importante... Então, houve vários movimentos que eu 
chamo de movimentos desiguais e combinados; um pouco a teoria trotskista 
que trabalha o conceito da revolução permanente, que eu adaptei para o 
contexto da militância LGBT, que é pensar que você tem objetivos que podem 
ser comuns no sentido máximo, de combater a discriminação e enfrentar a 
violência, por exemplo, mas os caminhos para isso, na verdade, precisam se 
desenhar a partir das oportunidades e dos climas favoráveis. 

S.A.: E as conjunturas... 

C.N.: E as conjunturas... Não adianta eu ir reto e dizer “é isso que eu quero”, 
se eu não entender que “bom, para chegar a isso, eu preciso dar o primei-
ro passo, preciso fazer essa política primeiro, para depois chegar na outra”. 
Porque, por exemplo, se eu chegasse, no primeiro momento, para o gover-
nador, para todas as secretarias, e dissesse que para poder construir essa 
política tinha que ter, logo em 2007, um espaço de 1.000 m², R$ 7 milhões 
para fazer a campanha, R$ 4 milhões para fazer o Centro de Referência, não 
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sei quanto de equipe etc., ele ia dizer assim: “Cláudio, dá licença, mas isso 
não vai rolar, porque vocês estão no mundo do faz de conta, da fantasia; é 
melhor deixar como está e pronto”. É preciso dialogar com essa conjuntura 
e construir processos de acúmulo de forças; então, essa foi uma estratégia e 
vários participaram disso: Márcio Caetano, Jussara Bernardes, Yone Lindgren, 
Roberto Gonçale, Júlio Moreira, que participou muito, os militantes da Bai-
xada... Tanto é que o primeiro Centro [de Cidadania] que ia ser construído ia 
ser na Baixada Fluminense, em Nova Iguaçu, que é uma pendência até hoje, 
pois nós passamos por uma situação, inclusive com um prefeito de esquerda, 
pelo menos no contexto, Lindberg Farias,97 mas que por conta do grupo de 
eleitores que também votavam nele, ele passou toda a sua gestão na retran-
ca: para o público e para a militância, ele assumia que queria, mas, de fato, 
na tramitação da gestão, no processo administrativo para o projeto sair de 
lá assinado por ele, não saía; a gente chegou a perder, em 2008, o primeiro 
dinheiro, R$ 400 mil para fazer o Centro de Cidadania em Nova Iguaçu. A ideia 
de fazer na Baixada tinha toda uma relação com a militância de lá, a questão 
da violência etc. A gente entendia que no Rio também tinha muitos casos, 
mas aqui já havia pelo menos alguns outros serviços, umas ONGs mais fortes. 
A questão de um assessor jurídico, por exemplo, a gente podia até dar um 
suporte maior, que lá não tinha, mas não rolou. Então, até que ponto essas 
questões fora da agenda, questões religiosas e tudo o mais, influenciaram 
determinados caminhos da agenda? Agora, uma coisa é impressionante, 
você pode analisar: até hoje o Silas Malafaia e todos esses evangélicos, Bispo 
Crivella e outros, batem na lei anti-homofobia, batem na política de turismo 
do município, mas não batem na política de Centro de Referência. Pode re-
parar! Não tem uma matéria falando contra os Centros de Referência, contra 
o Disque; talvez eu ache que, nesse caso, houve um acerto da política com 
a participação bem feita, com a sociedade civil e com o poder público, que 
foi focar mesmo, conceitualmente, a estratégia da criação desse serviço na 
questão do combate à violência.

S.A.: Você acha que se fosse focado na promoção de direitos eles bateriam?

C.N.: Eu acho que bateriam. Isso foi uma coisa que foi bem pensada antes. 
Silvia Ramos, Sérgio Carrara, Júlio Moreira, eu, Marcio Caetano... nós sentamos 
e discutimos isso; Cabral e Minc também falavam isso. “Vamos focar na violên-
cia, porque aí como é que esses setores que dizem que defendem o direito à 
vida vão concordar que a pessoa seja assassinada?”. Eu estava lendo aquele 

97   Senador da República e ex-prefeito do município de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, entre 2004 e 2010.
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livro do Marcelo Natividade sobre a influência da religião nas políticas, não 
existe uma crítica à política, à campanha publicitária que foi feita no estado do 
Rio de Janeiro. Saiu agora, recentemente, um folhetim, mas eleitoral, contra 
o Eduardo Paes; falou também que o Sérgio Cabral apoia os gays, mas não 
falou exatamente do Rio Sem Homofobia, que tem tanto dinheiro, entendeu? 
E que eles poderiam, porque muitas coisas são publicadas no Diário Oficial, 
então, eles têm o setor deles para acompanhar essas coisas, não é? Talvez este 
seja um elemento interessante? Além disso, eu acho que teve uma coisa que 
foi muito importante, uma estratégia construída coletivamente, com uma 
comunicação institucional e uma comunicação comunitária, nas redes e na 
grande imprensa, em relação ao Programa Rio Sem Homofobia. Tem uma 
pesquisadora, que eu esqueci o nome dela agora, que é do Núcleo Pagu, lá 
de Campinas, e ela fez uma pesquisa comparando algumas políticas LGBT 
com as políticas das mulheres no campo da comunicação.

S.A.: Iara?

C.N.: Eu acho que é Iara. Ela veio aqui e me disse uma coisa interessante: “Cláudio, 
eu vou afirmar uma coisa – isso foi ano passado – o que vocês fizeram aqui no 
Rio, eu só quero saber se foi pensado...”. E, na época, a gente conversou muito, 
internamente, com Márcio, e a gente chegou à conclusão que era importante, 
no início do programa Rio Sem Homofobia, anunciar primeiro e depois fazer; o 
sentido de trás para frente, de sentir como aquilo ia ter de reação na sociedade, de 
apoio, e ao mesmo tempo ser um espelho para refletir dentro do próprio governo. 
Então, você pode perceber que, de 2007 a 2010, boa parte das coisas a gente 
primeiro anunciava que ia fazer e, em seguida, lutava pela sua implementação 
internamente; por mais que já estivesse sendo desenhado, a gente fazia uma 
combinação de comunicação com implementação. Para quê? Para esse lugar 
servir de, abre aspas, “consulta”, “orelha”, “ouvido”. E de fora também, como é que 
se reagiria quando o serviço viesse à tona, fosse construído. E ela falou isso: “Estava 
analisando que vocês, primeiro, estruturaram uma boa ação de participação com 
a comunidade e de comunicação comunitária e institucional, para inclusive servir 
de reflexo dentro da gestão”. E aí tem gente que confunde isso com politicagem, 
com coisa de governo para aparecer, só que, na verdade, são estratégias no 
sentido de gerar uma incidência, porque toda estratégia de advocacy político 
trabalha com três elementos importantes: 1. criação de climas sociais favoráveis 

– comunicação entra aí; 2. comunidade mobilizada, no sentido da política; e 3. a 
existência de um grupo de interlocutores qualificados para se poder lidar com 
aquela agenda em uma determinada negociação. E foi um pouco nesse sentido 
que trabalhamos, usando um pouco a experiência do advocacy das mulheres.
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S.A.: Entendi.

C.N.: Tanto é assim que o Rio Sem Homofobia é o único programa de política 
pública do estado do Rio de Janeiro que, se você for olhar – a não ser agora, 
porque tem também aquele da Lei Seca, mas é um blog, não é um site como 
é o Rio Sem Homofobia – tem um site próprio. Isso foi compreendido porque 
a argumentação que utilizamos foi a de que a gente gostaria de uma coisa 
com uma linguagem mais para a comunidade, que fosse mais gostoso de ler, 
com imagens etc., porque os sites do governo são todos muito feios, aquelas 
coisas muito blocadas, foscas, monocromáticas, muito fechados. Quando 
isso iria ocorrer? O governo morre de medo desse negócio de comunicação 
descentralizada, porque a comunicação de todas as secretarias tem uma 
assessoria de comunicação (ascom) única, para todos os órgãos, mas nós, por 
exemplo, temos a nossa própria ascom, a Superintendência tem a sua própria 
ascom – a Márcia, particularmente, trabalha com a gente há muito tempo. 
Então, isso também deu uma capacidade para a gente, inclusive, em 2010, 
houve um estudo interno do governo que indicou que a nossa área foi uma 
das que mais apareceram na agenda pública do governo do estado em 2010 
e 2011. Análise da Casa Civil; eles fazem estudos internos sobre o governo... 

S.A.: Eles fazem pesquisa?

C.N.: É, fazem estudos de quantas vezes apareceu, “centimetragem”, se e 
quanto aquele órgão de imprensa influencia a sociedade, a opinião pública. 
Contudo, são relatórios que eles fazem para o governador, não é uma coisa 
pública, para todo mundo, não; até porque é mais no sentido de como ca-
minha a política do governo e tal. Então, você pega assim, o site do Rio Sem 
Homofobia: caramba! Oito mil seguidores! Oito mil seguidores em um site de 
governo! Talvez também porque se soube, de alguma forma, alimentar essa 
linguagem junto à comunidade. E a outra questão que é legal é que a gente 
também misturou o lugar de anunciar coisas ligadas à política pública esta-
dual, avanços, programas, com o lugar para, por exemplo, anunciar questões 
culturais, ligadas a direitos humanos e conquistas no Brasil e no mundo. Então, 
também gerou um ambiente de utilidade pública que a comunidade sente 
como um lugar onde ela pode colher informações diversas do estado e de 
outros lugares, que não fica aquela coisa chapona-branca, só de coisas que o 
estado do Rio de Janeiro está fazendo. É algo em que a gente tem investido 
muito, comunicação é um elemento que tem que ser tratado. E, bem claro, 
acho que a comunicação tem que ser um elemento estratégico na questão de 
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políticas públicas para segmentos discriminados, não pode ser um apêndice, 
tem que ser tratada como uma área estratégica.

S.A.: Deixa eu ver... cobrimos a agenda. Mais alguma coisa? Eu estava pen-
sando uma coisa aqui que eu acho que ficou muito legal, que a gente já tem 
uma linha do tempo nacional, agora puxou uma história prévia internacional, 
mas uma coisa em que eu reparei é que a gente tratou... no plano estadual, 
a gente tem uma linha “seguidinha”; no plano nacional, parece que... bom, 
são os planos de direitos humanos, 98, 99, 2001, 2004, depois pula pra 2008. 
É isso mesmo?

C.N.: É.

S.A.: Parou, né, não tem nada? Tem um gap?

CLÁUDIO NASCIMENTO: É isso mesmo. E é interessante que para você pensar 
a linha do tempo nacional precisa fazer uma linha do tempo separada da Aids. 
Se você fizer uma linha do tempo da Aids no Rio, não bate com a política do 
Rio Sem Homofobia. Porque, no nacional, você tem realmente a política de 
Aids mais forte, e depois a política de direitos humanos.

S.A.: Até 2001...

C.N.: Não, até 2003. O Programa Brasil Sem Homofobia foi publicado pela Aids, 
com o recurso da Aids – Lilian Rossi, que hoje não é mais [da AIDS] Aqui não, 
aqui você não tem isso [...] Mas isso é uma outra pesquisa...

S.A.: Mas é interessante para a gente conhecer. Então...

C.N.: Eu acho que o único elemento que é importante é o fenômeno de segu-
rança pública, é o fenômeno política de segurança. Eu acho que na questão 
LGBT nós temos um histórico de relação da comunidade, do movimento 
LGBT, com denúncias de homofobia desde 1993. Se você pegar uma linha 
do tempo, você tem assim: a primeira audiência com o vice-governador Nilo 
Batista, que era também secretário de Segurança, foi em 1993 – a agenda 
principal era denúncia de assassinatos e de pedido de apuração.

S.A.: Então está bom, obrigada. Eu acho que eu vou começar a montar essa 
linha do tempo, creio que a gente já pode deixá-la em construção.
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ANEXO B: LINHA DO TEMPO 

Alguns marcos estaduais relevantes para o desenvolvimento da  
Política LGBT no Rio de Janeiro

1993

Realização do I Encontro Nacional de Travestis e Liberados na cidade do Rio 
de Janeiro, com apoio do então chamado Programa Nacional de DST/AIDS, 
com o tema: “Cidadania não tem roupa certa” (referência: http://www.revistas.
usp.br/ceru/article/ viewFile/11883/13660).

Realização da primeira audiência do movimento LGBT fluminense com o 
vice-governador do estado e secretário estadual de Segurança Pública, Nilo 
Batista, para tratar do tema da violência homofóbica.

1995 

Realização da Reunião Anual da International American Lesbian and Gay 
Association no Rio de Janeiro e, junto com ela, da Primeira Parada Gay do 
Rio de Janeiro.

1996 

Divulgação do Primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos que incluiu a 
temática da homossexualidade no eixo “Proteção do direito à vida – segu-
rança das pessoas”.

1998 

Realização do 1º Seminário Nacional de Cidadania Homossexual e Direitos 
Humanos no Congresso Nacional, promovido pela Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara, presidida pelo deputado federal Nilmário Miranda (PT/
MG) e pela ABGLT, coordenada por Cláudio Nascimento.

http://www.revistas.usp.br/ceru/article/
http://www.revistas.usp.br/ceru/article/
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1999 

Junho – Criação do Centro de Referência Contra Violência e Discriminação ao 
Homossexual (CERCONVIDH) e do Disque Defesa Homossexual (DDH) pela 
Secretaria Estadual de Segurança Pública. 

Dezembro – “Em dezembro: iniciativa dos grupos Arco-íris e Atobá reivindica 
a revogação da Portaria nº 1.376/93, do Ministério da Saúde, que regulamenta 
a doação de sangue, a qual impede que pessoas dos chamados ‘grupos de 
risco’ doem sangue” (Simões & Fachinni, 2009). 

2000 

Março – Deputado Carlos Minc apresenta Projeto de Lei 1370/2000 que torna 
o DDH uma ação permanente vinculada à SSP.

2001

Deputados Sérgio Cabral e Carlos Minc apresentam Projeto de Lei 2385/2001, 
visando equiparar à “condição de companheira ou companheiro” os par-
ceiros do mesmo sexo de servidores públicos estaduais que mantenham 
relacionamentos de união estável, estendendo benefícios previdenciários 
e direitos civis.

2002

Lançamento do Plano Nacional de Direitos Humanos II, que, no eixo “Garantia 
do Direito à Liberdade”, contempla “orientação sexual”.

2003

Criação da Frente Parlamentar Mista pela Livre Expressão Sexual, posterior-
mente rebatizada de Frente Parlamentar pela Cidadania GLBT. 

Inauguração do 1º Centro de Referência LGBT do Brasil em Campinas (SP) 
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2004

Maio (26) – Lançamento do Programa Brasil Sem Homofobia

Outubro (14) – Publicação da Portaria nº 2.227 GM-MS que cria o Comitê Técni-
co de Saúde da População de Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais – GLTB. 

2006

Outubro (10) – Lançamento da carta “Compromissos por um Rio Sem Homo-
fobia” pelo então candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, Sérgio 
Cabral (PMDB).

2007

Março – O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro julga inconstitu-
cional a Lei 3406/2000 [http://www.abglt.org.br/port/leiest3406.htm] que 

“estabelece penalidades aos estabelecimentos que discriminem pessoas em 
virtude de sua orientação sexual”.

Março – O Projeto de Lei 215/2007 é apresentado na Assembleia Legislativa 
do Estado do Rio de Janeiro (ALERJ), instituindo direitos previdenciários a 
casais compostos por pessoas do mesmo sexo. 

Abril (10-13) – Ocorre o Seminário Nacional de Segurança Pública e Cidadania 
LGBT, no Rio de Janeiro, promovido pela Secretaria Nacional de Segurança 
Pública (SENASP) e pelo Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBT.

Maio (29) – Sanção da Lei 5034 [http://www.abglt.org.br/port/lei5034.html] 
que equipara os “companheiros de mesmo sexo” aos de sexo diferente para 
fins previdenciários no funcionalismo público estadual. 

Maio – Posse de Cláudio Nascimento na SUPERDIR.

Junho (28) – Decreto nº 40.822/2007 que institui a Câmara Técnica responsável 
por elaborar o Programa Rio Sem Homofobia.

Junho (28) – Cerimônia de “Cumpra-se” da Lei 5034/2007, inicialmente 
apresentada como PL 215/2007, com a concessão de pensão aos primeiros  
solicitantes.

http://www.abglt.org.br/port/leiest3406.htm
http://www.abglt.org.br/port/lei5034.html
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Agosto (14) – Publicação da Resolução da SEASDH que nomeia os 28 mem-
bros da Câmara Técnica.

Dezembro – Fim dos trabalhos da Câmara Técnica do Programa Rio Sem 
Homofobia.

2008

Fevereiro (28) – Publicado o Decreto nº 41.196 que estabeleceu a realização 
da I Conferência Estadual de Políticas Públicas para Gays, Lésbicas, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais do Rio de Janeiro.

Março – É apresentada a Arguição de Descumprimento de Preceito Fun-
damental nº 132 (ADPF-132) pelo governo do estado do Rio de Janeiro ao 
Supremo Tribunal Federal. [http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.
asp?id=433816&tipo=TP&descricao=ADPF%2F132]

Março-Abril – Realização das conferências regionais.

Maio (16) – É realizada na Universidade do Estado do Rio de Janeiro a Confe-
rência Estadual de Políticas Públicas LGBT. Na ocasião, o reitor da Universidade, 
Ricardo Vieira Alves lança a carta “Por um Rio Sem Homofobia”.

2009

Abril (02) – Publicação do Decreto nº 41.789 que institui o Conselho Estadual 
dos Direitos da População LGBT (CELGBT/RJ).

Maio (18) – O CELGBT/RJ toma posse [Lista dos Conselheiros e outras info: 
http://www.riosemhomofobia.rj.gov.br/secao/sobre/conselho];

Julho (01) – A Polícia Civil inclui “homofobia” como “motivo presumido” para 
identificar a razão de delito nos registros de ocorrência lavrados pelas Dele-
gacias Policiais do Rio de Janeiro. 

Lançamento do Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Hu-
manos LGBT.

Dezembro – Lançamento da primeira versão do PNDH 3. 

http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=433816&tipo=TP&descricao=ADPF%2F132
http://www.stf.jus.br/portal/geral/verPdfPaginado.asp?id=433816&tipo=TP&descricao=ADPF%2F132
http://www.riosemhomofobia.rj.gov.br/secao/sobre/conselho
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2010

Julho (01) – O Centro de Cidadania LGBT da Capital e o Disque Cidadania LGBT 
são lançados, ambos no Rio de Janeiro, em cerimônia pública.

Agosto – “Inauguração” do Centro de Cidadania LGBT da Região Serrana I 
em Nova Friburgo.

Dezembro – É firmando um convênio de cooperação técnica entre a UERJ 
e a SEASDH/RJ.

2011

Lançamento do Nudversis – Núcleo de Defesa da Diversidade Sexual e Direito 
Homoafetivo da Defensoria do Estado do Rio de Janeiro.

Fevereiro – Lançado módulo específico do Disque 100 destinado ao rece-
bimento de denúncias de violação de direitos de lésbicas, gays, bissexuais, 
travestis e transexuais.

Maio (05) – Apreciação da Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental nº 132 (ADPF-132) pelo Supremo Tribunal Federal. 

Maio – O Disque Cidadania LGBT passa a funcionar 24 horas.

Maio (16) – Lançamento da campanha do Rio Sem Homofobia e do “Caderno 
de Ações e Metas do Programa Rio Sem Homofobia”.

Junho (22) – Em comemoração ao julgamento do STF, 50 casais recorreram ao 
instituto da União Estável em cerimônia pública promovida pela SUPERDIR.

Julho (08) – Publicação do Decreto nº 43.065 que institui a possibilidade de 
uso do “nome social” na administração pública estadual (anunciado em 16/05). 

Agosto (22) – O Centro de Cidadania LGBT da Baixada Fluminense I, localizado 
em Duque de Caxias, é inaugurado.
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2012

Fevereiro (02) – A possibilidade de uso de “nome social” e a indicação da 
“homofobia” como “motivo presumido” nos Registros de Ocorrência lavrados 
pela Polícia Civil (Embora oficialmente o motivo presumido “homofobia” já 
fosse utilizado desde 01 de julho de 2009).

Março – Portaria institui a possibilidade de uso do “nome social” entre usuários 
e servidores da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro.

Junho (05) – O Centro de Cidadania LGBT de Niterói é inaugurado.

2013

Lançamento do Sistema Nacional LGBT
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ANEXO C: DOCUMENTOS E NOTÍCIAS

“Garotinho pede desculpas e aceita projetos de homossexuais”.  
O Globo, 12/11/2001.



258 

Coleção Documentos

“Política do rosa-choque muda a relação dos policiais  
com homossexuais no Rio”. O Globo, 27/06/1999.
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“Policiais se preparam para atendimento modelo”. 
O Globo, 2/03/1999.
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“Homossexuais sofrem extorsões”.
O Globo, 9/09/2000.
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“Violência no reduto de defesa homossexual”.
O Globo, 29/06/2003.
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“Governador concede pensão a servidores gays”.  
www.g1.globo.com/Noticias/Rio/0,,MUL95092-5606,00.html
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