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Prefácio 
 
Por Dayana Brunetto  
 

 

 A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais e demais identidades de gênero e orientações sexuais (LGBTI+) 

do Brasil encontra-se subnotificada. Esse é um fenômeno sociocultural e 

político complexo que acontece por uma série de fatores. A dificuldade de 

se assumir e de se engajar politicamente como corpo e experiência fora das 

rígidas normas de gênero e sexualidade vigentes, o desprezo das esferas de 

gestão de políticas públicas por esta população, a naturalização e o 

estímulo às violências e violações de direitos destes sujeitos, dentre outros 

fatores, contribuem para este quadro de falta de informações sobre a 

população LGBTI+ brasileira. Com isso, como não existem dados fidedignos 

e concretos sobre estes sujeitos, políticas públicas específicas são relegadas 

ao esquecimento. O descaso com as políticas públicas LGBTI+ no Brasil não 

é exatamente uma novidade, mas tem se feito sentir cada vez mais a partir 

de 2018, com a intensificação das violências e violações de direitos desta 

população. Apesar de algumas conquistas fundamentais no campo do 

Direito, os retrocessos são nítidos. 

 Nesses tempos de ataques à ciência, à pesquisa, à educação, às 

universidades públicas e às populações vulneráveis, este livro traz uma 

perspectiva de recorte do perfil da população LGBTI+ do Brasil, por meio 

de uma pesquisa que apresenta dados produzidos a partir de metodologia 

e análise crítica fundamentada em saberes científicos, realizada em 2018. 

Esse ano precedeu uma mudança substancial no cenário político brasileiro 

e configurou esses tempos de obscurantismo quando a pesquisa é 

publicada. 

 Com a pandemia da Covid-19, a situação de vulnerabilidade das 

populações LGBTI+, negras, indígenas, periféricas, de migrantes e 

refugiadas/os foi potencializada e escancarou as desigualdades sociais e 

econômicas, relativizando até mesmo o conceito de humanidade. Vivemos 

em tempos de uma acelerada necropolítica, como problematiza Achille 

Mbembe, que avança em direção aos corpos LGBTI+ e demais populações 

https://orcid.org/0000-0001-6538-5819
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vulneráveis. O Estado Brasileiro provoca intencionalmente a morte pelas 

suas instituições ou deixa à morte, abandonando esses corpos e 

experiências à própria precariedade. Precariedade esta problematizada por 

Judith Butler como uma configuração política intencional de 

vulnerabilidade potencializada. 

 As teorizações de Judith Butler sobre os corpos que importam 

menos possibilitam uma análise de como os corpos LGBTI+ vêm sendo 

produzidos como corpos lidos pela sociedade ocidental como 

descartáveis, passíveis de serem violados, agredidos e aniquilados, porque 

são colocados à margem do que se considera humano. Corpos, 

experiências e vidas que engrossam as estatísticas de casos de lesbofobia, 

homofobia, bifobia e transfobia não investigados ou aos quais as 

instituições não conferem a mesma importância. 

 A importância desta pesquisa, ainda que apresente apenas um 

recorte do perfil da população LGBTI+ no Brasil, se potencializa, 

considerando que demonstra que corpos e experiências LGBTI+ existem 

em todo território nacional o que justifica e demanda políticas públicas 

específicas. É inaceitável, mas muito comum nesse Brasil de 2020, que uma 

jovem lésbica peça o exame preventivo em uma unidade de saúde de uma 

capital como Curitiba, por exemplo, e que lhe seja negado esse direito pela 

profissional de enfermagem na triagem porque ela não faz sexo! 

 A transformação dessa realidade passa por diversos movimentos 

históricos, sociais e culturais. Nossa sociedade brasileira precisa rever 

conceitos como a ética, por exemplo. A partir de uma concepção de ética 

como cuidado de si e das outras pessoas talvez seja possível problematizar 

o tempo presente. Michel Foucault em suas teorizações problematiza 

também a questão do poder nos demonstrando que todas as relações são 

relações de poder, macro e micro localizadas. O autor mostra ainda que 

onde existe o poder, existe a resistência. Assim, esta obra consiste também 

em uma estratégia de resistência no sentido de visibilizar a população 

LGBTI+ brasileira. 

 No que se refere aos corpos e experiências LGBTI+, talvez 

possamos aprender com as feministas que trouxeram a intimidade, o 

privado, o pessoal, para o campo da política, borrando as fronteiras entre o 

público e o privado, implodindo o lugar que engessava seus corpos e 

experiências como submissas, limitadas e incapazes por se tratarem de 

corpos que performavam feminilidades. Judith Butler problematiza o 
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sujeito do feminismo ao questionar quais são os corpos e experiências que 

cabem no sujeito mulher. Talvez possamos perguntar quais os corpos e 

experiências que cabem no movimento LGBTI+ brasileiro, ou ainda 

assumir um desafio para as próximas pesquisas de como podemos 

possibilitar que LGBTI+ periféricas, negras, indígenas, quilombolas, 

migrantes, refugiadas, dentre outras representatividades que aqui foram 

subsumidas também participem desses processos. 

 A filósofa demonstra também a estratégia da coalizão política 

como uma forma de se pensar no coletivo, sem anular as especificidades. 

Essa estratégia pode ser interessante na medida em que fundamentada 

numa ética-política pode possibilitar a superação da fragmentação 

produzida pelas disputas de poder internas a sociedade civil organizada e, 

com isso, produzir deslocamentos na configuração do que estamos 

vivendo. Este é o desafio! É passada a hora de amadurecer como 

movimento social LGBTI+. Uma iniciativa em relação a esse desafio se 

apresenta com esse livro. 

 

 Desejo a todas, todes e todos uma excelente leitura! 

 

 

 Curitiba, 10 de julho de 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DAYANA BRUNETTO é professora de didática da Universidade Federal do Paraná; 

Pesquisadora do Laboratório de Investigação em Corpo, Gênero e Subjetividades na Educação 

LABIN/UFPR; Pesquisadora do Núcleo de Estudos de Gênero – NEG/UFPR; Ativista da Liga 

Brasileira de Lésbicas e ativista/pesquisadora da Rede Nacional de Ativistas e Pesquisadoras 

Lésbicas e Bissexuais – Rede LésBi Brasil. 
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C A P Í T UL O  1  

 

Perfil socioeconômico da amostra da 
Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018 
 
Humberto da Cunha Alves de Souza  

Sergio Rogério Azevedo Junqueira  

Luiz Ernesto Merkle  
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 A instituição censitária oficial do Brasil, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), ainda não produz um levantamento nacional 

do perfil de pessoas lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, 

transgêneras, intersexuais e de demais identidades de gênero e/ou 

orientações sexuais (LGBTI+1). Somente em 2016 que um presidente desta 

instituição manifestou publicamente interesse em iniciar este tipo de 

levantamento2 que até hoje não ocorreu. Diversos são os obstáculos, claro, 

mas fato é que tal estudo ainda não foi implementado. 

 O único dado oficial sobre a população LGBTI+ é um relatório 

sobre os casos de violência contra pessoas LGBTI+ que chegam 

espontaneamente pelo Disque Direitos Humanos (Disque 100), pela 

Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) e pela ouvidoria da Secretaria 

de Políticas para as Mulheres (SPM) chamado “Relatório sobre Violência 

Homofóbica no Brasil”. Entretanto, por se tratar de casos reportados 

espontaneamente, este relatório não representa o cenário mais 

preocupante das violências contra pessoas LGBTI+ (LGBTIfobia). Como 

reconhece o próprio relatório de 2016, 

 

 
1 Em todo o livro adotaremos a sigla LGBTI+, exceto quando as autoras ou autores optarem especificamente 
por outra. A sigla foi convencionada no Manual de Comunicação LGBTI+ 2018 (REIS, 2018), produzido pelo 
Grupo Dignidade e IBDSEX e foi utilizada no próprio questionário da pesquisa. 
2 Cf. <http://www1.folha.uol.com.br/colunas/monicabergamo/2016/12/1838027-ibge-pretende-fazer-
primeirapesquisa-nacional-sobre-populacao-lgbt.shtml>. 

https://orcid.org/0000-0001-7739-8641
https://orcid.org/0000-0003-2168-1186
https://orcid.org/0000-0002-4153-1102
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Cabe reiterar que as estatísticas analisadas ao longo dessa seção 
referem‐se às violações reportadas ao Disque Direitos Humanos 
(Disque 100), não correspondendo à totalidade das violências 
ocorridas cotidianamente contra os LGBT, infelizmente muito mais 
numerosas do que aquelas que chegam ao conhecimento do poder 
público. Salienta-se que a falta de um marco legal que regulamente a 
punição de atos discriminatórios contra a população LGBT aprofunda 
a dificuldade de realização de diagnósticos estatísticos desta natureza 
(BRASIL, 2016, p. 9). 

 

 Assim, nem mesmo um dado importante como este, dos casos de 

LGBTIfobia, são levantados com alcance e agilidade suficientes para 

subsidiar políticas públicas de proteção para a comunidade LGBTI+. O 

último relatório acima citado é do ano de 2013, divulgado somente em 2016. 

Desde então nenhum outro relatório específico sobre o tema foi 

disponibilizado na página oficial da Secretaria Especial de Direitos 

Humanos (SDH)3. 

 Um importante levantamento, anual, nacional e que de certo 

modo preenche essa lacuna é realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB) há 

40 anos sob a coordenação do antropólogo, ativista gay e fundador do GGB, 

Luiz Mott. Os casos de assassinatos e suicídios são identificados e 

registrados a partir de matérias jornalísticas e demais meios de 

comunicação. Os relatórios podem ser encontrados no site “Homofobia 

Mata”4 e no site oficial do GGB5. Existem algumas críticas6 a respeito da 

metodologia e até mesmo problemas com o registro de alguns casos que 

geram, no mínimo, dúvidas, mas é importante ressaltar que o material 

produzido pelo GGB tem demonstrado a urgência e importância do debate 

público sobre a questão da LGBTIfobia no Brasil. Salutar lembrar ainda que 

outros levantamentos nacionais como os relatórios elaborados pela 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA), o Dossiê do 

Lesbocídio, os relatórios elaborados pela ONG Transgender Europe, para 

 
3 A antiga página da SDH <http://www.sdh.gov.br/assuntos/lgbt/dados-estatisticos> trazia apenas dois 
relatórios, de 2011 e 2012. A nova página, já sob gestão da Ministra Damares Alves, não é encontrada e sequer 
é possível localizar os relatórios já produzidos. Na biblioteca um único documento sobre a questão da 
violência está com acesso restrito, mesmo para usuárias e usuários cadastrados no site. 
4 Cf. <https://homofobiamata.wordpress.com/estatisticas/relatorios/>. 
5 Cf. <https://grupogaydabahia.com.br/relatorios-anuais-de-morte-de-lgbti/> 
6 Cf. <https://apublica.org/2018/08/truco-dados-sobre-assassinato-de-lgbts-sao-incompletos/>, 
<https://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2019/02/19/stf-homofobia-crime/> e 
<https://lihs.org.br/sociedade/homofobia/>. 
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citar os principais, têm registrado um cenário bastante próximo ao 

apontado pelo GGB. 

 De acordo com o relatório do GGB sobre o ano de 2019, mais 

atual, portanto, que os esparsos dados produzidos por fontes oficiais, foram 

329 mortes de pessoas LGBTI+ no país. Destes, 32 suicídios. O número 

corresponde a uma morte de pessoa LGBTI+ a cada 26 horas (OLIVEIRA; 

MOTT, 2020, p. 13). 

 Apesar deste importante levantamento, a comunidade LGBTI+ 

segue desamparada de dados oficiais e de dados que não sejam somente 

sobre LGBTIfobia, mas demográficos, sociais, econômicos, culturais, entre 

outros, que possam subsidiar políticas públicas em favor dos direitos das 

pessoas LGBTI+ que não sejam exclusivamente focadas em soluções penais 

ou punitivistas. Essa falta preocupa, inclusive, organismos internacionais 

como a Organização das Nações Unidas (ONU)7 e a Organização dos 

Estados Americanos (OEA)8. Esta ausência de dados e informações oficiais 

nos tira a dimensão real dos casos de violências (letais e não letais inclusive) 

e das necessidades desta população (como políticas públicas de saúde e 

educação, especialmente). 

 

 

JUSTIFICATIVA 

 
 Ao arguir, da tribuna do Supremo Tribunal Federal (STF), na Ação 

Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n. 4275, em favor do direito das 

pessoas trans à retificação de prenome e designativo de gênero, a primeira 

advogada trans do sul do país e a primeira a fazer uma sustentação oral da 

tribuna do STF, Gisele Alessandra Schmidt e Silva, nos mostrou exatamente 

o impacto da falta de políticas públicas para o pleno exercício da cidadania 

das pessoas LGBTI+: 

 
Não somos doentes como pretende a classificação internacional de 
doenças. Não sofro de transtorno de identidade sexual. Sofre a 
sociedade de preconceito historicamente arraigados contra nós e 
nossos corpos tidos como abjetos. Não há no nosso ordenamento 
jurídico a regulação do procedimento de retificação de prenome e 

 
7 Cf. <https://nacoesunidas.org/img/2013/03/nascidos_livres_e_iguais.pdf>. 
8 Cf. <http://www.oas.org/pt/cidh/prensa/notas/2014/153a.asp>. 
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designativo de sexo para pessoas trans. Esse vácuo normativo nos 
lança a toda sorte de interferências e condicionamentos para alcançar 
esse direito, quando ele não nos é negado ao final de anos, num 
processo judicial custoso do ponto de vista emocional e financeiro. 
Somos obrigadas a demonstrar certo padrão de feminilidade ou de 
masculinidade que varia ao sabor da subjetividade que esses 
conceitos encerram. Muitas vezes, se nos permitem mudar o 
prenome, não nos permitem mudar o designativo de sexo. Temos que 
obter um laudo médico que ateste termos um “transtorno mental”. 
Somos ouvidas pela Justiça e pelo Ministério Público, também são 
ouvidas testemunhas, e nossas memórias e intimidades são 
escrutinadas através de fotografias que demonstrem ser quem 
dizemos ser. Tudo para provar que nossa identidade não é um delírio. 
Somos acusadas de querer prejudicar direitos de terceiros ou fugir de 
dívidas. Somos obrigadas a uma violenta intervenção em nossos 
corpos, mesmo quando não desejamos. É esta uma vida digna, livre e 
que recebe igual consideração? (SILVA, 2017). 

 

 Este vácuo normativo na definição de processos de retificação de 

prenome e designativo de gênero lembrado por Gisele mostra o quanto 

esta condição ameaça a vida das pessoas trans fazendo com que suas vidas 

escapem de seu próprio controle. Gisele nomeia com propriedade cada 

uma dessas ameaças: a classificação pelo discurso médico como doentes; 

o alto custo, emocional e financeiro, dos processos judiciais; a vigilância 

sufocante por uma performance de gênero “adequada”; a vida, memórias e 

intimidades escrutinadas; as constantes pressuposições e/ou acusações de 

delírio, má-fé, transtornos mentais; as constantes obrigações de intervirem 

em seus corpos contra sua própria vontade, num ato de extrema violência. 

“É esta uma vida digna, livre e que recebe igual consideração?”, bem pontua 

Gisele. 

 Judith Butler, teórica pós-estruturalista estadunidense, 

reconhecida por sua teorização do gênero enquanto performatividade 

(BUTLER, 2015), identifica estas condições em que nossas vidas são 

ameaçadas e/ou escapam ao nosso próprio controle como precariedade. 

Diz ela: 

 
A precariedade [...] se refere a um pequeno número de 
condicionantes em que se veem concebidos os seres vivos. Qualquer 
elemento vivo pode ser suprimido por vontade ou por acidente e sua 
sobrevivência não está garantida de forma alguma [...] A precariedade 
também caracteriza uma condição política induzida de 
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vulnerabilidade maximizada [...] Por isso, ao mencionar a 
precariedade podemos estar falando de populações com fome ou 
próximas dessa situação de fome, mas, também, podemos estar 
falando de pessoas dedicadas ao trabalho sexual e que tem que 
defender-se tanto da violência das ruas quanto da perseguição 
policial (BUTLER, 2009, p. 322–323, tradução nossa). 

 

 Assim, ninguém consegue viver uma vida digna e livre sem 

suporte para tal e quando estes suportes são tirados de nós “nossa 

capacidade de exercitar nossos direitos mais básicos é impedida”. A 

precariedade é também uma situação de vulnerabilidade, mas, nos alerta 

Butler, esta não deve ser confundida de imediato como vitimização. É 

preciso lembrar que há resistência também na vulnerabilidade. É dizer que, 

a despeito dessas lacunas, a população LGBTI+ tem resistido e sobrevivido. 

“Sem sermos capazes de pensar sobre vulnerabilidade, nós não podemos 

pensar sobre resistência” (BUTLER, 2016, p. 15, 27, tradução nossa). 

 Como bem lembrou Butler ao comentar sobre precariedade, ela 

“também caracteriza uma condição política induzida de vulnerabilidade 

maximizada”. É dizer que, quando não é o agente direto destas condições 

de precariedade, o Estado pode ser, ainda, aquele que não oferece 

nenhuma proteção para tal (BUTLER, 2009, p. 323, traduções nossas). 

 É exatamente aí que se relacionam dados, informações, políticas 

públicas, performatividade e as condições de precariedade. Dizendo de 

outro modo: é responsabilidade do Estado elaborar políticas públicas que 

assegurem um ambiente de suporte para que possamos viver nossas vidas 

de movo livre e digno e, ainda, que nos protejam de condições de 

precariedade, mesmo aquelas que não provoca diretamente. 

 Dados e informações sobre a população LGBTI+ que possam 

contribuir na elaboração de políticas públicas com o objetivo de garantir o 

exercício pleno da cidadania são, portanto, não somente imprescindíveis, 

mas urgentes. Eles serão substanciais, ainda, para que as ações do poder 

público na tomada de decisões na elaboração de tais políticas públicas não 

seja um “tiro no escuro”. 

 Outra questão: é necessário ainda um levantamento que 

contemple não somente indicadores sobre LGBTIfobia, mas de educação, 

renda, saúde, para citar alguns. Por exemplo: qual a incidência de 

comportamento de risco entre jovens de cada orientação sexual? Qual o 

percentual que realiza teste de HIV e ISTs frequentemente? E este 



15 

percentual segmentado por orientação sexual? Quais os canais são mais 

utilizados por estes segmentos para conseguir informações? Se for 

necessário, qual grupo de idade e orientação sexual priorizar? Qual a 

relação entre cor, raça e/ou etnia e nível educacional entre as pessoas 

LGBTI+? Qual percentual da renda estas pessoas destinam ao lazer? Que 

locais estas pessoas mais frequentam? Qual a posição desta comunidade 

sobre questões como criminalidade, posse de armas, religião, programas 

sociais? Elas são engajadas politicamente? Enfim, estes indicadores são 

imprescindíveis para elaborar campanhas que possam, de fato, estabelecer 

um público-alvo e serem mais assertivas em seus objetivos. 

 
Um bom diagnóstico para programas públicos, deve contemplar o 
levantamento de informações sobre as características do público-
alvo a atender, as potencialidades e fragilidades da base econômica 
local e regional (que pode criar condições melhores ou mais 
desafiadoras para o programa), os condicionantes ambientais (que 
restringem certas estratégias de desenvolvimento e potencializam 
outras), a capacidade e experiência de gestão local e regional (fator da 
maior importância face a complexidade das intervenções públicas) e 
o nível de participação da sociedade (que pode garantir maior 
controle social dos recursos e dos resultados dos programas) [...] 
Assim, um diagnóstico socioeconômico que se proponha a ser útil e 
propositivo para Políticas Públicas deve se caracterizar como um 
estudo da situação de uma determinada população e sua região, com 
textos descritivos ou analíticos, tabelas de dados, cartogramas e, 
especialmente, indicadores específicos sobre vários aspectos da 
realidade local e regional (JANNUZZI, 2011, p. 17). 

 

 É por isso que um diagnóstico amplo envolverá não somente 

dados sobre violência, mas, também, um perfil de consumo, renda, 

demografia, educação, saúde e outros. Ademais, uma pesquisa nacional 

pode promover dados e informações importantes também para as ONGs e 

coletivos que lutam pelos direitos das pessoas LGBTI+. 

 O Instituto Brasileiro de Diversidade Sexual (IBDSEX) e o Grupo 

Dignidade realizaram anteriormente um levantamento com recorte 

geográfico em Curitiba e Região Metropolitana9, considerado piloto deste 

levantamento nacional que apresentamos aqui. Os resultados de ambos 

 
9 Cf. <https://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2018/02/Relat%C3%B3rio-Final-de-
Pesquisa-LGBTI-1.pdf>. 
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nos mostram a pertinência e necessidade deste tipo de pesquisa tanto para 

as organizações da sociedade civil quanto para o poder público. 

 

 

OBJETIVOS 

 
 O objetivo geral da Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018 foi 

produzir, em âmbito nacional, dados demográficos, sociais e econômicos 

da população LGBTI+ para subsidiar as ações e decisões das organizações 

da sociedade civil, de outras organizações e coletivos interessados, e do 

poder público contribuindo assim com a elaboração de políticas públicas 

em favor dos direitos desta população. Para tanto, tivemos como objetivos 

específicos: 

1. Estimar, em comparação com o censo demográfico, o perfil 

demográfico, social, político e econômico da população LGBTI+; 

2. Identificar os estilos de vida da população LGBTI+; 

3. Estimar e dimensionar a exposição da população LGBTI+ aos casos 

de violências (letais e não letais) motivadas por preconceito de 

identidade de gênero e/ou orientação sexual e; 

4. Analisar as práticas de risco relacionadas à questão do HIV/AIDS e 

outras ISTs nessa população. 

 

 

METODOLOGIA 

 
 Trata-se de uma pesquisa quantitativa que buscou levantar o 

perfil da população LGBTI+ no Brasil. A coleta de dados foi realizada por 

meio de um questionário online preenchido voluntariamente pelas 

pessoas LGBTI+ alcançadas pela divulgação da equipe de pesquisa, das 

organizações envolvidas e das organizações, coletivos, sites e veículos de 

comunicação parceiros. A ferramenta utilizada para coletar as respostas foi 

o Google Forms, pois além de gratuita, não possui limite de respostas e 

permite a exportação dos dados em formato “CSV” (valores separados por 

vírgulas) para serem lidos, ordenados, filtrados e/ou organizados por 

softwares de edição de planilhas como o Excel. O questionário foi 

incorporado a uma página no site do Grupo Dignidade com scripts do 
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Google Analytics, serviço que permite acompanhar estatísticas de visita 

como origem, tempo de visita, localização geografia e dispositivo da/do 

visitante, tanto em tempo real quanto o histórico destas informações. O 

questionário esteve aberto para respostas entre 7 de agosto e 31 de outubro 

de 2018, tendo sido visualizado cerca de 41 mil vezes. 

 A divulgação foi feita exclusivamente pela internet em páginas e 

grupos no Facebook, sites de notícias e entretenimento que tratam do tema 

da diversidade sexual e de gênero, fóruns de discussões e listas de e-mails, 

WhatsApp, Twitter e Instagram. Dos canais de divulgação, dois 

influenciaram sobremaneira o número total de respostas: o aplicativo de 

relacionamentos para homens gays Grindr e o site Põe na Roda que, 

sozinho, representou cerca de 27,7% das visitas no período. Tentamos 

parcerias com aplicativos de relacionamento para mulheres também, no 

entanto, sem sucesso. A intenção inicial de realizar divulgações físicas pelas 

cidades do Brasil não foi cumprida. 

 O plano de divulgação previa, ainda, uma amostra aleatória e 

estratificada observada a proporção entre os estados, grupos de idade, 

gênero e cor, raça ou etnia de acordo com o Censo Demográfico 2010. 

Entretanto, conseguimos controlar a questão da região mais que as demais 

variáveis. A presença massiva de homens gays em comparação aos outros 

grupos de identidades de gênero e/ou orientações sexuais não pode ser 

evitada – inclusive em razão dos canais que aceitaram fazer a divulgação e 

que influenciaram sobremaneira o número total de respostas, sendo um 

deles um aplicativo de relacionamentos focado para o público gay. Como 

forma de tentar contornar esta questão, impulsionamos duas publicações 

no Facebook, uma com foco nas mulheres cis e outra, nas trans. Este 

impulsionamento ocorreu mais ao final do período de coleta. 

 Após a coleta, os dados foram tratados com o auxílio do software 

Excel. Uma “limpeza” da base foi realizada para retirar respostas duplicadas. 

Embora não fosse possível identificar, na maioria dos casos, respostas 

duplicadas, algumas delas permitiram esta identificação em razão de 

respostas exatamente iguais nos campos nome e e-mail, preenchidos com 

pouca diferença de horário entre elas, e combinadas com outras respostas 

também idênticas como estado e idade. Nestes casos, restou pouca dúvida 

de que se tratava de uma mesma pessoa que preencheu o questionário 

mais de uma vez e optamos por contabilizar apenas a resposta mais 

recente. O campo nome e e-mail era habilitado apenas para os que 
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escolhiam participar de um sorteio para quem participasse da pesquisa. 

Nos outros casos, algumas poucas respostas duplicadas também foram 

possíveis de identificar combinando as respostas, inclusive àquelas 

perguntas com relatos pessoais que continuam textos absolutamente 

iguais e pouquíssima diferença de horário de preenchimento – optamos 

por considerar estas respostas como erros de envio do questionário e 

contabilizamos, também, apenas a mais recente. 

 Um recorte de tempo também foi realizado na base inicial. 

Algumas poucas pessoas preencheram depois do prazo final de coleta – a 

ferramenta Google Forms não tem uma opção automática para bloquear 

novas respostas após uma data ou horário personalizados e este bloqueio 

deve ser feito manualmente. Todas as novas respostas posteriores ao dia 31 

de outubro de 2018 foram descartadas para a contabilização do que 

chamamos de “base oficial”. O outro recorte realizado foi o de idade. 

Excluímos algumas pessoas com idade inferior a 14 anos que responderam 

ao questionário. Por fim, retiramos da amostra as respostas de pessoas que 

se identificaram como cisgêneras e heterossexuais – não temos como 

afirmar que foram erros de preenchimento, todavia, uma vez que toda a 

divulgação deixava claro que a pesquisa era sobre o perfil da população 

LGBTI+, optamos por retirar da amostra estas respostas. 

 Assim, das 9.309 respostas totais que recebemos no questionário, 

8.918 são consideradas a “base oficial” da pesquisa, após os recortes e 

limpeza já mencionados. 

 Esta base oficial foi compartilhada com as demais pessoas que 

participaram da análise dos dados para produção deste livro. Alguns 

cruzamentos iniciais foram apresentados, já juntamente com a base, a 

partir da demanda das próprias pesquisadoras e pesquisadores. O núcleo 

que trabalhou questões de saúde, por exemplo, solicitou cruzamentos 

entre idade e uso de preservativos, e o grupo que atuou aprofundando as 

questões religiosas pediu por cruzamentos entre religiões/crenças e 

autodeclaração de etnia/raça, para dar apenas dois exemplos. 

 É salutar dizer que, dadas as dificuldades de divulgação e 

levantamento dos dados, mesmo tendo planejado e abordado diferentes 

veículos e canais (gays, lésbicos, trans, entre outros), a pesquisa que ora 

apresentamos por meio destes Ensaios sobre o Perfil da Comunidade 

LGBTI+ possui inegavelmente um viés acentuado de respondentes homens 

cis e gays provenientes dos canais que aceitaram realizar a divulgação da 
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pesquisa e que possuem proeminentemente este público. Portanto, deve-

se utilizar cautelosamente os dados aqui apresentados para fins de 

generalizações. 

 

 

ESTADOS E REGIÕES 

 
 Questionamos os estados em que as pessoas LGBTI+ moravam, 

com o propósito de ter controle sobre uma representatividade qualificada 

da amostra para comparação com o percentual apurado pelo IBGE no 

Censo Demográfico de 2010 (Censo 2010). 

 Na maioria dos estados o percentual de participação no total da 

amostra foi inferior ao observado na distribuição do Censo 2010. As 

diferenças variam entre -0,1% e -2,5% para menos, com destaque para a 

Bahia com -2,5%, Maranhão com -1,9% e Pará com -1,6%. Três estados 

tiveram percentual de participação superior na comparação com o Censo 

2010: Paraná com 4,6%, São Paulo com 2,7% e Distrito Federal com 2,1%. 

Embora seja o segundo em maior diferença na comparação com o IBGE, o 

estado de São Paulo representa, sozinho, 25,1% do total de respostas do 

questionário. 

 Juntos, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Rio de Janeiro somam 

54,3% das respostas - estes quatro estados representam mais da metade 

das respostas, portanto. Se adicionarmos à soma os estados Rio Grande do 

Sul, Pernambuco e Bahia este percentual sobe para 69,9%. 

 Os estados que tiveram menor participação de respostas no total 

da amostra foram Acre com 0,2%, Roraima com 0,3%, Amapá com 0,4%, 

Rondônia com 0,5% e Sergipe e Tocantins, ambos com 0,6%. 

 Abaixo apresentamos duas tabelas. A primeira mostra esta 

comparação com os dados do Censo 2010 e a segunda, a distribuição por 

grandes regiões do Brasil em nossa amostra: 

 
 
 
 
 
 



20 

TABELA 1 - COMPARATIVO PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E CENSO 2010, SEGUNDO AS UFs 

Unidade da Federação (UF) 
Amostra LGBTI+ 2018 IBGE Censo 2010 Diferença 

N. % N. % % 

Acre 22 0,2 486.329 0,3 -0,1 

Alagoas 83 0,9 2.210.133 1,5 -0,6 

Amapá 36 0,4 447.666 0,3 0,1 

Amazonas 133 1,5 2.327.972 1,6 -0,1 

Bahia 420 4,7 10.426.813 7,2 -2,5 

Ceará 347 3,9 6.264.131 4,3 -0,4 

Distrito Federal 306 3,4 1.961.667 1,4 2,1 

Espírito Santo 163 1,8 2.703.310 1,9 0,0 

Goiás 251 2,8 4.562.239 3,2 -0,3 

Maranhão 113 1,3 4.540.713 3,1 -1,9 

Mato Grosso 85 1,0 2.255.487 1,6 -0,6 

Mato Grosso do Sul 83 0,9 1.837.311 1,3 -0,3 

Minas Gerais 861 9,7 15.203.309 10,5 -0,8 

Pará 176 2,0 5.226.650 3,6 -1,6 

Paraíba 151 1,7 2.813.647 1,9 -0,2 

Paraná 906 10,2 8.053.026 5,6 4,6 

Pernambuco 451 5,1 6.539.679 4,5 0,5 

Piauí 95 1,1 2.288.324 1,6 -0,5 

Rio de Janeiro 840 9,4 12.604.290 8,7 0,7 

Rio Grande do Norte 125 1,4 2.382.025 1,6 -0,2 

Rio Grande do Sul 522 5,9 8.464.425 5,8 0,0 

Rondônia 43 0,5 1.138.089 0,8 -0,3 

Roraima 23 0,3 301.598 0,2 0,0 

Santa Catarina 339 3,8 4.886.123 3,4 0,4 

São Paulo 2.236 25,1 32.401.281 22,4 2,7 

Sergipe 54 0,6 1.511.795 1,0 -0,4 

Tocantins 54 0,6 985.473 0,7 -0,1 

Total Geral 8.918 100,0 144.823.505 100,0  

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010 

NOTAS: Os números e percentuais do IBGE podem ser diferentes dos encontrados nos relatórios 
gerais publicados, pois estamos considerando neste capítulo apenas o recorte de idade considerado 
na amostra (15 anos ou mais). Isto é dizer que: a população geral do estado do Acre no Censo 2010, 
por exemplo, era de 733.559 mil pessoas, porém, considerando apenas o mesmo recorte de idade 
que em nossa amostra, o número cai para 486.329 mil, o que corresponde ao 0,3% de percentual 
relativo à soma geral de todos os outros estados com o mesmo recorte de idade no Censo 2010. 
Importante ainda ressaltar que utilizamos, no caso dos dados do IBGE, sempre que disponível, 
prioritariamente os resultados do universo e nos casos de indisponibilidade do primeiro, os 
resultados de amostra. Em todo o livro, os percentuais apresentados nas tabelas estarão sem o sinal 
de %, pois já estarão indicadas nos cabeçalhos quais colunas contém dados em percentuais. Optamos 
por apresentar os percentuais com apenas uma casa decimal para uma leitura mais fluída, por esta 
razão eles foram arredondados automaticamente pelo software Excel. 
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 E na tabela a seguir, então, é possível ter uma noção dos números 

absolutos e relativos para cada região em relação ao total de respostas da 

pesquisa: 

 
TABELA 2 – POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO AS GRANDES REGIÕES DO BRASIL 

Grandes Regiões N. % 

Norte 487 5,5 

Nordeste 1.839 20,6 

Centro-Oeste 725 8,1 

Sudeste 4.100 46,0 

Sul 1.767 19,8 

Total Geral 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 A Região Sudeste representa 46,0% da amostra e, junto com a 

Região Nordeste, a segunda em maior percentual, chega a 66,6%. Na 

sequência está a Região Sul com 19,8%. Com menor percentual de 

representatividade na amostra está a Região Norte, com 5,5%. 

 Importante pontuar que, em uma comparação com o Censo 2010 

tal qual fizemos por estados, nota-se que as Regiões Norte e Nordeste são 

as únicas que apresentaram diferenças negativas na comparação com a 

distribuição no Censo 2010. A Região Sul é aquela com maior diferença, 

tendo sido 5,0% mais representativa em nossa amostra que no Censo 2010. 

Isto novamente converte-se em um alerta para que façamos 

cautelosamente generalizações dos dados. 

 

 

FAIXA ETÁRIA 

 
 Coletamos, por faixas similares àquelas divulgadas pelo IBGE no 

Censo de 2010, as idades das pessoas que responderam à pesquisa. 

Importante registrar que, para uma próxima edição, faz-se necessária uma 

mudança nas opções desta questão para coletar as idades em “números 

simples”, isto é, não agrupadas. Desta forma, serão possíveis outras 

combinações de idades com outras variáveis, como pessoas em idade 

economicamente ativa ou nível de escolaridade mais detalhado, para dar 

apenas dois exemplos. 
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TABELA 3 – POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO AS FAIXAS ETÁRIAS 

Faixa Etária N. % 

Entre 15 e 19 anos 1.847 20,7 

Entre 20 e 24 anos 2.712 30,4 

Entre 25 e 29 anos 2.050 23,0 

Entre 30 e 39 anos 1.770 19,8 

Entre 40 e 49 anos 388 4,4 

Entre 50 e 59 anos 129 1,4 

Entre 60 e 69 anos 20 0,2 

70 anos ou mais 2 0,0 

Total Geral 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Juntas, as faixas de 15 até 39 anos representam 93,9% das pessoas 

que responderam esta pesquisa. Este percentual é bastante superior ao 

apurado pelo Censo 2010, que apresenta, nestas mesmas faixas etárias, 

55,9% da população brasileira (IBGE, 2010a10). Embora a Pesquisa Nacional 

por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) utilize faixas etárias 

diferentes, também é possível traçar uma comparação entre os dados. No 

relatório do 3º trimestre de 2018, a faixa entre 14 e 39 anos totalizava 48,8%11 

da população brasileira (IBGE, 2018, p. 8). 

 Enquanto em nossa amostra a faixa com maior representação 

entre as respostas foi a de 20 a 24 anos, com 30,4%, no Censo 2010, a mais 

representativa foi a de 30 a 39 anos, com 20,5%12 e, na PNAD Contínua, a de 

40 a 59 anos, com 32,0%. Enquanto a população brasileira está 

envelhecendo como o mostra o IBGE13, a população da amostra da pesquisa 

se compõe de um perfil bastante jovem em comparação com a sociedade 

brasileira. E aqui devemos considerar novamente a influência daqueles 

dois canais de divulgação, mas, também, das próprias redes de divulgação 

da pesquisa - a página do Grupo Dignidade no Facebook, por exemplo, é 

seguida em sua maioria por jovens LGBTI+14. 

 
10 Cálculo feito a partir dos dados da tabela n. 1.1.1 do relatório. 
11 Como indicamos no texto, este percentual considera as pessoas com 14 anos, pois não há dados 
desagregados neste relatório da PNAD. Entretanto, sempre que disponíveis, como no caso dos dados do 
Censo 2010, consideraremos apenas as mesmas faixas etárias utilizadas em nossa pesquisa para 
comparações com a PNAD e, por esta razão, em alguns casos, os percentuais podem estar diferentes dos 
relatórios com percentuais totais publicados pelo IBGE. 
12 Os percentuais estão sendo arredondados. 
13 Cf. <https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2019/05/22/ibge-mostra-envelhecimento-da-populacao-
no-brasil.ghtml>. 
14 Informação obtida internamente através da ferramenta Insights da própria plataforma. 
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 O IBGE define a população jovem e adolescente como sendo 

aquela entre 15 e 24 anos de idade15. O mesmo recorte é defendido entre 

pesquisadoras e pesquisadores de outros países (SAWYER; AZZOPARDI; 

WICKREMARATHNE; PATTON, 2018). Em nossa amostra, somando as 

faixas de 15 a 19 e 20 a 24 anos, as Regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste 

tiveram os maiores percentuais, sendo que cada estado ultrapassa os 50,0% 

nestas faixas juntas (com exceção de Roraima e Tocantins). Nas Regiões Sul 

e Sudeste, apenas Rio Grande do Sul e Minas Gerais passam os 50,0%. 

 Roraima registrou a população menos jovem da amostra com 

apenas 34,78% e Sergipe a mais jovem, com 70,4% da população LGBTI+ 

entre 15 e 24 anos. O estado com o maior percentual acima dos 60 anos foi 

o Mato Grosso, com 1,2%, seguido do Distrito Federal, com 1,0%. 

 

 
FIGURA 1 - DISTRIBUIÇÃO DAS FAIXAS ETÁRIAS, SEGUNDO AS UNIDADES DA FEDERAÇÃO 
FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 É importante observar ainda a distribuição etária da amostra, 

segundo as Grandes Regiões do país: 

 
 

 
15 Cf. <https://ww2.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/populacao_jovem_brasil/default.shtm>. 
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TABELA 4 - POPULAÇÃO LGBTI+, POR GRANDES REGIÕES DO BRASIL, SEGUNDO AS FAIXAS ETÁRIAS 

Faixa Etária 
Grandes Regiões (%) 

Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul 

Entre 15 e 19 anos 17,5 25,2 20,7 19,9 18,9 

Entre 20 e 24 anos 38,2 32,8 34,6 27,3 31,2 

Entre 25 e 29 anos 23,2 21,0 22,1 23,2 24,8 

Entre 30 e 39 anos 16,6 16,5 17,7 21,8 20,7 

Entre 40 e 49 anos 3,7 3,4 3,9 5,5 3,1 

Entre 50 e 59 anos 0,8 1,1 0,6 1,9 1,2 

Entre 60 e 69 anos 0,0 0,0 0,4 0,4 0,1 

70 anos ou mais 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Total Geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 A diferença entre as duas primeiras faixas (entre a faixa de 15 a 19 

anos e a de 20 a 24 anos) é menor nas Regiões Nordeste e Sudeste, com 

7,6% e 7,5%, respectivamente. Na Região Sudeste, nas faixas que vão de 20 

a 39 anos, a distribuição foi mais equilibrada que nas outras regiões do país. 

De um modo geral, como se observa na tabela acima, a população da 

amostra é bastante jovem e isso fica mais claro quando os dados são 

dispostos em gráfico: 

 

 
FIGURA 2 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR REGIÕES, SEGUNDO AS FAIXAS ETÁRIAS 
FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 
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 Tanto o Censo 2010 quanto a PNAD Contínua do 3º Trimestre de 

2018 apresentam outro cenário, com faixas etárias a partir dos 30 anos mais 

preenchidas e nenhuma faixa zerada, ao contrário do que vemos na figura 

anterior, onde as faixas superiores a 60 anos sequer alcançam 1,0%. 

 

 

IDENTIDADE DE GÊNERO 

 
 Tanto o Censo 2010 quanto a PNAD Contínua coletam e 

classificam as informações sobre “o sexo” das pessoas residentes no país. 

Contudo, com todas as mudanças que já ocorreram na sociedade brasileira 

e no mundo, “o sexo” se mostra uma categoria ultrapassada e frágil para 

produzir um levantamento mais fidedigno da população. Classificar, sem 

dúvida, é uma dentre as tarefas necessárias no nosso desejo de 

compreender o mundo e seus fenômenos. O saber da cultura ocidental, já 

nos ensinava Michel Foucault (1999), esteve amparado, até o século XVI, 

numa noção de semelhança como aquilo que permitia as classificações. 

Entretanto, as classificações não são inequívocas ou definitivas, pois como 

produto humano do conhecimento, elas retornam a si mesmas. Isto é dizer: 

conhecer o mundo é conhecer, também, as classificações que produzimos 

sobre ele. 

 Uma vasta produção científica já foi realizada sobre esta noção 

específica do “sexo” como uma categoria de classificação de pessoas e, 

neste capítulo, corroboramos as críticas que identificam tal 

empreendimento como uma produção biológica e biologizante da vida, 

como se “o sexo” fosse condicionante de todos os outros aspectos da vida 

como a orientação sexual. Por esta razão, a recusamos. Trata-se de um 

determinismo biológico que precisa ser afastado porque frágil e sem 

correspondência com a diversidade encontrada na realidade. Nesta 

perspectiva acrítica, “homem” e “mulher” seriam aquelas pessoas que 

nascem com pênis e vagina, respectivamente. Consequentemente, 

“menino veste azul e menina veste rosa”, meninos serão príncipes e 

meninas, princesas16. “O sexo” seria, para esta frágil perspectiva, um dado 

inequívoco da natureza da qual nos resta somente constata-lo. Tudo o que 

 
16 Cf. <https://youtu.be/XneG8mC5CGo>. 
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“desvia” (CFM, 1997)17 do caminho natural, seria uma perversão (PEREIRA, 

2009), um transtorno, uma patologia (OMS, 2011, p. 327)18 a ser tratada. 

 É necessário deixar bem claro: não estamos defendendo ou 

afirmando que não existam corpos que nasçam com o que em algum 

momento da História escolhemos chamar de pênis ou vagina, com 

genitálias, o conjunto dos órgãos do aparelho reprodutor. Não é disso que 

se trata. A afirmação de que “o sexo” é uma construção social, além de uma 

categoria insuficiente para classificar as pessoas, refere-se ao que fazemos 

com este “dado da natureza”, ao rol de produções discursivas que 

desencadeiam a partir desta declaração “é homem/é mulher”; é sobre 

quem e como faz estas declarações e como elas influenciam na vida direta 

das pessoas, enfim, afirmar que “o sexo” é uma construção social é buscar 

refletir sobre a “colocação do sexo em discurso”, como disse Foucault (2015, 

p. 16). 

 
Desde o século XVIII o sexo não cessou de provocar uma espécie de 
erotismo discursivo generalizado. E tais discursos sobre o sexo não se 
multiplicaram fora do poder ou contra ele, porém lá onde ele se 
exercia e como meio para seu exercício [...] a noção de “sexo” permitiu 
agrupar, de acordo com uma unidade artificial, elementos 
anatômicos, funções biológicas, condutas, sensações e prazeres e 
permitiu fazer funcionar essa unidade fictícia como princípio causal, 
sentido onipresente, segredo a descobrir em toda parte: o sexo pôde, 
portanto, funcionar como significante único e como significado 
universal [...] A pretexto de dizer a verdade, em todo lado provocava 
medos; atribuía às menores oscilações da sexualidade uma dinastia 
imaginária de males fadados a repercutirem sobre as gerações; 
afirmou perigosos à sociedade inteira os hábitos furtivos dos tímidos 
e as pequenas e mais solitárias manias; no final dos prazeres insólitos 
colocou nada menos do que a morte: a dos indivíduos, a das gerações, 
a da espécie (FOUCAULT, 2015, p. 36, 168, 60). 

 

 “O sexo”, portanto, mesmo quando aparece nos relatórios oficiais 

das pesquisas do IBGE não é somente uma constatação da realidade, antes, 

uma produção desta realidade mesma para além da ingênua “descoberta” 

do percentual de homens ou mulheres da população brasileira. “É preciso 

admitir um jogo complexo e instável em que o discurso pode ser, ao 

mesmo tempo, instrumento e efeito de poder” (FOUCAULT, 2015, p. 110), 

 
17 Cf. <https://sistemas.cfm.org.br/normas/visualizar/resolucoes/BR/1997/1482>. 
18 Cf. <https://icd.who.int/browse10/2016/en#/F64.0> e <http://www.datasus.gov.br/cid10/V2008/cid10.htm>. 
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pois nós fazemos coisas com palavras, como diria John Austin (1975). O 

próprio IBGE reconhece a pertinência da classificação (portanto, do uso da 

linguagem para classificar seres humanos) na intervenção de situações de 

desigualdade, como se observa nesse trecho: 

 
pois é para isso mesmo que as pesquisas de gênero servem, detectam 
situações ligadas ao fator gênero, e diante delas, podem se traçar 
planos distinguindo com mais clareza que tipo de ações implementar 
a fim de tentar preencher a lacuna entre homens e mulheres (IBGE, 
2015). 

 

 Em 2016, o então presidente do IBGE, Paulo Rabello de Castro, 

chegou a sinalizar que pretendia fazer o levantamento da população 

LGBTI+ brasileira (BERGAMO, 2016) e, no entanto, mais recentemente já se 

tem notícia de que este tipo de levantamento não será incluído no próximo 

Censo Demográfico (RENAUX, 2018). Como se explica, afinal, partindo da 

premissa do próprio IBGE de que as classificações e pesquisas ajudam a 

traçar estratégias de enfrentamento às desigualdades, que um grupo de 

pessoas como as travestis e trans, vítimas de extrema violência e 

expectativa de vida em torno dos 27 anos (ANTRA, 2018, p. 16) não seja, até 

hoje, considerada na elaboração atenciosa de estatísticas oficiais? 

 Os efeitos deste silêncio nós conhecemos bem: as travestis e 

pessoas trans são vítimas de extremada violência sem contar com o 

amparo do Estado Brasileiro na elaboração de políticas públicas para 

diminuir as desigualdades, assassinatos e melhorar suas condições de 

trabalho19. Só recentemente, em março de 2018, o Supremo Tribunal 

Federal (STF) reconheceu o direito das pessoas trans de alterar prenome e 

designativo de gênero no registro civil sem a necessidade de laudos, 

cirurgias ou tratamentos hormonais. Não há nada ainda decidido pelo 

Poder Legislativo e, como se sabe, uma mudança na composição dos 

ministros da Suprema Corte poderia mudar o entendimento do STF sobre 

a questão, deixando a população travesti e trans desamparada novamente. 

A própria decisão não é garantia de nada uma vez que as pessoas trans 

ainda enfrentam dificuldades para exercer este direito (ANTUNES, 2019). 

 
19 Cf. <https://g1.globo.com/economia/concursos-e-emprego/noticia/transexuais-enfrentam-barreiras-
para-conseguir-aceitacao-no-mercado-de-trabalho.ghtml>. 
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 Embora nosso objetivo não seja aprofundar esta discussão mais 

do que já fizemos, justifica-se esta breve discussão acima quando notamos 

que a categoria “sexo” exclui parte considerável da população. Na ausência 

de dados estatísticos oficiais, o Estado Brasileiro pode se desviar (para 

inverter a acusação feita às pessoas LGBTI+!) de sua obrigação em elaborar 

políticas públicas que combatam a desigualdade, a violência e que 

garantam os direitos e o pleno exercício da cidadania das pessoas LGBTI+. 

 Optamos, então, por utilizar a classificação de “identidade de 

gênero”. Entendemos que, além de ser a classificação já corrente entre o 

movimento social, ela é mais atual e inclusiva para a população LGBTI+20. 

Primeiro, porque “gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 

baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e [...] uma forma 

primária de dar significado às relações de poder” (SCOTT, 1995, p. 86). E, 

mais importante, o gênero é performativo: 

 
Esses atos, gestos e atuações, entendidos em termos gerais, são 
performativos, no sentido de que a essência ou identidade que por 
outro lado pretendem expressar são fabricações manufaturadas e 
sustentadas por signos corpóreos e outros meios discursivos. O fato 
de o corpo gênero ser marcado pelo performativo sugere que ele não 
tem status ontológico separado dos vários atos que constituem sua 
realidade. Isso também sugere que, se a realidade é fabricada como 
uma essência interna, essa própria interioridade é efeito e função de 
um discurso decididamente social e público (BUTLER, 2015, p. 235). 

 

 Nestes termos, “gênero”, diferentemente de “sexo” e/ou “sexo 

biológico” (como a própria comunidade LGBTI+ e a parte da comunidade 

acadêmica passaram a utilizar para operar uma diferenciação linguística21), 

rejeita que a identidade de gênero seja somente um dado da natureza, 

indiscutível, mas o efeito de atos, gestos e atuações que são 

performativos22. 

 

 
20 Para uma leitura sobre as diferenças entre “sexo” e “gênero” ver Mathieu (2009). 
21 E, talvez, utilizem esta diferenciação gênero/sexo biológico meramente para fins didáticos, pois “talvez o 
sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre sexo e gênero revela-se absolutamente 
nula” (BUTLER, 2015, p. 27). 
22 Para uma leitura sobre a Visão Performativa da Linguagem ver John Austin (1975); Paulo Ottoni (1990, 
2002); Kanavillil Rajagopalan (1996, 2000); James Loxley (2007); Joana Plaza Pinto (2013); Daniel do 
Nascimento e Silva e Viviane Veras (2016). 
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Dizer que o gênero é performativo significa dizer que possui uma 
determinada expressão e manifestação; já que a “aparência” do 
gênero muitas vezes se confunde com um signo de sua verdade 
interna ou inerente. O gênero está condicionado por normas 
obrigatórias que o fazem definir-se em um sentido ou outro 
(geralmente dentro de um marco binário) e, portanto, é sempre uma 
negociação de poder. Finalmente, não há gênero sem reprodução de 
normas que coloquem em risco o cumprimento ou não 
cumprimento destas normas, com o qual se abre a possibilidade de 
uma reelaboração da realidade de gênero por meio de novas formas 
(BUTLER, 2009, p. 322, tradução nossa). 

 

 Não existe “homem” ou “mulher” anteriores à linguagem. São as 

práticas, gestos, ações, performances, discursos que dão ao gênero a 

inteligibilidade que ele tem. Isto compreende, inclusive, como diz Butler, 

uma “aparência de verdade”. A “verdade” do gênero (e do “sexo/sexo 

biológico”) são, em última análise, efeitos de uma produção discursiva e 

histórica destes mesmos gêneros. “Ser algo”, é performar constantemente 

este “ser algo”. Como diz Butler: 

 
Gênero não é exatamente o que alguém ‘é’ nem é precisamente e o 
que alguém ‘tem’. Gênero é o aparato pelo qual a produção e a 
normalização do masculino e do feminino se manifestam junto com 
as formas intersticiais, hormonais, cromossômicas, físicas e 
performativas que o gênero assume (BUTLER, 2014, p. 253). 

 

 Nos termos da filósofa, gênero é uma produção contingente 

(BUTLER, 2015). Tal é esta contingência que a Suprema Corte da Índia, em 

2014, reconheceu o direito de hijras e eunucos receberem tratamento pelo 

“terceiro gênero” e de pessoas trans de decidirem sua identidade de gênero, 

como “homem”, “mulher” ou “terceiro gênero”, salvaguardando seus 

direitos sob a Constituição (ÍNDIA, 2014), mesmo quando cerca de quatro 

meses antes havia rejeitado retificar uma ordem que despenalizava a 

homossexualidade reiterando, com efeito, o entendimento da 

homossexualidade como algo “contra a ordem natural” (ÍNDIA, 2013). Em 

2018, no entanto, os juízes voltaram a descriminalizar a 

homossexualidade23. 

 
23 Cf. <https://g1.globo.com/mundo/noticia/2018/09/06/suprema-corte-da-india-decide-descriminalizar-o-
homossexualismo-no-pais.ghtml>. 
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 Por tudo isso, “identidade de gênero” mostra-se uma classificação 

mais atual, pertinente, inclusiva e útil para análises e levantamentos 

sociodemográficos da população LGBTI+, mas, também, da população 

brasileira como um todo. Esta classificação nos lembra constantemente de 

que o que ela registra se trata de uma contingência e, ainda, da própria 

disposição reguladora das classificações inclusive a de “identidade de 

gênero”, por mais bem-intencionadas que elas sejam. Dito isto, voltemos 

aos dados da pesquisa. 

 As pessoas cisgêneras foram a maioria, com 82,6%, sendo que 

homens cis representam sozinhos 62,7% deste percentual – novamente, 

este percentual tem relação com a divulgação realizada no Grindr e no site 

Põe na Roda. Chama atenção ainda as três outras opções que apareceram 

entre as mais pontuadas: “não sei” com 3,9%, “outra” com 2,3% e “nenhuma” 

com 2,1%. 

 
TABELA 5 - POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO AS IDENTIDADES DE GÊNERO 

Identidade de Gênero N. % 

Agênero 56 0,6 

Andrógino 33 0,4 

Gênero fluído 90 1,0 

Homem cis 5.595 62,7 

Homem trans 140 1,6 

Intersexual24 17 0,2 

Mulher cis 1.769 19,8 

Mulher trans 105 1,2 

Não sei 351 3,9 

Não-binário 135 1,5 

Nenhuma 186 2,1 

Outra 208 2,3 

Prefiro não responder 130 1,5 

Queer e/ou genderqueer 83 0,9 

Travesti 13 0,1 

Two-Spirit 7 0,1 

Total Geral 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 
24 No questionário constava como “Interssexual”, corrigimos a grafia aqui no livro. Também é importante 
pontuar que a intersexualidade não é uma identidade de gênero e sim uma característica biológica das 
pessoas, segundo defende o movimento intersexual. Entretanto, optamos por trazer esta opção entre as 
identidades de gênero como forma de medir sua frequência com relação as identidades de gênero 
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 As identidades que menos aparecem, com menos de 1% são two-

spirit e travestis com 0,1%, intersexuais com 0,2%, andróginas com 0,4%, 

agêneras com 0,6% e queer/genderqueer com 0,9%. As mulheres trans 

somaram menos que as opções mencionadas anteriormente juntas e as 

opções “outra”, “não sei” e “nenhuma” somaram 8,4% do total. Uma 

campanha de impulsionamento no Facebook foi realizada em outubro, 

mês final da coleta, com foco em mulheres cis e trans e, mesmo assim, não 

conseguimos mais repostas de mulheres trans. 

 O fato das opções “não sei”, “nenhuma” ou “outra” aparecerem 

entre as primeiras opções é algo que nos chama atenção. Pode demonstrar 

desde uma falta de alinhamento da comunidade com as definições de 

identidade de gênero em prática (e nem todas foram consideradas no 

questionário), mas as opções “outras” e “nenhuma” sugerem também uma 

possível rejeição das definições presentes no questionário. 

 

 
FIGURA 3 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO LGBTI+ POR REGIÕES, SEGUNDO AS IDENTIDADES DE GÊNERO 
FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Na distribuição por Grandes Regiões, as pessoas two-spirit estão 

mais distribuídas que as demais identidades de gênero, mas como o 

número absoluto destas é de apenas 7, a percepção do gráfico fica alterada. 

Do mesmo modo, as Regiões Sudeste e Sul dominam, naturalmente, como 
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era esperado a partir dos percentuais analisados no tópico “Estados e 

Regiões”. Com exceção também das pessoas two-spirits, as demais 

identidades ultrapassam, juntas, os 50,0% nestas duas Regiões. 

 Como em todas as identidades de gênero São Paulo também foi o 

estado que teve maior percentual, passemos aos próximos da lista: entre as 

travestis o segundo estado com mais respostas foi Santa Catarina, com 

15,4%. Já entre as pessoas queer/genderqueer, o segundo grupo em 

importância morava no Paraná, sendo 20,5% do total deste estado. O Paraná 

também foi o segundo estado entre mulheres trans com 14,3%, mulheres 

cis com 15,1%, homens trans com 18,6%. O Paraná empata com São Paulo e 

Ceará entre as pessoas andróginas, com 18,2% em cada estado. Já entre as 

pessoas não-binárias e as agêneras, depois de São Paulo, o estado com o 

maior percentual de respostas é o Rio de Janeiro com 13,3% e 14,3%, 

respetivamente. Minas Gerais é o segundo estado com mais respostas entre 

homens cis, sendo 10,2% do total desta identidade neste estado. No caso 

das pessoas intersexuais houve empate entre Rio de Janeiro, Paraná e Minas 

Gerais com 11,8% do total de respostas deste grupo. Pessoas de gênero 

fluído também empataram em Minas Gerais e Paraná com 10,0%. 

 Tanto o Censo 2010 quanto a PNAD Contínua do 3º Trimestre de 

2018 mostram uma população mais equilibrada que nossa amostra entre 

homens e mulheres. Enquanto as mulheres somaram 51,6% no Censo 2010 

e 51,7% na PNAD Contínua, em nossa amostra elas somam apenas 25,2% - 

somadas as mulheres cis, trans e travestis. Mesmo se considerássemos 

apenas mulheres e homens cis, elas seriam 24,0% em grupo hipotético 

formado apenas pelas pessoas cisgêneras. 

 No Censo 2010, tanto por Regiões quanto por estados a 

proporção entre homens e mulheres não tem tanta diferença. Já em nossa 

amostra, a Região Centro-Oeste é aquela que teve maior percentual de 

respostas de homens (cis e trans), com 81,6%, e a Região Sul a que teve 

menor percentual, mas, ainda assim, com 68,1% – bastante superior à média 

do IBGE de qualquer forma. Quanto aos estados, aqueles com menor 

percentual de homens foram Acre, Rondônia e Paraná, com 61,1%, 62,2% e 

63,6%, respectivamente. Assim, nem mesmo nestes estados as mulheres 

(cis, trans e travestis) alcançaram à média nacional de 51,6%. A diferença 

chega a 90,1% de homens e 9,9% de mulheres no Mato Grosso do Sul. 
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 No cruzamento com as faixas etárias destacamos alguns pontos: 

tirando aquela entre 15 e 19 anos, em todas as outras o percentual dos 

homens num grupo entre eles e as mulheres passou os 70,0%. 

 Se considerarmos agora toda a base e opções de identidades, 

entre as pessoas de gênero fluído a maioria está entre 15 e 19 anos, sendo 

46,7% das pessoas de gênero fluído somente nesta faixa etária. Já entre 

homens cis, mulheres cis, pessoas não-binárias, homens trans, 

queers/genderqueers, andróginas e two-spirits, a maioria respondeu ter 

entre 20 e 24 anos. Entre as pessoas agêneras e intersexuais, a maioria 

respondeu ter entre 25 e 29 anos. Já entre as mulheres trans e travestis a 

maioria respondeu ter entre 30 e 39 anos. No caso das travestis o 

percentual chegou a 46,2% do grupo nesta faixa etária – importante lembrar 

que em números absolutos foram 13 pessoas travestis que responderam a 

pesquisa. Ainda assim, chama atenção o alto percentual nesta faixa etária. 

Entre as mulheres trans, que foram 105 em números absolutos, temos: 

25,7% que respondeu ter entre 30 e 39 anos, seguidas de 21,0% entre 25 e 

29 anos. Depois 18,1% entre 20 e 24 anos e, empatadas com 14,3% as faixas 

entre 15 e 19 anos e 40 e 49 anos. Estes percentuais das mulheres trans nos 

chama atenção especialmente se considerarmos uma estimativa da 

expectativa de vida entre pessoas trans e travestis de 35 anos, segundo a 

ANTRA (2018). Isto, claro, não contradiz os dados da ANTRA, mas sugere 

que as pessoas trans e travestis alcançadas pela divulgação da pesquisa 

estavam concentradas nestas faixas25. 

 Com os maiores percentuais entre a população jovem (de 15 a 24 

anos) destacam-se as pessoas de gênero fluído, andróginas e não-binárias, 

com 81,1%, 69,7% e 69,6%, respectivamente. Estas identidades estão 

consideravelmente acima da média geral da amostra, de 52,1%. Mesmo 

somando os percentuais destas duas faixas iniciais, as mulheres trans e 

travestis ainda ficaram como os grupos menos jovens da pesquisa, com 

32,4% e 23,1%, respectivamente. 

 

 

 

 
25 Pela experiência do IBDSEX e do Grupo Dignidade em projetos de testagem de HIV na cidade de Curitiba, 
em 2018, as mulheres trans e travestis que mais encontramos durante as abordagens para testagem estão 
nas faixas anteriores. (Informação interna, obtida com as bolsistas e coordenadoras dos projetos no ano de 
2018). 
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ORIENTAÇÃO SEXUAL 

 
 Sabemos a situação de extrema violência e desigualdade que 

acompanha a comunidade LGBTI+ durante toda a vida. Crianças e 

adolescentes LGBTI+ sofrem com um ambiente educacional inseguro 

(ABGLT, 2016) e, neste contexto, evadem mais da educação formal que 

heterossexuais, o que gera menos qualificação para o trabalho formal, 

especialmente no caso das pessoas trans e, com efeito, o ambiente inseguro 

da escola se replica no trabalho (BELLONI, 2016). Faltam ações estruturadas 

com os princípios da universalidade, integralidade e equidade e, 

principalmente, previsão orçamentária. Do contrário “as propostas de 

combate à homofobia e de promoção da cidadania da população LGBT, 

inclusive no âmbito da saúde, configuram-se até o momento como um 

conjunto de boas intenções” (MELLO; PERILO; BRAZ; PEDROSA, 2011, p. 22). 

Não bastasse isso, “a cada 26 horas um LGBT+ é assassinado ou se suicida 

vítima da LGBTfobia, o que confirma o Brasil como campeão mundial de 

crimes contra as minorias sexuais” (OLIVEIRA; MOTT, 2020, p. 13). Por estas 

razões, a orientação sexual é uma informação de extrema sensibilidade e 

importância de ser levantada na população brasileira. 

 Não há dados oficiais sobre as orientações sexuais da população 

geral, como sabemos, mas dois levantamentos se destacaram nos 

noticiários brasileiros. O primeiro é o próprio Censo 2010: segundo o IBGE, 

as uniões homoafetivas “corresponderam a 0,1% do total, algo em torno de 

60.000 unidades domésticas no País”, diz o relatório (IBGE, 2010a, p. 99). 

Este número, no entanto, não serve para uma comparação com as 

orientações sexuais da população, pois o censo registrou apenas casais 

homoafetivos. O segundo levantamento é a pesquisa Mosaico 2.0 realizada 

em 2016 com recorte de 3 mil pessoas: a atualização da pesquisa que já 

havia sido realizada em 2008 mostrou que entre os homens entrevistados 

9% eram gays e 3% bissexuais. Entre as mulheres, 6% eram lésbicas e 4% 

bissexuais. Neste Mosaico 2.0, embora faltem outas orientações sexuais, 

temos uma breve noção da frequência da diversidade sexual na população. 
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TABELA 6 - POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES SEXUAIS 

Orientação Sexual N. % 

Assexual 36 0,4 

Bissexual 1.572 17,6 

Gay 5.678 63,7 

Heterossexual 111 1,2 

Lésbica 962 10,8 

Não sei 75 0,8 

Nenhuma 9 0,1 

Outra 38 0,4 

Pansexual26 411 4,6 

Prefiro não responder 26 0,3 

Total Geral 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Em nossa amostra, o maior percentual de respostas foram os gays, 

com 63,7% – dado esperado pela quantidade de homens que responderam 

à pesquisa27. Em seguida as pessoas bissexuais aparecem com 17,6% e 

depois as lésbicas com 10,8%. 

 Ignorando as demais orientações sexuais e identidades de gênero 

para efeitos de uma comparação com a pesquisa Mosaico 2.0, temos: 

enquanto em nossa amostra o percentual de gays e bissexuais entre os 

homens (cis + trans) é de 85,3% e 10,7%, respectivamente, na Mosaico 2.0 

essa proporção é de 75% e 25%. Já entre as mulheres (cis + trans + travestis), 

nossa amostra apresenta um percentual mais próximo entre as lésbicas e 

 
26 No questionário constava como “Panssexual”, corrigimos a grafia aqui no livro. 
27 Entre as pessoas que informaram “gay” como orientação sexual, além dos homens cis (85,8%), temos: 
mulheres cis (0,2%), mulheres trans (0,1%), pessoas agêneras (0,4%), andróginas (0,3%), de gênero fluído 
(0,7%), “não sei” (4,2%), não-binárias (0,8%), “nenhuma” (2,5%), “outra” (2,4%), “prefiro não responder” (1,4%), 
queers/genderqueers (0,7%), travestis e two-spirits (0,04%). Optamos por não retirar da amostra algumas 
possíveis inconsistências (mulheres trans que responderam “gay” como sua orientação sexual, por 
exemplo), pelas seguintes razões: a) estamos considerando possíveis erros de preenchimento. Como a 
divulgação e o questionário deixavam claro que tratava-se de um levantamento do Perfil da População 
LGBTI+ brasileira e como já excluímos da base pessoas cis heterossexuais, o aparecimento destes casos 
pode ser um erro de preenchimento na opção de identidade de gênero ou orientação sexual e; b) apesar de 
ativistas e militantes com mais participação e acesso aos discursos que elaboram e instituem estas 
identidades de gênero e orientações sexuais – como o Manual de Comunicação LGBTI+ (REIS, 2018), para 
dar um exemplo – existem pessoas que fazem usos diferentes destas classificações. Nos levantamentos 
das candidatas e candidatos para a Plataforma LGBTI+ Eleições 2018, da Aliança Nacional LGBTI+, pudemos 
observar, por exemplo, como algumas mulheres trans ou travestis se identificavam como “gays”, 
exatamente como ocorreu em alguns casos na amostra. Assim, embora para a grande parcela das pessoas 
LGBTI+ e dos ativistas e militantes estas identidades possam parecer muito bem delineadas, algumas 
pessoas fazem combinações não previstas nestes manuais como é o caso de quem respondeu não ter 
“nenhuma” identidade de gênero, mas “gay” como orientação sexual. Mantivemos estas respostas por conta 
disso, mas, também, para que fiquem registradas estas combinações não previstas e que isso nos instigue 
a investigações futuras. 
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bissexuais, sendo 44,5% e 39,5%, respectivamente. Na Mosaico 2.0 os 

percentuais correspondentes são 60% e 40%. 

 Entre mulheres a amostra apresenta mais bissexuais que entre 

homens. São elas que puxam o percentual de pessoas bissexuais da 

pesquisa para a segunda posição, inclusive. Medimos também as pessoas 

assexuais. Elas representam 0,4% do total de respostas e pontuaram 

igualmente (0,1%) entre homens cis, mulheres cis, pessoas não-binárias e 

agêneras. 

 Na visão por regiões, se ignorada a Região Sudeste que, como já 

vimos, influenciou o número total de respostas, tivemos mais participações 

de bissexuais e gays na Região Nordeste sendo 22,2% e 21,0%, 

respectivamente. A Região Norte é a segunda em maior número de 

participações entre quem escolheu a opção “prefiro não responder”, com 

19,2%. Em relação à opção “nenhuma” as Regiões Norte, Nordeste, Centro-

Oeste e Sul tiveram o mesmo percentual de participações, 11,1%. Já entre 

pessoas pansexuais, o segundo maior percentual de respostas foi na Região 

Sul, 22,4%. 

 Segmentando por estados, entre quem respondeu morar no Acre, 

lésbicas e pansexuais tiveram o mesmo percentual de 9,1%. Lésbicas 

passam o percentual de bissexuais apenas entre quem respondeu morar 

em Rondônia e Tocantins e quase empatam entre quem morava em Santa 

Catarina. Já entre quem respondeu ser bissexual, desconsiderando São 

Paulo, os maiores percentuais foram Paraná e Rio de Janeiro, com 11,2% e 

11,0%, respectivamente. O mesmo ocorreu entre as lésbicas, sendo 15,7% e 

9,0% os percentuais correspondentes. Entre quem marcou “prefiro não 

responder”, o Pará somou 11,5% e em seguida o Amapá, Rio de Janeiro e 

Distrito Federal com 7,7% cada. Entre assexuais, o estado com maior 

percentual de respostas depois de São Paulo foi o Rio Grande do Sul com 

13,9%. Já entre quem escolheu a opção “nenhuma” como orientação sexual, 

22,2% respondeu que morava em Minas Gerais. Minas também é o segundo 

estado entre quem informou ser gay, com 10,5%. 

 Em uma visão por faixa etária, temos: entre quem informou ser 

pansexual, o maior percentual de respostas foi de jovens (15 a 24 anos), 

sendo 78,3%. Os jovens também foram maioria entre quem respondeu 

“não sei” e bissexuais, com 77,3% e 70,6%, respectivamente. Ficam ainda 

bem acima da média de jovens (51,1%) as pessoas assexuais e as que 

marcaram “nenhuma” com 66,7% cada - sendo que entre esta última foram 
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55,6% somente na faixa entre 20 e 24 anos. Entre quem informou “não sei” 

a faixa com maior percentual foi de 15 a 19 anos, com 49,3%. Entre as 

pessoas pansexuais também há um alto percentual nas faixas iniciais 

(78,3%) e a faixa entre 15 e 19 anos representou 45,0% das respostas entre o 

grupo. 

 Enquanto nas identidades de gênero o percentual de pessoas que 

responderam “não sei”, “nenhuma” e “outra” somaram 8,4% do total geral, 

nas orientações sexuais as mesmas opções somaram apenas 1,4%. Parece 

haver mais certeza quanto a orientação sexual do que a identidade de 

gênero, portanto. 

 Se considerarmos apenas estas pessoas que responderam “não 

sei”, “nenhuma” e “outra” como um grupo e aquelas que responderam as 

outras orientações (exceto a opção “prefiro não responder”) como outro, 

temos: 68,0% da população jovem no primeiro grupo contra 50,9% no 

segundo. Mesmo representando menos no total geral que no caso das 

identidades de gênero como falamos no parágrafo anterior, chama atenção 

este alto percentual de pessoas jovens no primeiro grupo de orientações 

sexuais “menos identitárias”. Isso nos sugere que as pessoas mais jovens da 

comunidade possam estar menos apegadas às noções de identidades fixas. 

Considerando essa hipótese, são necessários estudos que aprofundem esta 

relação da comunidade com as categorias de identidades de gênero e 

sexuais, de modo a investigar inclusive a incidência dos discursos na 

criação e/ou combinação destas identidades na vida concretas das pessoas 

LGBTI+, para compreendermos o que faz as pessoas mais jovens 

responderem por estas opções “menos identitárias”, por assim dizer. 

 Butler já nos alertou sobre os problemas de pensar a categoria de 

identidade como algo rígido e, pior, como um fundamento necessário para 

a ação política. Diz a autora: 

 
Em outras palavras, a construção política do sujeito procede 
vinculada a certos objetivos de legitimação e de exclusão, e essas 
operações políticas são efetivamente ocultas e naturalizadas por uma 
análise política que toma as estruturas jurídicas como seu 
fundamento. O poder jurídico “produz” inevitavelmente o que alega 
meramente representar; consequentemente, a política tem de ser 
preocupar com essa função dual do poder: jurídica e produtiva 
(BUTLER, 2015, p. 19). 
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 Nossa expressão anterior, “menos identitárias”, portanto, não 

deve de forma alguma ser encarada como um problema a ser resolvido 

entre estas pessoas mais jovens da comunidade. Talvez estejamos diante 

de novas formas de articular a ação política sem esta necessidade fabricada 

de uma identidade que lhe dê fundamento. Daí a necessidade de 

aprofundar esta discussão. Qualquer tentativa teórica que tente resolver 

esta questão, tratá-la como um problema ou um cálculo que não possa 

resultar negativo ou em contradições, está justamente reiterando o 

processo mesmo que cria estas necessidades e depois oculta este processo 

como uma necessidade a priori, como nos alertou Butler na citação 

anterior. Afinal, seguindo Teresa De Lauretis (1994, p. 228), a teoria, 

enquanto discurso institucionalizado, também produz gêneros e 

identidades. 

 Embora não tenha se utilizado do conceito “identidade”, desde 

Freud sabemos que ela é o resultado de um processo de identificações e 

reconhecimentos que são, desde sempre, ambivalentes. 

 
Identidade, do ponto de vista psicanalítico, é uma forma de 
subjetivação. O que é que é forma de subjetivação? Forma de 
subjetivação é todo processo psicológico que faz com que nós 
tenhamos autoconhecimento e autoconsciência de quem somos. A 
Identidade é uma forma de subjetivação particular porque ela nos 
permite ter acesso e aceder aquilo que a gente sente e vive como 
sendo nossa unidade. Existem outras formas de subjetivação: sonhos, 
atos falhos, impulsos, lembranças, sentimentos, tudo isso são formas 
de subjetivação. São maneiras que o psiquismo tem de marcar nossa 
singularidade e nossa idiossincrasia. Nenhuma delas, no entanto, é tão 
potente para nos dar o sentimento de unicidade (COSTA, 2019). 

 

 Mas falar em sentimento de unicidade não significa dizer que a 

identidade é unicidade em si. A orientação sexual enquanto identidade 

sexual é um processo subjetivo de inúmeras identificações e 

reconhecimentos ao longo da vida, algo que Butler chamou de campo de 

inteligibilidade: 

 
Quando falamos sobre o campo da inteligibilidade de gênero, 
estávamos falando sobre instituições, categorias e linguagens 
existentes que podem fazer com que o gênero tenha sentido. O 
reconhecimento é uma relação intersubjetiva, e, para um indivíduo 
reconhecer o outro, ele tem que recorrer a campos existentes de 
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inteligibilidade. Mas o reconhecimento também pode ser o lugar 
onde os campos existentes de inteligibilidade são transformados. 
Assim, se perguntarmos como nos deslocamos de um campo de 
inteligibilidade a outro, quero dizer que é possível pedir para ser 
reconhecido de uma maneira que, pelo menos inicialmente, é 
ininteligível: as pessoas dizem que não posso fazer isso, “não sei o que 
você está dizendo, não faz sentido, eu recuso”. Mas é marcar posição 
no campo da inteligibilidade, revisá-lo e expandi-lo, de modo que 
uma nova forma de reconhecimento seja possível. Ou o indivíduo 
pode dizer: “não quero ser reconhecido por meio de nenhum dos 
termos que você tem”, e nesse ponto aquele campo de inteligibilidade 
é recusado e uma distância crítica se estabelece. Invocamos campos 
de inteligibilidade quando reconhecemos outros, mas também 
podemos retrabalhá-los ou resistir a eles no curso de novas práticas 

de reconhecimento (BUTLER, 2010, p. 168). 
 

 De modo que as classificações “menos identitárias” podem ser 

novas formas de pedir por reconhecimento que, inicialmente, nos 

parecem ininteligíveis, como colocou Butler. Igualmente, podem ser 

formas possíveis de revisar ou expandir o campo de inteligibilidade que dá 

às orientações sexuais suas possibilidades políticas e sociais e, seja teórica 

ou politicamente, temos de estar atentas e atentos. 

 A orientação sexual como identidade única, rígida e completa é 

uma fantasia, um “efeito de sujeito”, para acompanhar Butler (1997). Assim, 

não devemos buscar no interior de nós mesmos uma identidade, nem 

mesmo ter como objetivo produzi-la como unidade, tampouco cobrar das 

pessoas que encontrem, finalmente, esta unidade em uma orientação 

sexual. Ademais, este assunto não é tão novo quanto aparenta. Em 1979, Ney 

Matogrosso já esboçava a ideia de “sem rótulos” (MATOGROSSO, 1979), que 

voltaria a afirmar em 2017 (MATOGROSSO, 2017) e causar tanta polêmica 

(ESSINGER, 2017). 

 No entanto, estes processos de subjetivação “menos identitários” 

podem gerar interessantes questões com as quais inclusive podemos 

aprender e que só nos resta deixar como provocação: Que processos de 

subjetivação são estes que resultam nestas categorias “menos identitárias”? 

Que campos de inteligibilidade estão sendo criados para que estas 

combinações sejam possíveis? Que efeitos estes processos têm sobre as 

construções dos desejos? Como estas novas identidades podem nos 

ensinar a articular a ação política por direitos e dignidades LGBTI+? 
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ESCOLARIDADE 

 
 A maior parte das pessoas que responderam esta pesquisa 

possuíam ensino superior incompleto, sendo 30,6%, seguidas de quem 

possuía ensino superior completo com 20,2% e ensino médio completo 

14,4%. Embora não tenhamos elaborado uma questão sobre evasão escolar, 

importante de ser averiguada especialmente no caso das pessoas trans, 

pelo nível de escolaridade completo poderíamos estimar a distribuição 

desta escolaridade na comunidade por identidades, faixas etárias e/ou 

orientações sexuais. 

 
TABELA 7 – POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO OS NÍVEIS DE ESCOLARIDADE 

Nível de Escolaridade N. % 

Ensino Fundamental Incompleto 58 0,7 

Ensino Fundamental Completo 99 1,1 

Ensino Médio Incompleto 673 7,5 

Ensino Médio Completo 1.285 14,4 

Ensino Técnico Incompleto 136 1,5 

Ensino Técnico Completo 302 3,4 

Ensino Superior Incompleto 2.726 30,6 

Ensino Superior Completo 1.805 20,2 

Especialização Incompleta 330 3,7 

Especialização Completa 787 8,8 

Mestrado Incompleto 240 2,7 

Mestrado Completo 260 2,9 

Doutorado Incompleto 124 1,4 

Doutorado Completo 58 0,7 

Pós-Doutorado Incompleto 9 0,1 

Pós-Doutorado Completo 26 0,3 

Total Geral 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Chama atenção o alto percentual de pessoas com nível de pós-

graduação (especialização + mestrado + doutorado + pós-doutorado) 

completo (12,7%) e incompleto (7,9%), sendo que juntos somaram 20,6% do 

total da amostra. Em conjunto com as pessoas que tinham ensino superior 

completo, o percentual sobe para 40,8% da amostra. 

 Enquanto na amostra do Censo 2010 (IBGE, 2010b, p. 61), 

considerando somente as pessoas com 25 anos ou mais de idade, “11,3% 
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tinham pelo menos curso superior de graduação completo”, em nossa 

amostra este percentual foi de 70,0% (considerando graduação e pós-

graduação juntas. Todavia, mesmo se considerássemos apenas o nível 

superior completo, este percentual seria maior que na sociedade: 31,3% do 

total da amostra). Daquelas 70,0%, 17,4% tinham especialização completa, 

5,8% mestrado completo, 1,3% doutorado completo e 0,6% pós-doutorado 

completo. Apenas 1,1% da amostra não tinha ensino médio completo. 

 Na visão por identidade de gênero, temos: o nível de escolaridade 

entre mulheres (cis + trans + travestis) e homens (cis + trans) é praticamente 

igual no mesmo recorte de 25 anos ou mais. O percentual que tinha pelo 

menos ensino superior completo entre elas foi de 72,8% e entre eles, 72,6%. 

No entanto, se dividirmos estas identidades em grupos de pessoas cis e 

trans há uma mudança considerável: 73,7% do grupo de homens cis e 

mulheres cis tinham pelo menos ensino superior completo; enquanto o 

percentual cai para 42,2% no grupo formado por homens trans, mulheres 

trans e travestis. Nas demais identidades trans somadas este percentual cai 

mais ainda para 28,2%. O restante composto pelas opções “não sei”, 

“nenhuma”, “outra” e “prefiro não responder” somaram 52,5%. 

 Na amostra da população brasileira do Censo 2010 apenas 12,5% 

das mulheres e 9,9% dos homens tinham ensino superior completo (IBGE, 

2010b, p. 61). Mesmo se ignorássemos os níveis de pós-graduação de nossa 

amostra – e ao fazer este exercício precisamos ter em mente que se a opção 

mais alta fosse “Ensino Superior Completo” certamente as pessoas a 

escolheriam na falta das outras -, teríamos, então: 55,0% entre as mulheres 

e 53,1% entre os homens com ensino superior; ou 54,8% entre mulheres cis 

e homens cis, e 26,4% entre mulheres trans, homens trans e travestis. 

 Já na visão por orientação sexual também considerado o recorte 

de 25 anos ou mais, no geral as lésbicas tinham mais nível educacional que 

os gays: 73,7% delas tinham pelo menos ensino superior completo 

enquanto entre os gays o percentual foi de 71,3%. Entre as pessoas 

bissexuais, que em números absolutos ultrapassam as lésbicas, o 

percentual foi de 67,7%. Na comparação com gays e bissexuais, as lésbicas 

tiveram os maiores percentuais até o nível de mestrado, no entanto, nos 

níveis mais altos de escolaridade os gays tiveram maiores percentuais que 

as lésbicas. Entre gays 11,8% tinham pelo menos mestrado completo, entre 

lésbicas este percentual foi de 8,1% e entre bissexuais foi 10,0%. 
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 Enquanto no Censo 2010 a população mais jovem do Brasil tem o 

menor percentual de pessoas sem instrução e com ensino fundamental 

incompleto e este percentual vai aumentando de acordo com a faixa etária 

– o que sugere que “o aumento da escolarização ao longo do tempo é um 

fator importante que vem impulsionando o crescimento do nível de 

instrução da população” (IBGE, 2010b, p. 62) -, em nossa amostra algumas 

das faixas superiores sequer tiveram respostas de pessoas sem instrução 

ou com fundamental incompleto. Apenas as faixas entre 25 e 49 

registraram casos que em números absolutos não passaram de 2. 

 
TABELA 8 - COMPARATIVO PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E CENSO 2010, POR NÍVEL DE 
ESCOLARIDADE, SEGUNDO AS FAIXAS ETÁRIAS 

Faixa Etária 

Sem instrução e fundamental 
incompleto (%) 

Superior completo 
(%) 

Amostra 
LGBTI+ 2018 

Censo 2010 Diferença 
Amostra 

LGBTI+ 2018 
Censo 2010 Diferença 

Entre 25 e 29 anos 0,1 28,2 -28,1 64,0 13,0 51,0 

Entre 30 e 39 anos 0,1 39,3 -39,2 74,3 12,9 61,4 

Entre 40 e 49 anos 0,3 48,7 -48,4 77,6 11,8 65,8 

Entre 50 e 59 anos 0,0 57,2 -57,2 79,8 11,2 68,6 

Entre 60 e 69 anos 0,0 70,2 -70,2 90,0 8,5 81,5 

70 anos ou mais 0,0 80,1 -80,1 50,0 4,9 45,1 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E IBGE, CENSO DEMOCRÁFICO 2010 
NOTA: A amostra do Censo 2010 considera os níveis de graduação e pós-graduação juntos. Assim inferimos 
a partir do uso da expressão “pelo menos nível superior de graduação concluído” que o IBGE fez nos gráficos 
e tabelas de seu relatório (IBGE, 2010b, p. 61-68). Por esta razão, consideramos aqui as repostas comadas 
entre graduação e pós-graduação na coluna “Superior Completo”. 

 

 Isso pode sugerir que, salvo as distorções das poucas respostas 

em faixas etárias superiores, se na sociedade brasileira quanto mais avança 

a idade maior é o percentual de pessoas que não tiveram acesso à educação 

formal, em nossa amostra este cenário não se repete. Pelo contrário, se 

observarmos os níveis de pós-graduação juntos (de especialização 

completa até pós-doutorado), entre as pessoas da faixa etária de 25 a 29 

anos 24,5% tinham pós-graduação e este percentual vai aumentando na 

medida que a idade também. Como se vê, a população LGBTI+ têm nível de 

escolaridade superior à média da população brasileira. 
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ESTADO CIVIL 

 
 A maioria das pessoas que responderam à pesquisa estavam 

solteiras, sendo 63,1%. Considerando as que estão namorando como 

solteiras (havia também a opção “namorando”, embora não seja um estado 

civil oficial), o percentual chega a 85,5%. Somadas, as opções “amigada ou 

amigado”, “casada ou casado” e “em união estável” somaram 13,3% do total 

da amostra. 

 No Censo 2010 o número de casais homoafetivos foi de “0,1% do 

total de unidades domésticas, algo em torno de 58 000 no País [...] 53,8% 

eram constituídas entre mulheres e 46,2% entre homens” (IBGE, 2010c, p. 

71). 

 O STF só reconheceu as uniões homoafetivas como entidade 

familiar em maio de 2011 (BRASIL, 2011). Tal decisão foi inclusive 

reconhecida como patrimônio documental da humanidade pelo Comitê 

Nacional do Brasil do Programa Memória do Mundo, da Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)28. Dois 

anos depois, em maio de 2013, o Conselho Nacional de Justiça aprovou uma 

resolução que determinava que os cartórios se habituassem a celebrar as 

uniões entre pessoas do mesmo gênero ou converter as uniões estáveis em 

casamentos (BRASIL, 2013). Neste mesmo ano de 2013, o IBGE voltou a 

medir as uniões homoafetivas através da pesquisa “Estatísticas do Registro 

Civil”, identificando 0,4% de casais formados por pessoas do mesmo 

gênero (IBGE, 2013, p. 42). Já em 2017, embora o número total de 

casamentos tenha tido queda de 2,3% em relação a 2016, houve 

crescimento de 10,0% nos casamentos homoafetivos em relação ao mesmo 

ano (IBGE, 2017, p. 4). Além do aumento natural ao longo dos anos, chama 

atenção ainda o aumento do número em mais de 100% no ano da decisão 

do CNJ. 

 Em nossa amostra, a proporção entre casais gays e lésbicas, 

considerando apenas estes dois grupos e apenas as pessoas casadas, 

amigadas ou em união estável, foi de 78,5% de gays e 21,5% de lésbicas – 

isso se dá, evidentemente, também pela proporção de homens que 

responderam a pesquisa. Como as pessoas bissexuais são em grande parte 

 
28 Cf. <http://www.stf.jus.br/portal/cms/verNoticiaDetalhe.asp?idConteudo=398482&caixaBusca=N>. 
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mulheres, trazendo também este grupo para a comparação ficaria: gays 

67,9% dos casais, lésbicas 18,6% e bissexuais 13,5%. 

 Na visão por orientação sexual, no entanto, o cenário muda: entre 

as pessoas lésbicas 21,5% eram casadas, amigadas ou estavam em união 

estável, entre gays 13,3% e entre bissexuais 9,6%. Entre as pessoas assexuais 

está o maior percentual de solteiras, sendo 83,3% do grupo. Entre todas as 

orientações sexuais as pessoas solteiras foram o maior percentual, mas 

entre as lésbicas a diferença entre solteiras e namorando foi a menor, 

apenas 4,8%. Entre as lésbicas foi maior também o percentual namorando, 

sendo 36,0%. O menor percentual namorando foi entre assexuais, sendo 

11,1%. 

 Considerando agora identidades de gênero, entre as travestis está 

o maior percentual de separadas, sendo 15,4% do grupo (em números 

absolutos, 2). Este foi o mesmo percentual de casadas, amigadas e/ou em 

união estável entre as travestis, no entanto, as mulheres trans foram as que 

mais tiveram respostas neste grupo, sendo 21,0%. Pessoas solteiras e 

namorando foram maioria entre two-spirits, gênero fluído e andróginas, 

todas acima dos 90%, e minoria entre travestis com 69,2%. Considerando 

apenas a opção namorando, as mulheres cis foram as que mais tiveram 

respostas para esta opção, sendo 32,6%. 

 As pessoas solteiras também foram o maior percentual em todos 

os níveis de escolaridade. Entretanto, quanto mais elevado o nível de 

escolaridade maior o percentual de pessoas que se declaram casadas, 

amigadas e/ou em união estável. Do nível de ensino superior completo 

adiante o percentual passa dos 19,1%. Entre as pessoas com doutorado 

completo ou pós-doutorado completo os percentuais foram 39,7% e 42,3% 

de casais, respectivamente. Entre quem respondeu ter ensino superior 

incompleto o percentual de pessoas solteiras e namorando foi de 90,5%, já 

quem tinha ensino superior completo este percentual caiu para 79,7%. 

 

 

AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL 

 
 Coletamos a autodeclaração étnico-racial utilizando como 

modelo as opções de classificação do Censo 2010 para permitir 

comparações entre as amostras. Como avisa o relatório do IBGE: 
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A questão da identificação das características étnico-raciais apresenta 
desafios conceituais e metodológicos. Essa questão se torna evidente 
em países com populações crescentemente diversificadas na sua 
composição, fruto de processos variados não só de imigração como 
de interrelações étnico-raciais. Nesse sentido, as categorias de 
classificação da cor ou raça da população tornam-se elementos 
cruciais para a codificação dos diferentes grupos étnicos. A 
quantificação e a caracterização nos Censos Demográficos da 
população do Brasil, segundo a sua cor ou raça, é fundamental para o 
conhecimento da sua diversidade e para o estudo das relações inter-
raciais (IBGE, 2010a, p. 75). 

 

 Vale ressaltar os problemas envolvidos nas classificações 

utilizadas. Além daquelas utilizadas no questionário do IBGE29 para o Censo 

de 2010, optamos por incluir as opções “não sei”, “prefiro não declarar”, 

“outras” e “nenhuma”. Como a resposta se trata de uma autodeclaração 

queríamos medir, assim, a ausência dela. Já a opção “preta” modificamos 

para “preta/negra” após uma consulta com algumas pesquisadoras, 

pesquisadores e ativistas/militantes de nossa rede de contatos. 

 As classificações correspondem ao contexto social em que são 

criadas. Como bem pontua o cientista político Luiz Augusto Campos: 

 
Até bem pouco tempo atrás, não era de bom tom referir-se a não 
brancos com termos enfáticos como “negro”. O mito da democracia 
racial gozava de tanta legitimidade que soava “politicamente 
incorreto” ressaltar as clivagens de cor ou raça em situações 
amigáveis. Apesar de sempre ter feito parte do vocabulário corrente, 
o termo “negro” funcionava como uma espécie de xingamento, o que 
tornava seus equivalentes eufemísticos (“preto”, “pretinho”, “mulato”, 
“escuro” etc.) bem mais palatáveis (CAMPOS, 2013, p. 81). 

 

 Na consulta que fizemos (o grupo inclui um pesquisador e uma 

pesquisadora de questões raciais e três ativistas/militantes do movimento 

negro LGBTI+), a inclusão da opção “negra” foi solicitada como forma de 

contemplar a demanda da maior parte dos movimentos sociais negros que 

entendem que o uso desta palavra é uma importante maneira de reafirmar 

positivamente as características étnico-raciais desta população e, com 

efeito, refletir sobre a desigualdade social que a atinge. É importante dizer 

 
29 As opções são, na mesma ordem do questionário: Branca, Preta, Amarela, Parda e Indígena. 
Cf. <https://censo2010.ibge.gov.br/images/pdf/censo2010/questionarios/questionario_amostra_cd2010.pdf>. 
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ainda que foi sugerido por uma destas pessoas que constasse apenas a 

opção “negra” e fosse retirada a “parda”. Todavia, optamos por mantê-la por 

duas razões: 1) para que uma comparação com a amostra do IBGE fosse 

possível e; 2) tendo em vista que as pessoas LGBTI+ são parte da população 

brasileira e que 41,6% dela se identificou como parda no último Censo, 

entendemos que excluir totalmente a opção poderia gerar dúvidas no 

preenchimento do questionário. 

 Estamos cientes das problematizações e disputas teóricas e 

políticas em torno da classificação étnico-racial da população brasileira e 

especialmente da população LGBTI+ onde o debate e as discussões com 

recortes raciais são ainda insuficientes. Os casos em que estas 

classificações se mostram insuficientes ou aplicadas de modo controverso 

estão amplamente documentados na literatura. Um exemplo é o relato da 

escritora negra Sueli Carneiro sobre a história do registro de nascimento 

de sua filha: 

 
Insisto em contar a forma pela qual foi assegurada, no registro de 
nascimento de minha filha Luanda, a sua identidade negra. O pai, 
branco, vai ao cartório; o escrivão preenche o registro e, no campo 
destinado à cor, escreve: “branca”. O pai diz ao escrivão que a cor está 
errada, porque a mãe da criança é negra. O escrivão, resistente, 
corrige o erro e planta a nova cor: “parda”. O pai novamente reage e 
diz que a filha não é “parda”. O escrivão irritado pergunta: “Então, qual 
é a cor de sua filha?” O pai responde: “Negra”. O escrivão retruca: “Mas 
ela não puxou nem um pouquinho ao senhor?” É assim que se vão 
clareando as pessoas no Brasil e o próprio Brasil. Esse pai, brasileiro 
naturalizado e de fenótipo ariano, não tem, como branco que de fato 
é, as dúvidas metafísicas que assombram a racialidade no Brasil, um 
país percebido por ele e pela maioria de estrangeiros brancos como 
de maioria negra. Não fosse a providência e insistência paterna, 
minha filha pagaria eternamente o mico de, com sua vasta carapinha, 
ter o registro de branca, como ocorre com os filhos de um famoso 
jogador de futebol negro (CARNEIRO, 2011, p. 71-72). 

 

 Assim, como afirma Campos: “tudo isso parece confirmar o 

diagnóstico de Eduardo de Oliveira e Oliveira (1974): o mestiço é o principal 

‘obstáculo epistemológico’ para a compreensão das relações raciais 

brasileiras” (CAMPOS, 2013, p. 82). A classificação “parda” já aparecia no 

primeiro Censo e, desde então, gera inúmeras disputas. Ora é entendida 

como um indicador para medir a população que não se identifica como 
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branca ou preta/negra, ora como o ideal para medir a população 

preta/negra que ascendeu socialmente (CAMPOS, 2013, p. 82-84). Outra 

questão importante é sobre a junção que se faz das categorias “preta” e 

“parda” para formar a categoria estatística da “população negra” tanto por 

alguns pesquisadoras e pesquisadores quanto por alguns segmentos do 

movimento social de pessoas negras. Como afirma Campos: “depois dos 

estudos de Hasenbalg e Silva, praticamente todas as pesquisas sobre raça e 

mobilidade social no Brasil mantiveram tal estratégia metodológica, 

agregando ‘pretos’ e ‘pardos’ numa só categoria estatística” (CAMPOS, 2013, 

p. 84). Esta junção estatístico-metodológica é amparada, por exemplo, no 

Estatuto da Igualdade Racial instituído pela Lei n. 12.288, de 20 de julho de 

2010. Em seu inciso IV do artigo 1º a Lei define como “população negra: o 

conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o 

quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição análoga” (BRASIL, 2010). 

 Por estas razões, acreditamos que manter a opção “parda” pode 

nos ajudar a realizar uma comparação mais fidedigna com a amostra do 

Censo 2010. Ademais, como registramos anteriormente, a população 

LGBTI+ está inserida na população brasileira e sendo que nesta é alto o 

percentual de pessoas que se declaram pardas, excluir esta possibilidade 

poderia significar privação de autoidentificação para algumas pessoas e, 

com efeitos, produzir dados não fundamentados. Decidimos, por fim, 

acrescentar à opção “preta”, seguindo o IBGE, a palavra “negra”, ficando 

uma única opção: “preta / negra”. 

 Passando aos dados, podemos dizer que de acordo com o Censo 

2010, considerando o mesmo recorte de idade de nossa amostra (15 anos 

ou mais), a população brasileira é majoritariamente negra (pardas + pretas), 

sendo 49,7%. Os percentuais completos no Censo 2010 foram: pessoas 

brancas 48,7%, pardas 41,6%, pretas 8,2%, amarelas 1,1% e indígenas 0,4%. 

Em uma comparação com o Censo de 2000, diz o próprio relatório do 

IBGE, houve um aumento de pessoas que se autodeclararam pretas, pardas 

e amarelas (IBGE, 2010a, p. 76). 

 Em nossa amostra, ao contrário, a população foi majoritariamente 

branca, sendo 52,9%. As pessoas pardas e pretas/negras juntas somaram 

40,7% (sendo pardas 28,2% e pretas/negras 12,5%). As amarelas foram 1,8% 

e as indígenas, 0,7%. É possível visualizar a comparação com números 

absolutos e relativos na tabela a seguir. 
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TABELA 9 - COMPARATIVO PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E CENSO 2010, SEGUNDO AS 
AUTODECLARAÇÕES ÉTNICA-RACIAIS 

Autodeclaração étnico-racial 
Amostra LGBTI+ 2018 Censo 2010 Diferença 

N. % N. % % 

Amarela 162 1,8 1.663.336 1,1 0,7 

Branca 4.717 52,9 70.591.164 48,7 4,2 

Indígena 60 0,7 522.101 0,4 0,3 

Não sei 198 2,2 0 0,0 2,2 

Nenhuma 34 0,4 5.822 0,0 0,4 

Outras 53 0,6 0 0,0 0,6 

Parda 2.516 28,2 60.221.760 41,6 -13,4 

Prefiro não declarar 60 0,7 0 0,0 0,7 

Preta / Negra 1.118 12,5 11.819.322 8,2 4,4 

Total Geral 8.918 100,0 144.823.505 100,0  

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010 

 

 Como podemos observar na tabela acima, as pessoas pardas da 

nossa amostra foram -13,4% em relação ao percentual na população 

brasileira o que, evidentemente, puxa o percentual da população negra 

para baixo. Nas outras categorias há, também, variações em comparação 

com os dados do Censo 2010: todas apontam para um maior percentual em 

nossa amostra, mesmo considerando a inserção das opções “prefiro não 

responder”, “outras” e “não sei” que não constam no questionário do IBGE. 

São praticamente iguais as variações entre pessoas brancas e pretas/negras 

entre as amostras, sendo 4,2% e 4,4% maiores em nossa amostra, 

respectivamente. Nossa amostra, portanto, é majoritariamente branca. 

Apenas as Regiões Sul e Sudeste receberam respostas de mais pessoas 

brancas que pessoas pardas e pretas/negras juntas – como a maioria das 

respostas da pesquisa vem destas Regiões elas são responsáveis por puxar 

o percentual geral das pessoas brancas na amostra. Entre as pessoas 

indígenas o maior percentual de respostas foi na Região Sudeste com 

30,0%, seguida da Região Nordeste com 28,3%. Nas outras Regiões, em 

todos os estados, o percentual das pessoas pardas e pretas/negras juntas 

foi maior que o de pessoas brancas. 

 Considerando agora uma visão por estados, aqueles que tiveram 

os maiores percentuais de pessoas brancas entre sua população foram Rio 

Grande do Sul com 76,2%, Santa Catarina com 76,1% e Paraná com 70,3%. 

Entre as pessoas do Maranhão, Sergipe e Bahia foram os menores 

percentuais de pessoas brancas no estado. 
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 Entre pessoas do Maranhão, Sergipe e Paraíba foram os maiores 

percentuais de pessoas pardas, sendo 53,1%, 51,9% e 50,3%, 

respectivamente. E entre as pessoas do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e 

Paraná os menores percentuais, 12,5%, 14,5% e 17,0%, respectivamente. 

 Ainda na visão por estados, Bahia, Acre e Alagoas tiveram os 

maiores percentuais de respostas de pessoas pretas/negras, sendo 31,2%, 

27,3% e 25,3%, respectivamente. Os menores percentuais também foram 

entre as pessoas do Santa Caterina, Paraná e Rio Grande do Sul com 4,7%, 

6,4% e 6,9%, respectivamente. 

 Pessoas pretas/negras tiveram o maior percentual de solteiras e 

solteiros, sendo 71,3% do grupo. Na soma com a opção “namorando” o 

percentual sobe para 89,8%. As pessoas pretas/negras em algum tipo de 

união foram apenas 9,2% do grupo. Já entre pessoas pardas, 85,9% estão 

solteiras e 13,5% casadas, amigadas e/ou em união estável. Entre pessoas 

brancas, 84,0% solteiras e 14,4% em algum tipo de união. 

 Na visão por identidade de gênero, entre as mulheres (cis + trans 

+ travestis) a diferença entre brancas e pretas/negras + pardas foi maior que 

entre homens (cis + trans): 59,4% brancas e 33,4% negras (pardas 22,9% e 

pretas/negras 10,5%). Entre os homens, 53,0% brancos e 41,7% negros 

(pardos 28,7% e pretos/negros 13,0%). Entre as travestis os percentuais se 

igualam, sendo 46,2% de brancas e negras (30,8% pardas e 15,4% 

pretas/negras). Somadas, as demais respostas foram em sua maioria negra: 

47,1% contra 42,8% de pessoas brancas. 

 Na visão por orientação sexual, as pessoas pretas/negras 

apresentaram percentuais inferiores às brancas, exceto entre aquelas que 

responderam “prefiro não responder” e “nenhuma”. Entre as primeiras 

foram 46,2% de pessoas pardas + pretas/negras contra 38,5% brancas. Entre 

as que responderam “nenhuma” os percentuais foram iguais, 44,4% de 

pardas + pretas/negras e 44,4% brancas. Entre as lésbicas tivemos o menor 

percentual de repostas de pardas + pretas/negras, 33,9%, sendo que destas 

24,1% pardas e 9,8% pregas/negras. Somente considerando a opção 

pretas/negras a opção com menos resposta foi “nenhuma” com 0,0%. As 

lésbicas também tiveram o maior percentual de pessoas brancas entre o 

grupo, sendo de 59,0%. Em seguida “não sei” e bissexuais com 54,7% e 

53,4%, respectivamente. O maior percentual de pessoas assexuais foi entre 

indígenas, sendo 3,3% do grupo. 
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 Por fim, na visão por nível de escolaridade, entre pessoas brancas 

21,9% tinham superior completo. O percentual cai para 18,8% entre pardas 

e 18,1% entre pretas/negras. Entre amarelas cai para 14,2% e entre indígenas 

para 8,3%. Somando os níveis de escolaridade desde superior completo até 

pós-doutorado completo, temos: entre pessoas brancas o percentual foi de 

46,3%, entre pardas 36,0%, entre pretas/negras 31,5%, entre “não sei” 28,8%, 

entre amarelas 32,7%, entre “prefiro não declarar” foi de 40,0%, entre 

indígenas 23,3%, entre “outras” 58,5% e entre quem marcou “nenhuma” o 

percentual foi de 47,1%. Chama atenção, portanto, os percentuais elevados 

entre pessoas que marcaram opções não comuns entre suas 

autodeclarações étnicas-raciais. A hipótese de que quanto maior o nível de 

escolaridade maior a percepção quanto a própria etnia/raça não se aplica 

integralmente, pelo menos aqui, em nossa amostra. 

 

 

DEFICIÊNCIAS 

 
 Em nossa amostra também foi inferior, na comparação com a 

população brasileira, o percentual de pessoas que informou ter uma ou 

mais deficiências, seja visual, auditiva, motora, mental/intelectual. Dentre 

as pessoas que informaram ter deficiência, 70 marcaram também a opção 

“Não, nenhum” (a questão permitia marcar mais de uma opção) e estão 

sendo consideradas na conta das pessoas com deficiência, mesmo com 

este provável erro de preenchimento. 

 A questão das pessoas com deficiências é pouco trabalhada na 

comunidade LGBTI+. Existem certamente algumas iniciativas que 

poderiam ser destacadas, no entanto, de modo geral as pessoas LGBTI+ 

com deficiências ainda lutam por visibilidade e por uma perspectiva 

interseccional que englobe a questão da deficiência nas pautas, ações e 

estratégias do movimento social LGBTI+. 

 Sabemos que a deficiência não é somente uma questão 

biomédica. Como ressalta Patrícia da Silva Leite, o conceito de deficiência, 

desde a reestruturação feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS), 
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não é estritamente ligado a diagnósticos biomédicos, é também uma 
“experiência sociológica e política”30. Assim, para esta pesquisa, 
deficiência será definida como uma “interação dinâmica entre 
condições de saúde (doenças, distúrbios, lesões, traumas etc.) e 
fatores contextuais”31 (que incluem fatores pessoais e ambientais), 
englobando assim “o corpo com lesões, limitações de atividades ou 
restrições de participação”32 (LEITE, 2017, p. 66). 

 

 Isto quer dizer, por exemplo, que além de uma limitação física, o 

contexto pode agravar ou não a deficiência em questão. Mais que isso, em 

uma perspectiva ampliada, o ambiente pode produzir uma certa restrição 

de locomoção, por exemplo, causando um tipo de “deficiência temporária”. 

Desde modo, a inclusão é 

 
um problema social e de responsabilidade coletiva, sem ignorar o fato 
de que algumas pessoas necessitam de assistência médica para que 
elas tenham maior controle sobre sua vida, exercendo assim sua 
autonomia e independência, atuando como indivíduos empoderados 
e com equilíbrio de oportunidades (LEITE, 2017, p. 67). 

 

 Em nossa amostra, 95,3% informou não ter nenhuma deficiência 

permanente. No Censo 2010 este percentual é de 70,9%. Portanto, pessoas 

com uma ou mais deficiências permanentes em nossa amostra foram 4,7% 

enquanto na população brasileira o percentual foi de 29,1%33. 

 Dentre as 423 pessoas que responderam ter uma ou mais 

deficiências em nossa amostra, 57,4% marcaram exclusivamente a opção 

visual, 13,9% a motora, 11,6% a auditiva e 10,9% a mental/intelectual. As 

pessoas que marcaram mais de uma deficiência somaram, portanto, 6,1%. 

Na visão por grupos de idade, 6,6% das pessoas entre 15 e 19 anos 

informaram ter um ou mais tipos de deficiências. 

 Entre a população jovem, isto é, entre pessoas de 15 a 24 anos, o 

percentual com uma ou mais deficiências foi de 5,1%. Nas outras faixas 

 
30 DINIZ, Debora; MEDEIROS, Marcelo; SQUINCA, Flávia. Reflexões sobre a versão em português da 
classificação internacional de funcionalidade, incapacidade e saúde. Cad. Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 
23, n. 10, p. 2507–2510, 2007. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csp/v23n10/25.pdf. Acesso em: 15 jul. 
2020, p. 2508. 
31 ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE. CIF: Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 
Saúde. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008. Disponível em: 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/42407/111/9788531407840_por.pdf. Acesso em: 15 jul. 2020, p. 18-19. 
32 DINIZ; MEDEIROS; SQUINCA, op. cit., p. 2508. 
33 Cf. <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/3429>. 
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etárias juntas este percentual foi de 4,4%, porém, entre as pessoas de 50 a 

59 anos o percentual sobe para 10,1%, entre as de 60 e 69 anos para 25,0% 

e para 50,0% entre as pessoas com 70 anos ou mais (lembrando que o total 

de respostas nesta última faixa em números absolutos é 2). 

 O percentual de pessoas solteiras dentre as que responderam ter 

pelo menos uma deficiência foi de 66,7%, seguidas das que estão 

namorando com 19,7%. As que estão casadas, amigadas ou em união estável 

somaram 11,8%. Os percentuais foram próximos de quem não marcou 

nenhuma deficiência. E das pessoas com deficiência, 53,9% se 

autodeclararam como brancas, 27,9% pardas e 10,9% pretas/negras. 

 

 

RELIGIÃO OU CRENÇA 

 
 Na distribuição por religião ou crença, a opção mais marcada foi 

católica, sendo 21,1% das pessoas que responderam esta pesquisa. No 

entanto, é importante notar que 41,7% das pessoas marcaram as opções 

nenhuma, agnosticismo ou ateísmo, que aparecem logo em seguida da 

primeira como opções mais marcadas. Nenhuma com 15,7%, agnosticismo 

com 15,3% e ateísmo com 10,8%. Evangélica foi a opção marcada por 5,0% 

das pessoas e judaísmo foi a opção menos marcada, com 0,3%. 

 Em um cruzamento com a questão étnico-racial podemos 

observar que entre as pessoas católicas foram 50,1% de brancas enquanto 

entre evangélicas apenas 33,2%. Entre as evangélicas a maioria foi parda 

40,5%. Na umbanda a maioria também foi branca 55,5%. No candomblé, 

entretanto, a maioria foi preta/negra com 35,6%. No caso das religiões de 

matriz africana a maioria foi branca, mas a diferença com as pessoas 

pretas/negras foi menor, 37,0% brancas e 30,4% pregas/negras. As pardas 

entre este grupo de religião foram 23,9%. Entre as religiões de matriz 

oriental a maioria também se identificou como branca, 57,6%, em seguida 

parda com 27,2%, depois pessoas pretas/negras com 5,6% e amarelas com 

4,0%. 

 Em um cruzamento com a questão da renda, na visão do grupo 

por religião ou crença, pessoas católicas e evangélicas possuem 

praticamente o mesmo percentual de pessoas que informaram ter até 1 

salário mínimo de renda familiar: 11,5% e 11,8%, respectivamente. Entre as 
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evangélicas, no entanto, o percentual de pessoas que informaram ter entre 

1 a 5 salários mínimos foi maior que entre católicas, 65,9% contra 54,8%. O 

grupo de pessoas católicas volta ter maior percentualmente nas rendas 

superiores, acima de 5 salários mínimos, sendo 33,7% do grupo contra 

22,3% no caso das evangélicas. As religiões que tiveram maior percentual 

do grupo acima dos 5 salários mínimos, no entanto, foram judaísmo com 

54,2%, protestantes com 42,1% e espíritas com 41,2%. 

 Se mudarmos para a visão da distribuição das religiões por renda 

familiar, notamos que ao aumentar a renda diminui o percentual de 

pessoas evangélicas, saindo de 5,4% de evangélicas entre quem informou 

que não tinha renda para 1,5% entre quem informou mais de 30 salários 

mínimos. No caso das pessoas católicas, no entanto, os percentuais ficaram 

mais distribuídos, mantendo-se na média de 22,0% em todas as faixas de 

renda. Entre as pessoas que informaram ateísmo, o percentual aumenta 

saindo de 8,1% entre quem informou não ter renda para 15,4% entre as 

pessoas da faixa de mais de 30 salários mínimos. 

 Entre os próximos capítulos será aprofundada a questão da 

religião e/ou crença na comunidade LGBTI+. Por esta razão, queremos 

apenas encerrar este tópico reafirmando a necessidade que pesquisas 

futuras reflitam sobre esta intersecção entre religiões, religiosidades e a 

comunidade LGBTI+ de modo mais aprofundado34, pois cada vez mais 

novas expressões de fé são experienciadas pelas pessoas LGBTI+. Isto, claro, 

representa um desafio para a teologia tradicional oficial (MUSSKOPF, 2019), 

mas, também, para a própria comunidade que precisa lidar com a questão 

da religiosidade de modo sério. São inúmeros os casos de pessoas que 

encontram nas religiões e religiosidades elementos para a construção de 

suas identidades inclusive LGBTI+35. Portanto, a pretensa impossibilidade 

e/ou incompatibilidade entre as identidades religiosas e LGBTI+ é apenas 

uma hipótese que não encontra lastro na realidade, mas que se cristaliza 

 
34 Sobre os avanços, desafios e limites dessa intersecção ver o material reunido no número 12ª da Revista 
Senso: Cf. <https://revistasenso.com.br/edicao-12-ideologia-religiao-diversidade-sexual-e-de-genero/>. 
35 Cf. <https://oglobo.globo.com/celina/deus-habita-meu-corpo-da-forma-que-eu-sou-diz-primeira-
mulher-trans-se-tornar-reverenda-de-igreja-crista-na-america-latina-24204671> e 
<https://youtu.be/1aBOnhrosL0>. Outro exemplo: em um evento que organizamos no Grupo Dignidade 
sobre a “Cena Queer Negra Curitibana” com a palestra de Simone Magalhães e Siamese, ela e ele 
comentaram que começaram a se pensar como artistas e pessoas LGBTI+ na Igreja. Simone contou que 
começou a se pensar como artista a partir da sua experiência no coral e Siamese, através do clipe 
“Overdose”, evoca os signos religiosos presentes em sua vida para ressignificá-los com sua identidade de 
artista queer negro. Cf. <https://www.youtube.com/watch?v=1BmvQU4gbHU>. 
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no tempo, até mesmo entre a comunidade LGBTI+, por obra de uma 

performatividade dos discursos religiosos (SOUZA, 2019) que produz essa 

impossibilidade e oculta seu próprio caráter produtivo como uma verdade, 

uma contradição entre a experiência da religiosidade e da identidade de 

gênero ou orientação sexual. Como salientam Murilo Silva de Araújo e 

Mônica Santos de Souza Melo, 

 
Muitos gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais vivem 
experiências religiosas cristãs, construindo histórias de identidades 
que, por alguma razão, não são aceitas ou sequer compreendidas por 
padrões tanto de fé quanto de sexualidade dominantes. E a cada vez 
que precisam falar de sua vida, nas situações mais cotidianas de 
comunicação, acabam surgindo sempre os mesmos 
questionamentos, as mesmas dúvidas, os mesmos embates, e a 
mesma necessidade de transformar um “simples” relato de vida em 
um grande trabalho argumentativo, que prove que não há nada de 
errado com esta identidade ou com aquela – ou com as duas, quando 
vividas ao mesmo tempo (ARAÚJO; MELO, 2013, p. 40). 

 

 Este trabalho argumentativo, portanto, nada mais é que uma 

imposição que os inúmeros discursos normativos fazem sobre estas 

pessoas e as possibilidades de existência que elas criaram mesmo diante 

de uma estrutura opressora como o dogma das religiões. Algumas destas 

pessoas são cobradas constantemente por pessoas da comunidade LGBTI+ 

de serem “coerentes” abandonando sua fé ou são tachadas como 

“traidoras” da comunidade. É bem verdade que esta estrutura colabora 

ativamente para reiterar preconceitos, desigualdades e violências contra 

pessoas LGBTI+ e um exemplo disso é a reiterada expressão “abominação” 

para qualificar o amor entre pessoas do mesmo gênero. É neste sentido que 

estes discursos devem ser encarados como performativos (SOUZA, 2019), 

isto é, como ações no mundo que reiteram e, com efeito, cocriam normas 

de sexualidade e gênero que irão afetar a vida das pessoas. Ignorar e afastar 

a dimensão de fé das pessoas LGBTI+ e buscar uma pretensa coerência que 

só seja possível pela separação entre estes dois aspectos de suas vidas é, 

portanto, uma fábula discursiva reiterada no tempo, seja pelos discursos 

religiosos, seja pelos discursos da própria comunidade. O número 12 da 

Revista Senso, com o tema “‘Ideologia?’ Religião... Diversidade Sexual e de 

gênero”, mostra bem que as experiências entre religiões, religiosidades e 

identidades sexuais e de gêneros existem e são múltiplas. 
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ONDE, COMO E COM QUEM MORAM 

 
 A maioria, isto é, 53,7% das pessoas que responderam esta 

pesquisa moravam em casa ou aparamento de pai, mãe e/ou parente. Em 

segundo lugar aparecem as pessoas que moravam em casa ou apartamento 

alugado com 27,7%. Em casa ou aparamento próprio foram 14,3% das 

pessoas. Nas duas últimas posições ficaram as que moravam em quarto ou 

cômodo alugado, sendo 2,2% e as pessoas que responderam “outra 

situação” com 2,0%. 

 Perguntadas sobre com quem moram, 48,2% morava com pai 

e/ou mãe heterossexuais, seguidas de quem morava com companheira ou 

companheiro, sendo 15,1% e sozinhas ou sozinhos, 14,7%. Também optamos 

por mensurar quem morava com outras pessoas LGBTI+. Com colegas, 

amigas e/ou amigos LGBTI+ foram 4,6% das respostas totais, com pai(s) 

e/ou mãe(s) LGBTI+ foram 0,9% e com parentes LGBTI+, 0,6%. Este último 

sendo o mesmo percentual de pessoas que moram com filhas e/ou filhos 

(LGBTI+ ou não). 
 

TABELA 10 – POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO AS SITUAÇÕES DE MORADIA 

Com quem moram? N. % 

Com colegas, amigas e/ou amigos heterossexuais 354 4,0 

Com colegas, amigas e/ou amigos LGBTI+ 406 4,6 

Com companheira ou companheiro 1.350 15,1 

Com filha(s) ou filho(s) 51 0,6 

Com pai(s) e/ou mãe(s) heterossexuais 4.300 48,2 

Com pai(s) e/ou mãe(s) LGBTI+ 82 0,9 

Com parentes heterossexuais 802 9,0 

Com parentes LGBTI+ 57 0,6 

Outra situação 201 2,3 

Sozinha ou sozinho 1.315 14,7 

Total Geral 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Cruzando as informações, temos: 43,7% das pessoas moravam 

com pai e/ou mãe heterossexuais em casa ou apartamento de pai, mãe 

e/ou parente; 7,9% com companheiras ou companheiros em casa ou 

aparamento alugado e 5,9% também com companheiras ou companheiros, 

mas em casa ou apartamento próprio, 8,2% sozinhas ou sozinhos em casa 
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ou apartamento alugado e 5,0% também sozinhas ou sozinhos, mas em 

casa ou apartamento próprio. 

 

 

TRABALHO E RENDA FAMILIAR 

 
 Do total, 60,4% estavam trabalhando (com carteira assinada, sem 

carteira assinada, como servidora/servidor ou por conta própria como 

profissional liberal ou empreendedora/empreendedor). Apenas 7,7% da 

amostra nunca trabalhou, mas estava procurando. Que nunca trabalharam 

foram 14,0% e as que já trabalharam, mas não estavam no momento foram 

17,9%. 

 Questionamos também a renda familiar das pessoas LGBTI+ 

brasileiras. A tabela a seguir apresenta um comparativo com o Censo 2010 

em cada uma das faixas de renda familiar. 

 
TABELA 11 – COMPARATIVO PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E CENSO 2010, SEGUNDO AS 
FAIXAS DE RENDA FAMILIAR 

Renda Familiar 
Amostra LGBTI+ 2018 Censo 2010 Diferença 

N. % N. % % 

Nenhuma renda 111 1,2 43.978.098 30,4 -29,1 

Até 1/2 salário mínimo 210 2,4 9.494.144 6,6 -4,2 

De 1/2 a 1 salário mínimo 546 6,1 34.022.247 23,5 -17,4 

De 1 a 2 salários mínimos 1.547 17,3 30.522.141 21,1 -3,7 

De 2 a 3 salários mínimos 1.452 16,3 10.160.727 7,0 9,3 

De 3 a 5 salários mínimos 1.968 22,1 8.138.073 5,6 16,4 

De 5 a 10 salários mínimos 1.921 21,5 5.822.210 4,0 17,5 

De 10 a 20 salários mínimos 843 9,5 1.958.163 1,4 8,1 

De 20 a 30 salários mínimos 190 2,1 457.122 0,3 1,8 

Mais de 30 salários mínimos 130 1,5 270.580 0,2 1,3 

Total Geral 8.918 100,0 144.823.505 100,0  

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 E IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2010 
NOTA: O salário mínimo no Censo 2010 era de R$510,00 e nesta pesquisa, R$954,00. 

 

 Em primeiro lugar ficaram as pessoas com renda familiar entre 3 

e 5 salários mínimos (s.m.), sendo 22,1% do total. Em seguida, as pessoas 

com renda entre 5 e 10 s.m., sendo 21,5% e aquelas entre 1 e 2 s.m. com 

17,3%. As pessoas entre 2 e 3 s.m. foram 16,3% do total. Na próxima posição 

ficaram as pessoas entre 10 e 20 s.m., sendo 9,5%. O percentual entre 



57 

pessoas com renda entre 20 e 30 s.m. e até meio s.m. são praticamente 

iguais. Também são praticamente iguais os percentuais das pessoas com 

nenhuma renda e mais de 30 salários mínimos. 

 Chama atenção, em primeiro lugar, o alto volume de pessoas que 

responderam entre 3 e 10 s.m., que juntas somaram 43,6% das respostas. 

Na população brasileira pesquisada pelo Censo 2010 este grupo de pessoas 

foi de 9,6% somente. Em seguida, o alto índice de pessoas que tinha renda 

familiar entre 10 e 20 s.m., sendo 9,5% do total em nossa amostra e 1,4% no 

Censo 2010. 

 Considerando as outras faixas, podemos dizer que nossa amostra 

possui renda familiar superior à da população brasileira. Assim, enquanto 

56,6% em nossa amostra estava acima de 3 s.m., na população brasileira 

60,4% estavam entre nenhuma renda e 1 s.m. Ou, ainda, enquanto 56,6% 

estavam acima de 3 s.m., no Censo 2010 este percentual foi de 11,5%. 

Importante destacar: é preciso considerar outros indicadores como a 

distância temporal entre as amostras, o aumento real e/ou o poder de 

compra do salário mínimo em cada levantamento, para citar apenas alguns 

exemplos, para aprofundar a comparação. Contudo, mesmo nesta 

comparação mais simples, os percentuais guardam ainda muita diferença. 

 De certo modo este cenário condiz com outros levantamentos. 

Uma pesquisa do Datafolha na 9ª Parada do Orgulho GLBT de São Paulo 

concluiu que o público da parada era mais escolarizado e tinha maior renda 

que a média da população paulistana (DATAFOLHA, 2005). O IBGE também 

observou no próprio Censo 2010 a comparação da renda familiar entre 

casais heterossexuais e homossexuais. 

 
No caso dos domicílios com renda mensal entre 10 e 20 salários 
mínimos, o percentual de casais gays (3,7%) nessa faixa de rendimento 
chega a ser o triplo do registrado para os lares comandados por 
pessoas de sexos diferentes (SANTOS; NALON, 2011). 

 

 Quando cruzadas as informações de renda familiar com 

autodeterminação étnica/racial, temos: 
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FIGURA 4 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO LGBTI+ POR AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL, SEGUNDO A 
RENDA FAMILIAR 
FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Visualmente é possível notar que enquanto cresce a renda 

diminui o percentual de pessoas pardas e pretas/negras e aumenta o de 

pessoas brancas chegando a 77,7% na faixa de mais de 30 s.m., por exemplo. 

 Na visão por autodeclaração étnico-racial, enquanto entre 

pessoas brancas 17,2% tinha renda familiar superior a 10 s.m., entre pardas 

este percentual foi de 9,1% e entre pretas/negras de apenas 5,3%. Por outro 

lado, considerando apenas quem ganha até 1 s.m., enquanto entre as 

pessoas brancas o percentual foi de 6,6%, entre pardas foi 13,2% e entre as 

pretas/negras, 13,1%. Entre as pessoas indígenas este percentual chega a 

35,0%. 

 Portanto, a desigualdade étnico-racial que encontramos no Brasil 

se reproduz aqui na amostra da pesquisa com a população LGBTI+. Em 

estudo sobre as desigualdades sociais, a Oxfam concluiu que “se mantido o 

ritmo de inclusão de negros observado nesse período, a equiparação da 

renda média com a dos brancos ocorrerá somente em 2089”, 200 anos 

após a abolição da escravidão (OXFAM BRASIL, 2017, p. 28). 

 Outra desigualdade importante de ser notada em nossa amostra 

é aquela com relação às identidades de gênero. Vejamos: 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Nenhuma…

Até 1/2

De 1/2 a 1

De 1 a 2

De 2 a 3

De 3 a 5

De 5 a 10

De 10 a 20

De 20 a 30

Mais de 30

Amarela Branca Indígena

Não sei Nenhuma Outras

Parda Prefiro não declarar Preta / Negra

DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR AUTODECLARAÇÃO ÉTNICO-RACIAL,
SEGUNDO A RENDA FAMILIAR
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FIGURA 5 - DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR RENDA FAMILIAR, SEGUNDO A IDENTIDADE DE GÊNERO 
FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Algumas das identidades apresentadas no gráfico acima tiveram 

poucas respostas e, por isso, parecem possuir um grande percentual de 

pessoas nas faixas mais altas de rendas quando na verdade é o percentual 

relativo que fica alto por conta do volume baixo de respostas. É o caso das 

travestis e das pessoas two-spirit, por exemplo. Ainda assim, entendemos 

que esta é a melhor forma de apresentar estes dados. 

 Dito isso, comparando homens e mulheres é possível notar uma 

diferença acentuada entre os grupos cis e trans, mas não entre homens e 

mulheres cis. Entre os homens cis, o percentual de pessoas com até 1 s.m. 

foi de 8,5%; entre mulheres cis foi de 8,2%; entre homens trans foi 17,1%; 

entre mulheres trans, 19,0%; e entre travestis foi 15,4%. Quando 

comparamos as faixas superiores a 10 s.m., temos: entre homens cis, 14,7%; 

entre mulheres cis, 12,0%; entre homens trans, 7,9%; entre mulheres trans, 

5,7%; e travestis, 0,0%. 

 Como se pode observar dos percentuais acima, embora em nossa 

amostra a diferença entre homens e mulheres foi menos acentuada que na 

sociedade brasileira, ela é acentuada entre pessoas cis e trans. Algo que tem 

sido apontado por diversas ativistas, militantes, pesquisadoras e 

pesquisadores de gênero e sexualidade. 
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DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO POR RENDA FAMILIAR, SEGUNDO A 
IDENTIDADE DE GÊNERO
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Como toda pesquisa, a Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018 

possui limitações e pontos que necessitam ser problematizados. Dentro do 

que nos propomos neste capítulo, abordamos parte destas lacunas; outras 

serão abordadas nos próximos capítulos e outras ainda deverão ser 

levantadas em novas análises. Uma que se destaca, a diferença 

proporcional entre a população brasileira e a LGBTI+ nos dados sobre 

autodeclaração étnica-racial, identidade de gênero e renda, necessita ser 

mais explorada. O público que atingimos aqui, sabemos, foi 

majoritariamente masculino, gay, branco, do sudeste e sul do país, com 

escolaridade e renda familiar acima da média da população geral. Estes 

dados mostram muito mais uma dificuldade das organizações envolvidas 

na divulgação da pesquisa em alcançar a diversidade dentro da própria 

comunidade (tema que é central nestas organizações), que de fato um perfil 

geral da população LGBTI+ e, por esta razão, devemos evitar generalizações. 

 Entretanto, ainda que com lacunas, é preciso considerar o caráter 

pioneiro desta pesquisa. Trata-se da primeira pesquisa focada na 

população LGBTI+ feita em território nacional. Diante da ausência de 

qualquer levantamento oficial, a iniciativa destas organizações e a pesquisa 

em si mesma preenchem uma lacuna maior que aquelas geradas pelo 

próprio levantamento: a falta de qualquer informação sobre um segmento 

da sociedade que é alvo constante de discriminação e exclusão, mesmo no 

núcleo familiar, quando não de violência letal. Informação é único meio 

possível de analisar estes fenômenos e elaborar políticas públicas que 

combatam a LGBTIfóbica. Enquanto o Estado se esquiva desta 

responsabilidade, levantamentos como este, da ANTRA e do Grupo Gay da 

Bahia, realizado há 38 anos, cumprem um importante papel de visibilizar 

estas questões. 

 Convidamos todas e todos à leitura, problematização e produção 

de novas pesquisas e análises que possam colaborar com esta iniciativa e 

somar ao conjunto de informações salutares para a elaboração de políticas 

públicas e estratégias políticas das próprias organizações sociais de defesa 

dos direitos humanos de pessoas LGBTI+. 
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C A P Í T UL O  2  

 

Pesquisas, políticas públicas afirmativas e 
a população LGBTI+ brasileira 
 
Toni Reis  
 
 

INTRODUÇÃO 

 
 São uma raridade no Brasil as pesquisas nacionais abrangentes 

que retratem diversos aspectos da realidade vivida pela comunidade 

LGBTI+. Uma exceção ocorre no campo da Educação. No ano 2000, a 

Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura 

(UNESCO) realizou o estudo nacional intitulado Juventudes e Sexualidade, 

com 24.053 participantes entre estudantes, pais e professores e, pela 

primeira vez, com um recorte sobre homofobia (ABRAMOVAY; CASTRO; 

SILVA, 2004). Nos anos que se sucederam, outras pesquisas sobre este 

mesmo tema da homofobia nas escolas foram publicadas (ABRAMOVAY; 

CUNHA; CALAF, 2009; ASINELLI-LUZ; CUNHA, 2011; REPROLATINA, 2011; 

ABGLT, 2016, para citar alguns). 

 No entanto, embora seja extremamente importante ter estas 

informações sobre a situação de estudantes LGBTI+ no sistema de 

educação, persiste toda uma lacuna de informações sobre as vivências das 

pessoas LGBTI+ nas demais esferas da vida. Como consequência, faltam 

políticas públicas afirmativas para atender às necessidades específicas 

dessa população. 

 Neste ensaio, vamos examinar os resultados de Pesquisa Nacional 

do Perfil LGBTI+ 2018, alguns dos retratos que traz e, ainda, sua relevância 

em potencial para informar políticas públicas afirmativas para a população 

LGBTI+ brasileira. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 
 Todos os estudos e as pesquisas sobre o ambiente educacional 

acima mencionados trazem dados sobre situações de desinformação, 

preconceito, discriminação, estigmatização e violência motivados por 

reações contra orientações sexuais, identidades e expressões de gênero 

diversas das convencionalmente esperadas. A pesquisa da Associação 

Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Intersexos 

(ABGLT), por exemplo, revelou que 73% dos/das estudantes entre 13 e 21 

anos foram agredidos/as verbalmente (bullying), 36% foram agredidos/as 

fisicamente e 60% se sentiam inseguros/as na escola no último ano por 

serem LGBTI+ (ABGLT, 2016). Neste sentido, é importante relembrar que a 

situação na educação pode ser considerada um espelho, ou uma 

reprodução, do que ocorre na sociedade em geral (BOURDIEU; PASSERON, 

2012), fato este corroborado pela Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018. 

 Em se tratando dessas reações negativas em relação à diversidade 

sexual e de gênero, é relevante fornecer definições acerca dos principais 

termos utilizados neste sentido, no parágrafo anterior. Orientação sexual é 

 
uma referência à capacidade de cada pessoa de ter uma profunda 
atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero 
diferente, do mesmo gênero ou de mais de um gênero, assim como 
ter relações íntimas e sexuais com essas pessoas (PRINCÍPIOS..., 2007, 
p. 7). 

 

 Quando a atração ou a relação é com pessoas de gênero diferente, 

a orientação é heterossexual. Para pessoas do mesmo gênero é 

homossexual e, para pessoas de mais de um gênero, é bissexual. Estudos 

têm demonstrado que a orientação sexual é peculiar a cada pessoa, 

podendo ser considerada como uma escala variando entre 100% 

heterossexual e 100% homossexual, com todas as possibilidades entre 

estes dois extremos e que, além disso, pode mudar ao longo da vida 

(KINSEY; POMEROY; MARTIN, 1948). Assim, embora sejam as principais, as 

três orientações sexuais elencadas acima não são as únicas. 

 Identidade de gênero é como a pessoa percebe seu próprio 

gênero e pode ser descrita como: 
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a profundamente sentida experiência interna e individual do gênero 
de cada pessoa, que pode ou não corresponder ao sexo atribuído no 
nascimento, incluindo o senso pessoal do corpo (que pode envolver, 
por livre escolha, modificação da aparência ou função corporal por 
meios médicos, cirúrgicos ou outros) (PRINCÍPIOS, 2007, p. 7). 

 

 Já a expressão de gênero: 

 
é como a pessoa manifesta publicamente, por meio do seu nome, da 
vestimenta, do corte de cabelo, dos comportamentos, da voz e/ou 
características corporais e da forma como interage com as demais 
pessoas. A expressão de gênero da pessoa nem sempre corresponde 
ao seu sexo biológico (REIS, 2018, p. 25). 

 

 Embora, o termo “desinformação” tenha diversos significados, 

entre eles o de engano proposital ou também de instrumento de alienação 

e dominação, o sentido empregado neste ensaio é o de ausência de 

informação, ou seja, o estado de estar não informado ou mal informado 

sobre determinado assunto (PINHEIRO;  BRITO, 2014). Com isso em mente, 

o termo preconceito pode ser definido como o 

 
conceito ou opinião formados antes de ter os conhecimentos 
necessários [...] atitude emocionalmente condicionada, baseada em 
crença, opinião ou generalização, determinando simpatia ou antipatia 
com indivíduos ou grupos (PRECONCEITO, 2015). 

 

 Estigma, em seu sentido clássico da Grécia antiga, era uma cicatriz 

ou uma marca no corpo que identificava escravos e criminosos. Na 

atualidade, o estigma ou a estigmatização social diz respeito a pessoas que 

por alguma característica deixam de ser consideradas “normais” e passam 

a ser desqualificadas ou menos valorizadas socialmente por causa dessa 

característica (GOFFMAN, 2004). 

 Quando colocados em prática alguns dos conceitos enunciados 

para prejudicar alguém por alguma característica considerada indesejável, 

com base na desinformação, no preconceito e na estigmatização, estes 

deixam de ser apenas falta de informação, opiniões preconcebidas e 

desvalorização das pessoas, para se transformarem em discriminação, que 

pode ser descrita como: 
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qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha o 
propósito ou o efeito de anular ou prejudicar o reconhecimento, 
gozo, ou exercício em pé de igualdade de direitos humanos e 
liberdades fundamentais nos campos econômico, social, cultural, ou 
em qualquer campo da vida pública (RIOS, 2007, p.38). 

 

 Um desdobramento da discriminação pode ser a violência, 

quando se ataca verbal ou fisicamente uma pessoa por conta de uma 

característica que incomoda. Em relação à população LGBTI+, juntos, os 

termos “preconceito”, “estigmatização”, “discriminação” e “violência” se 

somam e se configuram em homofobia e transfobia, ou no que vem sendo 

chamado de LGBTIfobia, descrita como: 

 
Um conjunto de emoções negativas (tais como aversão, desprezo, 
ódio, desconfiança, desconforto ou medo), que costumam produzir 
ou vincular-se a preconceitos e mecanismos de discriminação e 
violência contra pessoas homossexuais, bissexuais e transgêneros 
(em especial, travestis e transexuais) e, mais genericamente, contra 
pessoas cuja expressão de gênero não se enquadra nos modelos 
hegemônicos de masculinidade e feminilidade. A homofobia, 
portanto, transcende a hostilidade e a violência contra LGBT e 
associa-se a pensamentos e estruturas hierarquizantes relativas a 
padrões relacionais e identitários de gênero, a um só tempo sexistas 
e heteronormativos (JUNQUEIRA, 2007, p. 60-61). 

 

 No Brasil, a discriminação e a violência LGBTIfóbicas vêm tendo 

consequências catastróficas. Segundo informações coletadas e divulgadas 

pelo Grupo Gay da Bahia (GGB)1, há muitos anos mais de 300 pessoas 

LGBTI+ foram assassinadas no Brasil anualmente, presumidamente por 

motivo de LGBTIfobia. Em 2018, o GGB (2019) registrou 320 assassinatos 

(comparado com 387 em 2017 e 343 em 2016). Por meio do Disque 

Denúncia, em relação à população LGBTI+ no ano de 2017, o então 

Ministério dos Direitos Humanos, noticiou que houve um total de 1.720 

denúncias de violações de direitos humanos e que entre estas denúncias, 

193 eram de homicídios (DISQUE..., 2018). Nota-se que é precária a coleta 

de estatísticas oficiais sobre violações dos direitos humanos e assassinatos 

de pessoas LGBTI+ em função, também, da LGBTIfobia. Sendo assim, não 

estão sendo coletadas informações específicas a respeito por meio dos 

 
1 Cf. <https://homofobiamata.wordpress.com/>. 
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boletins de ocorrência na maioria dos estados. Isto também contribui para 

a perpetuação desta situação. 

 Outro fator que tem contribuído para estas formas de violência é 

a impunidade. No Brasil ainda não há legislação federal que proteja a 

comunidade LGBTI+ contra tais violações de direitos humanos e nem 

preveja punição para quem as pratica. Com a recente decisão do Supremo 

Tribunal Federal, de 13 de junho de 2019, na Ação Direta de 

Inconstitucionalidade por Omissão (ADO) 26 e no Mandado de Injunção 

(MI) 4733, que determinou que enquanto o Congresso Nacional não legislar 

neste sentido, os crimes motivados por LGBTIfobia sejam tratados no 

judiciário da mesma foram que crimes de racismo (STF..., 2019), espera-se 

que gradativamente estes crimes diminuam. 

 

 

PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 
 Neste ensaio, optamos por analisar as respostas que possam 

refletir áreas em que a existência de políticas públicas afirmativas para a 

população LGBTI+ poderia influenciar de forma positiva na sua vida. A 

maioria (63,5%) se assumiu publicamente como LGBTI+ entre os 15 e 24 

anos de idade, mas chama a atenção que 20,6% afirmaram não ter se 

assumido. Destes últimos, 58,8% tinham entre 20 e 39 anos, 37,0% tinham 

entre 15 e 19 anos e 4,2% tinham entre 40 e 69 anos de idade.  Foi perguntado 

se a família aceita a orientação sexual e/ou identidade de gênero e 39,5% 

responderam que “sim”, 34,3% responderam “mais ou menos”, 16,1% “não 

sei” e 10,1% “não”. 

 Em resposta à pergunta “você trabalha?”, 26,1% trabalhavam com 

carteira assinada, 21,7% afirmaram nunca ter trabalhado (somados “nunca 

trabalhei” e “nunca trabalhei, mas estou procurando trabalho”), 17,9% 

responderam que já trabalharam, mas não estavam no momento e 13,8% 

trabalhavam sem carteira assinada; 10,6% trabalhavam por conta própria e 

9,9% eram servidores/as públicos/as. 

 Do total, 52,6% (4.692) afirmaram ter sofrido pessoalmente 

violência com base em sua orientação sexual, identidade de gênero ou 

ambas. Os tipos de violência que sofreram foram divididos entre violência 

física, patrimonial, psicológica, sexual e verbal. Muitas pessoas relataram 
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ter sofrido vários tipos de violência juntos. Houve destaque para violência 

verbal (44,2%); violência verbal e psicológica juntas (30,1%); e violência 

verbal e outros tipos de violência em conexão (13,8%). 

 Do total, 79,8% afirmaram não estar filiados a qualquer partido 

político e 92,8% não faziam parte de ONGs ou coletivos LGBTI+. Ainda, 

62,5% já pensaram em suicídio e 35,7% nunca fizeram o teste de HIV. 

 

 

DISCUSSÃO 

 
 A Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018, com 8.918 

respondentes de todas as Unidades da Federação, foi a maior realizada com 

esta população até o momento que se teve registro. Com mais de 80 

perguntas, a pesquisa trouxe muita riqueza de informações, das quais 

analisamos aqui apenas em torno de dez por cento. Nosso interesse neste 

ensaio se centrou em aspectos importantes da vida de cada pessoa LGBTI+ 

que poderiam ser aprimorados caso houvesse mais políticas públicas 

afirmativas especificamente voltadas para esta população. 

 Talvez o aspecto mais essencial da vida de qualquer pessoa é ser 

o que é abertamente e contar com o apoio e a aceitação da família. No 

entanto, 20,6% afirmaram não ter se assumido publicamente como LGBTI+. 

Mesmo levando em consideração que 37,0% destes tinham entre 15 e 19 

anos e que, portanto, poderia ser cedo ainda para se assumir para os outros, 

32,0% das pessoas que não se assumiram publicamente tinham entre 20 e 

24 anos, 13,4% entre 25 e 29 anos, 13,4% entre 30 e 39 anos e 4,2% tinham 

entre 40 e 69 anos de idade. Não se sentir seguro/a para se assumir 

publicamente como LGBTI+ na vida adulta e até na terceira idade é um 

triste reflexo do quanto ser LGBTI+ ainda é estigmatizado em nossa 

sociedade. E pior: é um triste indicador da vida que não é vivida 

plenamente em função do medo de se assumir e ser rejeitado/a. 

 Diferentes de outras chamadas “minorias” que sofrem 

preconceito e discriminação na sociedade, mas que podem contar com o 

apoio da família, como as pessoas negras, por exemplo, 10,1% das pessoas 

LGBTI+ responderam que a própria família não aceita e 34,3% que aceita 

mais ou menos. As informações relevam que, 50,7% das pessoas que 

responderam que a família aceitava mais ou menos, moravam com pai 
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e/ou mãe heterossexual e, 10,2%, com parentes heterossexuais. Já 60,7% 

das pessoas que responderam que a família não aceita moravam com pai 

e/ou mãe heterossexual e 8,2% com parentes heterossexuais. Isto indica 

que um número considerável de pessoas LGBTI+ moram na mesma casa 

que pessoas - íntimas - que não as aceitam ou que apenas as toleram. Vem, 

assim, à mente, a frase de Harvey Milk: “se você não é livre para ser você 

mesmo na questão mais importante de todas as atividades - a expressão do 

amor - então a vida em si mesma perde seu sentido”. Um dado da pesquisa 

que reforça o quanto esta situação de convivência com a não aceitação faz 

mal à saúde mental é que 62,5% já pensaram em suicídio. 

 É importante lembrar também que 20,6% dos/das respondentes 

não eram assumidos/as, sendo assim, é pertinente discutir sobre o que tem 

sido chamado de “homofobia internalizada” - quando a própria pessoa 

homossexual acaba assimilando os valores negativos predominantes na 

sociedade acerca da homossexualidade e se vê e se percebe sob essa ótica. 

Neste sentido, para Daniel Borrillo, 

 
o homossexual sofre solitário o ostracismo ligado à sua 
homossexualidade, sem nenhum apoio de seus próximos e 
frequentemente em um ambiente familiar hostil. Ele é, portanto, mais 
vulnerável a uma atitude de aversão a si mesmo e a uma violência 
interiorizada que pode levá-lo ao suicídio (BORRILLO, 2009, p. 33). 

 

 Borrillo vê a homofobia internalizada como um processo de 

opressão e dominação “em que se faz o indivíduo discriminado aceitar a 

natureza essencial de sua diferença - que torna possível alimentar 

regularmente a resignação dos dominados ao status atribuído pelo 

dominante” (BORRILLO, 2009, p. 31). As consequências da homofobia 

internalizada variam desde tentativas de seguir o padrão heterossexual a 

qualquer custo; negação da própria orientação sexual (e do 

reconhecimento de seu desejo sexual e. também, de suas emoções) para si 

mesmo e perante os outros; desprezo por pessoas LGBTI+ mais assumidas; 

defensividade; raiva e/ou ressentimento; vergonha e/ou depressão; 

práticas sexuais inseguras e outros comportamentos de risco e de 

autodestruição (BLUMENFELD, 1992). De certa forma, estas últimas 

consequências vêm ao encontro do dado revelado pela pesquisa, de que 

35,7% nunca fizeram o teste de HIV. 
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 Com relação a trabalhar, 84,2% (1.347) das pessoas que já 

trabalharam, mas não estavam trabalhando no momento estavam em idade 

economicamente ativa (entre 20 e 59 anos), enquanto 37,5% (726) das 

pessoas que nunca trabalharam (independente se estavam ou não 

procurando trabalho) estavam na faixa dos 20 aos 49 anos - ninguém com 

mais de 50 anos de idade respondeu que nunca trabalhou. Cruzamos estes 

dados com as informações sobre orientação sexual e identidade de gênero, 

a fim de verificar se haveria uma associação entre desemprego ou 

dificuldade de empregabilidade e, estes quesitos, como no caso das 

pessoas trans, por exemplo. No entanto, considerando todas as respostas 

que não estavam trabalhando no momento (independe se buscando ou 

não trabalho) as porcentagens seguiram a composição da amostra total, isto 

é, a maioria gay (48,5%) e lésbica (9,9%) e baixa participação das pessoas 

trans. 

 Mais da metade, 52,6% das pessoas que participaram da pesquisa, 

afirmaram ter sofrido violência por causa da orientação sexual e/ou 

identidade de gênero. Destas, 28,2% relataram que aconteceu em locais 

públicos, 22,4% no ambiente educacional (escola, faculdade, cursinho) e 

18,5% na própria casa. Os demais casos se diluíram entre serviços públicos, 

casa de amigos/colegas, igreja, redes sociais/internet/mensagens, 

comércio, trabalho e transporte público. Chama a atenção que 91,5% 

afirmaram não ter denunciado o ocorrido e destes, 18,0% porque acredita 

que não resolveria nada; 17,3% por medo/insegurança; 11,9% porque a 

pessoa é muito próxima; 10,1% porque não sabia onde denunciar; 7,4% 

porque não é assumido/a, e, de forma parecida, 6,1% por causa da 

exposição do fato. Tendo visto aspectos nada alentadores relacionados à 

aceitação pela família e pela sociedade, à saúde mental e física, resta a 

pergunta: o que poderia ser feito para amenizar este quadro? 

 É notável que 92,8% do público que respondeu a pesquisa não 

façam parte de ONG ou coletivo LGBTI+. Esta distância entre a militância e 

a comunidade LGBTI+ é causa de preocupação. Apesar de haver uma 

tendência comum de “alienação” entre a população em geral, as ONGs e os 

coletivos também existem para promover o bem da comunidade. Fica 

evidente que as organizações e instituições  precisam interagir mais com a 

comunidade, seja por meios tradicionais de comunicação, seja cada vez 

mais através das mídias sociais para levar informações sobre o que fazer 

em casos de violação dos direitos e violência, incentivar o cuidado com a 
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saúde e o sexo mais seguro, formar novas lideranças, mobilizar, promover 

o acesso à espiritualidade divulgando as igrejas inclusivas, entre outras 

ações. As ONGs e os coletivos também podem realizar ações de 

sensibilização a fim de buscar a opinião pública e, assim, contribuir para 

diminuir a desinformação e o preconceito contra a comunidade LGBTI+. 

 É importante também realizar ações de advocacy2 a fim de 

promover legislação e políticas públicas que atendam às necessidades da 

população LGBTI+, acompanhar a execução das políticas públicas por meio 

da participação em espaços de controle social, bem como exigir a 

accountability3 por parte do governo. 

 Quanto ao mercado de trabalho, as empresas podem seguir a 

tendência de promoção da inclusão de LGBTI+ no local de trabalho a partir 

da ótica de que o/a funcionário/a é mais produtivo/a quando se sente 

acolhido/a e que a diversidade fortalece a capacidade da empresa. 

Mundialmente, dentro da campanha Livres e Iguais (ONU, 2013), a 

Organização das Nações Unidas (ONU) em parceria com líderes da 

iniciativa privada, lançou em setembro de 2017 o relatório “Enfrentando a 

discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, travestis, pessoas trans e 

intersexo: padrões de conduta para empresas”, que visa diminuir a 

discriminação em diferentes contextos — locais de trabalho, mercados de 

fornecedores e nas próprias comunidades onde vivem funcionários, 

clientes e parceiros de negócios (ONU, 2017). A iniciativa foi reforçada no 

48º Fórum Econômico Mundial, em janeiro de 2019, com o lançamento da 

Parceria Global pela Igualdade LGBTI, que objetiva operacionalizar os 

padrões de conduta LGBTI+ até 2020 (CANN, 2019). Assim, as empresas 

agora contam com o respaldo das Nações Unidas e com os exemplos de 

algumas das grandes corporações para promover a inclusão de pessoas 

LGBTI+ no local de trabalho. 

 A mídia pode ser, e nos últimos anos vem sendo, uma aliada na 

quebra de estereótipos negativos das pessoas LGBTI+ e na disseminação de 

 
2 Advocacy: “corresponde às tentativas de influenciar o clima político, as decisões sobre políticas, 
programas e orçamentos, as percepções da população sobre normas sociais, o envolvimento e o apoio da 
sociedade para um determinado tema ou causa, através de um conjunto de ações bem planejadas e 
organizadas, realizadas por um grupo de indivíduos ou organizações comprometidas e que trabalham de 
maneira articulada” (CEPAC, 2015, p. 38). 
3 Accountability: “Obrigação de demonstrar que o trabalho foi realizado em consonância com as regras e 
normas pactuadas, e de prestar contas de forma imparcial e precisa sobre os resultados alcançados em 
comparação com o planejado” (WHO, 2013, p. 139). 
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informações corretas, atingindo grandes parcelas da população e ajudando 

a mudar atitudes para que haja mais respeito às pessoas LGBTI+. Exemplos 

estão nas diversas novelas com personagens LGBTI+ positivas, além dos 

esforços para deixar de usar personagens estereotipadas em programas 

humorísticos. 

 Os governos, nos três níveis, também podem tomar medidas, 

como já tomaram no passado, implementando políticas públicas 

afirmativas para LGBTI+ em conformidade com as decisões de 

conferências LGBTI+ - garantido orçamento e implantando o chamado 

“tripé da cidadania LGBTI+”, composto por um plano governamental 

LGBTI+, um órgão governamental responsável por implementar o Plano e 

um Conselho LGBTI+ como espaço de interlocução e controle social da 

execução do plano. As políticas públicas se fazem necessárias em especial 

na área da educação para o respeito à diversidade e a não violência, na área 

da saúde com ênfase na prevenção do HIV entre outros agravos e na área 

da segurança pública. No entanto, na atual conjuntura, no âmbito nacional 

e em certos estados e municípios, o clima conservador não é propício para 

políticas públicas afirmativas para LGBTI+. Especificamente em relação à 

segurança pública, com a decisão do Supremo Tribunal Federal que 

equiparou os crimes LGBTIfóbicos aos crimes de racismo, um 

desdobramento urgentemente necessário é a padronização dos boletins de 

ocorrência em todas as unidades da federação para que incidentes 

LGBTIfóbicos sejam registrados e que finalmente existam estatísticas mais 

fidedignas a esse respeito, bem como a capacitação das forças policiais no 

atendimento e reconhecimento destes casos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Apresentamos e discutimos os dados da Pesquisa Nacional do 

Perfil LGBTI+ 2018 em relação a indicadores sociais da situação dessa 

comunidade, principalmente, no que diz respeito à aceitação alheia e de si, 

trabalho, saúde e violência. Os dados confirmam que existem problemas 

sérios nestes campos que precisam de respostas urgentes – parcelas da 

população LGBTI+ estão vivendo uma vida sem as garantias de dignidade 

humana. 
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 A principal limitação da pesquisa, em termos de retratar todas as 

letras da sigla LGBTI+, é que ela enunciou uma percentagem 

desproporcional desse público. Futuras edições da pesquisa precisarão 

ampliar e diversificar as fontes de divulgação na tentativa de ter mais 

representatividade da diversidade de orientações sexuais e identidades de 

gênero. Contudo, nem por isso deixa de ser uma valiosa base de 

conhecimento sobre esta população, para fornecer subsídios e justifica e 

nortear possíveis respostas aos problemas identificadas. Ademais, a 

pesquisa explora muito mais do que os aspectos apresentados aqui e serve 

de fonte de informações sobre outros aspectos da vida, como o comércio, 

a percepção da militância LGBTI+, questões socioeconômicas e assim por 

diante. 

 No atual contexto político, apesar das pessoas LGBTI+ serem 

contribuintes que ajudam a financiar os poderes executivo e legislativo, em 

muitas situações não é possível esperar respostas governamentais efetivas 

aos problemas apontados neste ensaio. No entanto, estão surgindo outras 

formas diversificadas de resposta que não dependem da vontade política 

do Estado constituído e partilhado com as empresas, a mídia, a mobilização 

social e as diversas formas de organização da comunidade LGBTI+. 
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Percepções sobre violências LGBTIfóbicas 
a partir das narrativas pessoais expostas na 
Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018 
 
Francielle Elisabet Nogueira Lima  
 
 

NOTAS INTRODUTÓRIAS 

 
 Em 13 de junho de 2019, encerrou-se, no Supremo Tribunal 

Federal (STF), o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade por 

Omissão (ADO) 26 e, também, do Mandado de Injunção (MI) 4733, nos quais 

a maioria do plenário votou, em síntese, pela equiparação da LGBTIfobia ao 

crime de racismo até que o Congresso Nacional legisle sobre a questão. 

Apesar de o tema instigar debates acalorados e controvérsias que 

englobam, por exemplo, a competência da Suprema Corte para avaliar a 

questão e o aspecto punitivista de sua tratativa na seara penalista, a 

negligência institucional quanto a condutas LGBTIfóbicas é, há muito 

tempo, evidenciada e problematizada pelo movimento LGBTI+ brasileiro 

diante dos graves dados apresentados acerca da violência perpetrada 

contra esta população. 

 O então Ministério dos Direitos Humano1, através da Secretaria 

Nacional de Cidadania, publicou a primeira edição do relatório “Violência 

LGBTfóbicas no Brasil: dados da violência” (MINISTÉRIO DOS DIREITOS 

HUMANOS, 2018), no qual foram condensados dados quantitativos 

produzidos pela Ouvidoria de Direitos Humanos (Disque 100), pelo Grupo 

Gay da Bahia (GGB) e pela Rede Trans Brasil, relacionando os temas direitos 

humanos, violência e LGBTIfobia. Em iniciativa pioneira, o Instituto de 

Segurança do Rio de Janeiro também lançou o Dossiê LGBT+ 2018, 

 
1 O ministério havia sido extinto em 2016. Após a posse de Michel Temer como presidente interino, o 
Ministério dos Direitos Humanos foi recriado em 2017 sob o mesmo governo. Já em 2019, no governo de Jair 
Bolsonaro, a pasta foi modificada para “Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos”. 

https://orcid.org/0000-0002-3310-0302
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ressaltando, contudo, a incipiência do estudo no âmbito daquele estado 

(MATOS; LARA, 2018). 

 Não obstante a imprescindibilidade de se mapear tais 

ocorrências, o “Atlas da Violência de 2018”, documento produzido pelo 

Instituto de Pesquisa Econômica e Aplicada (IPEA) e pelo Fórum Brasileiro 

de Segurança Pública (FBSP), não traz os recortes de diversidade sexual 

para fins de apreciação e compreensão dos indicadores de violência no 

país (IPEA, 2018). 

 São, pois, as organizações não governamentais que hoje, no 

território nacional, guardam dados mais amplamente divulgados e 

frequentemente revisados a respeito das violências que assolam esta 

população. No relatório “Mortes Violentas da População LGBTI+ no Brasil” 

(GGB, 2019) apontou-se que, em 2018, 420 pessoas foram mortas em 

virtude da LGBTIfobia, dividindo-se entre homicídios (320 ocorrências) e 

suicídios (100 ocorrências). 

 Nesse sentido, tanto a RedeTrans quanto a organização 

Transgender Europe parecem, especificamente no tocante à população 

trans, corroborar tais estatísticas ao relatar que o Brasil ocupa a primeira 

posição no ranking mundial de países com mais homicídios decorrentes 

de transfobia: de acordo com o “Trans Murder Monitoring”, 167 pessoas 

trans foram mortas entre 1º de outubro de 2017 e 30 de setembro de 2018 

(TRANS..., 2018)2. 

 Este preocupante cenário vem consistentemente sendo objeto de 

advertência pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), 

que já encaminhou ao Estado brasileiro, em reiteradas oportunidades, 

recomendações e medidas para 

 
garantir que as pessoas LGBTI exerçam seu direito a uma vida livre de 
discriminação e violência LGBTIfóbica, incluindo a adoção de 
políticas e campanhas públicas e as reformas necessárias para 
adequar as leis aos instrumentos interamericanos de direitos 
humanos (SANTOS; SPOSATO, 2019, p. 9). 

 

 
2 A título de informação, o projeto “Trans respect versus Transphobia” é encabeçado pela organização 
Transgender Europe e possui, como uma de suas frentes, a elaboração do relatório “Trans Murder 
Monitoring (TMM)”, que consiste na produção e análise de dados sobre homicídios de pessoas trans ao redor 
do globo. 
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 Com o intuito de endossar subsídios ao Poder Público para 

confecção de políticas públicas bem como para chamar atenção para esta 

problemática, foi elaborada a presente pesquisa nacional, a qual, dentre 

outros questionamentos, buscou extrair das pessoas que voluntariamente 

responderam à pesquisa, percepções pessoais acerca das violências 

sofridas em virtude de sua orientação sexual e/ou identidade de gênero. 

Das perguntas mais pertinentes à temática ora desenvolvida, destacam-se 

as seguintes: 

1. Você já pensou em suicídio? 

2. Já presenciou algum tipo de violência com base em identidade de 

gênero e/ou orientação sexual? 

3. E relacionada a você, já sofreu algum tipo de violência com base 

em sua identidade de gênero e/ou orientação sexual? 

4. Quantas vezes você já sofreu este tipo de violência? 

5. Você sabe onde denunciar violência de identidade de gênero e/ou 

orientação sexual (LGBTIfobia)? 

6. Quando foi sua última ocorrência? 

7. De que tipo foi? 

8. Onde ocorreu essa violência? 

9. Você denunciou? 

10. Se não, por que não denunciou? 

11. Se desejar, relate abaixo sobre a violência sofrida. 

 

 As respostas, além de servirem de substrato para mapear as 

ocorrências violentas que atingem a população LGBTI+ no Brasil, permitem 

análises preliminares sobre o perfil das vítimas, levantando, ainda, 

questionamentos e problematizações sobre as subnotificações dos casos, 

os atos violentos que mais recorrentemente se direcionam à população 

LGBTI+ e, a partir desta análise, refletir as possíveis políticas de 

enfrentamento a essas violências. 

 Para tanto, recorre-se, em um primeiro momento, a uma rápida 

explanação sobre o conceito de LGBTIfobia que, a partir de contributos 

multi e interdisciplinares, culmina na investigação sobre os pânicos morais 

que a fundamentam e que, por outro viés, instiga o debate sobre a sua 

criminalização. 

 Adiante, pretende-se explorar as informações colhidas pela 

pesquisa, especialmente no tocante à violência em face das pessoas 
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LGBTI+, trazendo-se enfoque, sobretudo, às narrativas que não se 

enquadram necessariamente nos registros de homicídios/violências letais, 

mas que se consubstanciam em nuances outras como agressões físicas, 

verbais (ofensas), psicológicas (ameaças) e simbólicas, que impactam nas 

condições de possibilidade de uma vida que seja minimamente “vivível”. 

 Ao final, feitas algumas considerações sobre os relatos 

colacionados, são apontados possíveis caminhos a serem trilhados pelo 

poder público no enfrentamento à violência em face da pessoa LGBTI+. 

 

 

CONSIDERAÇÕES CONCEITUAIS PRELIMINARES: DO QUE ESTAMOS FALANDO 

QUANDO NOS REFERIMOS A “LGBTIFOBIA”? 

 
 Ainda que se reconheça a limitação dos dicionários como 

sintetizadores e normatizadores de saberes específicos - função que, por 

vezes, tolhe a polissemia e/ou ambiguidade das palavras (MOREIRA, 2012, 

p. 41-42) -, é possível inferir que “violência”, nesses instrumentos, possui, a 

rigor, mais de uma acepção. Quase todas, entretanto, estão relacionadas a 

“ação ou efeito de violentar, de empregar força física (contra alguém ou 

algo) ou intimidação moral contra (alguém); ato violento, crueldade, força” 

(BODÊ DE MORAES, 2014, p. 14). 

 Em que pese a tentativa de homogeneização conceitual, violência 

é um fenômeno complexo que apresenta tipologias e naturezas 

diversificadas (LIMA; MITROS; NOGUEIRA; JESUS; LIRA, 2016). Trata-se, 

portanto, de um “contingente próprio da história” que, segundo Raquel 

Ribeiro Moreira, é marcado  

 
por criações imaginárias que não decorrem somente do uso da força 
física ou da motivação interna dos indivíduos, mas que se sustentam 
na e pela própria história das relações entre os sujeitos, suas 
condições de existência e a consciência que delas se tem (MOREIRA, 
2012, p. 48). 

 

 É interessante pensar, contudo, nas relações entre violência e o 

sentimento e percepção do medo. Nesse sentido, 
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como todo o resto, violências e medos são históricos, variam e 
diferem segundo o período histórico em foco, mas, como nos 
ensinou J. Delumeau (1989), parece haver alguns elementos que vêm 
se repetindo em diferentes cenários a partir do acionamento de três 
categorias: os “de fora”, o sobrenatural e o crime – como se o medo 
pudesse ser personificado em criaturas sobrenaturais ou seres 
humanos elevados a categorias de monstros morais, como muito bem 
assinalou Foucault (2002) (BODÊ DE MORAES, 2014, p. 14). 

 

 E grande parte desses “monstros morais” parece se relacionar 

àquelas(es) que, em suas vivências e experiências, desafiam a 

cisheteronormatividade3. É neste espaço de discussão que, inicialmente, 

surge o conceito de homofobia. Tendo sido utilizado na década de 1970 

para exprimir atitudes de aversão por pessoas homossexuais, em um 

âmbito mais individual, o termo adquiriu novos contornos semânticos (e 

políticos), passando a ser cada vez mais utilizado para se referir 

principalmente a situações de preconceito, discriminação e violência 

contra pessoas LGBTI+ (BORRILLO, 2010). 

 Em um contexto mais contemporâneo de ascensão e visibilidade 

dos movimentos identitários, então, fala-se a respeito da LGBTIfobia como 

acrônimo utilizado em substituição à homofobia (MATOS; LARA, 2018, p. 6) 

para indicar esta esfera de violências, hostilidades, ridicularizações e 

discriminações em virtude da orientação sexual e/ou identidade de gênero, 

incluindo, portanto – e de maneira não exaustiva -, a lesbofobia, 

homofobia, a bifobia, a transfobia e a intersexofobia (RAMOS; NICOLI, 2016, 

p. 183-192)4. 

 Convocando-se a uma perspectiva analítica, a LGBTIfobia parece 

se fundar “na convicção de que a diferença é um desvalor, uma 

indignidade, que deve ser controlada e afastada” (RAMOS; NICOLI, 2016, p. 

187), alimentando-se principalmente dos pânicos morais5 que emergem do 

 
3 Pensa-se a cisheteronormatividade como uma série de práticas e forças socioculturais e institucionais 
que produzem discursivamente e privilegiam a cisgeneridade e a heterossexualidade como naturais na 
sociedade, “exterminando, silenciando e apagando da narrativa oficial as pulsões e vivências sexuais 
dissidentes” (RAMOS; NICOLI, 2016, p. 186). 
4 Apesar de os autores não alocarem expressamente a intersexofobia no rol exemplificativo das violências 
e discriminações em face da população LGBTI+, decidimos incluí-la aqui. 
5 Stanley Cohen, citado por Richard Miskolci, explica o contexto de surgimento dos pânicos morais: “Uma 
condição, um episódio, uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a ser definido como um perigo para 
valores e interesses societários; sua natureza é apresentada de uma forma estilizada e estereotipada pela 
mídia de massa; as barricadas morais são preenchidas por editores, bispos, políticos e outras pessoas de 
Direita; especialistas socialmente aceitos pronunciam seus diagnósticos e soluções; recorre-se a formas 
de enfrentamento ou desenvolvem-nas. Então a condição desaparece, submerge ou deteriora e se torna 
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medo social com relação às transformações de padrões normativos sobre 

corpo, gênero, sexo e desejo. São nesses meandros, por exemplo, que se 

erigem-se formulações discursivas em torno da ideia de uma suposta 

“ideologia de gênero” (CÉSAR; DUARTE, 2017, p. 144). 

 Ao menos em um primeiro momento, a expressão terminológica 

restou encabeçada pela cúpula da Igreja Católica, nos idos dos anos 1990, 

para se contrapor às “subversões dos arranjos familiares” pelos 

movimentos feministas e LGBTI+, em vista do discurso político de direitos. 

No Brasil, especialmente a partir dos anos 2000, a referência passa a ser 

feita por grupos neopentecostais, para deslegitimar as teorizações feitas 

pelos campos de estudos sobre diversidade sexual e gênero (MIGUEL, 

2016). Alinham-se a estes últimos segmentos mencionados as frentes 

contrárias à abordagem crítica sobre gênero e orientação sexual nas 

instituições de ensino, abrigadas, majoritariamente, no Movimento Escola 

sem Partido (MEsP), cujo programa combativo às supostas “ideologia de 

gênero” e “doutrinação marxista” nas escolas se alastra em projetos de lei 

em grande parte do território nacional (Id.). Tais propostas legislativas têm 

tido uma ascendente guinada desde a recusa, em 2011, do material 

elaborado para suporte a educadores no enfrentamento à LGBTIfobia em 

ambiente escolar, apelidado de “kit gay”. 

 Se, de um lado, tem-se o crescimento deste pânico moral na 

reação dos segmentos políticos e sociais conservadores e fundamentalistas 

religiosos, de outro, fortifica-se socialmente a discussão sobre a LGBTIfobia 

como violência apta a configurar crime. A título ilustrativo, verificam-se 

projetos de lei6, ações no Supremo Tribunal Federal, formulações 

científico-acadêmicas e fóruns abertos à sociedade no geral sobre o 

 
mais visível. Algumas vezes, o objeto do pânico é absolutamente novo e outras vezes é algo que existia há 
muito tempo, mas repentinamente ganha notoriedade. Algumas vezes o pânico passa e é esquecido, exceto 
no folclore e na memória coletiva. Outras vezes ele tem repercussões mais sérias e duradouras e pode 
produzir mudanças tais como aquelas em política legal e social ou até mesmo na forma como a sociedade 
se compreende” (COHEN, Stanley. Folk Devils and Moral Panics: The Creation of Mods 
and Rockers. London: MacGibbon & Kee, 1972, p. 9 apud MISKOLCI, 2007, p. 111). 
6 Citam-se, como exemplos, as PECs 139/95, 392/2005 e 66/2003, que visam a (re)introduzir no inciso IV do 
artigo 3º, a proteção contra discriminação por orientação sexual, bem como os PLs 4242/2004, o 3770/2000, 
o 05/2003 e o 5003/2001 (este último número original do PLC 122/2006), que versam sobre a criminalização 
da homofobia (e da transfobia), sendo, por isso, reunidos no PLC 122/2006. Há, ainda, o PLS 672/2017, que 
busca alterar a Lei 7.716/1989, para incluir os crimes de discriminação ou preconceito de orientação sexual 
e/ou identidade de gênero. Como bem explicitam Diogo Bacha e Silva e Alexandre Gustavo Melo Franco 
Bahia, “a primeira tentativa de discussão foi levada a efeito pelo Projeto de Lei 122/2006 da Câmara, que 
obteve uma clara definição pela criminalização da homofobia e transfobia e das demais discriminações de 
identidade e gênero” (BACHA E SILVA; BAHIA, 2015, p. 180). 
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assunto. É no cenário atual, a propósito, que se concluiu a apreciação da 

ADO 26 e do MI 47337, resultando na equiparação da LGBTIfobia ao crime 

de racismo até que o Congresso Nacional legisle sobre. 

 Não obstante a finalização do julgamento8, há dinâmicas 

argumentativas interessantes sobre a equiparação ao racismo pelo STF e a 

consequente criminalização da LGBTIfobia. Em posição favorável, são 

destacadas o próprio entendimento da Corte sobre o alargamento do 

conceito de racismo, evidenciado no Habeas Corpus (HC) 82.424, além da 

necessidade de um posicionamento efetivo do Estado quanto às 

sistemáticas violações de direitos fundamentais da população LGBTI+ bem 

como o efeito simbólico da criminalização no meio social. 

 Rafael Kirchhoff dos Santos sugere que a aprovação de uma lei 

nesse sentido também poderá propiciar, enfim, a produção oficial de dados 

sobre violência e da exclusão social das pessoas LGBTI+, permitindo a 

edição de diversas políticas públicas em relação à educação, à saúde, ao 

emprego, ao uso dos espaços públicos, etc (TEIXEIRA, 2019). 

 Já as(os) contrárias(os) sustentam que a procedência das ações 

pelo STF poderá acarretar expansão do poder punitivo do Estado brasileiro, 

bem como suposta afronta ao princípio da legalidade, em virtude da 

possibilidade de se criar, via Judiciário, novas figuras delitivas não previstas 

em lei, subtraindo-se a competência do parlamento prevista na 

Constituição para editar a legislação penal. José Carlos Portella Júnior ainda 

sublinha o seguinte: 

 

 

 
7 Na ADO 26, ajuizada pelo Partido Popular Socialista (PPS), pede-se para que o STF declare a omissão do 
Congresso Nacional por ter não ter formulado legislação penal que puna a LGBTIfobia. Segundo se 
argumenta, a conduta pode ser enquadrada como racismo, diante da inferiorização social da população 
LGBTI+ e do entendimento lançado pelo STF no famoso caso Elwanger (HC 82.424) - que não adota somente 
o critério fenotípico para a compreensão de racismo - ou, ainda, como discriminação atentatória a direitos 
e a liberdades fundamentais. Assim como na ADO, o Mandado de Injunção, ajuizado pela Associação 
Brasileira de Gays, Lésbicas e Transgêneros (ABGLT), pede o reconhecimento do enquadramento da 
LGBTIfobia no conceito de racismo ou, subsidiariamente, para que a conduta seja entendida como 
discriminações atentatórias a direitos e liberdades fundamentais. A ABGLT sustenta que a demora do 
Congresso Nacional em legislar sobre a questão é inconstitucional. 
8 A penúltima sessão de julgamento das ações, ocorrida em 23 de maio de 2019, na qual se angariou a 
maioria dos votos favoráveis à procedência destas, contou, contudo, com certa peculiaridade: boa parte das 
discussões do dia cingiu-se à possibilidade de suspensão ou não do julgamento, já que, em 22 de maio de 
2019, também se deu andamento ao PLS 672/2017, através de sua aprovação pela Câmara de Constituição e 
Justiça do Senado Federal. O texto, contudo, abre uma exceção para liberdade religiosa, situação que é 
passível de discussão (SOUZA, 2019). 
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Ademais, não há como endossar o argumento de que na Constituição 
haveria um mandado de criminalização da homofobia, haja vista que 
o objetivo de erradicar as desigualdades (previsto no artigo 3º da 
Constituição) não impõe, por si mesmo, a determinação da 
criminalização de condutas discriminatórias, visto que há outras 
ferramentas jurídicas e políticas mais eficazes para erradicar as 
desigualdades por orientação sexual e gênero do que a 
criminalização, a qual opera de maneira seletiva (basta ver quem são 
os clientes preferenciais da justiça penal), sempre depois que o bem 
jurídico da vítima já foi violado e gera efeitos colaterais, como a 
estigmatização da pessoa taxada de “criminosa” (TEIXEIRA, 2019). 

 

 Tais argumentos certamente complexificam e imprimem 

distintas e pormenorizadas nuances ao debate. 

 Porém, tão importante quanto os esforços institucionais para 

evidenciar e combater a vulneração da população LGBTI+, é ouvir dela 

mesma suas percepções a respeito das atitudes que julgam ser violentas e 

cerceadoras de direitos, pois, na concretude da vida, a LGBTIfobia pode se 

manifestar de diversas formas. É com essa intenção que se busca explicitar, 

no tópico seguinte, as perspectivas pessoais das(os) respondentes acerca 

das agressões verbais, físicas e simbólicas por elas(es) experienciadas e 

como percebem os atuais mecanismos de denúncia à LGBTIfobia. 

 

 

PANORAMA SOBRE VIOLÊNCIA LGBTIFÓBICA, SEGUNDO NARRATIVAS 

COLHIDAS PELA PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018: PERCEPÇÕES 

SOBRE AGRESSÕES VERBAIS, FÍSICAS E SIMBÓLICAS 

 
 Em que pese predominância, na pesquisa, de pessoas que se 

consideram gays, colhem-se dados importantes para o mapeamento das 

violências em solo nacional. Antes, entretanto, um panorama geral do perfil 

mais incidente, gerado pelas respostas, pode ser traçado. Do cômputo total, 

observa-se que 62,7% das pessoas se identificavam como homem cis e 

63,7% como gays. Infere-se, ainda, que a maioria (52,9%) se autodeclara 

branca, 30,4% localizava-se na faixa etária entre 20 e 24 anos, 30,6% possuía 

ensino superior incompleto, 63,1% era solteira e 48,2% vivia com pai e/ou 

mãe heterossexual, tendo 22,1% auferindo uma renda familiar de 3 a 5 

salários mínimos. 
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 Das 8.918 respostas, 52,6% delas (4.692) afirmaram ter sofrido 

LGBTIfobia, sendo que 21,2% destas, informaram ter sofrido mais de 20 

vezes. Do total que sofreu violência, a maioria, 91,5%, não denunciou. 

Deparando-se com possíveis razões para tanto, verifica-se que 10,1% das 

pessoas que sofreram LGBTIfobia e não denunciaram não o fizeram 

porque não sabiam onde denunciar, 18,0% acreditava que a denúncia não 

resolve nada, 17,3% não denunciaram por medo ou insegurança e 11,9% não 

o fizeram pelo fato de o(a) agressor(a) ser pessoa muito próximo(a). 

 Sobre os espectros de violência, percebe-se que a maior parte das 

violências sofridas se destacam entre verbal (44,2%), verbal e psicológica 

juntas (30,1%) e física (3,7%). A última ocorrência, em sua maioria, refere-se 

a mais de um ano do preenchimento do questionário (59,9%). 

 Os relatos voluntários sobre violência, contudo, constituem o 

arcabouço mais interessante da pesquisa. Apesar da impossibilidade de se 

colacionar aproximadamente 914 relatos do questionário, para fins de 

ulterior análise, trazem-se os seguintes excertos à baila, com os 

marcadores referentes à identidade de gênero e à orientação sexual da 

respectiva pessoa: 

 
A mãe de uma amiga me expulsou da casa dela pq9 eu ia fazer a filha 
dela "virar" lésbica” (mulher cis, pansexual) 
 
A pessoa julgou ser falta de caráter a minha orientação sexual (pessoa 
não binária, pansexual) 
 
A última vez de que me recordo concretamente, foi uma atitude de 
uma amiga ao publicar em rede social texto semelhante a “em minha 
casa esse tipo de aberração não entra”, divulgando a notícia de um 
casal de lésbicas em alguma novela. Fato este muito comum, porém, 
que ao ser amplamente difundido por alguém de convívio cotidiano 
é de fato: violência, visto que, por mais que diga que não sabia a 
profundidade do que disse, sempre soube da minha orientação (o que 
não justifica se não soubesse, mas...). Isto é um exemplo pequeno, já 
ouvi “prefiro morta que lésbica”, já vi pessoas me excluindo de 
eventos de família quando seus filhos nascem, as violências são 
inúmeras, cotidianas e naturalizadas (mulher cis, lésbica) 
 

 
9 Os relatos estão copiados na íntegra. 
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A violência que mais costumo sofre ela é do campo simbólico. Do 
reconhecimento da minha cidadania, da minha condição inerente de 
ser humano (queer e/ou genderqueer, pansexual) 
 
Aconteceu durante a minha adolescência, meus pais eram muito 
conservadores e não reagiram bem quando me assumi (mulher cis, 
lésbica) 
 
Bem, das muitas vezes que sofri discriminação em sua maioria 
ocorreram dentro de casa. Sou filho de pastores e sou de uma família 
muito tradicional do meio evangélico. Logo assim que me assumi 
todos os problemas que ocorriam na família eu era culpabilizado por 
ser gay. Em uma certa feita durante uma discussão com minha irmã 
mais nova a mesma me agrediu com objetos pontiagudos e um cabo 
de vassoura. Tal agressão resultou em um coágulo no olho esquerdo 
e um problema de visão que me fez usuário de óculos. Não realizei 
denúncia por alguns motivos. 1) minha irmã era menor de idade e 
fazia uso de medicação para controle de variação de humor. 2) 
estender aquela situação iria ser pior para mim que não aguentava 
mais o ambiente hostil da minha casa. Naquela semana sai de casa e 
fui morar de favor na casa de amigos visto que meus parentes são 
evangélicos também e a situação não estava muito favorável para 
mim (homem cis, gay) 
Bom, a agressão verbal veio de minha mãe mas foi por volta de dois 
anos depois que me assumir, so não denunciei porque é minha mãe 
e tipo eu já tenho o apoio e aceitação do meu pai, então relevei as 
agressões (homem gay, cis) 
 
Constantemente sofro repressão da minha família devido ao meu 
namoro com uma menina. Por incrível que pareça me sinto muito 
mais segura pra ser quem eu sou na rua do que dentro da minha 
própria casa (mulher cis, lésbica) 
 
Imposição da heterocisnormatividade, desqualificando a não-
binariedade através da negação de acesso a direitos fundamentais, 
muitas vezes partindo para agressão física direta além da verbal e 
psicológica de costume em praticamente qualquer lugar quando 
afirmo e exijo respeito a minha identidade queer. Mais do que 
costume, prefiro frequentar apenas lugares próprios da comunidade 
LGBTI+ por questão de sobrevivência, mesmo os serviços públicos 
essenciais não atendem necessidades específicas nem protegem 
essas populações (queer e/ou genderqueer, orientação sexual: outra) 
 
fui a uma festa dia 21 de agosto 2018 aniversario de 3 snos de uma 
radio mais fm quando fui ao banheiro feminino com uma amiga fui 
barrada na porta do banheiro pelo segurança no local da festa mesmo 
liguei pra o disk 100 pra fazer a denucia de transfobia no dia seguinte 
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fui a delegacia fazer um boletim de ocorrncia e no miniterio publico 
foi feito a denuncia fora radios tv lical (travesti, heterossexual) 
 
Foi no caminho para a Parada LGBTQ+ de Niterói em 2007. Cinco 
caras desceram de um carro e vieram agredir meu companheiro na 
época com agressões físicas e xingamentos. Se eu não tivesse 
intervindo ele estaria morto. Liguei para o Rio Sem homofobia que 
me acolheu e acompanhou todo o caso na época. Inclusive fiz registro 
e reconhecimento na delegacia dos indivíduos (homem cis, gay) 
 
Brincadeiras pejorativas no local de trabalho. Não foi algo tão 
agressivo, porém, foi uma violência (homem cis, gay) 
 
Bullying na escola durante quase todo o Ensino Fundamental (homem 
cis, gay) 
 
Apanhei de 4 skinheads, em 2006, na R. Augusta, durante a tarde num 
dia de semana. Denunciei em uma DP. De resto já sofri violência 
verbal e ameaça de violência física pela minha aparência (queer e/ou 
genderqueer, gay) 
 
Fui chamada de viado no modo pejorativo por um rapaz que trabalha 
terceirizado o órgão que trabalho (mulher trans, heterossexual) 

 

 Conquanto o local de maior incidência da última violência sofrida 

pelas(os) participantes tenha sido público (28,2%), seguindo-se do 

ambiente escolar (escola, universidade ou cursinho - 22,4%) e de casa 

(18,5%), infere-se que grande parte das histórias expostas, ainda que 

exemplificativa, de fato, diz respeito a situações que prescindiram de 

embates físicos para caracterizar a violência autopercebida pelas vítimas. 

 Estes demonstrativos sugerem que, tanto agressões físicas (letais 

e não letais) e/ou verbais quanto as violências psicológicas e simbólicas – 

consubstanciadas em conflitos intersubjetivos e na inferiorização de 

orientações sexuais e identidades de gênero dissidentes, rechaçando sua 

legitimidade enquanto possibilidade de vida -, são sentidas como 

prejudiciais e discriminatórias pela população LGBTI+ e atentam contra o 

seu desenvolvimento digno e saudável. Não à toa, 62,5% (5.570) das pessoas 

afirmaram ter pensado em suicídio. Por outro lado, depreende-se que 

muitas das narrativas não trazem relatos mais concretos das violências 

sofridas, como é o caso das seguintes: 
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A violência que mais costumo sofrer, ela é do campo simbólico. Do 
reconhecimento da minha cidadania, da minha condição inerente de 
ser humano (queer e/ou genderqueer, pansexual). 
 
Imposição da heterocisnormatividade, desqualificando a não-
binariedade através da negação de acesso a direitos fundamentais [...] 
(queer e/ou genderqueer, orientação sexual: outra) 

 

 Este tipo de violência é essencialmente praticado pela sociedade 

e pelo Estado na forma de uma vigilância pela normatização dos gêneros e 

exclusão constante. Não se afigura razoável descartar, portanto, a 

relevância do mapeamento de tais incidências para fins de manejo de 

políticas destinadas à população LGBTI+. Há, como visto, uma sensação de 

permanente insegurança à integridade física e mental, de obstaculização à 

fruição plena de direitos fundamentais por tais pessoas. 

 Observa-se, nesse sentido, como é recorrente a narrativa de 

violências perpetradas pelo próprio núcleo familiar da pessoa LGBTI+, que 

se sente deslocada e desprovida de uma rede de proteção efetiva, ainda que 

resida com familiares naturais. As agressões verbais e em forma de bullying 

sofridas nos ambientes escolares e laborais também clamam pelo rigor de 

se apostar em medidas afirmativas que combatam a discriminação por 

orientação sexual e identidade de gênero em um viés preventivo. 

 Enquanto implícitas discursivamente, a vigilância de gênero e a 

moralidade sexual conservadora, mesmo quando não se materializam em 

ações concretas, parecem exercer um constrangimento psicológico tão 

contundente e perverso quanto condutas mais comumente retratadas 

como violentas. Um mero passeio na rua ou mesmo o próprio existir em 

uma sociedade não aberta à diversidade pode, enfim, ser sentido como 

potencialmente perigoso. 

 Se, para se cogitar da criminalização da LGBTIfobia, acionam-se 

mais frequentemente dados relativos às violências físicas e/ou letais, as 

percepções de violência que não se adentram neste espectro parecem ser 

mais relevantes para se debruçar sobre mecanismos e estratégias outras 

que visem a contenção de riscos e que não envolvam necessariamente a 

ingerência do direito penal. 

 

 

 



93 

À GUISA DE PROBLEMATIZAÇÃO 

 
 Na trajetória do movimento LGBTI+ pela construção de direitos e 

na disputa por uma hermenêutica jurídica mais alinhada à gramática dos 

direitos fundamentais constitucionalmente e internacionalmente 

assegurados nos palcos institucionais, é posta como pauta prioritária a 

criminalização da LGBTIfobia – ainda que não se olvide que o movimento 

não é homogêneo. 

 Em um contexto de recrudescimento do neoconservadorismo e 

dos pânicos morais atrelados à diversidade sexual e de gênero, o discurso 

favorável a esta demanda, ainda que envolto de matizes diversos, parece 

ter contornos bastante justificados: em média, a cada 20 horas uma pessoa 

LGBTI+ é brutalmente assassinada ou se suicida por LGBTIfobia, (GGB, 

2019), fazendo do Brasil campeão mundial de crimes contra minorias 

sexuais. 

 E, como visto, este grave panorama encontra-se refletido na 

Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+, já que mais da metade das pessoas que 

respondeu ao questionário afirmou ter sido vítima de LGBTIfobia, mesmo 

sendo pertencente a grupos de maior vantagem socioeconômica. 

 Nessa esteira, restam ainda mais abertas às possibilidades de 

discussão quanto às medidas cabíveis quando a ação atentatória à 

dignidade da pessoa LGBTI+ não se enquadra exatamente no léxico da 

violência ou quando as violações tomam as formas de violências 

psicológicas, verbais e simbólicas, uma vez que é imposto o padrão 

cisheternormativo de condução de vida em sociedade. 

 Tão importante quanto o debate a favor ou contra a 

criminalização da LGBTIfobia – especialmente tendo em vista que as ações 

que pendiam de julgamento no STF sobre o tema já foram votadas - é a 

construção de propostas concretas a respeito do que se deve criminalizar 

e como criminalizar violências LGBTIfóbicas. 

 Resta saber, ainda, como se desdobrarão as estruturas do poder 

público para o atendimento adequado às vítimas em um contexto pós 

decisão do STF, principalmente para que os casos de LGBTIfobia não se 

mantenham na sombra da subnotificação. Igualmente relevante é o 

cuidado para que a escuta dos depoimentos das vítimas não reconduza, 

por despreparo das(os) profissionais integrantes da rede de atendimento, a 
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um processo de revitimização, acarretando falha no acolhimento e 

encaminhamento das providências cabíveis pelos órgãos públicos. Deve-

se investir, portanto, em formações e capacitações periódicas daquelas(es) 

que integram os grupos de atendimento às vítimas junto às delegacias. 

 Alternativas à persecução penal para certos tipos de condutas, 

então, não podem ser deixadas em segundo plano. Para além da 

provocação do sistema de justiça para o ajuizamento de demandas cíveis 

de reparação, encorajam-se projetos educacionais que se espraiem pelas 

instituições escolares e de trabalho, para assegurar o ingresso e, sobretudo, 

a permanência de pessoas LGBTI+ nesses espaços – embora se venha 

tentando barrar os debates saudáveis sobre diversidade nas escolas 

valendo-se de projetos de lei patentemente inconstitucionais. Tampouco 

se deve descartar a importância de ações publicitárias com viés pedagógico 

voltadas à conscientização da população sobre a gravidade dos dados da 

violência. 

 O engajamento em frentes diversas de atuação, portanto, deve ser 

encorajado, fortalecendo-se ainda mais o desafio de forjar estratégias que 

impliquem – mesmo que a longo prazo – uma transformação substancial 

da sociedade. 
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Lesbianidades brasileiras: hábitos, práticas 
e preferências das lésbicas participantes 
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INTRODUÇÃO 

 
 A presente pesquisa reflete, como já discutido no primeiro 

capítulo desde mesmo livro, um perfil específico de pessoas LGBTI+. As 

formas de divulgação do formulário de pesquisa, especialmente através de 

perfis de entidades e grupos LGBTI+ em redes sociais, alcançou um público 

em sua maioria homens cisgêneros, gays, jovens, de renda e formação 

elevadas, com proximidade relativa da militância LGBTI+ (ainda que isso 

não resulte engajamento direto). Fazer essas considerações é fundamental 

para apontar os limites de um uso responsável dos dados que aqui se 

apontam: trata-se de um recorte específico dentro da comunidade LGBTI+, 

a qual é certamente mais ampla e mais diversa. A pesquisa é útil, assim, para 

compreender as preferências, hábitos e práticas de um perfil específico de 

LGBTI+, o qual deve ser cuidadosamente traçado antes que se possa 

avançar. 

 Neste capítulo, optou-se por realizar um recorte dentro do 

universo amplo da pesquisa para focalizar as especificidades daquelas e 

daqueles que tenham se identificado como lésbicas. Tal escolha se justifica 

por uma percepção na comunidade lésbica, de que, tais especificidades são 

apagadas quando o discurso pressupõe um sujeito geral e não marcado. A 

crítica aponta para o fato de que a existência como corpo não marcado não 

é possibilitada a todos, mas apenas àqueles que de alguma forma, no jogo 

das relações de poder, se sentem autorizados para representar os demais. 

 Nesse sentido, compartilha-se do apontamento de Haraway 

(1995), quando sinaliza que a perspectiva do saber geral, cujo olhar parte de 

https://orcid.org/0000-0002-5371-8994
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lugar nenhum, sinaliza posições não marcadas habitadas pelo homem 

branco (e na maior parte das pesquisas, heterossexual). A postura 

epistêmica que parte do olhar “geral” “possibilita à categoria não marcada, 

alegar ter o poder de ver sem ser vista, de representar, escapando à 

representação” (HARAWAY, 1995, p. 18). Os saberes feministas, por outro 

lado, assumem a sua localização e esta é sua objetividade. 

 Parte-se, portanto, dessas observações, em termos de discussão 

epistemológica. Em primeiro lugar, o presente capítulo desloca a posição 

geral dos dados da pesquisa. Tal recorte é necessário, pois quaisquer 

especificidades possíveis das mulheres lésbicas se perdem nos números 

do universo pesquisado, por conta da maior participação de outros grupos. 

 Verifica-se que as lésbicas foram apenas 10,8% das pessoas 

atingidas pela pesquisa1, ao passo que as pessoas identificadas como gays 

totalizam 63,7% e aquelas identificadas como bissexuais 17,6%. A baixa 

porcentagem delas, portanto, demonstra que, quaisquer especificidades do 

grupo poderiam se perder nos dados gerais, visto a baixa possibilidade de 

que suas respostas diversas influenciem nos dados finais. 

 Percebe-se, portanto, que os dados gerais também são 

localizados ao sinalizarem, especialmente, as preferências de um grupo 

dentro da comunidade LGBTI+, por sua maior incidência2. Por outro lado, 

mesmo os dados que que são apresentados a seguir sobre as lésbicas são 

localizados do ponto de vista de quem foram as lésbicas atingidas pela 

pesquisa. Tais dados, portanto, não podem representar os hábitos, 

preferências e práticas das lésbicas brasileiras como um todo, mas apenas 

de um grupo específico, como se verá a seguir. 

 

 

 

 

 
1 Aqui é importante apontar que quando é dito “lésbicas” não se está a trabalhar apenas com o universo das 
mulheres cis que se identificam como lésbicas. Elas são a grande maioria, de fato, totalizando 85,9%, mas o 
grupo envolve outras identidades de gênero, desde mulheres trans a pessoas que se identificaram como 
queer, não-binárias e homens trans. Ao se referir às lésbicas, portanto, fala-se em todas aquelas pessoas 
que, independentemente de suas identidades ou expressões de gênero, se identificaram como pessoas 
lésbicas no contexto da pesquisa. 
2 Não cabe, nos objetivos propostos a esse capítulo, discutir o porquê dessa maior incidência de gays e 
menor incidência de bissexuais e lésbicas. Sequer se discute, por outro lado, as menores incidências de 
pessoas com identidades de gênero diversas. Mas certamente interpretações possíveis surgem daí, tendo 
em vista que se trata de pesquisa realizada e divulgada por ONG LGBTI+ onde as identidades do segmento 
constantemente reivindicam maior visibilidade, frente ao espaço de poder que os gays ocupariam no grupo. 
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PERFIL DA PESQUISA: DELIMITANDO O ALCANCE DOS DADOS 

 
 As lésbicas que responderam à pesquisa são, em sua maioria, 

relativamente jovens. De fato, 29,5% têm entre 20 e 24 anos, com outros 

26,0% entre 25 e 29 anos. O número entre 15 e 19 anos também é relevante: 

16,7%. Tal dado é coerente com o maior uso das redes por jovens. Além de 

jovens, as lésbicas que responderam à pesquisa também possuem alta 

escolaridade. O segmento com maior concentração é o de universitárias, 

29,9%, seguido pelo de já formadas, com 23,0%. Com maior distância, vem 

em seguida aquelas com o ensino médio completo, 10,7%, e aquelas que 

possuem pós-graduação (especialização) completa, com 10,2%. 

 Ao cruzar os dados de escolaridade e idade temos aumento das 

porcentagens das etapas escolares consideradas “adequadas” para cada 

uma das idades. Na faixa entre 15 e 19 ano, por exemplo, 36,0% possuíam 

ensino médio incompleto; logo após vem o ensino superior incompleto 

com 23,0%. As lésbicas que estão entre 20 a 24 anos, por outro lado, estão 

em peso cursando ensino superior, com esse segmento representando 

58,8%. Naquelas entre 25 e 29 anos, a porcentagem maior fica para o ensino 

superior completo com 33,6%, seguido do superior incompleto com 22,4%. 

Trata-se, enfim, de uma alta taxa de escolaridade, que fica ainda mais 

elevada quando se isolam as idades. 

 Dado interessante que também sofre alterações nas faixas de 

idade, é o estado civil. O número dominante é o das solteiras, com 40,7%, 

seguido de perto pelo das que estão namorando, com 36,0%. Essas taxas 

são no geral dominantes, mas observa-se que, nas faixas mais jovens o 

número de solteiras ou que estão namorando é mais alto, ao passo que, 

conforme as faixas de idade avançam, esses números diminuem e 

aumentam os números de união estável e casamento. O número maior de 

solteiras, portanto, está de acordo com as faixas etárias mais alcançadas 

pela pesquisa, e não pode ser identificado como um hábito duradouro de 

não constituir família. 

 Quanto aos estados e Grandes Regiões de onde responderam à 

pesquisa, a concentração maior estava na Região Sudeste, com 43,6%. 

Destas, São Paulo representa sozinho 25,1%. Logo atrás temos a Região Sul, 

com 26,0%, sendo as paranaenses 15,7%. Após, aparecem as Regiões 
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Nordeste com 17,7%, e Norte com 7,0%. A Região Centro-Oeste tem 

pouquíssimo impacto, com apenas 5,8%. 

 As lésbicas que responderam ao questionário têm também uma 

cor, já que 59,0% delas se identificam como brancas, 24,1% como pardas e 

apenas 9,8% como pretas/negras. Essas porcentagens precisam ser 

interpretadas também a partir dos estados, visto que aqueles com maior 

concentração de pesquisadas, quais sejam, São Paulo e Paraná, tiveram 

maior autoidentificação como branca e baixa autoidentificação como 

parda ou preta/negra. Em São Paulo, 71,4% se afirmaram como brancas, 

16,2% como pardas e apenas 6,6% como pretas/negras. No Paraná, 70,2% se 

afirmaram como brancas, ao passo que as pardas foram 18,5% e as 

pretas/negras 4,6%. Como esses estados tiveram número muito alto de 

respostas isso influenciou as porcentagens de raça no universo geral da 

pesquisa causando certo desequilíbrio. 

 Outros estados oferecem realidades diferentes: na Bahia, por 

exemplo, as pardas são 41,9%, as brancas 23,3% e as pretas/negras 18,6%. No 

Ceará, as pardas representam 42,9%, as brancas 37,1% e as pretas/negras 

8,6%. Mas as pardas não são maioria em todos os estados da Região 

Nordeste: em Alagoas, 42,9% das que responderam são brancas, 28,6% 

pardas e 14,3% pretas/negras. No Maranhão, 40,0% são brancas, 30,0% 

pardas e 10,0% pretas/negras. 

 Também os estados da Região Norte oferecem variações 

relevantes. No Pará 47,8% são pardas, 30,4% brancas e 17,4% pretas/negras. 

No Amapá 40,0% das que responderam são pretas/negras, 40,0% brancas 

e 20,0% indígenas (nenhuma informou ser parda neste estado). No 

Amazonas, por outro lado, 50,0% se identificaram como brancas, 31,3% 

como pardas e 12,5% como pretas/negras. O número pequeno de respostas 

na maior parte desses estados, no entanto, torna improvável que esses 

dados possam representar a comunidade lésbica dessas localidades. 

 Mesmo nos estados com maior número de respostas, por outro 

lado, dado o recorte de renda, dificilmente se pode acreditar que a 

comunidade lésbica é representada, em termos raciais, por essas 

porcentagens. Os dados parecem mais interessantes para concluir que há 

uma relação entre desigualdade econômica e racial, visto que as lésbicas 

atingidas são concomitantemente brancas e de estratos altos da sociedade 

em termos econômicos. 
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 De fato, os estratos com rendas maiores foram mais expressivos 

na pesquisa. 23,3% responderam que seus núcleos familiares ganham entre 

5 a 10 salários mínimos. Entre 3 e 5 vem logo em seguida, com 21,7%. Com 

uma renda menor, ganhando entre 1 e 2 salários mínimos, temos 15,7% das 

pesquisadas. É interessante perceber, ainda, que dentre as rendas menores 

e as mais exorbitantes, apenas 10,0% se localizam nos estratos que vão de 

nenhuma renda a um salário mínimo no máximo, ao passo que englobando 

os estratos com mais de 10 salários mínimos, soma-se 13,2%. 

 Relacionado a um perfil de lésbicas mais jovens, solteiras e com 

núcleos familiares de alta renda, temos também os perfis de moradia. Do 

total, a maioria, 44,9%, mora com pai e/ou mãe heterossexuais. Logo após 

vem o estrato das que moram com a companheira, com 25,3%. Tais padrões 

de moradia também refletem na renda: a maioria dos que moram com pai 

e/ou mãe se localizam nas faixas que ficam entre 3 e 10 salários. Isso revela, 

por um lado, que não é possível concluir a expressão da colaboração dessas 

mulheres com a manutenção dos rendimentos nos estratos afirmados, ao 

lado de seus pais/mães. Entre as que moram com companheira, por outro 

lado, os destaques também ficam com estratos de renda mais altos: são 

28,4% com 5 a 10 salários mínimos e 25,1% com 3 a 5 salários mínimos. 

 Há variações, também, quando comparadas renda e raça. No 

grupo das brancas, os estratos de renda com maior incidência são de 5 a 10 

salários mínimos, com 25,5%, seguido de 3 a 5 salários mínimos, com 22,9%. 

No grupo das pardas, por outro lado, o estrato mais comum é o de 2 a 3 

salários, com 22,4%, seguido do de 3 a 5, com 20,7%. Já entre as 

pretas/negras, o mais comum são 1 a 2 salários mínimos, com 31,9%, mas 

seguidos por 5 a 10 salários, com 24,5%. Tais dados, combinados, talvez 

devessem ser pensados mais a fundo. Se percebe que as redes de apoio 

vêm acompanhadas de condições de vida mais oportunas. Assim, pessoas 

que moram com seus pais e/ou mães heterossexuais ou companheiras, ou 

seja, que possuem redes familiares de apoio, são também aquelas com 

estratos mais altos de renda, assim como são altamente escolarizadas. Da 

mesma forma, pessoas brancas estão com mais frequência nos estratos de 

renda mais altos. As vulnerabilidades, por outro lado, também parecem se 

acumular. Tal impressão é provisória e precisa ser analisada com mais 

cuidado, tendo em vista os limites de uso dos presentes dados como 

substrato de uma análise global, mas num primeiro olhar os dados 

parecem autorizar essa conclusão. 
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 Por último, os dados de trabalho mostram uma maioria de 

trabalhadoras com carteira de trabalho assinada, totalizando 24,2%; após, 

estão aquelas que já trabalharam, mas que não estão trabalhando no 

momento, com 17,8%, seguidas por aquelas que trabalham, mas sem 

carteira de trabalho assinada, com 15,4%. 

 De maneira geral, portanto, vislumbra-se que as lésbicas atingidas 

pela pesquisa são jovens, brancas, moram com seus pais e/ou mães 

heterossexuais, têm ensino superior incompleto ou completo e, quando 

trabalham, trabalham de carteira assinada. Percebe-se, assim, que se está 

pensando num estrato específico dentro da comunidade lésbica. A 

presente pesquisa é útil para compreender os hábitos, preferências e 

práticas desse recorte dentro do grupo maior das lésbicas brasileiras como 

um todo, mas não pode ser utilizado de forma generalista, o que 

certamente apagaria as realidades das tantas lésbicas que são negras, de 

baixa renda, de baixa escolaridade e trabalham na informalidade. 

 Feitas essas considerações e explicações metodológicas, torna-se 

então possível analisar o perfil político, os hábitos de consumo e atividades, 

bem como as vulnerabilidades em termos de saúde e violência a que essas 

lésbicas estão expostas. É o que será feito nas próximas páginas. 

 

 

PREFERÊNCIAS POLÍTICAS E ENGAJAMENTO 

 
 As lésbicas acessadas pela pesquisa são, portanto, jovens, brancas, 

de classe média, estão no ensino superior ou já se formaram. Além disso, 

elas se identificam amplamente com posições políticas mais à esquerda. De 

fato, 47,4% delas se declararam de esquerda, ao passo que 17,0% de centro-

esquerda. As posições de direita e de centro-direita, por outro lado, tiveram 

pouca incidência, com 1,4% e 2,0%, respectivamente. Há um número 

relevante, por seu turno, dentre aquelas que não se identificam, 

respondendo assim “não sei”, “nenhuma” ou ainda “outra”. A soma destas 

três totaliza 26,7%, com destaque para “nenhuma” que, sozinha, representa 

16,9%. 

 Tendo essas identificações gerais em vista, alguns padrões foram 

coerentemente identificados. Posturas relacionadas à esquerda no mundo 
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contemporâneo3 tiveram proeminência nas preferências políticas 

manifestadas por essas pessoas. 

 Algumas questões, no entanto, ainda que tenham permanecido 

influenciadas por uma maioria de esquerda alcançada pela pesquisa, 

mostram discordâncias mais relevantes e merecem ser citadas. Dentre o 

total de lésbicas, independentemente da posição política, 36,1% das 

entrevistadas concordaram com a afirmação de que os sindicatos servem 

mais para fazer política do que para defender os trabalhadores; por seu 

turno, 21,7% afirmaram que os adolescentes devem ser punidos como 

adultos quando cometem crimes. 30,7% declararam que preferem 

contratar serviços de educação e saúde e pagar menos impostos, do que 

receber esses serviços do governo ao preço de impostos mais altos; 53,8% 

concordaram que quanto menos se depender do governo em termos de 

programas sociais, melhor estará a vida; 58,4% afirmaram que o governo 

tem o dever de prestar auxílio a grandes empresas nacionais para evitar 

que elas venham à falência; por último, 21,1% se manifestaram 

favoravelmente à eliminação de boa parte das leis trabalhistas, ao passo que 

78,9% se posicionam favorável à ampliação de boa parte delas. 

 Tais preferências, é claro, se alteram bastante se observamos 

especificamente os dados por posição política. Entre lésbicas de direita, por 

exemplo, 53,8% são favoráveis à posse de arma (contra 0,2% entre lésbicas 

de esquerda); 46,2% acreditam que a criminalidade decorre da maldade das 

pessoas (contra 3,3% daquele outro grupo) e 69,2% acreditam que 

adolescentes devem ser punidos como adultos quando cometem crimes 

(contra 7,2%). Algumas perguntas, no entanto, não trouxeram tanta 

diferença: mesmo na direita, a grande maioria das pessoas acredita que a 

pobreza seja consequência de falta de oportunidades, com 84,6%. 

 Entre as que escolheram a opção “nenhuma” na questão de 

posição política, por seu turno, também há dados relevantes. Em pautas 

como a posse de armas, a pobreza, migração, diversidade sexual e de 

 
3 Citam-se alguns dados: 94,0% se declaram contrárias à posse de armas; 98,8% declararam acreditar que 
a pobreza é decorrência da falta de oportunidades, e não da “preguiça” ou “falta de vontade de trabalhar”; 
92,7% afirmaram que pessoas pobres provenientes de outros países e Estados contribuem para o 
desenvolvimento de suas cidades; 87,8% afirmaram que a criminalidade decorre não da maldade, mas da 
falta de oportunidades iguais; 81,1% são contrárias à pena de morte; 87,3% não defendem a proibição da 
maconha; 99,6% afirmam que a diversidade sexual e de gênero deve ser respeitada por toda a sociedade; 
94,4% afirma que ter ou não uma religião não é determinante em termos de ser ou não uma pessoa melhor; 
83,2% afirmaram que o governo deve atuar na economia para evitar abusos de empresas; 82,7% afirmaram 
que o governo deve ser o maior responsável por investir no país e fazer a economia crescer. 
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gênero, as respostas se aproximam das identificadas na esquerda. Em 

pautas de políticas econômicas (leis trabalhistas e relevância dos sindicatos, 

por exemplo) há maior variação: 33,1% afirmaram que as leis trabalhistas 

atrapalham o crescimento e deveriam ser eliminadas; 61,3% afirmaram que 

os sindicatos servem mais para fazer política do que para defender os 

trabalhadores. A maior diferença está, no entanto, na política criminal 

(pena de morte e punição de adolescentes por exemplo): 41,7% defendem 

a pena de morte como melhor punição para aqueles que cometem crimes 

mais graves (contra 7,5% entre lésbicas de esquerda e 18,9% entre lésbicas 

no geral) e, 50,3% afirmam que adolescentes que cometem crimes devem 

ser punidos como adultos (contra 7,2% entre lésbicas de esquerda e 21,7% 

entre lésbicas no geral)4. 

 Em relação ao engajamento político com a causa LGBTI+ percebe-

se que, ao passo que essas entrevistadas apoiam e reconhecem a 

importância da causa, não participam dela diretamente. Vemos assim que 

79,0% preferem empresas que apoiam a causa LGBTI+; 71,9% concordam 

totalmente que quanto maior for a representação política LGBTI+ mais 

igualdade de direitos será conquistada; 66,6% afirmam que o 

ativismo/militância LGBTI+ é extremamente importante. Da mesma forma, 

para 33,8% delas ser ativista/militante é importante e para 23,6% é muito 

importante. 

 Apesar disso, 89,8% não faz parte de nenhuma ONG ou coletivo 

LGBTI+. Essa porcentagem é de 100,0% entre as de direita e de 92,0% entre 

as que afirmam não possuir posição política. As posições de esquerda 

tendem a ser mais engajadas, mas a variação não é tão relevante: 88,2% não 

fazem parte de nenhum grupo entre as lésbicas de esquerda e 76,0% entre 

as de extrema-esquerda. 

 A filiação política a partidos segue o mesmo destino; a grande 

maioria, 78,2%, não está filiada, com esse padrão se repetindo nas 

diferentes posições políticas adotadas. Um dado importante é que mesmo 

nos estratos que se afirmam como não pertencendo a nenhuma posição 

política ou não sabendo a qual pertence, há filiadas, o que indica que a 

 
4 A distância ou proximidade em relação às porcentagens da direita e da esquerda, pelo bloco daquelas que 
não se identificam com nenhuma das duas, talvez possibilitasse uma investigação sobre em que temas as 
diferentes posições políticas têm tido mais capacidade de agenciar a opinião pública, especialmente nesse 
estrato da comunidade LGBTI+ que está sendo aqui analisado. Essa perspectiva, no entanto, foge aos 
objetivos do presente capítulo. 
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negação da dicotomia esquerda/direita não impede a aderência à forma 

partidária de fazer política, e vice-versa. 

 

 

HÁBITOS DE CONSUMO, PRÁTICAS E REPRESENTAÇÕES SOBRE SI E A VIDA 

 
 Neste item, concentram-se as preferências e hábitos de 

consumo, inclusive o consumo de lugares e de redes sociais. Ao falar em 

consumo de lugares, pensa-se na forma de pensar a frequência em 

determinados espaços da forma como propõe França (2012). Nos termos 

da autora, os lugares não são apenas espaços em que se consome, mas são 

eles mesmos consumidos, numa relação em que as próprias subjetividades 

consumidoras se constituem. Pensar lugares frequentados é pensar 

também preferências e, portanto, subjetividades. 

 O estrato estudado da comunidade lésbica destina valores 

relativos de sua renda ao lazer. 32,8% gastam entre 10% e 20% de sua renda 

com lazer; 29,1% gastam até 10%; por outro lado, 20,7% destinam de 20% a 

30% de sua renda ao lazer. Tais porcentagens se alteram relativamente nos 

diferentes estratos econômicos. Nos estratos mais altos, domina o 

segmento de 10% a 20%; por outro lado, as pessoas nos estratos mais baixos 

gastam até no máximo 10%. 

 Quanto aos espaços consumidos, a pesquisa elencou uma série 

de espaços e atividades5. Nesses casos, buscando-se traçar o perfil de 

consumo de lugares do estrato da comunidade lésbica pesquisado, 

comparou-se com os resultados de frequência do estrato gay, em busca de 

diferenças/semelhanças. De maneira geral, tanto lésbicas quanto gays dos 

estratos pesquisados parecem ter baixa aderência a fazer ou assistir 

atividades físicas e/ou esportes (com incidências da frequência “nunca” 

para academias e eventos esportivos). Com uma pequena diferença, no 

entanto, os gays frequentam mais as academias (45,2% selecionou nunca, 

contra 55,6% entre as lésbicas) e as lésbicas os eventos esportivos (43,3% 

entre as lésbicas selecionaram nunca, contra 52,3% entre gays). 

 
5 No total foram: academia; balada e/ou boate; bar; café/bistrô; cinema; curso/workshop/palestra; evento 
esportivo; exposição; faculdade/universidade; igreja ou culto religioso; livraria e/ou biblioteca; museu; 
parques, praças e pontos turísticos; restaurante; reuniões, eventos e/ou ações da causa LGBTI+; sauna; 
shopping; show; teatro. 
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 Em relação a entretenimento noturno, as lésbicas têm pouca 

aderência às baladas e/ou boates (42,4% delas dizem que frequentam 

pouco esses lugares), mas mesmo entre os gays não há tanta frequência 

(37,8% deles também dizem o mesmo). Nos bares, essa variação se inverte: 

37,7% das lésbicas dizem ir a bares algumas vezes, contra 34,9% entre os 

gays. 

 As lésbicas frequentam ligeiramente mais os espaços e eventos 

culturais, como museus, exposições, livrarias/bibliotecas, cinema, teatro e 

shows6. Mas há uma baixa frequência desses locais tanto nas lésbicas 

pesquisadas quanto nos gays. Para ambos, os locais mais frequentados são 

shoppings, restaurantes e parques/praças/pontos turísticos7. 

 Por outro lado, vê-se que lésbicas não frequentam saunas (94,1% 

assinalou nunca), mas nem mesmo os gays têm as frequentado (78,2% 

assinalou nunca). Os salões de beleza, por outro lado, são mais 

frequentemente visitados por gays do que lésbicas. 35,8% deles disseram 

que vão pouco e 27,7% que vão algumas vezes. Entre elas, no entanto, 46,3% 

disseram que vão pouco, mas 25,6% disseram que nunca vão. 

 Quanto aos hábitos das lésbicas alcançadas pela pesquisa, 

percebe-se alto uso da internet, com 93,7% dizendo que sempre a acessam. 

Há também alto uso de streaming, tanto de filmes/séries (66,4% usam 

sempre) quanto de música (56,9% usam sempre). Por outro lado, quase não 

veem TV, especialmente os canais pagos. Não leem jornais e/ou revistas 

impressos, acessando notícias apenas na internet. A leitura de livros, por 

outro lado, está presente, mas não é frequente. A opção “algumas vezes” foi 

a mais selecionada tanto para livros de ficção, com 29,9%, e de não-ficção, 

com 30,0%. 

 Com alto acesso à internet, há também alto acesso a redes sociais. 

As mais utilizadas são o WhatsApp (88,8% usam sempre), o YouTube (61,6% 

 
6 Para esse grupo de espaços, os segmentos dominantes entre as lésbicas são os seguintes: Museu – 37,6% 
pouco; 26,6% algumas vezes. Exposições - 36,8% pouco; 31,2% algumas vezes. Livrarias/Bibliotecas – 33,7% 
algumas vezes; 27,3% pouco. Cinema – 42,2% algumas vezes; 31,3% pouco. Teatro – 41,3% pouco; 25,2% 
algumas vezes. Shows – 36,5% pouco; 32,8% algumas vezes. Já entre os gays, os percentuais em relação à 
frequência nesses espaços foram os seguintes: Museu – 37,7% pouco; 25,8% nunca. Exposições – 38,3% 
pouco; 28,1% algumas vezes. Livrarias/Bibliotecas – 31,0% pouco; 29,8% algumas vezes. Cinema – 37,7% 
algumas vezes; 30,3% pouco. Teatro – 37,1% pouco; 27,8% nunca. Shows – 34,3% pouco; 31,4% algumas vezes. 
7 Os segmentos mais relevantes para o grupo das lésbicas em relação a esses espaços são: Shoppings – 
32,0% algumas vezes; 24,9% muito. Restaurante – 30,4% algumas vezes; 27,4% muito. Parque, praças, pontos 
turísticos – 39,4% algumas vezes; 25,1% muito. Para os gays são os seguintes: Shoppings – 30,9% algumas 
vezes; 25,0% muito. Restaurante – 30,5% algumas vezes; 27,6% muito. Parques, praças, pontos turísticos – 
38,4% algumas vezes; 24,9% muito. 
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usam sempre), o Instagram (58,5% usam sempre) e o Facebook (47,7% usam 

sempre). Outras redes têm alta incidência de “nunca”, o que indicam baixo 

uso entre os estratos pesquisados. 

 Os dados mostram que esses grupos, ainda que não estejam 

diretamente engajados com a militância LGBTI+, têm utilizado essas redes 

para compartilhar notícias e eventos ligados à causa LGBTI+. Somando-se 

os segmentos “sempre”, “muito” e “algumas vezes”, temos que 68,2% 

compartilham eventos LGBTI+ em suas redes sociais, e 77,5% compartilha 

notícias. As notícias são mais compartilhadas, tendo mais respostas 

“sempre” e “muito” do que “algumas vezes”, ao passo que nos eventos a 

resposta “algumas vezes” foi dominante, mas seguida de muito perto pela 

opção “sempre”. 

 No âmbito das representações sobre si mesmas e questões 

relacionadas com a autoestima, o grupo parece no geral apresentar alta 

confiança, satisfação consigo mesma e orgulho de si. Há pequenas 

variações entre gays e lésbicas, especialmente em relação a autoconfiança 

e a ao otimismo em relação ao futuro do país. 

 Tanto gays quanto lésbicas são predominantemente 

autoconfiantes: para a expressão “sou uma pessoa positiva e autoconfiante” 

os dois estratos responderam predominantemente “concordo em partes”, 

sendo 44,6% entre elas e 45,5% entre eles. Há mais variação nas respostas 

seguintes: entre elas, 21,9% responderam que concordam totalmente, 

contra 28,2% entre eles. Por último, 20,5% “discorda em partes” entre elas, 

contra 15,2% entre eles. 

 Em relação ao futuro do país, os gays pareciam mais confiantes. 

Para a afirmação “sou otimista em relação ao futuro do Brasil”, 36,2% delas 

responderam que discordam em partes, contra 27,8% deles. Entre eles, a 

maioria concordou em partes, com 29,8%, contra 26,9% delas. 20,8% das 

lésbicas discordaram totalmente da afirmação, contra 18,7% dos gays. 

 Nas representações sobre o que é importante na vida, não houve 

variações relevantes entre os dois grupos. Uma pequena variação está na 

importância dada ao casamento. Em ambos a opção mais selecionada foi 

“importante”, mas com 30,7% entre elas e 29,1% entre eles. 16,8% delas 

considera muito importante, contra 14,0% deles. Entre eles houve mais 

escolha pela opção “pouco importante” do que entre elas: 24,5% contra 

22,1%. Mas as variações, como afirmadas, são pequenas. 
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 Se dão importância ao casamento, por outro lado, não tanto aos 

filhos: 24,3% respondeu que ter filhas e/ou filhos é pouco importante e 

16,6% que não tem nenhuma importância. Apenas 17,3% responderam que 

ter filhas e/ou filhos é importante. 

 De maneira geral, as lésbicas consideram extremamente 

importante ou importante: ter estabilidade financeira, o próprio carro, a 

própria casa, sucesso na carreira/profissão/trabalho e ter um cargo de 

liderança no emprego/trabalho. Há aqui uma pequena variação: 32,3% 

deles disseram ser extremamente importante ter um cargo de importância 

ou liderança, contra 25,1% delas. Também consideram importante ou 

muito importante fazer trabalho voluntário, concluir o ensino superior e 

tornar-se uma pessoa consciente e informada dos seus direitos e ser um 

exemplo/orgulho para a família e/ou sociedade. 

 

 

PRÁTICAS SEXUAIS, SAÚDE E EXPOSIÇÃO À VIOLÊNCIA 

 
 Ainda que o grupo tenha grande aderência às redes, o uso de 

aplicativos de paquera para busca de parceiras por lésbicas é pequeno e 

57,9% delas responderam que nunca usam esses aplicativos e 19,0% 

responderam que usam pouco. Aqui há interessante variação do universo 

gay: entre eles, 25,5% responderam que não usam nunca e 23,0% disseram 

que usam algumas vezes. 

 Perguntadas sobre onde buscam parceiras, as lésbicas 

responderam, principalmente, que não procuram, tendo 44,8% 

selecionado essa resposta. Dentre as que buscam, os maiores percentuais 

foram em grupos de amigas e amigos e nos locais que frequentam. 

 Um dos dados mais relevantes da pesquisa é a relação desse 

segmento com o uso de preservativos. Ressalte-se novamente que se está 

a focalizar um grupo de lésbicas de renda média/alta e de alta escolaridade. 

Ainda assim, apenas 3,7% delas responderam que sempre usam 

preservativo em suas relações sexuais; por outro lado, 10,1% responderam 

que usam às vezes e 35,0% que não usam nunca. Entre os gays os dados são 

bem diversos: 42,1% deles dizem que sempre usam, 42,4% dizem que às 

vezes usam e apenas 5,5% dizem que nunca usam. 
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 O dado mais relevante, no entanto, e que pode permitir a 

compreensão da diferença como um todo entre os grupos, é a alta 

aderência das lésbicas à opção “não se aplica”: 51,1% delas responderam que 

a pergunta não se aplicava a sua realidade sexual. Esse aspecto é 

especialmente interessante, tendo em vista que uma das principais pautas 

do movimento lésbico é a promoção da saúde sexual da mulher lésbica, a 

qual seria deixada de lado por uma sociedade que não reconhece suas 

práticas de prazer como sexo propriamente dito. 

 Ao responder “não se aplica” pode-se estar querendo dizer ao 

menos três coisas principais: 1) não tenho conhecimento de que tenham 

sido desenvolvidos preservativos aplicáveis às minhas práticas sexuais; 2) 

os preservativos desenvolvidos não suprem minhas necessidades e não 

devem ser considerados; 3) não é necessário usar preservativo em minhas 

práticas sexuais. 

 Apenas a partir dos dados quantitativos não é possível ter certeza 

qual das três hipóteses está mais frequentemente presente. No entanto, 

novamente se confirma um dado que já vem sendo apontado pelas 

etnografias feitas com grupos de lésbicas, como a realizada por Facchini 

(2009) e Meinerz (2011): as lésbicas tendem a relacionar sexo seguro mais 

com a confiança nas parceiras do que com o uso de preservativos. No 

mesmo sentido, também há baixa frequência de realização de teste de 

HIV/AIDS (49,1% delas nunca fizeram, contra 26,9% deles) bem como de 

sífilis, hepatite B e C (48,5% delas nunca fizeram, contra 31,6% deles). De fato, 

os dados parecem indicar que há a necessidade de desenvolvimento de 

preservativos voltados às especificidades do sexo lésbico, bem como, de 

políticas públicas de promoção e divulgação do uso desses materiais entre 

elas. 

 Em relação à violência, os números entre elas são ligeiramente 

maiores: 70,4% delas disseram que já presenciaram algum tipo de violência 

com base em identidade de gênero e/ou orientação sexual, contra 65,2% 

deles. Quando perguntadas em relação a si, no entanto, a porcentagem 

delas não apresenta variação, sendo de 53,4%. A maior parte das violências 

sofridas foi com base na orientação sexual (92,8%) e ocorreu há mais de um 

ano (56,6%). 

 Essas violências são em sua maior parte verbais (45,7%), podendo 

ser também verbais e psicológicas juntas (29,8%). Entre as lésbicas, o local 

onde as violências mais ocorrem é a própria casa, com 28,4%. Aqui 
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apresenta-se uma variação em relação aos gays: para eles, as violências em 

casa representam 15,2%, sendo mais comum que sejam agredidos em locais 

públicos, com 30,3% e na escola/faculdade/universidade/cursinho, com 

24,9% (para elas, os locais públicos representam 24,7% das ocorrências e a 

escola/faculdade/universidade/cursinho, 12,6%). 

 Tal dado também está relacionado com a escolha por não 

denunciar. 90,9% das lésbicas não denunciaram as violências que 

sofreram, porcentagem que está alinhada com os dados gerais da pesquisa. 

Nos porquês da não realização da denúncia, a resposta “a pessoa é muito 

próxima” assume mais relevância, com 22,1%. Entre os gays, por outro lado, 

apenas 9,0% selecionou essa resposta. 

 Tal dado parece indicar uma frequência maior, entre as lésbicas, 

de sofrer violência dentro de casa e tendo como agressoras pessoas 

próximas, o que reflete uma posição comum ao ser mulher em nossa 

sociedade8. 

 Um maior número de lésbicas afirmou que suas famílias não 

aceitam sua orientação sexual (11,9%) em relação aos gays (8,0%). Ainda 

assim, importante apontar que, nos dois estratos o nível de aceitação foi 

alto, com 42,5% para elas e 45,7% para eles. 

 

 

CONCLUSÕES PROVISÓRIAS 

 
 Como indicado, esses dados permitem uma maior compreensão 

sobre os hábitos, práticas e preferências de lésbicas que possuem uma 

determinada cor, fazem parte de um determinado estrato social e possuem 

uma determinada escolaridade. Apenas a partir dessa percepção os 

presentes dados podem ser interpretados. Eles parecem indicar que os 

diversos anos de luta por direitos e as diversas conquistas alcançadas até o 

presente momento possibilitaram às jovens lésbicas da pesquisa uma 

posição mais consciente sobre si mesmas e seus direitos, bem como uma 

maior inserção na família de origem e em sociedade. 

 
8 Embora não se possa afirmar que todas as pessoas representadas por esses dados sejam mulheres, uma 
vez que, como já dito também, se encontram entre as lésbicas pessoas não-binárias, queer, agêneras, entre 
outras, o fato é que a grande maioria das que se identificaram como lésbicas na presente pesquisa são 
mulheres, o que a princípio parece autorizar essa comparação. 
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 Mas essas jovens não representam todas as demais. A 

comunidade LGBTI+ é múltipla e diversa e não se pode esperar que uma 

pesquisa represente uniformemente toda essa diversidade. Pesquisas que 

proporcionem maior diversidade de raça, escolaridade, renda e 

preferências políticas devem ser realizadas no futuro, de modo a permitir 

conclusões mais gerais sobre as lesbianidades brasileiras. 
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ANÁLISES INICIAIS 

 
 A relação médico-paciente é a essência da medicina (LARSON; 

YAO, 2005). Entre os vários aspectos que compõem essa relação, a empatia 

merece destaque. Para Halpern (2001), a empatia entre médico e paciente 

é importante porque deixa o último mais seguro e disposto a informar com 

mais desenvoltura seus problemas, sintomas e dúvidas. Mesmo com essa 

máxima da importância da empatia e da construção de uma relação 

médico-paciente mais sólida, ainda não uma disciplina ou treinamento 

específico na matriz curricular tradicional dos cursos de saúde que permita 

melhorias nas habilidades de comunicação de estudantes para aprimorar a 

relação de confiança entre profissionais e pacientes, deixando essa parte 

tão importante do atendimento insatisfatória. Isso acaba gerando 

repercussões ainda mais graves quando se fala de minorias. O ensino sobre 

demanda e saúde dessa população na grade tradicional dos cursos de 

saúde é bastante desfasado. Pode se adicionar a essa equação a dificuldade 

de empatia e de entendimento das médicas e médicos com pacientes, 

especialmente os LGBTI+. 

 Em um evento realizado na Universidade Federal do Paraná, uma 

pesquisa com os alunos da área da saúde demonstrou que, para 59,6% o 

assunto saúde da população LGBTI+ nunca havia sido abordado na matriz 

curricular da graduação. A maioria dos estudantes do evento, (61,5%) não 

tinha conhecimento da Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, 

Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (OLIVEIRA; CONCEIÇÃO, 2020, p. 
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571). Isso impacta diretamente nos atendimentos de saúde como mostra o 

dossiê “Saúde das mulheres lésbicas’’, da Rede Feminista de Saúde (2006) 

que traz dados que demonstram que entre as mulheres que relatam a 

orientação sexual na consulta, 28% delas afirmaram que os médicos 

realizaram um atendimento mais rápido após relato da orientação sexual. 

A partir de dados de outro estudo, a Rede Feminista de Saúde também 

aponta que “58% foram avaliadas e receberam condutas como se tivessem 

orientação heterossexual” (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2006, p. 26). Nas 

questões relacionadas aos homens gays, a maior atenção nas consultas é na 

questão da saúde sexual, quando há outras abordagens importantes. Ao 

serem tratados dessa forma por serem considerados população de risco 

por muito tempo, o tom discriminatório, na maioria dos seus 

atendimentos, acaba se fazendo presente (RODRÍGUEZ, 2014). 

 A população transexual passa por muitas dificuldades de acesso 

por conta da burocratização que existe no Sistema Único de Saúde (SUS). 

Além do mais, a discriminação no acolhimento é uma queixa recorrente 

trazida pelas pessoas transexuais (RODRÍGUEZ, 2014). Todo o preconceito 

social que permeia a minoria LGBTI+ faz com que o paciente passe por 

dificuldades exatamente no momento de maior vulnerabilidade, que é na 

busca por saúde e por um atendimento adequado que é seu por direito. 

 O SUS, enquanto sistema único gratuito e universal, tem seus 

princípios fundados na universalidade, integralidade e equidade. A 

universalidade está ligada à garantia do direito à saúde por todas e todos os 

brasileiros, sem acepção ou discriminação. Mas o acesso a estes serviços 

de saúde oferecidos pelo SUS muitas vezes não acontece na prática. 

Segundo a OPAS (Organização Pan-Americana da Saúde), profissionais 

clínicos nem sempre têm um entendimento adequado das necessidades 

específicas de saúde desse público1. 

 É importante perceber a importância da atenção dos profissionais 

de saúde frente às reações em cadeia que implicam o processo de 

vulnerabilidade da população LGBTI+, que conduzem ao adoecimento, 

afastando-os da busca por prevenção e promoção de sua saúde, por conta 

do medo da discriminação. Uma relação boa entre o profissional de saúde 

somada à coleta, ao processamento e à análise dos dados específicos sobre 

 
1 Cf. <https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view=article&id=5318:estigma-e-
discriminacao-sao-as-principais-barreiras-a-saude-para-a-populacao-lgbt&Itemid=820>. 
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a saúde da população LGBTI+, em conjunto a uma capacitação eficaz sobre 

as demandas de cada população, alteraria o desfecho dessas histórias. 

 Desfecho esse que atualmente nos mostra um cenário 

desagradável. Segundo dados apresentados pelo Ministério da Saúde 

(BRASIL, 2008a), dois em cada três entrevistados (67%) já sofreram algum 

tipo de discriminação motivada pela identidade sexual ou pelo gênero, 

proporção que alcançou 85% em travestis e transexuais. Os dados desse 

documento também apontam que 14,5% dos participantes do estudo feito 

na Parada da Diversidade de São Paulo relataram já terem sofrido algum 

tipo de preconceito nos serviços da rede de saúde (BRASIL, 2008a). Isso 

sem contar os recortes étnicos, de classe e faixa etária que sofrem ainda 

mais nesse contexto. 

 De modo a estudar essas vulnerabilidades, as análises neste 

capítulo, referentes à Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018, têm por 

objetivo sinalizar aos profissionais de saúde e a população em geral alguns 

fatores que influenciam de forma negativa no processo de saúde-doença. 

Um exemplo são as Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs) e como 

elas se relacionam com os métodos de proteção adotados, sob a crítica da 

frequência de acontecimento nas diferentes populações abordadas no 

estudo. 

 A discussão será pautada nos temas referentes à saúde 

disponibilizados na pesquisa: preservativo, ISTs e, em um tópico à parte, 

HIV/AIDS - que também é considerada uma IST. Neste primeiro momento, 

ressalta-se que a maioria das pessoas que responderam o questionário era 

composta por homens, cisgêneros, brancos, gays, com ensino superior 

completo, o que acaba não representando todos os segmentos sociais que 

são marginalizados e sofrem com a vulnerabilidade na saúde. Optou-se, 

para a análise, por estabelecer a divisão geral entre população transgênera 

e cisgênera, para  quem as questões de saúde entram como facilitador no 

entendimento do processo de adoecimento, levando em conta as 

individualidades de cada população - embora algumas análises tenham 

sido feitas em relação ao que seria mais relevante para o tema. 

 Salienta-se também a importância da categorização dos temas 

para a análise em saúde, a qual se torna necessária para entendermos a 

epidemiologia, concepções de saúde e os diferentes modelos assistenciais, 

além do movimento de promoção da saúde e a reorientação das práticas 
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de prevenção, adequando-as de acordo com a necessidade de cada grupo 

populacional. Apesar da área médica seguir determinados protocolos em 

suas especialidades, é importante salientar a relevância de abordar a saúde 

de maneira integral, não somente nas questões de saúde sexual das 

populações-chave, pois isso gera maior estigma nos atendimentos 

prestados à população LGBTI+. Outras questões são essenciais, como as de 

saúde mental, as especificidades da hormonioterapia e nome social para a 

população trans, e demandas específicas no atendimento médico, 

ampliando, assim, o acesso da comunidade aos serviços de saúde do SUS e 

garantindo às pessoas o respeito e a prestação de serviços de saúde com 

qualidade e resolução de suas necessidades. 

 

 

PRESERVATIVOS 

 
 A população LGBTI+ está inserida em um contexto particular em 

relação ao grau de vulnerabilidade à saúde, o que traz desafios para a 

consolidação de um sistema de saúde universal, integral e equitativo. 

 Segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2008b, p. 570), “todas as 

formas de discriminação, como no caso da homofobia, devem ser 

consideradas como fatores impulsionadores na produção de doenças e 

sofrimento”. Dessa forma, a homofobia e outros fatores de discriminação 

social, como, por exemplo, o desemprego, o racismo e a falta de 

acessibilidade à moradia e à alimentação, devem ser considerados variáveis 

do processo de adoecimento da população LGBTI+ (BRASIL, 2008b). Visto 

isso, é necessário entender que existem especificidades na saúde do 

público LGBTI+. Porém, a maioria dos profissionais da saúde e mesmo uma 

parcela da população LGBTI+ não estão cientes disso. Como alguns dos 

motivos, pode-se citar a falta de campanhas socioeducacionais à 

população em geral, além da abordagem desse tema no currículo dos 

cursos de medicina. 

 Um artigo publicado na Revista Brasileira de Educação Médica 

mostra uma pesquisa sobre a perspectiva de médicos que atuam na 

atenção básica sobre a assistência à saúde da população LGBTI+. Nela, 

foram entrevistados 14 médicos de diversas especialidades. Todos eles 

revelaram que, durante a formação acadêmica, não tiveram nenhuma 



116 

disciplina com conteúdo curricular voltado ao tema. Além de declararem 

nunca terem realizado capacitação ou curso sobre a saúde LGBTI+, 

tampouco participaram de palestras, simpósios ou seminários sobre a 

temática (NEGREIROS; FERREIRA; FREITAS; PEDROSA; NASCIMENTO, 

2019). 

 Na Pesquisa Nacional LGBTI+ 2018 foram abordados pontos sobre 

saúde sexual. Uma das perguntas realizadas foi: "Você usa preservativo?". 

Alguns dos resultados serão expostos a seguir. 

 As opções “não se aplica” (51,1%) e “não, nunca” (35,0%) foram as 

mais respondidas pela população lésbica que participou da pesquisa. A não 

utilização de preservativos por grande parcela dessa população pode ser 

explicado, entre outras razões, pelo desconhecimento em relação aos 

riscos de ISTs em mulheres que fazem sexo com outras mulheres. 

 Existe um mito de que o relacionamento apenas entre mulheres 

não é suscetível à transmissão de ISTs. Existe uma falsa ideia de que a maior 

vulnerabilidade às ISTs está associada à presença masculina na relação 

(LIMA, 2016). Esse fato pode ser explicado, entre outras razões, pela 

escassez de pesquisas sobre o tema e a falta de campanhas para a 

população LGBTI+, principalmente para mulheres lésbicas e bissexuais. 

Dessa forma, é possível perceber o caráter heteronormativo das ações de 

prevenção de ISTs (BATISTA; ZAMBENEDETTI, 2017). 

 Para reiterar a importância da utilização de preservativos por 

mulheres que fazem sexo com mulheres, a Rede Feminista de Saúde relata, 

em seu “Saúde das Mulheres Lésbicas: Promoção da Equidade e da 

Integralidade”, a observação de tricomoníase, herpes genital e lesões por 

HPV (vírus precursor do câncer de colo de útero) em mulheres que nunca 

tiveram relações heterossexuais (REDE FEMINISTA DE SAÚDE, 2006). 

 O obstáculo, porém, vai além do desconhecimento sobre a 

possibilidade de transmissão de ISTs. Existe, entre esse público, a incerteza 

quanto às formas de uso e eficácia de insumos preventivos. 

 Lima também ressalta que, 

 
é recorrente nos discursos que os supostos métodos existentes não 
seriam próprios, específicos ou pensados para a prevenção no sexo 
entre mulheres, tendo em vista que a maioria dos meios de prevenção 
seriam adaptações de métodos já existentes, como preservativo 
masculino sem lubrificação, ou adaptações de itens que 
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originalmente seriam usados com outras finalidades (plástico filme de 
PVC, luvas, barreira de látex de uso odontológico, por exemplo) (LIMA, 
2016, p. 76). 

 

 Um assunto que também é negligenciado pela população médica 

é a necessidade de realização de exames preventivos, como o teste de 

Papanicolau e a mamografia, em mulheres bissexuais e lésbicas. Mesmo 

que estas nunca tenham vivenciado uma relação heterossexual. Doenças 

como o câncer de colo de útero e o câncer de mama são agravadas devido 

à baixa utilização dos serviços de saúde por essas mulheres (CARDOSO; 

FERRO, 2012). 

 Outros dados da Pesquisa Nacional LGBTI+ 2018 que chamam a 

atenção estão relacionados à população gay, que corresponde a 63,7% das 

8.918 pessoas que participaram da pesquisa. Como resultado, tem-se que 

42,4% dos gays não utilizam preservativos regularmente durante o sexo - 

além de que 5,5% nunca utilizarem. Estes dados estão em consonância com 

um estudo da Secretaria do Estado de Saúde de São Paulo realizado durante 

a Parada do Orgulho LGBT de 2013, no qual 42% dos homossexuais 

masculinos entrevistados revelaram não utilizar preservativos em todas as 

relações sexuais - porém, neste estudo, apenas 3,3% dos gays relataram que 

nunca fazem uso do preservativo (CRUZ, 2013). 

 Outro grupo social que também apresenta grande 

vulnerabilidade em relação à saúde e aos riscos de transmissão de ISTs é o 

das pessoas trans. Um dos motivos, entre muitos, é a grande porcentagem 

de pessoas trans que recorrem à prostituição como fonte de renda. A 

Associação Nacional de Travestis e Transexuais (ANTRA) estima que 90% 

das pessoas trans recorrem a essa profissão em algum momento da vida2. 

A transfobia, muitas vezes acompanhada do preconceito étnico-racial, 

estabelece um obstáculo que gera a exclusão dessa população do mercado 

de trabalho e torna difícil outra fonte de renda (CARDOSO; FERRO, 2012). 

Visto isso, é preocupante o resultado da Pesquisa Nacional LGBTI+ 2018 que 

revela que apenas 39,5% das 258 pessoas do grupo formado por homens 

trans, mulheres trans e travestis que participaram da pesquisa utilizam 

preservativo em todas as relações sexuais. 

INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (ISTs) 

 
2 Cf. <http://especiais.correiobraziliense.com.br/transexuais-sao-excluidos-do-mercado-de-trabalho>. 
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 As ISTs constituem um importante problema de saúde pública, 

com elevados custos sociais e econômicos (WEBSTER; MICHIE; 

ESTCOURT; GERRESSU; BAILEY, 2016) devido a sua magnitude e 

dificuldade de acesso à tratamento adequado (PINTO; BASSO; BARROS; 

GUTIERRES, 2018). A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima a 

ocorrência de mais de um milhão de casos de ISTs por dia no planeta. Ao 

ano, estima-se aproximadamente 357 milhões de novas infecções entre 

HPV, clamídia, gonorreia, sífilis, hepatites B e C e tricomoníase3. 

 A sífilis adquirida, agravo de notificação compulsória desde 2010, 

teve sua taxa de detecção aumentada de 2 casos por 100 mil habitantes em 

2010, para 58 casos por 100 mil habitantes em 2017 (BOLETIM..., 2018c). A 

OMS estima que a cada ano 11 milhões de novos casos de sífilis ocorram 

globalmente entre jovens e adultos de 15 a 49 anos. Os casos de sífilis geram 

uma grande preocupação, uma vez que as lesões precoces aumentam o 

risco de adquirir e transmitir a infecção pelo vírus da imunodeficiência 

humana (HIV). Caso não tratada, a sífilis pode causar danos irreversíveis ao 

sistema nervoso central e cardiovascular, resultando em morbidade e, 

possivelmente, mortalidade (STAMM, 2016). Dessa forma é fundamental a 

orientação adequada da população vulnerável bem como o seu diagnóstico 

oportuno. 

 Estima-se que, mundialmente, as hepatites virais B e C deixam 

400 milhões de pessoas infectadas cronicamente. São inicialmente 

silenciosas e demoram anos para desenvolver complicações - como 

cirrose hepática (57%) e câncer hepático (78%) - sendo estimadas 1,5 

milhões de mortes relacionadas às hepatites virais (28 DE JULHO..., 2014). 

Nesse contexto, a OMS, em 2016, elaborou um documento intitulado 

“Global Health Sector Strategy on Viral Hepatitis 2016–2021: Towards 

Ending Viral Hepatitis”, que visa ao estabelecimento de estratégias globais 

capazes de atingir a meta de eliminação das hepatites virais como um 

problema de saúde pública até 2030, reduzindo os novos casos em 90% e 

em 65% a mortalidade a elas associada (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2016). O Brasil, como signatário desse documento, estabeleceu ações como: 

1) atualizar a epidemiologia do agravo e; 2) propor metas em relação ao 

 
3 Cf. <https://www.febrasgo.org.br/pt/noticias/item/565-numero-de-infeccoes-sexualmente-
transmissiveis-ist-aumenta>. 
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número de casos a serem testados, diagnosticados e tratados de modo a 

contribuir para a redução das infecções (BOLETIM..., 2018b). Dessa forma, a 

porta de entrada para o tratamento e redução no número de novos casos é 

o diagnóstico precoce, que pode se dar inicialmente por testes rápidos. Por 

conseguinte, é essencial garantir o direito de realização do teste de forma 

universal e adotar estratégias de oferta de testagem dirigida aos grupos 

mais vulneráveis (SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DE SÃO PAULO, 

2017). Por vulnerabilidade entende-se a interação de fatores individuais e 

coletivos que fazem com que diferentes grupos estejam mais ou menos 

suscetíveis a adoecimentos em decorrência de uma menor possibilidade 

de se proteger ou se prevenir. 

 Na Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+, 38,8% dos participantes 

relataram nunca terem realizado testes de sífilis, hepatite B e hepatite C. Na 

visão por orientações sexuais: 52,4% dos bissexuais, 48,5% das lésbicas e 

31,6% dos gays nunca realizaram os testes. Ainda, 65,3% das pessoas com 

orientação indefinida (“não sei”) também não os realizaram. Tais achados 

percentuais permitem inferir que mesmo em consultas médicas não estão 

sendo bem aproveitadas as oportunidades dos médicos em oferecer aos 

pacientes a solicitação de testes sorológicos para o HIV, sífilis, hepatites B e 

C, bem como orientá-los sobre a prevenção destas infecções. 

 Uma segunda falha que pode ser apontada é educacional, uma 

vez que outra forma de busca por esses testes seria pela demanda 

espontânea. Para tal, os indivíduos necessitam de aconselhamento. O 

aconselhamento em IST/HIV deve se dar em uma abordagem onde o 

paciente é estimulado a expressar o que sabe, pensa e sente acerca das 

ISTs/HIV e o profissional de saúde, ao escutá-lo, pode contribuir para a 

avaliação de suas vulnerabilidades e para a identificação de medidas 

preventivas segundo as possibilidades e limites de cada pessoa em 

atendimento. A escuta ativa do profissional de saúde tem como objetivo 

conhecer e compreender os modos de vida, as concepções e as 

necessidades dos pacientes relacionadas às IST/HIV, possibilitando a 

percepção dos riscos e vulnerabilidades; identificando medidas 

preventivas viáveis no contexto de vida de cada paciente. Nesta estratégia 

é importante que a oferta de realização do teste esteja disponível, 

principalmente, onde está concentrada a população mais vulnerável. 

Apesar disso, a dificuldade de acesso ao serviço de saúde por essa 
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população antecede os problemas vinculados à relação médico paciente. 

Esses pacientes encontram diversos obstáculos antes de alcançar a atenção 

primária e isso se deve ao despreparo profissional e à perpetuação de 

estigmas, gerando assim uma incompatibilidade das necessidades da 

população em relação à assistência médica prestada. 

 De modo a sobrepujar tais dificuldades, persistem as campanhas 

e ações sociais voltadas à conscientização sobre as ISTs, que apesar de 

fornecer um conhecimento inicial, não se configuram como políticas 

suficientes de educação em saúde. Nesse contexto, pode-se observar, por 

exemplo, o desconhecimento da população acerca do conceito de janela 

imunológica, o que reflete diretamente no entendimento do processo de 

saúde-doença e onera gastos públicos com testes excessivos e em 

momentos inapropriados4. 

 Janela imunológica é o período entre a infecção e o início da 

formação de anticorpos específicos contra o agente causador (O QUE É 

JANELA..., 2018a). Esse período dura pelo menos 30 dias para sífilis e HIV e 

em torno de 60 a 120 dias para os vírus da hepatite B e da hepatite C. Tal 

intervalo de tempo é necessário para se considerar um diagnóstico positivo 

ou negativo e seguro (VITAL; GOMES, 2018). 

 Na Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+, 65 pessoas relataram 

realizar o teste de HIV uma vez ao mês e 57 realizavam mensalmente os 

testes de Sífilis, Hepatite B e Hepatite C. Essas, por sua vez, diante do 

exposto, poderiam estar inclusas no período de janela imunológica e o teste 

realizado não seria confiável. Tal cenário exemplifica a importância da 

educação em saúde, de modo a tornar a população protagonista de seu 

diagnóstico precoce e seguro. 

 Contudo, apesar do diagnóstico precoce ser imprescindível, o 

método mais eficaz de abordar as ISTs como problema de saúde pública é 

por meio da prevenção. Atualmente, ela se respalda não apenas no uso do 

preservativo, mas também na chamada “Prevenção Combinada”, que 

consiste em utilizar um ou mais métodos para evitar ou diminuir o risco da 

infecção pelo HIV e ISTs associadas. Espera-se que, ao incorporar novas 

tecnologias de prevenção, a chance de as pessoas utilizarem algum método 

aumente. Para tanto, os serviços de saúde devem estar preparados para que 

 
4 Cf. <http://www.maceio.al.gov.br/2014/08/sms-treina-profissionais-para-pre-e-pos-aconselhamento-
do-teste-rapido/>. 
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os diversos métodos de prevenção sejam ofertados à população. Em 

adição, é importante que os profissionais estejam capacitados para lidar 

com as novas tecnologias de prevenção e atentos às janelas de 

oportunidades existentes na atenção à saúde, embasando-se sempre no 

princípio da autonomia, considerando a subjetividade de cada indivíduo e 

as possibilidades concretas de fazer prevenção em cada momento de sua 

vida. 

 

 

HIV/AIDS 

 
 Em termos de saúde pública, o vírus HIV apresenta um histórico 

oscilatório quanto ao acometimento e mortalidade. Entre as décadas de 

1980 e 1990, quando houve o primeiro grande surto de infecções, em 

virtude da inexperiência frente a um problema relativamente novo, o 

diagnóstico e tratamento eram extremamente limitados, tendo como 

consequência um menor tempo de sobrevida para as pessoas acometidas. 

Nesta época, a prevalência era maior no grupo composto por adultos gays, 

pessoas com problemas sanguíneos e usuários de drogas injetáveis 

(BOLETIM..., 2012). 

 Pessoas que vivenciaram este contexto e puderem se deparar 

com as altas taxas de óbitos ocasionados pela epidemia ratificam o 

potencial maléfico que o vírus tem para o organismo, quando os devidos 

cuidados em relação a tratamento não são tomados. Com o passar dos 

anos, os avanços das tecnologias terapêuticas revolucionaram a conjuntura 

até então estabelecida. Por meio do advento da medicação antirretroviral, 

houve uma grande melhora na qualidade de vida de pessoas que vivem 

com HIV, mudando o status de “sentença de morte” tida anteriormente, 

para um quadro clínico estável e que possibilita a coexistência de uma vida 

saudável com pleno exercício das diversas capacidades cabíveis a qualquer 

ser humano. Neste aspecto, o Brasil possui papel de liderança mundial pela 

eficiência de seu programa de HIV/AIDS, que inclui acesso gratuito aos 

medicamentos (CADAXA, 2018). 

 Partindo de uma situação de relativo controle vangloriado pelo 

progresso do tratamento, o que se observa é que, as novas gerações 

comumente não dão a devida importância às gravidades circunstanciais 
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que o vírus HIV acarreta. Em decorrência disso, a incidência de infecções 

tem aumentado no Brasil nos últimos anos, como apontado pelo “Boletim 

Epidemiológico HIV/AIDS 2018”, o qual mostra que, no período de 2007 a 

2017, houve um aumento em torno de 700% no número de infecções em 

jovens de 15 a 24 anos (BOLETIM..., 2018a; ALEIXO; GRANDELLE, 2019). Além 

disso, o perfil de indivíduos acometidos está tendendo à mudança, com 

uma maior feminização, interiorização e heterossexualização (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 1999). 

 Sob uma análise mais aprofundada, este contexto reflete a 

necessidade de uma atuação mais dinâmica, realista e efetiva dos agentes 

sociais correlacionados com o HIV/AIDS. Especificamente na área de 

saúde pública, com destaque para o Sistema Único de Saúde, o princípio 

da integralidade, que preconiza ações de promoção de saúde, prevenção, 

tratamento e reabilitação à comunidade (PRINCÍPIOS DO SUS..., s.d.), é 

essencial para nortear o investimento e desenvolvimento de políticas 

centradas no controle das causas do número de novos casos, que são 

diversas e merecem atenção. 

 Por conseguinte, em relação à tratativa dos casos já existentes é 

relevante ser considerado um trabalho multidisciplinar dos diversos 

setores públicos e/ou privados direta ou indiretamente envolvidos no 

regime terapêutico de pessoas que vivem com HIV. Assim sendo, a 

intercomunicação de médicos dos diversos setores organizacionais de 

atenção à saúde com áreas de gestão pública, serviço social e psicologia 

tendem a garantir um acolhimento adequado e de acordo com as 

expectativas. 

 Um dos aspectos mais importantes da atuação dos serviços de 

saúde é procurar abordar as individualidades de cada segmento social e 

diminuir as desigualdades possivelmente existentes, caracterizando o 

princípio da equidade (FORTES, 2017). Dentro desta lógica, a comunidade 

LGBTI+ é tida como peça-chave no controle do HIV/AIDS visto que, alguns 

membros se enquadram como população de maior risco para infecção - 

notoriamente homens gays, mulheres transexuais e travestis (O QUE É 

POPULAÇÃO..., 2018b; CAVALHEIRO, 2018). Há também, em situação de 

vulnerabilidade, o grupo de homens que fazem sexo com outros homens 

(HSH), que não necessariamente são gays e/ou pertencem a comunidade 

LGBTI+, mas integram as ações voltadas ao controle e prevenção (COSTA, 
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2016). Para justificar a classificação de risco é preciso entender que a 

exposição ao vírus para estes grupos é mais elevada, visto que possuem 

uma maior propensão à infecção em práticas sexuais desprotegidas (PÓS..., 

2017). É importante ressaltar que estas percepções não são preconceito, 

mas sim um preceito que direciona a uma melhor competência no 

cuidado. Entretanto, para a real compreensão da situação, é insuficiente 

focar somente na prática sexual, sendo primordial analisar o grau de 

marginalização social e carência de apoio a que, muitas vezes, a 

comunidade LGBTI+ está submetida, o que muito dificulta o acesso às 

políticas públicas voltadas para a prevenção, diagnóstico e tratamento. 

 Tendo isso em mente, é possível avaliar os resultados 

relacionados ao tema obtidos na Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018. 

Os dados analisados são os mais importantes, em termos médicos, 

referentes à população de risco acima citada, que da amostra do estudo 

correspondem a 5.595 homens cisgênero (não necessariamente todos 

gays), 105 mulheres trans e 13 travestis; 130 pessoas preferiram não 

responder sua identidade de gênero. 

 Os testes de sorologia são ferramentas imprescindíveis tanto para 

a detecção de novas infecções quanto para o acompanhamento do 

tratamento de pessoas que vivem com HIV. Um dos objetivos da 

terapêutica é que, a partir da utilização da medicação antirretroviral e do 

seguimento das orientações médicas, a pessoa possa apresentar carga viral 

indetectável na corrente sanguínea. Nesse status clínico, são nulas as 

chances de transmissão do vírus e da evolução para a doença AIDS (em 

português SIDA - síndrome da imunodeficiência adquirida). Na análise dos 

dados das pessoas que responderam à pesquisa, 17,8% dos homens 

cisgêneros relataram não ter frequência para a realização de testes de 

HIV/AIDS. Entre as mulheres trans este percentual foi de 22,9% e entre as 

travestis, 15,4%. Já para os que relataram nunca ter realizado o teste, entre 

homens cisgêneros o percentual foi de 29,1%, entre mulheres trans 25,7% e 

entre travestis 23,1%. 

 Como já colocado, um dos principais pontos a serem debatidos é 

o conhecimento da janela imunológica na qual, para a infecção pelo HIV, 

são necessários em torno de 30 dias para o organismo gerar os anticorpos 

anti-HIV em quantidade suficiente para positivar exames de sangue e/ou 

autotestes. Antes desse período é elevada a possibilidade de resultados 



124 

falso-negativos. Já em relação aos testes sorológicos para indetectáveis, é 

recomendada uma periodicidade a cada 6 meses (DIAHV..., 2019). A partir 

do momento em que as pessoas têm esse conhecimento é possível 

diminuir os gastos públicos com testes desnecessários e investimento em 

outros setores de maior carência. Além disso, os números obtidos pela 

amostra da pesquisa são um sinal de que existem falhas na propagação da 

importância da realização dos testes bem como da acessibilidade a eles. É 

sabido que a testagem sorológica é necessária não somente para um 

melhor prognóstico a partir de uma detecção precoce, mas, também, para 

um melhor controle das estatísticas, tendo em vista que a notificação de 

novos casos de infecção pelo HIV é compulsória desde 2014 (BRASIL, 2014). 

 Destacando os notórios avanços para o enfrentamento da 

problemática do HIV/AIDS, desenvolveram-se os programas de prevenção 

combinada. Entre eles, a Profilaxia Pré-Exposição (PrEP) e a Profilaxia Pós-

Exposição (PEP). Entretanto, é importante o entendimento que elas são 

eficazes apenas para o vírus HIV, não diminuindo o risco de propagação de 

outras ISTs. 

 A PrEP consiste em um tratamento combo de fármacos 

antirretrovirais que bloqueia o ciclo de infecção do vírus em indivíduos 

soronegativos. São ofertados gratuitamente pelo SUS, a partir de uma 

consulta médica prévia5. A adaptação ao novo medicamento pode trazer 

efeitos colaterais como náuseas, vômitos, mal-estar e dor de cabeça, 

porém, são passageiros e duram em média uma semana (PROFILAXIA..., 

s.d..; ENTENDENDO..., s.d.; PREP..., 2019). Dos dados da pesquisa, 30,2% dos 

homens cis, 55,2% das mulheres trans e 30,8% das travestis relataram não 

saber o que é a PrEP. 

 A PEP também é uma combinação de medicamentos 

antirretrovirais empregada em casos de exposição ao vírus HIV em 

indivíduos comprovadamente soronegativos. É considerada uma medida 

de emergência que deve ser iniciada em até 72 horas após a possível 

infecção e o tratamento tem duração de 28 dias. Está disponível de forma 

gratuita no SUS6 (PEP..., s.d.; COMO..., 2017). Apresenta como possíveis 

efeitos colaterais, geralmente leves e passageiros, alterações 

 
5 Serviços de saúde do SUS que oferecem a PrEP podem ser consultados no link: 
<http://www.aids.gov.br/pt-br/acesso_a_informacao/servicos-de-saude/prep>. 
6 Para locais onde a PEP é ofertada consultar o link: <http://www.aids.gov.br/pt-br/onde-encontrar-pep>. 
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gastrointestinais, fraqueza, cefaleia e tontura (ALVERCA; QUIXABEIRO; 

MARTINS, 2018). Na pesquisa, 35,3% dos homens cis, 51,4% das mulheres 

trans e 30,8% das travestis informaram não saber o que é a PEP. 

Perguntadas se sabem onde encontrar a PrEP e a PEP, 50,6% dos homens 

cis, 52,4% das mulheres trans e 30,8% das travestis responderam “não”. 

 Como um apanhado geral dos dados referentes a HIV/AIDS 

coletados na Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018, infere-se que o nível 

de conhecimento e informação da população, somado à dificuldade de 

acesso e a ineficiência e despreparo no acolhimento ofertado pela equipe 

de saúde em algumas situações, têm direta interferência no impacto das 

ações de controle e promoção de saúde. Vale lembrar que, hoje em dia, a 

tão importante relação médico-paciente prioriza o equilíbrio na 

autonomia entre as partes. Assim, o poder decisório quanto às medidas 

gerais de atuação médica, cada vez mais, tende a levar em consideração as 

condições de adaptação do paciente. 
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 A Constituição Federal (CF) de 1988 garante a igualdade de direitos 

e o não preconceito. Diz o inciso IV, do art. 3° da CF, que trata dos objetivos 

fundamentais da República: “promover o bem de todos, sem preconceitos 

de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação” (BRASIL, [2016]). Ainda de acordo com a CF em seu artigo 5º, 

 
todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade” (BRASIL, [2016]). 

 

 Infelizmente, apesar do que está estipulado na CF, uma boa 

parcela da população é deixada às margens da sociedade. Dentre a 

população marginalizada no Brasil encontra-se a comunidade LGBTI+. Para 

que seja possível entender o porquê da exclusão dessa parcela da 

população, deve-se olhar para a história do país. 

 O Brasil foi um país colonizado e catequizado pelos portugueses. 

Antes disso, quando ainda era habitado apenas pelos povos indígenas, a 

homossexualidade, bissexualidade e outros modos de expressão da 

sexualidade eram aceitos e vividos de maneira aberta e pacífica. Porém, 

com a chegada dos europeus e a imposição do pensamento católico, o 
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preconceito foi instaurado na história do país (OLIVEIRA, 2018). A partir de 

então, a história do Brasil vem sendo pautada em discursos 

preconceituosos, discriminatórios e violentos em relação a modos 

diferentes de viver a sexualidade e, assim, durante esta trajetória, a 

comunidade LGBTI+ passou a ocupar um lugar de vulnerabilidade e 

exclusão. 

 O desenvolvimento harmônico e saudável do indivíduo depende 

não apenas de um aspecto, mas de várias dimensões: biológica, psicológica, 

social. Através deste olhar, pode-se compreender que um indivíduo 

vulnerável e excluído socialmente está mais propício ao sofrimento 

psíquico. Assim, a LGBTIfobia e outros processos de discriminação social 

devem ser considerados propulsores do processo de adoecimento dessa 

população (CARDOSO; FERRO, 2012). 

 Quando uma pessoa não se reconhece no contexto da 

heterossexualidade “abre-se diante dela um futuro isolado e marginalizado 

que provavelmente trará conflitos com a família e sociedade” 

(CASTAÑEDA, 20071, p. 46 apud TOLEDO; PINAFI, 2012, p. 145), visto que 

estes sujeitos não se enquadram nas normativas de gênero e sexualidade. 

Esse contexto abre brechas para inúmeros sofrimentos psíquicos e 

diversas consequências (TOLEDO; PINAFI, 2012). O sofrimento psíquico 

daqueles que não se enquadram na norma da heterossexualidade 

desencadeia comportamentos destrutivos como a prática de sexo não 

seguro, consumo descomedido de álcool e drogas, dificuldade de 

relacionamentos e, até mesmo, tentativas de suicídio (TOLEDO; PINAFI, 

2012). 

 O suicídio é uma questão multifatorial bastante complexa a qual 

Bastos (2009) caracteriza como um fator psicossocial baseado nas 

categorias: individual, inter-relacional, institucional, comunitário, contexto 

macrossocial ou histórico. Sem deixar de lado a singularidade de cada caso, 

o suicídio é marcado pela pluralidade de fatores em que os vínculos têm 

importância significativa. 

 De acordo com uma pesquisa realizada pela Organização 

Mundial da Saúde, em 2018, concluiu-se que quase 800 mil pessoas 

cometem suicídio por ano no mundo. Ou seja, a cada 40 segundos uma 

 
1 CASTAÑEDA, Marina. A experiência homossexual: explicações e conselhos para os homossexuais, suas 
famílias e seus terapeutas. Tradução: Brigitte Hervot, Fernando Silva Teixeira Filho. São Paulo: A Girafa, 
2007. 
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pessoa tira sua própria vida. Grande parte dos suicídios, de acordo com a 

OMS, são cometidos em momentos de crise e podem ser evitados com 

políticas públicas adequadas (OMS..., 2018). 

 Ao considerar o suicídio como um processo plural, a questão 

precisa ser analisada através das relações psicossociais do sujeito com os 

contextos à sua volta e, em contrapartida, com os grupos sociais - como, 

por exemplo, as instituições - também devem discutir e analisar a questão 

como forma de trabalhar os vínculos em prol da saúde mental de todas as 

pessoas envolvidas. Ou seja, a maneira como os grupos sociais se 

relacionam impactam na vida individual e vice-versa (BASTOS, 2009). 

 Levando em conta que a comunidade LGBTI+ é um grupo social 

marginalizado, seus vínculos com outros grupos sociais e instituições 

também são enfraquecidos. Assim, os vínculos e relações estabelecidas são 

desestruturados, baseados no preconceito, o que impacta individualmente 

de maneira negativa (BASTOS, 2009). Estas conexões baseadas na exclusão 

podem desencadear, muitas vezes, baixa autoestima, isolamento social, 

sentimento de culpa, confusão, insegurança, vergonha, hostilidade, 

ansiedade, disfunções sexuais, distúrbios alimentares, episódios 

depressivos, uso abusivo de substâncias químicas, ideações e tentativas de 

suicídio (CARDOSO; FERRO, 2012). 

 Nesse caminho, a portaria n. 1.876, de 14 de agosto de 2006, do 

Ministério da Saúde, “institui Diretrizes Nacionais para Prevenção do 

Suicídio, a ser implantadas em todas as unidades federadas, respeitadas as 

competências das três esferas de gestão”. Ainda de acordo com tal portaria, 

o suicídio é entendido como “grave problema de saúde pública, que afeta 

toda a sociedade e pode ser prevenido” (BRASIL, 2006). 

 Considerando a Constituição Federal, em sua Seção II - Da Saúde, 

entre os artigos 196º e 200º, além das Leis Orgânicas da Saúde n. 8.080 de 

19 de setembro de 1990 e n. 8.142 de 28 de dezembro de 1990, pode-se 

entender que “as mortes por suicídio podem ser  evitadas por meio de 

ações de promoção e prevenção em todos os níveis de atenção à saúde”, 

organizando “uma rede de atenção à saúde que garanta linha de cuidados 

integrais no manejo dos casos de tentativas de suicídio” e, também, “a 

necessidade de promover estudos e pesquisas na área de Prevenção do 

Suicídio” (BRASIL, 2006). 

 Considerando o suicídio LGBTI+ como uma questão emergencial 

a ser discutida e analisada pelos psicólogos, o Conselho Federal de 
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Psicologia vem se posicionando há anos contra os comportamentos 

preconceituosos e violentos da sociedade, em busca de uma sociedade de 

direitos iguais para todos. Em 1999, foi aprovada a Resolução n. 1/1999, que 

em seu artigo 2º afirma que “os psicólogos deverão contribuir, com seu 

conhecimento, para uma reflexão sobre o preconceito e o 

desaparecimento de discriminações e estigmatizações contra aqueles que 

apresentam comportamentos ou práticas homoeróticas”, bem como a 

população LGBTI+ como um todo (CFP, 1999). 

 As contribuições da classe se dão a partir de posicionamentos e 

espaços de diálogo sobre a questão. Ou seja, acolher os que sofrem e levar 

à público informações e discussões em prol de uma sociedade menos 

violenta e mais igualitária. Isso ocorre no âmbito público e social. Já no 

espaço privado da clínica, seu papel é de possibilitar e intermediar a quebra 

das barreiras limitantes do próprio sujeito que ocupa este lugar de 

exclusão. Ou seja, propiciar a quebra de concepções limitantes 

possibilitando a expansão da subjetividade e assim criação e transformação 

do ser humano (GIBSON, 19982 apud TOLEDO; PINAFI, 2012). 

 A partir da transformação individual, o sujeito pode encontrar 

novas identidades e maneiras de se relacionar no mundo, transformando 

os vínculos com grupos sociais, instituições e outros indivíduos que, como 

dito acima, costumam ter posicionamentos cristalizados e 

heteronormativos, reiterando o preconceito e discriminação (TOLEDO; 

PINAFI, 2012). 

 Diante da LGBTIfobia e todas as suas consequências para a saúde 

mental desta população, dentre elas a ideação suicida, é preciso se 

questionar o papel da psicologia no manejo destes casos. Fukumitsu (2014) 

preconiza que não é possível o/a psicólogo/a prevenir o suicídio sozinho/a. 

É importante manter parceria com a família e outros profissionais 

envolvidos, mantendo o sigilo desde que não haja risco de vida. Neste 

sentido, deve-se criar uma rede de apoio na psicoterapia, elencando 

nomes e telefones para que, em momentos de crises suicidas, tanto o/a 

paciente quanto o/a psicoterapeuta possam tentar acessar os/as 

indicados/as. 

 
2 Gibson, M. G. Clínica da perturbação - abordagem transdisciplinar. Revista do Departamento de Psicologia 
da UFF, Niterói, v. 10 n. 2 e 3, p. 4-23, 1998. 



135 

 Em psicoterapia é necessário explorar pensamentos e 

sentimentos a respeito da morte e sobre a existência, possibilitando a 

organização destas ideias de um outro modo, que não seja pelo ato suicida. 

Nesse sentido, Fukumitsu (2014) discorre que o trabalho do profissional da 

psicologia com o manejo terapêutico com pacientes que têm ideações 

suicidas requer respeito pela dor e sofrimento do sujeito, disponibilidade, 

tolerância a frustração e trabalho interdisciplinar. 

 
É necessário considerar o grau de letalidade e sofrimento psíquico, 
explorando os fatores de risco e proteção, investigando motivações 
para que o paciente possa se sentir vivo e assumir sua 
responsabilidade existencial (FUKUMITSU, 2014, p. 274). 

 

 É de suma importância que profissionais de psicologia estudem 

sobre o tema do suicídio e as questões do adoecimento em decorrência da 

LGBTIfobia que, em muitos casos, levam à ideação ou ao ato suicida. Com 

tais estudos se dá a importância para a prevenção do suicídio, minimizando 

o número de mortes, fazendo com que, pesquisas com dados a respeito do 

suicídio da população LGBTI+ levem a possibilidade de conhecer os fatores 

da ideação suicida e do ato suicida, buscando encontrar algumas 

estratégias de proteção. Nesse caminho, Fukumitsu (2014) coloca que o 

trabalho da Psicologia frente às questões do suicídio é oferecer esse lugar 

de acolhimento e cuidado, a sensação de alívio para a solidão existencial e 

acalanto para o desespero. 

 Deste modo, a partir dos resultados da Pesquisa Nacional do Perfil 

LGBTI+ 2018, realizada com 8.918 participantes LGBTI+, o presente texto 

quer refletir e analisar os dados sobre a ideação suicida nesta comunidade. 

 

 

RESULTADOS 

 
 Os resultados apresentados a seguir abrangem o cruzamento de 

variáveis selecionadas de acordo com sua relevância para avaliar a questão 

do suicídio entre pessoas LGBTI+. A questão chave do questionário e que 

foi aqui explorada mais profundamente foi: “você já pensou em suicídio?”. 

Considerando que “pensar em suicídio” não configura necessariamente um 

risco ou uma ideação, é importante ressaltar que esse estudo não pretende 
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quantificar a parcela da população que está em risco de atentar 

efetivamente contra a própria vida, mas realizar uma reflexão sobre quais 

as variáveis relacionadas à consideração do suicídio como possibilidade de 

resolução de conflitos. 

 Num panorama geral, podemos observar que 62,5% da amostra já 

pensou em suicídio em algum momento de sua vida, o que corresponde a 

5.570 participantes (TABELA 12). Isso significa que grande parte das pessoas 

que responderam à pesquisa considerou, em algum momento da vida, o 

suicídio como possibilidade para resolução de suas angústias, 

independentemente da idade, cor, gênero, orientação sexual, religião, 

posição política entre outros aspectos coletados pela pesquisa, que dizem 

respeito às particularidades e as histórias de vida das pessoas. 

 
TABELA 12 – POPULAÇÃO LGBTI+, SEGUNDO QUEM PENSOU OU NÃO EM SUICÍDIO 

Já pensou em suicídio? N. % 

Sim 5.570 62,5 

Não 3.348 37,5 

Total 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 O percentual de pessoas que já pensaram em suicídio é alto e 

chama a atenção, mas, não podemos incorrer no erro de concluir que todas 

essas pessoas apresentaram uma ideação. Acredita-se, no entanto, que 

pode haver mais risco de se desenvolver uma ideação entre os que já 

pensaram em suicídio do que os que não pensaram. O perfil dessas pessoas 

pode oferecer um indicativo de quem corre mais risco de desenvolver uma 

ideação suicida e até passar ao ato. 

 Considerando os ciclos de vida, a maior incidência de 

pensamento suicida se dá entre os participantes na faixa etária entre 20 e 

24 anos, que representa um percentual de 32,8% entre quem já pensou em 

suicídio. Em seguida, as faixas de 15 a 19 anos e 25 a 29 anos apresentaram 

os maiores percentuais, 24,5 % e 21,6%, respectivamente. Percebe-se então, 

que os mais acometidos por esse tipo de pensamento são adolescentes e 

jovens. 

 Segundo o “Boletim Epidemiológico” do Ministério da Saúde, 

sobre os casos notificados de lesão autoprovocada no Brasil entre 2011 e 

2016, a maior parte das pessoas que provocou lesão no próprio corpo 

corresponde às faixas de 10 a 19 e de 20 a 29 anos, somando 51,8% das 
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notificações (BOLETIM..., 2017). Percebe-se que, de fato, a população jovem 

está mais vulnerável a fatores (internos ou externos) que podem levar a 

considerar a automutilação ou o suicídio como possibilidade. 

 
TABELA 13 –POPULAÇÃO LGBTI+ QUE JÁ PENSOU EM SUICÍDIO, SEGUNDO AS FAIXAS ETÁRIAS 

Faixa Etária N. % 

Entre 15 e 19 anos 1.365 24,5 

Entre 20 e 24 anos 1.828 32,8 

Entre 25 e 29 anos 1.201 21,6 

Entre 30 e 39 anos 918 16,5 

Entre 40 e 49 anos 195 3,5 

Entre 50 e 59 anos 54 1,0 

Entre 60 e 69 anos 9 0,2 

70 anos ou mais 0 0,0 

Total 5.570 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 É relevante levantar questões correlatas ao ciclo de vida e que 

podem se configurar como fatores de risco como, por exemplo, se a pessoa 

está ou não em um ambiente escolar, visto que este é um dos lugares onde 

as relações sociais que estão sendo estabelecidas estão constantemente 

sujeitas a repressão e expostas a normatividade. 

 Em geral, o ambiente onde o indivíduo está inserido e as relações 

estabelecidas são fatores que influenciam no desenvolvimento de conflitos 

psicológicos e emocionais. Em ambientes hostis, repressivos e violentos, o 

preconceito e o estigma enfrentados pelos que fogem a norma no contexto 

atual são condições muitas vezes correlatas ao maior risco de desenvolver 

depressão, sensação de impotência e de fracasso. 

 Segundo o Ministério da Saúde (BOLETIM..., 2017, p. 1), “apresentar 

dificuldade em lidar com estresses agudos ou crônicos da vida, e sofrer 

violência baseada em gênero, abuso infantil ou discriminação”, são 

situações de risco para o suicídio. Os dados da Pesquisa Nacional do Perfil 

LGBTI+ 2018 demonstram que pessoas LGBTI+ que já presenciaram ou 

foram vítimas de violência baseada em gênero e/ou orientação sexual estão 

mais propensas a pensar em suicídio (FIGURA 6). 
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FIGURA 6 - PERCENTUAL QUE PENSOU EM SUICÍDIO, SEGUNDO A EXPOSIÇÃO À LGBTIFOBIA 
FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Voltando a discutir o perfil dos participantes e sua relação com o 

suicídio, considerou-se importante analisar como ficaram distribuídas as 

respostas à questão do suicídio entre as identidades de gênero e 

orientações sexuais identificadas. 

 Num primeiro momento, se pensarmos a distribuição dos 

participantes que pensaram em suicídio entre as identidades de gênero, 

vê-se que são os homens cis os mais atingidos por esse tipo de 

pensamento, já que eles representam 60,3% do total de pessoas que 

respondeu “sim” à questão do suicídio (TABELA 14). Mas essa conclusão 

pode ser precipitada, visto que os homens cis representam nada menos 

que 62,7% do total de participantes o que, muito provavelmente, influencia 

nos percentuais obtidos. 
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TABELA 14 – POPULAÇÃO LGBTI+ QUE JÁ PENSOU EM SUICÍDIO, SEGUNDO AS IDENTIDADES DE GÊNERO 

Identidade dos participantes N. % 

Agênero 39 0,7 

Andrógino 26 0,5 

Gênero fluído 74 1,3 

Homem cis 3.376 60,6 

Homem trans 123 2,2 

Intersexual 11 0,2 

Mulher cis 1.161 20,8 

Mulher trans 78 1,4 

Não sei 216 3,9 

Não-binário 117 2,1 

Nenhuma 87 1,6 

Outra 109 2,0 

Prefiro não responder 77 1,4 

Queer e/ou genderqueer 63 1,1 

Travesti 9 0,2 

Two-Spirit 4 0,1 

Total Geral 5.570 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Analisando de outra forma, calculando os percentuais com 

relação ao total de pessoas por cada identidade de gênero, temos que: o 

percentual de pessoas que pensaram em suicídio foi mais alto do que os 

que não pensaram em todas as identidades de gênero exceto entre às 

pessoas que responderam “nenhuma” como identidade de gênero. Os 

percentuais mais altos não ficam entre os homens cis desta vez. Entre estes, 

60,3% já cogitou suicidar-se contra 39,7% que não cogitou. As identidades 

de gênero que figuraram com o maior percentual de participantes que já 

pensaram em suicídio foram os homens trans (87,9%), as pessoas não-

binárias (86,7%) e as de gênero fluído (82,2%). As pessoas que se 

identificaram como andróginas, queer e, também, as mulheres trans, 

também apresentaram percentuais altos, acima de 70% (TABELA 15). 

 Considerando que essas classificações identitárias acabam por 

misturar-se conceitualmente - por exemplo, a categoria queer, por si só, 

poderia incluir as pessoas transgêneras, as não-binárias e as de gênero 

fluído – percebe-se que as identidades mais atingidas pelos pensamentos 

suicidas são justamente aquelas menos compreendidas no contexto social 
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atual, em que as relações de gênero são pautadas na diferença biológica e 

no binarismo homem e mulher. 

 
TABELA 15 – POPULAÇÃO LGBTI+, POR QUEM PENSOU OU NÃO EM SUICÍDIO, SEGUNDO AS IDENTIDADES 
DE GÊNERO 

Identidade de Gênero 

Pensou em suicídio 

Não Sim Total 

N. % N. % N % 

Agênero 17 30,4 39 69,6 56 100,0 

Andrógino 7 21,2 26 78,8 33 100,0 

Gênero fluído 16 17,8 74 82,2 90 100,0 

Homem cis 2.219 39,7 3.376 60,3 5.595 100,0 

Homem trans 17 12,1 123 87,9 140 100,0 

Intersexual 6 35,3 11 64,7 17 100,0 

Mulher cis 608 34,4 1.161 65,6 1.769 100,0 

Mulher trans 27 25,7 78 74,3 105 100,0 

Não sei 135 38,5 216 61,5 351 100,0 

Não-binário 18 13,3 117 86,7 135 100,0 

Nenhuma 99 53,2 87 46,8 186 100,0 

Outra 99 47,6 109 52,4 208 100,0 

Prefiro não responder 53 40,8 77 59,2 130 100,0 

Queer e/ou genderqueer 20 24,1 63 75,9 83 100,0 

Travesti 4 30,8 9 69,2 13 100,0 

Two-Spirit 3 42,9 4 57,1 7 100,0 

Total Geral 3.348 37,5 5.570 62,5 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Com relação à orientação sexual das pessoas que já pensaram em 

suicídio, os resultados absolutos mostraram que os gays tiveram maior 

prevalência, com 60,3%. Em seguida, as pessoas bissexuais, com 19,4%, e as 

lésbicas, que representaram 10,4% das pessoas que já pensaram em 

suicídio na amostra. A mesma análise realizada com a identidade de 

gênero, com a proporção entre quem pensou em suicídio do próprio 

grupo, deve ser realizada aqui, com a orientação sexual, já que, como 

dissemos, as respostas dos gays podem influenciar nos percentuais da 

amostra. 

 Entre as orientações sexuais, as que apresentaram maior 

percentual com ideações suicidas foram, assim como com a identidade de 

gênero, aquelas “menos compreendidas” no contexto atual. Entre as 

pessoas pansexuais, ou seja, aqueles que têm atração por pessoas 



141 

independente da identidade de gênero ou orientação sexual, 80,3% já 

pensaram em suicídio. Entre as assexuais, o percentual foi 75,0%, e entre as 

bissexuais, 68,6% (TABELA 16). 

 
TABELA 16 – POPULAÇÃO LGBTI+, POR QUEM PENSOU OU NÃO EM SUICÍDIO, SEGUNDO AS ORIENTAÇÕES 
SEXUAIS 

Orientação Sexual 

Pensou em suicídio 

Não Sim Total 

N. % N. % N. % 

Assexual 9 25,0 27 75,0 36 100,0 

Bissexual 493 31,4 1.079 68,6 1.572 100,0 

Gay 2.320 40,9 3.358 59,1 5.678 100,0 

Heterossexual 29 26,1 82 73,9 111 100,0 

Lésbica 381 39,6 581 60,4 962 100,0 

Não sei 12 16,0 63 84,0 75 100,0 

Nenhuma 4 44,4 5 55,6 9 100,0 

Outra 9 23,7 29 76,3 38 100,0 

Pansexual 81 19,7 330 80,3 411 100,0 

Prefiro não responder 10 38,5 16 61,5 26 100,0 

Total Geral 3.348 37,5 5.570 62,5 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 

DISCUSSÃO 

 
 Falar sobre suicídio na atualidade ainda é um grande tabu, haja 

vista que a população não é estimulada a falar sobre seus sentimentos e o 

senso comum prega que fraquezas ou problemas de saúde mental não 

sejam demonstrados. Este quadro é agravado quando se fala do público 

LGBTI+ que é constantemente estigmatizado e violentado por conta de suas 

identidades de gênero e orientações sexuais. Nesse sentido, Teixeira-Filho 

e Rondini (2012) apontam que 

 
os estudos sobre as homossexualidades não desconsideram as 
implicações das normas sexuais na construção das identidades 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros 
(LGBTs), pois, ainda que o(a)s homossexuais construam a sua 
identidade em um contexto onde haja leis que garantam os seus 
direitos civis e humanos, eles/elas são estigmatizado(a)s, pois tal 
construção identitária, forçosamente, irá ser atravessada pelos crivos 
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dos referentes heterossexuais (Seidman, 2003) (TEIXEIRA-FILHO; 
RONDINI, 2012, p. 652) 

 

 Para Albuquerque, Parente, Belém e Garcia (2016, p. 101), “a 

heteronormatividade constitui-se em um sistema de valores e ideologias 

sociais e culturais, composto por indivíduos heterossexuais, que 

consideram a heterossexualidade a única orientação sexual natural”, 

correta e válida, desconsiderando as demais. Assim, qualquer outra 

orientação sexual que não a heterossexual pode sofrer preconceitos e 

situações aversivas que levam inclusive ao suicídio. Ainda de acordo com 

as autoras e autores, a comunidade LGBTI+, “ao fugir do padrão 

heteronormativo vigente, provoca conflitos ao contrariar um modelo 

hegemônico e um sistema de valores, condutas e padrões sociais e sexuais” 

desta heteronormatividade (ALBUQUERQUE; PARENTE; BELÉM; GARCIA, 

2016, p. 1). 

 Toledo e Pinafi apontam que, 

 
a subjetividade humana, produzida e moldada a partir do entorno 
social e das relações de poder que se manifestam entre os sujeitos, 
grupos e instituições, passa a ser entendida como um circuito 
fechado, natural e individual, e as normas estabelecidas e os 
chamados “bons costumes”, dependentes do desejo e da vontade de 
cada ser humano (TOLEDO; PINAFI, 2012, p. 139). 

 

 A imposição destas normas é excludente no que se refere à 

sexualidade, identidade e expressão de gênero e repele os que não se 

encaixam no modelo heteronormativo, marcando suas subjetividades com 

preconceito e exclusão, afetando a percepção de si do indivíduo e sua 

subjetividade (TOLEDO; PINAFI, 2012). 

 Esta hegemonia heteronormativa estabelece normas 

relacionadas aos comportamentos e posturas sociais e os indivíduos que 

não se encaixam nelas são violentados e discriminados conforme cada 

grupo relacionado à comunidade LGBTI+. São ataques distintos, claro, 

porém como nos lembram Baére e Conceição (2018), com o mesmo padrão 

de hostilizar quem possui uma orientação sexual, expressão e identidade 

de gênero diferente. Ainda segundo os autores, a saúde mental sofre 

constante impactos diante das agressões e ameaças vividas por pessoas 

LGBTI+. Com isso, o índice de suicídio na população LGBTI+ é alto, em 
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decorrência do sofrimento psíquico causado pela discriminação por não 

se enquadrarem no modelo da heterossexualidade e cisgeneridade. Ou 

seja, o homicídio e o suicídio são dois modos de morte trágicos frequentes 

na população LGBTI+ em decorrência da LGBTIfobia (BAÉRE; CONCEIÇÃO, 

2018). 

 Através dos dados da pesquisa é possível identificar que jovens 

entre 20 e 24, e entre 15 e 19 anos, ficaram no primeiro e segundo lugar, 

respectivamente, quando questionados se já pensaram em suicídio. É 

importante compreendermos que muitos gays e lésbicas que se encontram 

nesta fase, muitas vezes ainda não revelaram sua orientação sexual para 

outras pessoas, e esta repressão de sua orientação afetivo sexual pode gerar 

sérios problemas psicológicos ao indivíduo. Segundo Borges (2009) 

quando gays e lésbicas começam a ter uma percepção de que a 

homossexualidade está associada a um estigma social, muitos acabam 

buscando formas de auto repressão de seus sentimentos e buscam formas 

para controlar seus impulsos, desta forma não se comprometendo, quando 

jovens, muitos acabam se isolando, gerando sentimentos de solidão e 

muitas vezes desenvolvendo ideações ou tentativas de suicídio. 

 Hardin (2000) também concorda que crescer sendo gay ou 

lésbica pode ser algo complicado e muitas vezes perigoso, pois vivemos em 

uma sociedade heteronormativa na qual outros tipos de vivências não são 

bem aceitas. Fatores como agressão física, verbal ou rejeição social podem 

levar jovens LGBTI+ a comportamentos de auto destruição e, com efeitos, 

são estas e estes jovens que correm mais riscos de tentar suicídio que 

pessoas heterossexuais. 

 Segundo Braga e Dell’Aglio (2013), jovens podem pensar em 

suicídio neste momento da vida, pois não conseguem lidar com as 

demandas que podem surgir no contexto social e, desta forma, acreditam 

que tirar a vida possa ser uma solução. Assim, situações que levam a/o 

jovem a eventos estressores e situações de violências físicas e psicológicas 

podem serem fatores para cometer o suicídio. 

 Questões como dificuldade de aceitar ou expressar sua 

orientação sexual, questões de LGBTIfobia que podem ser através de 

violência física ou psicológica, são fatores que também podem levar o 

jovem a diferentes graus de depressão e consequentemente a 

pensamentos suicidas ou até mesmo ao ato de tirar sua própria vida. Para 

Borges (2009) o ambiental social tem uma grande responsabilidade nas 
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causas que possam levar uma pessoa gay ou lésbica a possível depressão e, 

quando já nesta fase, muitos gays e lésbicas acabam sentindo desânimo e 

falta de interesse pela vida. Segundo Braga e Dell’Aglio (2013) a depressão 

traz alguns sintomas, entre eles está a tristeza, falta de motivação, 

desesperança e falta de interesse pela vida. Todos estes fatores podem levar 

o indivíduo a cometer suicídio. 

 Borges (2009) aponta a importância de compreendermos que, 

muitos gays e lésbicas quando chegam à fase adulta continuam tendo que 

lidar com situações de pressão familiar, social e profissional e, tudo isso, 

interfere na qualidade de vida do indivíduo e no seu emocional podendo 

gerar psicopatologias, como por exemplo a depressão. 

 

 

CONCLUSÃO 

 
 De modo geral, pensamentos suicidas, independente da 

orientação sexual ou identidade de gênero, ocorrem na maior parte da 

população. Entretanto, quando se está dentro de um estigma social é 

provável que não existam tantos recursos de proteção para que esses 

indivíduos consigam enfrentar traumas e estressores. O que torna o 

suicídio uma ameaça tão grande para a população LGBTI+ são as variáveis 

de risco como o preconceito, violência e marginalização, cada um 

significando um passo a mais na direção da ideação suicida. 

 Com a pesquisa foi possível observar que existe uma discrepância 

na maneira como o suicídio afeta diferentes orientações sexuais e 

identidades de gênero. Estar ciente de que grupos dentro da população 

LGBTI+ estão mais propensos ao suicídio, abre portas para 

questionamentos e hipóteses que podem ser convertidas em práticas 

profiláticas específicas para esses públicos. Pôde-se observar também que 

fatores ambientais, tais como a exposição à violência, são fatores que 

influenciam diretamente a condição psicológica do sujeito. Isso não 

significa desqualificar o caráter subjetivo que o indivíduo possui dentro de 

seu sofrimento, que deve ser tratado na área clínica. 

 Levando em consideração o enraizamento histórico do 

preconceito, apenas uma educação adequada voltada para a igualdade, 

respeito e empatia podem prevenir a repetição e propagação da violência. 
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 Assim como a sexualidade, o suicídio também se encontra no 

patamar do tabu. Falar sobre ele é tirá-lo da posição de opressão e abrir 

espaço para um diálogo menos doloroso. Nesse sentido, proporcionar 

espaços de acolhimento em que a população LGBTI+ sinta-se aceita e possa 

se expressar integralmente como pessoa é um passo na direção dos fatores 

de proteção. Possibilitar que seus sofrimentos sejam ouvidos e 

ressignificados, auxiliando na promoção de resiliência é, também, um fator 

auxiliador na consolidação da dignidade de cada pessoa LGBTI+. 
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C A P Í T UL O  7  

 

Criminalização da LGBTIfobia: Uma análise 
legal e da necessidade de Políticas Públicas 
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INTRODUÇÃO 

 
 A Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018 possui papel essencial 

na luta por direitos da comunidade LGBTI+ por apresentar dados inéditos 

e, consequentemente, possibilitar análises e construções políticas mais 

adequadas. A sua relevância, entretanto, não é novidade. A Constituição 

Federal de 1988 completou 30 anos em 5 de outubro de 2018, consagrando 

relevante marco para a recém reconstruída democracia brasileira. A 

consolidação dos direitos nela previstos, com devido destaque àqueles 

elencados como fundamentais, é ponto central da análise política e jurídica 

da sociedade por emanar o que o constituinte considerou como 

preocupações primordiais do Estado. 

 A apreensão com atos e comportamentos provenientes de 

discriminação e preconceito em razão de orientação sexual ou identidade 

de gênero é, intrinsicamente, uma busca pela efetivação das premissas do 

Estado Democrático de Direito: “construir uma sociedade livre, justa e 

solidária” (inciso I, do art. 3º); “erradicar a pobreza e a marginalização e 

reduzir as desigualdades sociais e regionais” (inciso III, do art. 3º); 

“promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, 

idade e quaisquer outras formas de discriminação” (inciso IV, do art. 3º); 

“prevalência dos direitos humanos” (inciso II, do art. 4º); “ninguém será 

submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante” (inciso 

III, do art. 5º) e outros dispositivos (BRASIL, [2016]). Inobstante, faz jus aos 

tratados internacionais de direitos humanos que integram o ordenamento 

pátrio, como a Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto São José 

https://orcid.org/0000-0003-1127-6398
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da Costa Rica) e a Convenção Interamericana contra Toda Forma de 

Discriminação e Intolerância. 

 Com tamanha lacuna na defesa de direitos e relembrando que 

não há vácuo entre os poderes institucionais, a sociedade recorreu ao 

Judiciário para proteger e efetivar as garantias da comunidade LGBTI+. O 

julgamento da ADO 26 e do MI 4.733 trouxe à tona o debate tanto no Poder 

Legislativo quanto na mídia e veículos de comunicação. O pleito das ações 

foi o enquadramento dessa discriminação na Lei de Racismo (7.716/89), o 

que repercutiu intensamente sobre a possibilidade ou não dessa 

categorização. Após diversas considerações, destaca-se o terceiro ponto da 

tese firmada pelo Ministro Celso de Mello no voto: 

 
O conceito de racismo, compreendido em sua dimensão social, 
projeta-se para além de aspectos estritamente biológicos ou 
fenotípicos, pois resulta, enquanto manifestação de poder, de uma 
construção de índole histórico cultural motivada pelo objetivo de 
justificar a desigualdade e destinada ao controle ideológico, à 
dominação política, à subjugação social e à negação da alteridade, da 
dignidade e da humanidade daqueles que, por integrarem grupo 
vulnerável (LGBTI+) e por não pertencerem ao estamento que detém 
posição de hegemonia em uma dada estrutura social, são 
considerados estranhos e diferentes, degradados à condição de 
marginais do ordenamento jurídico, expostos, em consequência de 
odiosa inferiorização e de perversa estigmatização, a uma injusta e 
lesiva situação de exclusão do sistema geral de proteção do direito 
(BRASIL, 2019, p. 21). 

 

 Ainda que a decisão seja recente e de extrema urgência para as 

necessidades de sobrevivência da comunidade LGBTI+, faz-se necessário 

algumas considerações sobre o enquadramento escolhido e o precedente 

aberto para fundamentar uma futura legislação específica sobre o tema. 

Cabe pontuar que não é objeto do presente capítulo debates acerca do 

enquadramento penal escolhido ou ainda de questões qualitativas da 

correspondência entre gays, lésbicas, bissexuais, travestis, transexuais, 

transgêneros, intersexuais, não binários, queer, assexuados e demais 

identidades ou orientações com o conceito de raça. Parte-se da premissa 

postulada e adotada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) de reconhecer a 

raça por sua perspectiva social. 
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91,5% DAS PESSOAS LGBTI+ NÃO DENUNCIARAM VIOLÊNCIAS SOFRIDAS 

 
 O reconhecimento da gravidade da LGBTIfobia compreende a 

violência a que diversas pessoas são acometidas por serem e amarem 

conforme suas essências. É imensurável o prejuízo que a ausência de 

estatísticas oficiais sempre trouxe e ainda traz à causa, sendo os estudos 

fundamentados em estimativas e casos apartados. Alguns estados, como o 

Rio de Janeiro, desenvolvem um melhor controle ao produzir relatórios 

sobre violência motivada por LGBTIfobia (MATOS; LARA, 2018). Contudo, a 

demanda nacional exige que a sociedade recorra ao trabalho de 

organizações civis e não governamentais como o Grupo Gay Bahia (GGB), 

fundado em 1980, que apontam ocorrer a cada 20 horas a morte de um 

indivíduo da comunidade por LGBTIfobia (GGB, 2019). Por essa razão, a 

pesquisa a ser apresentada pretende disponibilizar material aprofundado 

em questões indispensáveis à sobrevivência dessas pessoas. Sem diminuir 

a importância de conteúdo sobre as mortes, ela mostra dados sobre a vida. 

 Desde 2001 tramitam no Congresso Nacional projetos de lei sobre 

essas temáticas. Inicialmente, o PL 5003 (no Senado PCL 122) visava a alterar 

a Lei de Racismo incluindo “gênero, sexo, orientação sexual e identidade de 

gênero” ao texto, mas sendo futuramente arquivado. Posteriormente 

surgiram outros projetos como o PL 7582/14, da deputada federal Maria do 

Rosário (PT-RS) e o PLS 134/18, da então senadora Marta Suplicy (MDB-SP1). 

As propostas pretendem, respectivamente, a definição da LGBTIfobia como 

crime de ódio e a criação do Estatuto da Diversidade Sexual e de Gênero. 

Há de se considerar, entretanto, que o Congresso possui uma conformação 

majoritariamente masculina branca, com grandes forças religiosas 

conservadoras e uma atividade tradicionalmente heteronormativa. Esse 

cenário gera grande resistência a projetos progressistas e reproduz a 

inércia do debate na sociedade. 

 Como poderá ser auferido em sequência, tem-se que 67,4% dos 

respondentes da pesquisa já presenciou alguma forma de LGBTIfobia, 

sendo que 69,1% sofreu essas violências em casa, nos ambientes de ensino 

e em locais públicos como praças, parques, rua ou vizinhança. Ora, 

evidente não ser possível fugir ou evitar tais agressões quando elas 

perpassam todas as esferas do viver comum, inclusive de direitos 

 
1 A senadora foi filiada ao PT (1981-2015), ao MDB (2015-2018) e desde 2020 está no Solidariedade. 
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assegurados. Essas ofensas são graves e desastrosas, sobretudo quando se 

depara com a informação de que 91,5% das pessoas LGBTI+ que foram 

vítimas não denunciaram. A proteção de quem se encontra em extrema 

vulnerabilidade é parca e reproduz uma discriminação estrutural que 

subsidia um sistema despreparado, heteronormativo, patriarcal, cisgênero 

e branco ao não capacitar as instituições e amedrontar quem foi violentado. 

 Isto posto, a decisão da Suprema Corte por compreender que a 

discriminação por orientação sexual e identidade de gênero se enquadra 

nas previsões da Lei de Racismo se consagra como um marco do 

movimento no país, que esteve presente enquanto proponentes e amicus 
curiae. A conquista jurídica é um grande passo para garantir uma 

responsabilização mais adequada pelos atos e um correto processamento 

das denúncias por parte das instituições competentes, visto que as 

motivações das violências eram insuficientemente consideradas. 

 Contudo, a Lei n. 7.716/1989 apresenta diversos óbices a sua 

aplicação como, primordialmente, o racismo estrutural2. Ao retroalimentar 

a sociedade e as instituições com a lógica racista, o racismo estrutural faz 

com que as punições previstas sejam consideradas demasiadamente 

severas e desproporcionais às atitudes tomadas. Essa mentalidade implica 

em grande número de denúncias sendo processadas como injúria racial, 

com pena menor, possibilidade de fiança e prescritível. Infelizmente, não 

há razões substanciais para acreditar que com a LGBTIfobia será distinto, 

precisamente por compreender que a “reprodução sistêmica”3 protege o 

grupo dominante4. 

 Imprescindível pontuar a interseccionalidade presente no 

debate, como cirurgicamente enunciado por Kimberlé Crenshaw, em 1989, 

por afetar distintamente indivíduos titulares de uma identidade mais 

complexa do que apenas “negra”, “lésbica”, “trans”, “mulher” ou “favelada”. 

 
2 “Vimos que as instituições reproduzem as condições para o estabelecimento e a manutenção da ordem 
social. Desse modo, se é possível falar de um racismo institucional, significa que a imposição de regras e 
padrões racistas por parte da instituição é de alguma maneira vinculada à ordem social que ela visa 
resguardar. Assim como a instituição tem sua atuação condicionada a uma estrutura social previamente 
existente – com todos os conflitos que lhe são inerentes –, o racismo que essa instituição venha a expressar 
é também parte dessa mesma estrutura. As instituições são apenas a materialização de uma estrutura 
social ou de um modo de socialização que tem o racismo como um de seus componentes orgânicos. Dito de 
modo mais direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista” (ALMEIDA, 2019, p. 30). 
3 As práticas racistas estão pautadas na organização política, econômica e jurídica da sociedade (Ibid., p. 
32). 
4 “As práticas racistas do grupo racial dominante, longe de serem meras sobrevivências do passado, estão 
relacionadas aos benefícios materiais e simbólicos” (GONZALES, 1982, p. 89). 
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Os dados demonstram ser inevitável esse diálogo e confronto quando, do 

total de respostas, 52,9% se identificaram como brancas e 62,7% homens 

cis. É fator presente e transversal às inúmeras dificuldades 

simultaneamente confrontadas e, para fins elucidativos, a autora explica 

que, 

 
a discriminação, como o trânsito por uma interseção, pode fluir em 
uma direção e pode fluir em outra. Se um acidente acontecer na 
interseção ele pode ter sido causado por carros viajando de qualquer 
direção e, algumas vezes, de todas elas (CRENSHAW, 2011, p. 149, 
tradução nossa). 

 

 Nas palavras de Carla Akotirene (2019, p. 14): “a 

interseccionalidade visa dar instrumentalidade teórico-metodológica à 

inseparabilidade estrutural do racismo, capitalismo e 

cisheteropatriarcado”. Ou seja, o movimento LGBTI+ não pode se dissociar 

dos movimentos sociais a ele vinculados, pois essa ligação não se restringe 

ao reconhecimento como grupos em vulnerabilidade social; são 

componentes que dialogam com a identidade de gênero, expressão de 

gênero e orientação sexual. 

 

 

O ANTIRRACISMO E A LEI N. 7.716/89 

 
 Inicialmente, é necessário considerar uma análise histórica e 

jurídica do país. O Brasil foi a última nação das Américas a abolir legalmente 

a escravização, a partir de 1888 com a Lei Áurea. Distante de ser um ato 

benevolente ou um reconhecimento por parte do Estado das atrocidades 

que caracterizam a escravidão, essa norma foi resultado de um processo 

social e político de resistência, muito influenciado pelos novos ditames da 

economia inglesa e dos ideais libertários franceses. A luta travada nos 

quilombos e senzalas simboliza a resistência de um povo que teve cultura 

e origem apagados, que ressignificaram sua vivência e até hoje batalham 

por seus direitos e contra racistas5. 

 
5 “Eles podem não discriminar pessoas a partir dessa convicção, mas possivelmente não contestarão 
processos sociais responsáveis pela opressão racial” (MOREIRA, 2019, p. 33-34). 
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 Contudo, o Brasil se orienta pelos princípios da igualdade e da 

não-discriminação, tendo em vista os objetivos fundamentais do Estado 

previstos no inciso IV, do artigo 3º da Constituição Federal: “promover o 

bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e 

quaisquer outras formas de discriminação” (BRASIL, [2016]). Essas diretrizes 

fizeram com que o Estado aderisse a tratados e acordos multilaterais 

contrários ao racismo e suas manifestações de preconceito ou 

discriminação racial, criando um compromisso também externo com a 

causa6. Nas palavras de Angela Davis (2017)7: “Numa sociedade racista, não 

basta não ser racista. É necessário ser antirracista”. 

 Nessa toada, foi sancionada a Lei de Racismo, Lei n. 7.716/89, com 

previsão legal para condutas de preconceito e discriminação embasadas 

em tratamento diferenciador por critérios de cor, raça, etnia, religião e 

procedência nacional. O conceito de raça segue, portanto, entendimento 

cultural e coletivo8, rejeitando a terminologia biológica. Não obstante, o 

crime é determinado em lei por se configurar como lesivo ao coletivo, 

sendo sua previsão uma maneira de proteger um bem jurídico relevante 

para a sociedade (ROXIN, 2009, p. 179), com vital papel do Poder Judiciário 

em resguardar as garantias constitucionais. Destaca-se neste ponto o inciso 

XLII, do artigo 5º, da Carta Política, ao prever que “a prática do racismo 

constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 

termos da lei” (BRASIL, [2016]). O racismo é então caracterizado pela 

identificação de uma maioria discriminatória que ataca determinado grupo 

e reproduz uma opressão estrutural. 

 A esse respeito, o advogado Paulo Iotti explanou as razões pelas 

quais a decisão do STF em abarcar a comunidade LGBTI+ no conceito de 

raça não foi uma atitude legislativa, por não criminalizar por analogia 

determinando ser a homotransfobia tão grave quanto o racismo9, mas a 

configurando como racismo. Sem embargo, mostra-se coerente à 

literatura negra antirracista e às premissas do direito penal: 

 
6 Silvio Almeida também destaca que, no direito, “o antirracismo assumiu forma de militância jurídica nos 
tribunais a fim de garantir a cidadania aos grupos minoritários” (ALMEIDA, 2019, p. 91). 
7 Fala proferida pela ativista do feminismo negro estadunidense, presente na obra que reuniu diversos 
ensaios e discursos seus. 
8 Kabengele Munanga disserta sobre o fator histórico, o fator linguístico e o fator psicológico como 
essenciais para a construção de uma identidade ou personalidade coletiva (MUNANGA, 2009, p. 11). 
9 Diversos juristas e integrantes do movimento negro contestam os fundamentos da decisão e sua 
adequação, pautando as diferenças da negritude no “legado da escravidão”, aprofundado por autores como 
Lélia Gonzales (1982, p. 90). 
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E, se racismo é conceito político-social, também é o de raça, enquanto 
dispositivo político-social de poder, que visa garantir privilégios a um 
grupo dominante em detrimento de um desumanizado e 
inferiorizado grupo dominado, afirmado como “degenerado” e, assim, 
discriminado de maneira estrutural, sistemática, institucional e 
histórica, para o fim de estigmatizar, desqualificar moralmente, 
expulsar do convívio familiar ou até internar em hospitais 
psiquiátricos as minorias sexuais e de gênero (população LGBTI+), em 
prol de opressoras ideologias normalizadoras, mediante alterocídio 
discriminatório. Logo, o heterossexismo e do cissexismo são 
ideologias racistas ao pregarem a heteronormatividade e a 
cisnormatividade, ou seja, a heterossexualidade e a cisgeneridade 
compulsórias, punindo simbólica, moral e/ou fisicamente quem 
“ousa” viver a vida de outra forma (IOTTI, 2019). 

 

 No entanto, é indispensável pontuar que a prisão por racismo é 

raríssima no Brasil. Os dados do Levantamento Nacional de Informações 

Penitenciárias de 2014 (BRASIL, 2015), com 25 anos de vigência da lei, não 

chegam a apresentar as condenações por racismo. Ainda que só constem 

as “grandes categorias” (crimes contra o patrimônio, a pessoa, a dignidade 

sexual, entre outros), contraditoriamente, atestam ser a maioria dos 

detentos negra, preta ou parda. 

 Diversos fatores prejudicam a condenação pela Lei de Racismo 

como, inicialmente, o racismo estrutural e institucional que faz com que a 

imprescritibilidade e inafiançabilidade pareçam penas demasiadamente 

severas. Em sequência, no momento da denúncia há uma preferência 

prática pelo tipo penal menos gravoso, previsto no artigo 140º do Código 

Penal: a injúria racial. Formalmente, ela consiste em ser uma ofensa à honra 

de alguém valendo-se de elementos referentes à raça, cor, etnia, religião ou 

origem. A isso se soma a dificuldade probatória: ao ser uma ofensa a uma 

coletividade indeterminada de indivíduos, referente ao cerceamento de 

direitos que atinge integralmente uma raça, são situações que dependem 

de vídeos, testemunhas e outros meios de comprovação, além de enfrentar 

o racismo institucional na recepção da denúncia. 

 Indubitável o papel fundamental desse marco legislativo no 

combate ao racismo e reconhecimento da problemática no país, mas está 

longe de ser a solução. A “Nota Técnica n. 10”, do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (CERQUEIRA; MOURA, 2013) fez uma análise geral e 

por unidade federativa brasileira mostrando como as mortes de pessoas 

negras são mais do que o dobro das de pessoas brancas, chegando na 
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proporção de 17,4 negros para um indivíduo branco morto em Alagoas. Não 

suficiente, a própria expectativa de vida ao nascer se altera com a 

consideração dos índices de violência. 

 Essa realidade é comparável ao vivido pela comunidade LGBTI+, 

reflexo de extrema intolerância, gerando igual preocupação com a forma 

que a criminalização da LGBTIfobia enquadrada como racismo vai 

repercutir socialmente. O esforço do movimento deve atentar à 

insuficiência da legislação no combate a essas violências, buscar 

alternativas e complementações. Existem medidas tomadas pelo Estado, 

legislativas e executivas, com sucesso considerável na garantia de direitos 

e que devem ser exploradas. 

 

 

A LEI MARIA DA PENHA COMO EXEMPLO DE POLÍTICA PÚBLICA 

 
 Uma forma de violência que atinge todos os âmbitos da sociedade 

de forma estrutural é a praticada contra mulheres. Em 2018, dados 

apontam terem sido registradas 92.323 denúncias dessa agressão pelo 

Ligue 180, chegando ao absurdo de 391 mulheres agredidas por dia no mês 

de dezembro10.  Não havia respostas institucionais capacitadas a enfrentar 

o problema e acolher as vítimas, além de os próprios órgãos de segurança 

e justiça não possuírem preparo para atendimento e resolução dos casos. 

Muitas vezes a opressão era reiterada e multiplicada com complacência e 

descaso por parte do Estado. 

 A publicação da Lei n. 11.340/2006, Lei Maria da Penha, 

simbolizou uma conquista de ferramentas legais de combate à violência 

contra as mulheres. Provocada pela condenação do Estado brasileiro na 

Comissão Interamericana de Direitos Humanos, por negligência, omissão 

e tolerância especialmente no tocante à violência doméstica, a norma veio 

em homenagem à Maria da Penha Fernandes, farmacêutica que ficou 

paraplégica após sofrer tentativas de homicídio e agressões de seu marido. 

Seu processo judicial durou 19 anos, só sendo finalizado após intervenção 

da Comissão. Ela trouxe uma maior conscientização por parte da 

 
10 Cf. <https://www.gov.br/mdh/pt-br/assuntos/noticias/todas-as-noticias/2019/agosto/balanco-anual-
ligue-180-recebe-mais-de-92-mil-denuncias-de-violacoes-contra-mulheres>. 
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população contra a prática de violência doméstica, familiar e contra a 

mulher, retirando sua naturalidade e aceitabilidade. 

 A proposta apresentada ao Congresso foi construída com auxílio 

de diversas instituições e organizações da sociedade civil por audiências 

públicas e intensos debates com especialistas. O objetivo era apresentar 

um projeto que contemplasse as especificidades considerando seu caráter 

sistêmico e estrutural. 

 Uma das principais consequências da Lei Maria da Penha foi seu 

desenvolvimento enquanto Política Pública integrada e multidisciplinar de 

conscientização e enfrentamento da discriminação de gênero e violência 

familiar. Em seu terceiro título, ela prevê parâmetros para implementação 

de medidas de prevenção e assistência à mulher, além da resposta dos 

chamados pelas autoridades policiais. A implicação direta é de integração 

do processo criminal com a efetivação dos direitos sociais a fim de não 

apenas penalizar, mas romper com esse ciclo retroalimentado e vicioso. 

Para tanto, deve-se compreender a importância da inserção da vítima na 

comunidade desde os aspectos básicos de saúde, educação e segurança 

com devida formação dos profissionais de atendimento. 

 Após sancionada, pesquisas de dados e estudos sobre o tema 

foram elaboradas por todo o país auxiliando o embasamento dessas 

medidas e mostrando que a lente de gênero é insuficiente se dissociada das 

perspectivas de raça e classe social. A interseccionalidade provou-se aqui 

crucial para que a concepção da conduta seja inteiramente desconstruída 

em todas as camadas da população reinventando as relações interpessoais 

e consubstanciando as mudanças almejadas pela lei. É esse tipo de 

abordagem, sistêmica, interseccional, educacional e estrutural, que a 

comunidade LGBTI+ urge frente ao genocídio dos seus. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Evidente que o trabalho não objetiva apresentar uma solução 

formada, mas fomentar uma discussão sobre os próximos passos a serem 

pensados pelo movimento LGBTI+ para corretamente conceber sua luta 

por liberdade, vida, igualdade e dignidade. A exposição evidenciou que a 

Lei de Racismo não contempla toda a dimensão social, cultural e política 
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necessária para o combate eficaz da discriminação racial e sua estrutura. 

Portanto, sua utilização no enfrentamento das violências por identidade de 

gênero, expressão de gênero e orientação sexual é um remédio que, a 

médio ou longo prazo, pode apresentar-se como insuficiente. 

 Por essa razão, a análise completa das ações governamentais 

exitosas em mudanças sociais é imprescindível. O preconceito é uma ferida 

histórica e latente da humanidade, manifesto nas mais distintas formas. Sua 

erradicação depende do uso de todos os mecanismos disponíveis para 

impactar, desconstruir e reconstruir a mentalidade popular. A Lei Maria da 

Penha apresentou-se, neste ponto, como exemplo para o Brasil e América 

Latina ao buscar atingir não só o problema como suas raízes. 

 A defesa proposta, e fomentada pelos dados posteriormente 

apresentados, é de um estímulo a discussões públicas e democráticas 

sobre a LGBTIfobia, com órgãos, entidades e especialistas interessados em 

agregar na luta pela concretização dos direitos. Esse processo se caracteriza 

como adequado para, finalmente, obter uma legislação capaz de 

ultrapassar sua dimensão prescritiva, para além do “dever ser”, que 

consagre sua função preventiva e conscientizadora. 
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C A P Í T UL O  8  
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 Percebemos que cada vez mais pessoas assumem sua 

homossexualidade perante a sociedade. Percebemos também que a 

sociedade torna-se cada vez mais intolerante e avessa aos direitos 

humanos e a identidade cultural e religiosa do outro. Ou seja, rejeita a 

diversidade e as diferenças identitárias. Não são raros os momentos que 

detectamos a presença nos meios de comunicação, em eventos religiosos 

ou visitas domiciliares discursos proferidos por religiosos que a 

homossexualidade é pecado e, por isso, abominada por Deus. A proposta 

de vida que alguns destes grupos cristãos propõem é o rompimento com a 

identidade LGBTI+, fazendo a opção pela castidade ou até mesmo que as 

pessoas se submetam a terapias de reorientação sexual, conhecidas 

popularmente como “cura gay”. 

 Este ensaio tem por objetivo fazer pequena reflexão do atual 

momento político brasileiro. Em função do crescimento da atuação de 

parlamentares evangélicos e católicos na Câmara dos Deputados e no 

Senado Federal, a comunidade LGBTI+ possui imensa dificuldade de 

ampliar direitos para melhoria da qualidade de vida do seu público. 

 

 

RELIGIÃO, POLÍTICA E SEXUALIDADE 

 
 De acordo com Hall (2013) vivemos em uma “crise de identidade” 

na sociedade moderna ocidental. Não existe uma identidade fixa, única e 

imutável. As identidades são construídas e reconstruídas de acordo com a 

https://orcid.org/0000-0003-2168-1186
https://orcid.org/0000-0002-0380-3007
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vivência dos indivíduos e das comunidades. As modificações no modo de 

pensar e viver são naturais na construção histórica e social do mundo e isto 

também pode ser aplicado a questão de gênero. Segundo Butler (2003) a 

sexualidade é uma construção social. As pessoas não nascem definidas 

como homem e mulher por causa da sua genitália. Os sujeitos modificam 

sua sexualidade de acordo com sua identidade (FOUCAULT, 2005). Hoje 

pode ser homem e amanhã ser mulher. Assim, surgem diferentes 

identidades de gênero no mundo cotidiano. Para compreensão desta 

discussão nos apoiamos na teoria queer (MUSSKOPF, 2003). Entendemos 

que não é um critério biológico que define a sexualidade de uma pessoa e 

sim sua vivência na sociedade levando em consideração seus critérios de 

subjetividade e seus processos de identificação (MISKOLCI, 2009). 

 Goffman (2013) defende a ideia de que aqueles indivíduos que 

não estão dentro do padrão universal de normalidade estão em situação 

desviante. Neste sentido, os homossexuais são encarados como desviantes 

e anormais. Dito de outra forma: os heterossexuais seriam os normais que 

seguem os padrões corretos definidos pela sociedade, enquanto os 

homossexuais, lésbicas, transexuais, travestis e outras identidades de 

gênero seriam portadores de patologias e doenças, e que precisam ser 

urgentemente curadas ou que modifiquem seu estilo de vida 

(NATIVIDADE, 2003). 

 Em 1990 a Organização Mundial da Saúde (OMS) retirou a 

homossexualidade do rol de doenças de seus arquivos. Apesar deste 

posicionamento, grupos religiosos ainda veem a homossexualidade como 

patologia e pecado que devem ser combatidos (SEVERO 1998). Segundo o 

referido autor, o movimento gay milita contra os valores cristãos e a 

presença das religiões cristãs na sociedade. Para Severo, a ampliação dos 

direitos da comunidade LGBTI+ significa mordaça gay, ou seja, implantação 

de uma ditadura no Brasil a partir das ideias defendidas pela comunidade 

LGBTI+ e um silenciamento dos evangélicos e católicos (SEVERO 1998). 

 Como uma contrarreação a atuação do movimento LGBTI+, os 

evangélicos defendem publicamente a possibilidade da reorientação 

sexual, apelidado como “cura gay”, para aqueles cidadãos que não mais 

querem praticar a homossexualidade. A heterossexualidade consistiria na 

“libertação do pecado” pela ação milagrosa de Jesus Cristo. Para conseguir 

tal feito, o adepto precisa romper com toda a cultura gay, com os amigos 

homossexuais, além de evitar vídeos ou fotografias homoeróticas, ter 
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acesso assistência psicológica e imersão nas práticas oracionais e 

atividades religiosas. 

 A terapia “cura gay” para homens gays consiste em uma série de 

ações na tentativa da diminuição dos desejos sexuais por outro homem, 

pois esse “gostar de outro homem” teria nascido de experiências 

traumáticas com a paternidade ou da ausência da figura masculina; da 

superproteção da mãe; do abuso sexual ocasionado por outro homem; de 

modismos; da influência demoníaca e da influência do comunismo. Essas 

seriam algumas das causas da homossexualidade para esta visão. Para 

reverter isto são necessárias as seguintes medidas: exercer atividades de 

esforço físico (trabalhos braçais, mecânicos, dentre outros) e 

conhecimentos técnicos (eletricidade, computacional, etc...); entendimento 

que o homem é o sujeito superior em relação a mulher; ensinamentos 

morais que o homem tem a função de progenitor, provedor e protagonista 

na gestão e deliberação na vivência familiar; defender os valores 

tradicionais da família conversadora, com ideologia política de direita; 

realizando orações para exorcizar espíritos malignos que estimulem os 

desejos homoafetivos; evitando qualquer forma afeminada nas 

vestimentas, na forma de falar, na músicas, na danças, etc. 

 A homossexualidade não é escolha e nem doença. Simplesmente 

as pessoas gostam de pessoas do mesmo gênero. É muito difícil para um 

homossexual se assumir perante uma sociedade machista, homofóbica, 

sexista e misógina como a brasileira (PY; REIS, 2015). Não são raras as 

situações que homossexuais, transexuais, travestis cometem suicídio, 

desenvolvem depressão, síndrome do pânico, ansiedade, dentre outras 

situações vexatórias em função da sua identidade de gênero ou orientação 

sexual. Em alguns lares católicos e evangélicos o homossexual é expulso da 

sua casa. A tabela a seguir nos mostra claramente a relação da violência 

com a filiação religiosa: 
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TABELA 17 – POPULAÇÃO LGBTI+, POR QUEM SOFREU OU NÃO LGBTIFOBIA, SEGUNDO AS RELIGIÕES OU 
CRENÇAS 

Religião ou Crença 

Sofreu LGBTIfobia 

Não Sim Total 

N. % N. % N. % 

Agnosticismo 624 7,0 736 8,3 1.360 15,3 

Ateísmo 421 4,7 538 6,0 959 10,8 

Candomblé 55 0,6 80 0,9 135 1,5 

Católica 1.054 11,8 830 9,3 1.884 21,1 

Espírita 418 4,7 448 5,0 866 9,7 

Evangélica 203 2,3 246 2,8 449 5,0 

Judaísmo 12 0,1 12 0,1 24 0,3 

Não sei 240 2,7 280 3,1 520 5,8 

Nenhuma 659 7,4 742 8,3 1.401 15,7 

Outra 189 2,1 271 3,0 460 5,2 

Outras cristãs 95 1,1 114 1,3 209 2,3 

Protestante 60 0,7 66 0,7 126 1,4 

Religiões de Matriz Africana 33 0,4 59 0,7 92 1,0 

Religiões Orientais 54 0,6 71 0,8 125 1,4 

Umbanda 109 1,2 199 2,2 308 3,5 

Total 4.226 47,4 4.692 52,6 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Os dados nos mostram que em lares católicos, evangélicos, 

espíritas, a intolerância é generalizada. Como já foi dito anteriormente, as 

doutrinas católica e evangélica não aceitam a homossexualidade. 

Defendem padrão binário de sexualidade, apenas homem e mulher. Quem 

não segue este padrão, desencadeia uma série de conflitos familiares e 

sociais entre a pessoa que assumiu a homossexualidade e quem não a 

aceita. 

 No tocante aos agnósticos e ateus, o alto número pode ser 

explicado aos valores morais estabelecidos. Apesar de não terem filiação 

religiosa, partem de princípios morais conservadores radicais, onde apenas 

homem e mulher são as únicas formas corretas de existência do ponto de 

vista da sexualidade. Reconhecem apenas, o casamento entre homem e 

mulher como corretos. Não aceitam a homossexualidade, nem o 

casamento civil do mesmo gênero, nem adoção por casais homossexuais e 

outras pautas. 

 A tabela a seguir nos mostra dados ainda mais alarmantes em 

relação às formas de suicídio com filiação religiosa: 
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TABELA 18 – POPULAÇÃO LGBTI+, POR QUEM PENSOU OU NÃO EM SUICÍDIO, SEGUNDO AS RELIGIÕES OU 
CRENÇAS 

Religião ou Crença 

Pensou em suicídio 

Não Sim Total 

N. % N. % N. % 

Agnosticismo 399 4,5 961 10,8 1.360 15,3 

Ateísmo 258 2,9 701 7,9 959 10,8 

Candomblé 61 0,7 74 0,8 135 1,5 

Católica 899 10,1 985 11,0 1.884 21,1 

Espírita 378 4,2 488 5,5 866 9,7 

Evangélica 171 1,9 278 3,1 449 5,0 

Judaísmo 6 0,1 18 0,2 24 0,3 

Não sei 185 2,1 335 3,8 520 5,8 

Nenhuma 530 5,9 871 9,8 1.401 15,7 

Outra 127 1,4 333 3,7 460 5,2 

Outras cristãs 87 1,0 122 1,4 209 2,3 

Protestante 50 0,6 76 0,9 126 1,4 

Religiões de Matriz Africana 35 0,4 57 0,6 92 1,0 

Religiões Orientais 44 0,5 81 0,9 125 1,4 

Umbanda 118 1,3 190 2,1 308 3,5 

Total 3.348 37,5 5.570 62,5 8.918 100,0 

FONTE: IBDSEX, PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 

 Novamente os dados nos mostram que em lares católicos, 

evangélicos, agnósticos e ateus, o número de suicídios é maior que lares 

em crenças religiosas não cristãs. O suicídio pode ser explicado pelas 

razões supracitadas neste texto. A não aceitação familiar da sexualidade, 

dificuldades de enfrentar os preconceitos e a discriminação na sociedade, 

resistência de setores empresariais em contratar pessoas LGBTI+, serviços 

públicos que não querem lidar com as especificidades deste público e a 

falta de políticas públicas para este setor. 

 De acordo com Santos e Gino (2016) as religiões de matrizes 

africanas têm sofrido muita intolerância religiosa no Brasil. Historicamente 

o Estado brasileiro fechou terreiros por julgá-los praticantes de 

curandeirismo e charlatanismo. Atualmente, grupos católicos e 

evangélicos têm demonizado tais religiões nas mídias sociais e em seus 

eventos religiosos. Terreiros são invadidos e têm quebradas suas imagens 

de santos. Muitos dos pais e mães de santo que são mortos são 

homossexuais assumidos. Para a religião afro-brasileira não há problema 

caso o fiel seja homossexual, desde que siga os princípios da religião. 
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 Na tentativa de harmonização da identidade de gênero e a 

vivência dos valores religiosos cristãos, homossexuais praticam a fé na 

teologia inclusiva. De acordo com Natividade (2013) essas igrejas surgem 

nos EUA após a Segunda Guerra Mundial e iniciam sua atividade no Brasil 

no final do século XX. São instituições religiosas cristãs que ressignificam a 

interpretação negativa da bíblia sobre a homossexualidade. 

 Segundo a teologia inclusiva, não há problema na relação 

conjugal com a pessoa do mesmo sexo desde que siga os valores cristãos. 

De acordo com Reis, Sardinha, Rocha e Carmo (2017), essas igrejas 

oferecem mais um espaço de sociabilidade da vivência da identidade de 

gênero e orientação sexual no seu espaço sagrado. Isto é, praticando a 

fidelidade conjugal, vivência religiosa, e rompimento com as festividades 

profanas dentre outras obrigações (MARANHÃO FILHO, 2015). 

 Natividade (2013) salienta que boa parte dos fundadores dessas 

igrejas e seus pastores são ex-pastores ou membros das igrejas católicas e 

evangélicas pentecostais que não conseguiram a “cura gay”. O insucesso na 

reorientação sexual e a necessidade da vivência religiosa em um espaço 

comunitário evangélico fizeram com que estes sujeitos convertessem para 

a teologia inclusiva. 

 Os dados apresentados nesta sessão nos mostram como o fator 

religioso pode excluir ou incluir um homossexual na sociedade. Da mesma 

forma que existem instituições religiosas que podem aceitar em seus 

quadros lideranças homossexuais, temos aquelas que de forma radical e 

unilateral expulsam os homoafetivos de suas igrejas, fomentando mais o 

ódio e a discriminação. 

 

 

RELIGIÃO E POLÍTICA: ATUAÇÃO DAS BANCADAS RELIGIOSAS CONTRA O 

AVANÇO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A COMUNIDADE LGBTI+ 

 
 Nas últimas décadas percebemos mudanças no campo religioso 

brasileiro. O Brasil não é mais um país de hegemonia católica, e sim, de 

maioria de católicos. De acordo com Mariano (2013) a identidade religiosa 

do Brasil é plural. Temos a queda do número de católicos e o aumento do 

número de evangélicos e sem religião. Outros grupos religiosos possuem 

ligeiro crescimento. O gráfico a seguir nos mostra: 
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FIGURA 7 – COMPARATIVO DO PERCENTUAL DOS GRUPOS RELIGIOSOS NOS CENSO 2000 E 2010 
FONTE: IBGE, CENSO DEMOGRÁFICO 2000 E CENSO DEMOGRÁFICO 2010 

 

 Segundo os dados do IBGE de 2010, os evangélicos são 22,2% da 

população brasileiros, o equivalente a mais de 42 milhões de evangélicos 

(MARIANO, 2013). Os católicos somam 64,4%, mais da metade da população 

do Brasil, ou seja, a Igreja Católica possui uma forte concorrência, feita pelas 

pentecostais e neopentecostais. Tal crescimento pode ser percebido 

claramente na organização de eventos de massa - como por exemplo, a 

Marcha para Jesus - na abertura de grandes templos, na presença nos 

meios de comunicação, na formação de bancada evangélica e nos 

empreendimentos privados de todos os setores de inspiração evangélica 

(MARIANO, 2013). 

 De acordo com Py e Reis (2015), para tentar estancar a queda do 

número de membros os católicos investem em meios de comunicação de 

massa, no catolicismo popular (romarias, terços, festas de santo, 

quermesses, etc.) e no movimento da Renovação Carismática Católica 

(RCC). Machado (1996) salienta que as atividades RCC são voltadas para a 

classe média enquanto as pentecostais e neopentecostais atuam e crescem 

nos setores mais pobres da população. Ambas defendem pautas morais e 

conservadoras: contra o aborto, criminalização da maconha, contra o 

comunismo, defesa do ensino religioso confessional, investimento público 
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em eventos e empreendimentos religiosos, dentre outras pautas 

(FONSECA, 2002; PIERUCCI, 1996). 

 O antropólogo Giumbelli (2002) discorre sobre a ideia de que a 

ampliação da presença de religiosos na política e em outros espaços 

públicos questionam a laicidade do país. O Brasil oferece privilégios a 

grupos católicos e evangélicos em detrimentos de outros grupos religiosos 

e não religiosos. A pauta dos direitos humanos não avança em função da 

resistência das bancadas católicas e evangélicas. Tais bancadas religiosas 

conseguem, com sucesso, pressionar o poder executivo e legislativo (por 

meio de notas públicas, passeatas, discursos políticos, barganhas políticas) 

para impedir o avanço de pautas que interessam ao universo LGBTI+. 

 Em sua tese de doutorado, Freston (1993) afirma que, com o fim 

da Ditadura Militar e com a formação da Assembleia Constituinte, é nítido 

a presença da bancada evangélica. Desde o início dos anos 1980, 

representantes da Igreja Assembleia de Deus, Igreja Universal do Reino de 

Deus, Igreja Quadrangular, Igreja Batista, dentre outras instituições, buscam 

estratégias para ampliar sua representação política. Durante a Constituinte, 

Freston mostra que políticos evangélicos foram contrários a inclusão de 

artigos de lei que beneficiem de alguma forma a comunidade LGBTI+, 

argumentando que a futura Constituição Brasileira se baseava em valores 

cristãos. 

 Fonseca (2002) mostra também que houve a profissionalização 

no apoio político dado pelas igrejas evangélicas aos seus candidatos. Há 

investimentos financeiros, o uso dos meios de comunicação para 

exposição da imagem dos parlamentares e nos eventos religiosos de massa 

é feito o pedido de voto para determinados candidatos. Os fiéis trabalham 

como cabos eleitorais (PIERUCCI, 1996). Um dos critérios para a escolha dos 

candidatos é que sejam pessoas que tenham um histórico de militância e 

apelo popular e que sejam fiéis aos interesses e valores da igreja, dentre 

eles a luta contra o movimento gay, a recusa da discussão de gênero nas 

escolas, recusa da formulação de uma política nacional de turismo, saúde 

e segurança pública voltada para o público gay. 

 A Renovação Católica Carismática (RCC) também incentiva seus 

membros a participarem da política partidária. Py e Reis (2015) dissertam 

que o Ministério de Fé e Política é o órgão responsável vinculado aos 

carismáticos com o objetivo de eleger representantes e pensar formas de 

participação política dos seus membros. O sucesso eleitoral dar-se-á a 
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nível de vereança nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, onde os 

carismáticos possuem maior número de adeptos e apoio do clero, ou seja, 

são mais organizados organicamente. São a partir desses estados que as 

lideranças carismáticas escrevem livros, fazem palestras, organizam 

eventos contrários a chamada “ideologia de gênero”, além de  trazerem 

relatos de gays convertidos e a oração de cura e libertação, argumentando 

que o Brasil precisa se livrar dos “espíritos malignos” que incentivam a 

homossexualidade. 

 Py e Reis (2015) afirmam que carismáticos e pentecostais, em 

algumas situações, têm trabalhado juntos contra o avanço das pautas 

interessadas ao público LGBTI+. O episódio do “kit gay” nos exemplifica 

exatamente isto. Em 2011 o governo federal vetou o material do projeto 

“Escola Sem Homofobia”, apelidado por grupos conservadores como “kit 

gay”. O projeto consistia em um conjunto de atividades, boletins 

informativos, vídeos, livros e cartilhas para serem usados nas escolas 

públicas e privadas no combate a homofobia. De acordo com a reportagem: 

 
Por meio de um convênio firmado pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE), foi elaborado o material que 
seria distribuído às instituições de todo o país. Entretanto, uma 
polêmica impediu sua circulação. Em 2011, quando estava pronto para 
ser impresso, setores conservadores da sociedade e do Congresso 
Nacional iniciaram uma campanha contra o projeto. Nas acusações 
feitas, o "kit gay" -- como acabou pejorativamente conhecido -- era 
responsável por "estimular o homossexualismo e a promiscuidade." 
O governo cedeu à pressão e suspendeu o projeto (SOARES, 2015). 

 

 Parlamentares católicos e evangélicos atuaram juntos na questão 

da “ideologia de gênero”. Entendem, “ideologia de gênero” ameaça a família 

tradicional. Não aceitam que as políticas públicas sejam pensadas para 

além do espectro homem e mulher. Não aceitam a ideia de que a 

sexualidade é uma construção social modificável, de acordo com a 

trajetória de cada ser humano. De acordo com o site de um deputado 

federal membro da RCC: 

 
O deputado federal Eros Biondini (PTB/MG), juntamente com os 
deputados Flavinho da Canção Nova (PSB/SP) e Diego Garcia 
(PHS/PR), protocolaram nesta quarta- feira (25/02), na Câmara dos 
Deputados, o Projeto de Lei 477/2015, que coíbe a violência contra a 
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mulher e ao mesmo tempo impede a introdução da ideologia de 
gênero na sociedade brasileira. O projeto prevê que o termo “Gênero” 
contido nos artigos 5º e 8º da Lei nº 11340, seja substituído por “Sexo”, 
impedindo assim que sejam abertas brechas para interpretações 
sobre a quem a lei alcançaria. No entendimento dos deputados, no 
texto original da Lei o termo “Gênero” poderia abrir precedente para 
que a chamada “ideologia de gênero” fosse aplicada, gerando um 
entendimento de que qualquer pessoa poderia se considerar 
“mulher”, sendo assim beneficiado pela lei. Contra a “ideologia de 
gênero”, o deputado Eros Biondini declarou que esse é mais um passo 
para impedir que o termo avance legalmente. “Precisamos defender 
nossas famílias e nossa sociedade da nociva "ideologia de gênero", e 
acredito que esse projeto é mais uma forma de impedir que isso vá à 
frente”, declarou o deputado. Defensores da família e dos valores 
cristãos, os deputados afirmam que o projeto é mais um instrumento 
para coibir a violência contra a mulher, principalmente no seio 
familiar (DEPUTADO..., 2015). 

 

 Como podemos perceber, a educação tem sido espaço escolhido 

preferencialmente para que parlamentares católicos e evangélicos 

defendam seus interesses. Controlando as políticas públicas do campo 

educacional conseguiriam implantar no Brasil projetos que visassem a 

exclusão do debate de gênero nas escolas e a valorização do modelo de 

família tradicional pautado na relação somente entre homens e mulheres. 

 Com a atuação das bancadas católicas e evangélicas o avanço da 

cidadania no Brasil fica prejudicado. Para Carvalho (2002) o Brasil tem um 

longo caminho para termos um sistema político que consiga atender as 

demandas de toda a população. A nossa representação política atende aos 

interesses das grandes corporações, empreiteiras, igrejas, grupos 

mercadológicos, meios de comunicação e não as necessidades populares, 

a exemplo, dos direitos humanos. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 No presente capítulo discutimos como grupos católicos e 

evangélicos atuam conjuntamente na sociedade para evitar que a pauta 

LGBTI+ avance na sociedade. Acreditam que os valores cristãos devam 

estar no centro do modelo universal a ser seguido pela sociedade. 
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 Os valores cristãos conservadores defendem a identidade sexual 

muito bem definida: o que é ser homem e o que é ser mulher. Tudo fora 

deste padrão precisa ser rejeitado e é taxado como errado, doentio e 

mentiroso. Neste sentido, as identidades de gênero que foram se 

constituindo historicamente são vistas como patologias que precisam ser 

tratadas e curadas. 

 Uma das maneiras de projetar a intolerância é a disseminação da 

ideia de que existe a possibilidade, mediante ao atendimento psicossocial, 

da reorientação da sexualidade. Outra forma de combate é a divulgação em 

meios de comunicação e eventos de massa que a homossexualidade, de 

acordo com os valores bíblicos, é uma aberração da natureza. 
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C A P Í T UL O  9  

 

Pessoas LGBTI+ sem religião 
 
Sandson Rotterdan  
 
 
 A contemporaneidade é marcada por um interesse crescente 

com relação às teorias de gênero e sexualidade. Há uma ardorosa disputa 

de narrativas acerca desta temática que inclui atores sociais dos mais 

diversos segmentos. Acadêmicos, militantes, religiosos, políticos, entre 

outros, se apropriam das pautas gênero e sexualidade para construírem 

narrativas que visam incluir ou excluir LGBTI+ na sociedade. 

 O cristianismo, religião hegemônica na sociedade brasileira, tem 

um papel importante na formação do ethos brasileiro, no qual prevalece a 

heterossexualidade como padrão de normalidade da performance de 

gênero. Aquilo que escapa a essa norma é anatematizado, deve ser excluído 

do convívio da sociedade cristã, que tem na família - compreendida como 

a união de homem e mulher, tendo em vista a procriação - a sua célula 

mater. A religião ainda quer impor os parâmetros de bem, de sociedade e 

de verdade que cabem a todas as pessoas seguir. O cristianismo quer se 

mostrar como a via segura de salvação. Nele há uma receita, um modelo 

que, se seguido fielmente, levará a sociedade à redenção. 

 Segundo a autora Guacira Lopes Louro (2019), os processos de 

reconhecimento de identidades passam pela demarcação de fronteiras 

entre aqueles que normatizam e os que ficam à margem da norma. O 

cristianismo, como religião hegemônica, está no campo normatizador da 

moralidade, da licitude de uma performance de gênero e de ilicitude de 

outras. 

 Contudo, apesar dessa tentativa da religião de disciplinar os 

corpos e as sexualidades há os diversos sujeitos que não se adequam a este 

ideal hétero e cisnormativo que, desde a rebelião de Stonewall, em 28 de 

junho que 1969, em Nova Iorque, começam a se organizar como 

movimento social para reivindicar sua plena cidadania e consolidar o 

respeito a seus direitos fundamentais. A partir dessa rebelião contra o 

https://orcid.org/0000-0003-3085-8617
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Estado, paulatinamente as pautas de visibilidade e direitos vão ganhando 

visibilidade e, também, resistência daqueles que se naturalizaram como 

normatizadores. 

 As Igrejas cristãs, contudo, salvo as exceções das que se auto-

intitulam inclusivas, sempre manifestaram algum grau de intolerância com 

relação aos LGBTI+. Isso porque as práticas sexuais LGBTI+ não se encaixam 

naquilo que as igrejas compreendem como a ordem natural das coisas, ou 

seja, as relações sexuais seriam lícitas e se encaixam no ideal de bem se 

tivessem como finalidade a procriação e não somente a dimensão unitiva 

entre o casal e, menos ainda, o prazer sexual puro e simples. 

 Esses LGBTI+, apesar de não se encaixarem no protótipo de 

família da sociedade cristã, vivem nessa sociedade e é inevitável que sejam, 

em alguma medida, atravessados pelas crenças e ideais morais do 

cristianismo, independentemente de se considerarem parte ou não da 

religião cristã. 

 Há um grupo no meio LGBTI+ que fica à margem das discussões 

teológicas e morais que acontecem no interior das igrejas e teologias 

cristãs. Talvez, o processo de secularização o tenha feito prescindir da 

disputa de narrativas ou ainda de querer a acolhida no seio das igrejas para 

que fossem assim respeitados os seus direitos fundamentais.  Com relação 

a essas pessoas LGBTI+ que se desvinculam da pertença religiosa, uma 

questão pertinente que se impõe é se essa desvinculação acontece no 

intuito de se construir um caminho de liberdade diante carga da pregação 

da moral religiosa heterossexista. 

 A Perfil Nacional do Perfil LGBTI+ 2018, do Instituto Brasileiro de 

Diversidade Sexual (IBDSEX), realizada online em 2018, em todos os estados 

da federação, aponta que, em âmbito de filiação religiosa, das 8.918 pessoas 

que responderam, 21,2% se autodeclaram católicas, 15,7% declaram 

nenhuma religião, 15,3% agnósticas, 10,8% ateias e 5,8% afirmam não saber 

a qual religião pertencem. Somadas, 47,5% das pessoas LGBTI+ afirmam 

que não têm religião e, com isso, se adota a categoria do IBGE que engloba 

nos sem religião os ateus e agnósticos. Ser sem religião, contudo, não quer 

dizer que os participantes fizeram uma confissão de ateísmo. Sem religião 

aponta para um grupo de pessoas que não se identificam com as 

instituições religiosas, mas que podem conservar em seu modo de viver e 

dar sentido à vida práticas e valores que tenham algum resquício de 

religião, porém, com uma desvinculação das instituições. 
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 Esses dados, comparados aos microdados sobre religião do 

Censo 2010, chamam atenção, visto que destoam dos números 

encontrados porque a população brasileira que se afirma sem religião é de 

8,0%. Levando-se em conta que essas pessoas vivem em um país de 

maioria religiosa onde 87% da população se autodeclara pertencente a uma 

denominação cristã, faz-se necessário levantar alguns questionamentos 

que orientaram a pesquisa que se propôs. O cristianismo afetou, em 

alguma medida, os homossexuais a ponto de levá-los a uma 

autodeclaração de “sem religião”? Se afetou, isso se deu de que maneira? 

Diante da heteronormatividade da moral cristã, os homossexuais que 

abandonam as igrejas conservam algum resquício da religião em seu modo 

de compreender o mundo, de valorar e de construir sentidos para a 

existência? Existe alguma causa para os que se autodeclaram ateus assim o 

façam? Essa causa, de alguma maneira, se origina nas instituições 

religiosas? Para isso é importante, também, entender o trânsito que fazem 

até se autodeclararem sem religião, os caminhos percorridos e o que essas 

pessoas carregam dos pontos por onde transitaram em suas buscas 

religiosas. 

 Isto posto, a hipótese que se propõe neste capítulo é a de que, no 

processo de afirmação da identidade sexual os LGBTI+ abandonam a 

pertença religiosa por não encontrar na estrutura do cristianismo 

possibilidade de vivenciar sua sexualidade, visto que esta se encontra às 

margens da norma da sexualidade imposta pela compreensão metafísica 

que o cristianismo tem de natureza humana e, por conseguinte, da 

sexualidade. 

 O exercício de poder sobre a sexualidade, com a demarcação de 

uma norma cis e heterossexista acaba por afastar pessoas LGBTI+ das 

igrejas cristãs levando-as a se autodeclarar sem religião e, assim, vivem suas 

espiritualidades desvinculadas dos arcabouços litúrgicos, teológicos e 

morais. Vivem valores religiosos sem, no entanto, se identificarem com 

alguma religião. Subsistiria nos homossexuais alguma herança do 

cristianismo, uma vez que este compõe as raízes da cultura brasileira. Essa 

herança carrega resquícios das tradições religiosas, mas sem fazer com que 

pessoas LGBTI+ se sintam vinculadas a instituições religiosas. 

 As relações entre gênero e religião têm sido bastante tensionadas, 

envolvendo uma diversidade de atores sociais que buscam legitimar seus 

discursos sobre a sexualidade e sobre a normatização - ou não - do que é 
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ser homem e mulher. A existência de pessoas LGBTI+ é um fato 

incontestável e essas vivem e se constroem como sujeitos em uma 

sociedade marcada pela religião e isso faz com que muitos dos tabus e 

interditos cristãos sejam senso comum na sociedade e no Estado, fato que 

impacta fortemente a vida de pessoas LGBTI+ por não se enquadrarem no 

ideal sexual propugnado pelas igrejas cristãs. 

 Outro dado a ser considerado para a compreensão da reflexão 

que se propõe neste capítulo é a frequência com que pessoas LGBTI+ vão a 

Igrejas e cultos. Mesmo entre as pessoas da pesquisa que se declaram 

católicas, 81,3% (ou 17,2% do total dos pesquisados) responderam “nunca”, 

“pouco” ou “algumas vezes” à pergunta se frequentam igrejas ou cultos 

religiosos. Se entre aqueles que se declaram católicos o percentual é alto, 

entre os que se dizem sem religião é altíssimo. Entre as categorias 

“agnóstico”, “ateu”, “nenhuma” e “não sei”, 99,0% têm uma relação de 

presença nas Igrejas e seus cultos muito pequena ou quase nula. Os dados 

apontam que, por mais que haja uma presença forte da religião na cultura 

e na sociedade, ela é bastante relativizada por parte de pessoas LGBTI+. 

 Apesar dessa presença constante da religião nas relações sociais, 

ela não tem mais a mesma força. O advento da Modernidade representou 

uma recolocação do problema da religião na cultura ocidental. Deus, que 

durante a Antiguidade e Medievo era critério de valoração, cede lugar ao 

ser humano. Com isso, a prática da religião deixa de ser a da obediência à 

instituição religiosa e passa a ser a da autonomia do sujeito. Contudo, isso 

não acontece de forma abrupta. A autonomia é um constructo não linear e 

não acontece da mesma forma em todas as dimensões da vida humana. Ela 

é um processo ainda em curso na contemporaneidade. 

 Segundo Minois, 

 
o início do século XVII marca a verdadeira entrada na modernidade, 
isto é, no plano intelectual, no perpétuo questionamento de valores. 
As certezas se desgastam cada vez mais rápido; combatem e 
sucumbem umas às outras, carcomidas por um espírito crítico cada 
vez mais ácido, e seu caráter efêmero atinge e favorece o aumento do 
ceticismo. O processo é lento de início, e atinge apenas uma elite do 
pensamento, porém uma vez lançado, nada o detém. Da quase 
unanimidade da fé medieval à extrema dispersão das crenças atuais, 
assiste-se a uma espécie de entropia do pensamento religioso. 
(MINOIS, 2014, p. 211). 
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 Há que se atentar que, segundo o autor, esse processo de 

aquisição de autonomia frente à religião é lento e se dá, inicialmente, no 

seio das elites intelectuais para, posteriormente, se popularizarem de modo 

que autonomia frente à religião não é algo completo até a atualidade. Por 

mais que a religião tenha se enfraquecido, o que o autor nomina como 

dispersão da fé, ela continua presente na sociedade buscando legitimação 

no campo social, político e estatal de seus discursos, colocando na esfera 

da transcendência o fundamento de suas proposições. A religião, no caso 

ocidental, entenda-se como cristianismo, não tem mais a força coercitiva 

que uma vez teve, mas, também não é passiva no contexto da atualidade.  

De alguma maneira, o cristianismo ainda é o ponto propulsor de 

preconceitos e interditos nas sociedades contemporâneas. 

 Entre as pessoas LGBTI+ pode-se perceber esse enfraquecimento 

da religião, não somente com relação à declaração de não pertença como 

também 92,4% afirmaram que a religião não necessariamente torna as 

pessoas melhores. Percebe-se que as ideias de bom e mau, de certo e 

errado para pessoas LGBTI+ não estão vinculadas a um bem transcendente 

normatizado pelas religiões. Vê-se algum afastamento da religião na 

determinação do agir moral e na construção das identidades sexuais. 

 Isso também pode ser percebido na pesquisa realizada por 

Camargo (2012) na Região Metropolitana de Belo Horizonte no ano de 2012, 

patrocinada pela arquidiocese local. Os dados apontam que no campo de 

moral sexual e matrimonial, 75% dos entrevistados que não eram 

necessariamente católicos afirmavam ser sempre errado relações sexuais 

entre adultos do mesmo gênero concordando, nesse aspecto, com a moral 

sexual católica. Em outros aspectos, não necessariamente ligados à 

identidade sexual, essa influência da moralidade cristã se flexibiliza: no 

caso de uso de preservativos, 78% dos entrevistados afirmam nunca ser 

errado seu uso. Como se pode perceber, a homossexualidade permanece 

um tabu, reforçado pela pregação religiosa e pela influência que a religião 

tem na cultura. 

 Com relação a esta influência da religião na sociedade, no que diz 

respeito à diversidade sexual, o jornalista e ativista de direitos LGBTI+ 

Bruno Bimbi, em sua obra “O fim do armário”, assim descreve o “calvário” 

de homofóbicos religiosos: 
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Em 2012, o arcebispo de Asolo, Silvano Tomasi, que representava o 
Vaticano na ONU, denunciou que os homofóbicos são perseguidos 
por perseguirem os gays. Foi o que ele disse, sem ficar vermelho de 
vergonha: “As pessoas são atacadas quando tomam uma posição que 
não é compatível com o comportamento sexual entre pessoas do 
mesmo sexo. Quando manifestam suas crenças morais ou seus 
pontos de vista sobre a natureza humana, são estigmatizadas e, pior, 
desprezadas e perseguidas. [...] O arcebispo já havia dito algo parecido 
no ano anterior quando protestou contra uma resolução do Conselho 
de Direitos Humanos das Nações Unidas que condenava “os atos de 
violência e discriminação em qualquer lugar do mundo em 
decorrência da orientação sexual e identidade de gênero. O 
representante de Bento XVI reclamou então: “A resolução marca uma 
mudança. Parece o começo de um movimento dentro da 
comunidade internacional e das Nações Unidas para incluir os 
direitos dos homossexuais na agenda global de Direitos Humanos”, 
explicou Tomasi numa entrevista à Agência Católica de Informação. 
E o que quis dizer é que isso era errado (BIMBI, 2017, p. 180). 

 

 O arcebispo, baseado em uma compreensão metafísica da 

sexualidade quer, com seu discurso, demarcar uma normatização da 

sexualidade e trazer esta norma para o debate público a partir da 

compreensão da moral sexual católica. A busca de direitos igualitários por 

parte de pessoas LGBTI+ soa como uma afronta à “moral e aos bons 

costumes” católicos, que assim existiram desde sempre, como se a 

sexualidade humana ou a licitude dos atos sexuais fossem prescritos por 

uma pré-programação e que qualquer ato fora dessa programação eterna, 

a tal lei natural, fosse, moralmente, inaceitável. 

 O catecismo da Igreja Católica assim afirma: 

 
2357. A homossexualidade designa as relações entre homens ou 
mulheres, que experimentam uma atracção sexual exclusiva ou 
predominante para pessoas do mesmo sexo. Tem-se revestido de 
formas muito variadas, através dos séculos e das culturas. A sua 
gênese psíquica continua em grande parte por explicar. Apoiando-se 
na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves (103) 
a Tradição sempre declarou que «os actos de homossexualidade são 
intrinsecamente desordenados». São contrários à lei natural, fecham 
o acto sexual ao dom da vida, não procedem duma verdadeira 
complementaridade afectiva sexual, não podem, em caso algum, ser 
aprovados. 
2358. Um número considerável de homens e de mulheres apresenta 
tendências homossexuais profundamente radicadas. Esta propensão, 
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objetivamente desordenada, constitui, para a maior parte deles, uma 
provação. Devem ser acolhidos com respeito, compaixão e 
delicadeza. Evitar-se-á, em relação a eles, qualquer sinal de 
discriminação injusta. Estas pessoas são chamadas a realizar na sua 
vida a vontade de Deus e, se forem cristãs, a unir ao sacrifício da cruz 
do Senhor as dificuldades que podem encontrar devido à sua 
condição. 
2359. As pessoas homossexuais são chamadas à castidade. Pelas 
virtudes do autodomínio, educadoras da liberdade interior, e, às 
vezes, pelo apoio duma amizade desinteressada, pela oração e pela 
graça sacramental, podem e devem aproximar-se, gradual e 
resolutamente, da perfeição cristã (CNBB, 1999). 

 

 Para a Igreja Católica, da relação sexual não se pode tirar a sua 

função procriativa e, por isso, a relação entre pessoas homossexuais deve 

ser concebida como antinatural já que nelas não há uma 

complementaridade entre os sexos. Haveria um desordenamento objetivo 

que levaria as pessoas homossexuais a um certo sofrimento devido a sua 

condição. 

 Segundo Lima, 

 
no ensinamento moral da Igreja, outro conceito chave é o de lei 
natural. O mundo é criação divina, feito através do Verbo ou logos (Jo 
1,1-3), segundo a razão do criador de modo a manifestar a sua 
sabedoria. Há na criação uma racionalidade que pode ser concebida 
pelo ser humano e orientar a sua ação e uma lei inscrita no coração 
humano que orienta seus juízos éticos (LIMA, 2015, p. 186). 

 

 Em uma compreensão religiosa de heterossexualidade 

compulsória, agir segundo a natureza seria agir sexualmente tendo como 

ponto de partida a suposta complementaridade entre sexos. Não agindo 

assim, a pessoa LGBTI+ estaria agindo contra a natureza, contra a razão de 

ser das coisas estabelecidas por Deus desde todos os tempos. 

 Essas pessoas até deveriam ser acolhidas pela Igreja, mas de 

maneira alguma a relação homossexual deveria ser aprovada e o 

homossexual deveria se tornar um abstêmio se quiser ter uma certa 

perfeição cristã. Em tese, há uma certa compreensão de que se deve 

acolher o pecador, no caso o homossexual, e abominar seu pecado, no caso 

a vivência do prazer sexual. O homossexual, para ser salvo, deveria se 

condenar à continência sexual. 
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 Com relação ao meio evangélico, no que tange à temática da 

homossexualidade, não há uma diferença substancial do delineado pelo 

pensamento católico. Segundo Botelho, 

 
o que é comum na massiva maioria de igrejas é a construção de uma 
teologia estruturalista baseada no controle e no disciplinamento dos 
corpos, que afirma uma moral que reprime o exercício pleno da 
liberdade do corpo em suas possibilidades de afeto e troca. Há um 
discurso sobre o corpo que é repressor não porque não se fala sobre 
ele, muito pelo contrário, fala-se bastante sobre corporeidade e 
sexualidade, porém, com uma narrativa carregada de noções como 
promiscuidade, pecado, imoralidade e são essas noções que geram 
um patrulhamento comunitário sobre quais os exercícios de 
corporeidade exercidos pela sociedade (BOTELHO, 2019). 

 

 Nas duas perspectivas há um estrito controle dos corpos a partir 

de uma pré-compreensão metafísica de como eles devem se comportar 

para terem uma moralidade configurada ao bem. Deve-se educar o corpo 

para se comportar de acordo com a sexualidade estabelecida como norma. 

Esses mecanismos de controle ou de uma pedagogia do corpo são de 

fundamental importância para se compreender a força de coerção das 

Igrejas e suas metafísicas sobre a sexualidade. Segundo a pesquisadora 

Guacira Lopes Louro, 

 
esses mecanismos operam, fortemente, no campo da sexualidade. 
Aqui, uma forma de sexualidade é generalizada e naturalizada e 
funciona como uma referência para todo o campo e para todos os 
sujeitos. A heterossexualidade é concebida como natural e também 
como o universal e normal. Aparentemente supõe-se que todos os 
sujeitos tenham uma inclinação inata para eleger como objeto de seu 
desejo, como parceiro de seus afetos e de seus jogos sexuais alguém 
do sexo oposto. Consequentemente, as outras formas de sexualidade 
são constituídas como antinaturais, peculiares e anormais. É curioso 
observar, no entanto o quanto essa inclinação, tida como inata e 
natural, é alvo da mais meticulosa, continuada e intensa vigilância, 
bem como o mais diligente investimento (LOURO, 2019, p. 19). 

 

 A religião, ao determinar, naturalizar e impor como modelo uma 

heterossexualidade compulsória estabelece, com o auxílio de ser uma 

autoridade que fala em nome de Deus, o limite da identidade aceitável e, 

ao fazer isso, exclui as demais expressões humanas que não cabem ou que 
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não aceitam se submeterem a este discurso exclusivo. A Igreja católica 

impõe que a vida sexual moralmente boa para uma “ovelha colorida” do 

seu redil é a abstinência sexual, assim como faz com seu quadro de clérigos. 

Com isso, cria uma categoria de fiéis com menos direitos de viver uma 

dimensão humana, a sua sexualidade, de viver o prazer, ou um prazer 

condenável, desordenado. 

 A suposta vontade de Deus como que cria uma subcategoria de 

sujeitos que está, pelo menos em teoria, condenada ou a não viver sua 

sexualidade ou a viver em uma subalternidade, ou outro abaixo, que não se 

configura com um modelo de perfeição cristã. Isso se dá por um constante 

controle dos corpos, uma constante reafirmação da heterossexualidade 

compulsória. 

 Vale a pena aqui se deter acerca da problemática da 

heterossexualidade compulsória e de como ela se torna mecanismo de 

controle por parte das Igrejas. Segundo Butler (2019, p. 213), “a assunção de 

um sexo não é fruto de uma reflexão, mediação, mas a partir de algo 

imposto, o aparato regulatório da heterossexualidade”. As igrejas cristãs, 

em nome de uma verdade recebida de Deus antes de todos os tempos, 

arrogam para si o direito dessa determinação e naturalização da 

sexualidade de modo que quem sai da norma deve ser anátema, expulso 

da comunhão. A não conformidade à norma faz do LGBTI+ um ser abjeto 

e, por não se encaixar nas normatizações impostas, são relegados a um não 

lugar, a uma espécie de matéria escura social onde deve permanecer para 

não contaminar a comunidade. Para além das metáforas, os não 

conformados com a suposta lei natural, se quiserem fazer parte da 

comunhão dos santos, devem anular as suas sexualidades, prazeres e 

desejos, enfim, heteronormatizar o seu corpo. Com isso, coloca no armário 

as diversas sexualidades e gêneros que não cabem na sua compreensão de 

o que seja natural. 

 Esse controle extrapola o lócus confessional e se desdobra no 

lócus público e no Estado. Como visto no texto de Bimbi (2017), as Igrejas 

ocupam os espaços públicos e, em nome do direito humano à liberdade 

religiosa, liberdade de consciência e liberdade de expressão conforme 

positivado na Constituição Brasileira de 1988 e na Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, arrogam para si o direito de expressar seu preconceito 

com relação aos que não cabem em seus armários metafísicos. 
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 Nessa tentativa de controle foi criado no meio católico e, 

posteriormente, apropriado também pelo meio evangélico, o termo 

“ideologia de gênero”. Segundo Rogério Diniz Junqueira, 

 
assistimos nos últimos anos à emergência de um discurso reacionário 
que, entre outras coisas, afirma haver uma conspiração mundial 
contra a família. Segundo ele, a escola tornou-se o espaço estratégico 
para a imposição de uma ideologia contrária à natureza humana: a 
“ideologia do gênero” [...] Em dezenas de países, a arena pública tem 
sido tomada por mobilizações voltadas a eliminar ou reduzir as 
conquistas feministas, a obstruir a adoção de medidas de equidade de 
gênero, a reduzir garantias de não discriminação, a entravar o 
reconhecimento dos direitos sexuais como direitos humanos, e a 
fortalecer visões de mundo, valores, instituições e sistemas de 
crenças pautados em marcos morais, religiosos, intransigentes e 
autoritários (JUNQUEIRA, 2019). 

 

 Como se pode aferir, a cruzada contra a “ideologia de gênero” sai 

das sacristias e inicia um embate na sociedade na tentativa de impor um 

modelo familiar único - a família nuclear burguesa -, um modelo único de 

masculinidade, de feminilidade e uma única orientação sexual que, de 

alguma forma, sustenta uma visão religiosa única de mundo. Há nessa 

cruzada uma reação dos setores mais conservadores em nome da moral e 

dos bons costumes para anular as conquistas de direitos humanos por 

parte de pessoas LGBTI+. Nessa cruzada, manipulam a opinião pública 

como se educadoras e educadores ao tratar de gênero e sexualidade 

estivessem erotizando precocemente as crianças, causando um clima de 

pânico social. 

 Segundo Lima (2015, p. 180): “em diversas Igrejas e em vários 

ambientes cristãos, muitos interpretam a doutrina de maneira 

extremamente restritiva e condenatória, com obsessão pelo pecado, 

sobretudo a respeito de sexo”. Nesses grupos, que não aceitam o que foge 

às normas que eles assentem para si e querem impor a outros, há uma 

essencialização da sexualidade e da identidade de gênero incapaz de 

compreender a historicidade da sexualidade e das masculinidades e 

feminilidades. Tomam como perene o que as Ciências Sociais afirmam ser 

construção histórica. 

 O que se está em jogo é que as igrejas cristãs, ao essencializarem 

o gênero como sexo, negam a sua historicidade. Segundo a historiadora 
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Joan Scott (1995, p. 8), “o uso do ‘gênero’ coloca a ênfase sobre todo um 

sistema de relações que pode incluir o sexo, mas que não é diretamente 

determinado pelo sexo nem determina diretamente a sexualidade”. O que 

não se encaixa no binarismo homem mulher ou na heterossexualidade de 

alguma maneira rejeita o determinismo do papel sexual socialmente 

imposto pela religião. Por isso, grupos fundamentalistas e integristas 

entram em confronto em uma tentativa de restaurar o papel tradicional 

desempenhado por homens e mulheres. Segundo a autora, faltaria a esses 

grupos um conhecimento histórico, inclusive acerca desse modelo de 

família e de sexualidade que pretendem essencializar. 

 No dizer do filósofo Thiago Teixeira, 

 
o costume cristaliza em nós compreensões que, de forma sorrateira, 
compõem as nossas percepções. É como se disséssemos que todos 
nós sabemos, de antemão, o que é ser mulher numa sociedade como 
a nossa. Esse saber prévio, quando modulado nesses marcadores 
restritivos, morais e tradicionais, compõem uma atmosfera de não 
possibilidade. Como temos dificuldade de entender que os valores 
são construções humanas, concretas e atreladas, sobretudo às 
dimensões de poder (TEIXEIRA, 2019, p. 21). 

 

 O desconhecimento ou a omissão de que a historicidade do ser 

humano faz parte também da sua sexualidade alimenta os interditos e as 

exclusões, incapazes de ver humanidade no outro. Os fundamentalismos e 

integrismos alimentam uma visão distorcida de ser humano, 

demasiadamente essencializado, pouco humano, histórico e mutável. 

 Este excludente não é, contudo, o único discurso religioso acerca 

de pessoas LGBTI+. Por mais que haja um armário, há brechas nele, mas, 

talvez, insuficientes para algum nível de tolerância da diversidade sexual 

no seio das igrejas cristãs. A pesquisadora Ana Ester Freire e a professora e 

pastora transexual Alexya Salvador, recordam que 

 
em julho de 2018, um impactante e admirável comentário do Papa 
Francisco repercutiu amplamente. O chileno Juan Carlos Cruz, vítima 
de abuso sexual por um sacerdote, foi recebido pelo pontífice, com 
quem conversou longamente em particular. Francisco lhe disse: “Juan 
Carlos, que você é gay não importa. Deus te fez assim e te ama assim, 
e eu não me importo. Você precisa estar feliz como você é.” Este 
comentário de valor inestimável não se tornou um pronunciamento 
oficial, mas uma conversa particular do papa. Ao dizer “Deus te fez 
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assim”, evoca-se a bondade da criação. Ninguém deve ter vergonha 
de ser quem é, de ser como Deus lhe fez (FREIRE; SALVADOR, 2019, 
p. 170). 

 

 Esta fala do Papa Francisco, tirada do contexto social e religioso 

no qual o cristianismo em sua expressão majoritária está inserido, poderia 

significar algum grau de abertura da Igreja para sexualidades consideradas 

divergentes e, com isso, uma possibilidade de uma cidadania LGBTI+ no 

catolicismo. No entanto, o mesmo papa, no número 56 da exortação 

apostólica pós sinodal Amoris Laetitia, parece seguir na senda da cruzada 

contra a “ideologia de gênero” e afirma que, o que academicamente se 

chama Estudos de Gênero seria uma maneira de pensar e se impor como 

única e que isso esvaziaria a base antropológica da família. 

 Mais uma vez a preocupação com um modelo único de família 

que estaria em jogo quando se desnaturaliza o que a Igreja afirma ser 

natural, ou seja, as diversas formas de ser homem ou mulher, ou a saída do 

determinismo biológico na relação gênero e sexo. Ou seja, na ambiguidade 

do pontífice fica a questão em aberto de uma real abertura, uma 

despatologização ou mesmo uma “despecadalização” das sexualidades 

não-hegemônicas. 

 No campo da reflexão teológica há uma tentativa de se criar uma 

Teologia Queer. Esta teologia, influenciada pela Teologia Latino-americana 

da Libertação proporia o fazer teológico a partir da experiência vivida por 

pessoas LGBTI+. Mais que isso, parte da experiência de sexualidade dessas 

pessoas para a construção de sua reflexão. Musskopf (2012), em sua obra 

“Via(da)gens Teológicas”, trata da construção de uma Teologia Queer a 

partir de igrejas que partem de uma diversidade ritual e doutrinal e que, 

por isso, seriam capazes de acolher, para além dos cânones, as diversas 

manifestações identitárias em um contexto de fluidez das mesmas. 

Segundo o autor, “fugir do controle e dos padrões eclesiais ortodoxos, 

representa uma forma de discurso teológico queer” (MUSSKOPF, 2012, p. 

150). 

 Uma questão importante a se fazer é se mesmo em uma 

heterodoxia a teologia e a espiritualidade queer não ficariam, ainda em 

alguma medida, inseridas em algum bojo institucional, ou se não criaria 

alguma institucionalidade para se colocar de forma oposta à ordem 

heteronormativa das instituições, criando uma religião queer e, em alguma 
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medida, não rompendo com as expressões históricas de poder sobre as 

quais se constituiu a cristandade ocidental. Todavia, segundo o autor, 

 
a teologia queer desenvolve uma metodologia que expõe as 
contradições da sociedade e das igrejas fundadas no 
heterocentrismo, desestabilizando este sistema e articulando sua 
proposta através da valorização e reconhecimento de práticas que 
rompem as fronteiras do território heterocentricamente marcado 
nos corpos (MUSSKOPF, 2012, p. 222). 

 

 Há, contudo, um pecado original, um desvio original que 

anatematiza pessoas LGBTI+ do cristianismo. Mesmo diante das tentativas 

de, de alguma maneira, salvar o cristianismo de sua responsabilidade pela 

exclusão de pessoas LGBTI+, propondo outras leituras, hermenêuticas, 

exegeses, esses continuam fora dos padrões de normalidade que a caridade 

cristã obrigaria, em alguma medida, acolher, mas nunca aceitar como 

normal, não patológico. 

 O que se pode perceber nesta altura é que mesmo que em alguns 

momentos haja alguma sinalização de abertura por parte da Igreja Católica, 

que haja a fundação de Igrejas que se intitulam inclusivas ou que se 

proponha uma teologia que tenha como sujeitos teológicos as pessoas 

LGBTI+ permanece aquilo que Foucault (2014) trata em sua “História da 

Sexualidade” com a temática da repressão. 

 
Repressão funciona, decerto, como condenação ao desaparecimento, 
mas também como injunção ao silêncio, afirmação de inexistência e, 
consequentemente, consequentemente, constatação de que, em tudo 
isso, não há nada para dizer, nem para ver, nem para saber. Assim 
marcharia, com sua lógica capenga, a hipocrisia de nossas sociedades 
burguesas (FOUCAULT, 2014, p. 8). 

 

 O discurso, as identidades ditas fluidas, mutáveis, em um 

contexto social e religioso permanecem à margem, ficam nas periferias, em 

uma constante busca por legitimação, aceitação e tolerância a seu discurso. 

Essas expressões permanecem reprimidas, secundarizadas, 

deslegitimadas. 

 Com a repressão da sexualidade às instituições religiosas a 

teologia queer tenta, de alguma maneira, repensar as bases do cristianismo, 

para além de uma moral sexual naturalizada para que, assim, outras 
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expressões identitárias, nesse contexto de fluidez, sintam-se acolhidas no 

interior do cristianismo. 

 No entanto, no jogo do poder acerca da normatização das 

sexualidades, da possibilidade de acolhida ou não por parte das Igrejas, um 

estudo que se faz necessário é o das pertenças religiosas. As pessoas LGBTI+ 

mais do que sigla ou grupo social são sujeitos que se relacionam nessa 

condição com as religiões, para além dos discursos e das normatizações. 

Nos estudos sobre gênero, sexualidades e religiões é de fundamental 

importância encontrar esses sujeitos e pôr a lume seu senso religioso. A 

contemporaneidade é tempo no qual há a possibilidade do convívio (não 

sem conflitos) de diversos discursos, diversas identidades, diversas 

religiosidades. As pessoas LGBTI+ são parte deste tempo e convivem, 

também, com discursos religiosos cheios de suas ambiguidades que ora 

acolhem ora querem repelir as sexualidades divergentes. 

 Aqui há que se atentar também para o que a filósofa Maria Lucia 

Montes aponta acerca das metamorfoses do sagrado. Segundo ela, 

 
o progressivo processo de modernização da sociedade brasileira que 
ocorre nesse período traz consigo o corolário conhecido como da 
laicização, e a consequente perda de centralidade da religião na 
economia dos sistemas simbólicos graças aos quais os indivíduos 
atribuem significado à sua existência (MONTES, 2012, p. 93). 

 

 Na atualidade, a religião, cada vez menos, é um definidor dos 

horizontes de sentido dos sujeitos. No que tange à sexualidade, cada vez 

menos ela e as suas morais são os recortes orientadores da sociedade como 

um todo. Não que sua força seja anulada, mas o simples fato de haver as 

sexualidades dissonantes, o fato de essas identidades sexuais buscarem o 

reconhecimento de seus direitos no espaço público já é sinal desse 

enfraquecimento da religião. 

 Aqui é de fundamental importância entender o que os dados 

indicam sobre o senso religioso das pessoas LGBTI+ e, também, em que 

medida os discursos das religiões ainda incidem sobre as autodeclarações 

de pertença, sobretudo às Igrejas Cristãs, às quais pertencem a maioria da 

população brasileira, segundo os dados do IBGE. 

 O grande índice de pessoas LGBTI+ que se declaram sem religião 

pode significar mais um passo na afirmação da cidadania, das identidades 

sexuais que não se conformam com a heteronormatividade. Enquanto as 
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Igrejas cristãs afirmam uma suposta lei natural com tentativas inclusive de 

patologização das identidades não heterossexuais, os sujeitos abandonam 

essas estruturas talvez como uma afirmação de si, com a afirmação de uma 

outra moralidade. O discurso até então vigente começa a ruir por mais que 

parte do edifício ainda esteja de pé. Segundo Maria Lucia Montes, 

 
escancaradas as portas a uma nova moral a partir do surgimento 
desses novos padrões de sexualidade, era inevitável que as figuras do 
sagrado fossem perdendo, de modo cada vez mais profundo, sua 
função como modelos normativos na determinação das condutas na 
vida privada (MONTES, 2012, p. 96). 

 

 O progressivo enfraquecimento do cristianismo a partir da 

modernidade representa uma possibilidade de saída do armário para as 

diversas expressões de sexualidades. Não que elas não existissem. 

Contudo, eram patologizadas, escondidas e começam a buscar sua 

legitimidade. 

 Na contemporaneidade há uma grande desconfiança com 

relação às perspectivas universalistas, a quaisquer estereótipos que 

queiram se canonizarem como norma geral. A eclosão de movimentos 

sociais identitários, as teologias no gerúndio, buscam construir 

legitimidade na pluralidade cultural. Não que isso aconteça sem algum tipo 

de oposição dos que temem perder seus lugares de privilégio. 

 Na discussão acerca da contemporaneidade e da possibilidade de 

uma verdade única e absoluta, Gianni Vattimo reflete que 

 
uma vez considerando que não existem verdades absolutas, mas 
apenas interpretações, muitos autoritarismos são desmascarados 
pelo que são, isto é, pretensões de impor-nos comportamentos com 
que não concordamos em nome de uma lei natural qualquer, uma 
essência humana, uma tradição intocável, uma revelação divina etc. 
Se alguém me diz “seja homem” em geral quer me levar a fazer algo 
que não quero fazer: ir à guerra, aceitar sacrificar meu interesse e as 
minhas expectativas geralmente legítimas de minha felicidade etc. 
Como dizia, de novo, Wittgenstein, a filosofia nos liberta assim dos 
ídolos – e talvez só possa fazer isso, ao menos em minha opinião. 
(VATTIMO, 2016, p. 25). 

 

 A heteronormatividade, como se construiu historicamente, com 

apoio da religião cristã, é uma das verdades absolutas postas em xeque na 



187 

contemporaneidade. A própria existência de pessoas LGBTI+ é um 

questionamento da norma, da pretensão de circunscrever todas as 

realidades e identidades em uma única possibilidade. A 

heteronormatividade é, talvez, um dos ídolos dos quais a reflexão e o 

contato com o campo, não somente a filosofia, pode libertar as pessoas. 

 O cristianismo ao tentar impor a heterossexualidade como 

norma, coloca no armário as diversas sexualidades e gêneros que não 

cabem na sua compreensão do que é “natural”. Contudo, resistiria a 

estrutura do armário à contemporaneidade? 

 O alto número de pessoas LGBTI+ que se autodeclaram sem 

religião ou mesmo as que se declaram católicas e evangélicas que, no 

entanto, não frequentam ou participam da vida das comunidades 

religiosas, parecem deixar a igreja no armário para poderem viver suas 

subjetividades, suas crenças e descrenças, a fluidez de suas identidades e 

isto é uma hipótese que deverá ser objeto de estudo aprofundado na 

pesquisa. 

 As Teologias no genitivo, herdeiras da Teologia da Libertação, 

tentam tirar do armário as diversas identidades, pensar outros caminhos 

para as instituições religiosas quanto a aceitação da multiplicidade de 

sexualidades. Conseguem? Convencem? São possíveis, porém se fazem à 

margem da institucionalidade mais forte. São, em alguma medida, 

indecentes, mas serão suficientes? O número de pessoas LGBTI+ que se 

declaram sem religião parece apontar que não. Talvez o que persista é um 

resquício da religião, uma sombra de o que ela foi para essas pessoas. 
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As religiões no Brasil e a população LGBTI+: 
apontamentos sobre pertencimento e 
circulação religiosa 
 
Edmar Antonio Brostulim  

Luiz Fernando Botelho Cordeiro  
 
 
 A proposta deste capítulo é um exercício de compreender e 

analisar a situação da população LGBTI+ no que toca sua relação com a 

religião. Os autores que compõe este texto, no entanto, falam não só como 

analistas, mas também a partir da profissão de suas crenças. Um evangélico 

e um umbandista procuram pensar, levando em consideração os dados, 

quais hipóteses podem se mostrar como ponto de convergência entre duas 

dimensões da vida social que são aparentemente antagônicas: sexualidade 

LGBTI+ e religião. 

 O trajeto proposto é perpassado por questões teórico-

metodológicas das Ciências Humanas e da Religião, mas também é o ponto 

de vista de duas pessoas LGBTI+ que contemplam, em suas vidas cotidianas, 

a prática religiosa. A vivência da religião e da fé, a relação das pessoas com 

o sagrado precisa ser entendida desde o ponto de vista da experiência (GIL 

FILHO, 2008, p. 83) ainda que se tenham estabelecidos critérios, 

metodologias para análise e que se considerem arcabouços teóricos e 

epistemológicos. 

 Neste sentido, a inquietação que compreende o trajeto dos 

autores é como os dados podem auxiliar a compreender a experiência 

religiosa, que já é diversa, a partir da condição de pessoas LGBTI+. Os dados 

coletados permitem, de alguma forma, olhar de maneira mais acurada os 

indicadores e como também repensar a própria experiência. 

 O texto é de um homem cis, que partilha uma caminhada de mais 

de 30 anos dentro da Umbanda, religião afro-brasileira de matriz 

espiritualista. A Umbanda é, segundo este autor, uma religião que se faz a 
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partir do acolhimento de minorias, onde a diferença e a diversidade 

constituem não só os aspectos rituais do culto, mas também a vivência 

dentro de um terreiro. Assim sendo, a expressão da sexualidade dissidente 

do padrão, pelo menos no caso deste autor, encontrou acolhida e respeito 

nos terreiros de Umbanda que frequentou e frequenta, sabendo que os 

orixás, os guias e as entidades que se expressam em nome do divino, e 

aqueles que escolhem a Umbanda, também podem acolher e respeitar a 

diversidade como parte da religião. 

 A outra das mãos que digita aqui é a de um jovem cis, 

homossexual, branco, de 25 anos que é formado em teologia e que 

trabalhou por cinco anos como missionário em tempo integral em uma 

agência missionária internacional. Passou por um doloroso processo de se 

reconhecer homossexual, desenvolveu alguns distúrbios e fragilidades em 

sua saúde mental por conta do medo que tinha de reconhecer a própria 

sexualidade diante dos dogmas e doutrinas que aprendeu ao longo de sua 

caminhada na fé cristã. Atualmente reivindica Cristo como âncora de sua 

fé e entende que o Deus da bíblia celebra a diversidade dos corpos em suas 

expressões de gênero e sexualidade. Segundo sua narrativa, se 

compreender como homem gay, após a caminhada em um longo vale de 

sombra e de morte, que pensa como um reforço afirmativo de sua fé cristã. 

 Neste sentido, o texto apresenta algumas hipóteses sobre os 

dados levantados na tentativa de compreender como eles indicam algumas 

tendências do pertencimento e da circulação religiosa da população 

LGBTI+ no Brasil. Num primeiro momento serão apresentadas algumas 

discussões sobre dados quantitativos acerca do fenômeno religioso, 

mencionando relações entre religião e gênero, discutindo a seguir alguns 

dados da pesquisa. 

 

 

A PRODUÇÃO DE DADOS QUANTITATIVOS SOBRE RELIGIÃO 

 
 A preocupação com a produção e interpretação com dados 

quantitativos acerca da religião no Brasil é presente nas Ciências Humanas, 

especialmente na Sociologia e na Antropologia da Religião. Neste sentido, 

autores e autoras apontam pontos negativos e positivos dos dados que o 

IBGE levanta por meio do Censo Nacional, realizado a cada dez anos. 
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 Para Clara Mafra (2013), o Censo é uma ferramenta importante, 

que serve a muitas instituições públicas e religiosas sendo, portanto, 

sempre acompanhados de narrativas que os mobilizam em torno de atores 

específicos. De acordo com a autora, o Censo sobre religião no Brasil 

merece elogios pela longevidade na produção, já que ocorre desde 1872, 

comparando-o com a França e os EUA, que deixam de levantar dados 

nacionais sobre religião no final do século XIX e começo do século XX, 

respectivamente. Outro ponto destacado pela autora é a tecnologia 

desenvolvida pelo IBGE acerca do levantamento dos dados, no qual há 

liberdade de responder livremente à questão. Marcelo Camurça (2011), 

também elogia o Censo e os diversos levantamentos quantitativos feitos 

sobre religião no Brasil1, apontando o crescimento da credibilidade destes 

dados. 

 Neste sentido, os dois autores fazem ressalvas à metodologia: o 

levantamento dos dados deve passar por um tratamento rigoroso, não 

devendo estar subordinados às pesquisas qualitativas, mas para 

produzirem, inclusive, um tratamento mais apurado e mais avançado nos 

dados e seu levantamento. 

 A partir destes pontos, Clara Mafra faz uma crítica aos dados do 

Censo: Há riscos quando a resposta para a questão “qual é a sua religião ou 

culto” é aberta. Para exemplificar este ponto, menciona o Censo de 2000, 

donde surgiram 15 mil respostas. A partir do trabalho de reunir categorias, 

o Censo acabou por definir como religiões 144 denominações. 

 A Pesquisa Nacional do Perfil LGBTI+ 2018 incorpora uma das 

sugestões enunciadas por Mafra (2013) ao apresentar aos respondentes 

uma série fechada de alternativas para a questão sobre religião. De um lado, 

a iniciativa da pesquisa tenta, por meio destes dados, expressar pontos 

onde a relação sexualidade/religião se expressa. De outro, o pioneirismo 

do levantamento não permite que se levantem hipóteses sobre tendências 

de movimento e mudança no panorama religioso dentro da população 

LGBTI+, mas oferece um instrumento importante para tentar acompanhar 

e interpretar narrativas. 

 

 

 
1 O autor cita quatro levantamentos estatísticos sobre pertencimento religioso feitos entre 1992 e 2003 
(CAMURÇA, 2011). 
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RELIGIÃO E GÊNERO: QUADROS DE REFERÊNCIA? 

 
 Uma das discussões correntes sobre religião é sua mudança ou 

suposta perda de espaço frente à instalação e ao avanço da modernidade. 

Peretti (2015) aponta a reflexão do antropólogo Reginaldo Prandi, na qual 

ele diz que o mundo contemporâneo estaria fadado a fragmentação, no 

qual a religião acaba ocupando um espaço menor na vida dos indivíduos e, 

consequentemente, na produção de sua identidade. Assim sendo, as 

religiões tradicionais ou históricas estariam fadadas à perda de seus 

membros, ao passo que haveria um crescimento de outras denominações 

religiosas. Neste sentido, a consideração da autora faz frente ao aumento 

do número de expressões religiosas na contemporaneidade apontando, no 

caso brasileiro, um crescimento das formas de vivência do religioso e de 

sua compreensão. O crescente movimento de individualização e de 

privatização da vida leva a religião a um outro ponto que não passa, 

necessariamente, pelos vínculos de herança familiar ou pertencimento 

institucional. Sem embargo, as expressões contemporâneas do religioso se 

localizam em práticas espirituais, de autoconhecimento, que “representam 

busca por uma religiosidade [...] que pode ser acionada através de 

mecanismos bem mais fluídos” (PERETTI, 2015, p. 170). 

 Caberia perguntar, então, que espaço a religião tende a ocupar na 

época atual, na qual haveria uma recusa a um modelo tradicional. A 

hipótese da pensadora francesa Danièle Hervieu-Léger (2008) indica que a 

religião ou o pertencimento religioso faz o crente ser membro de uma 

comunidade espiritual que perpassa passado, presente e futuro, além de 

funcionar como princípio de construção de uma identidade que se 

atualiza, controlado pelos sentimentos individuais e coletivos de pertença. 

 A partir destas hipóteses é possível pensar que a religião 

permanece como relevante para pensar o mundo social. Assim sendo, 

tentar compreender como pessoas LGBTI+ também constroem uma 

identidade a partir da escolha de uma denominação religiosa ou, pelo 

menos, para apresentar uma escolha perante a questão da pesquisa. 

 As pesquisas que buscam relacionar a população LGBTI+ com a 

dimensão religiosa compreendem-na, majoritariamente, no conflito entre 

uma identidade sexual e de gênero não-normativa e os conflitos com 

padrões, dogmas e discursos religiosos cristãos. Neste sentido, Natividade 
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e Oliveira (2013) reconhecem a pluralidade de discursos e reações do 

fenômeno religioso cristão, o maior em número no país, aos padrões de 

sexualidade e gênero LGBTI+. Se de um lado, a criação de igrejas inclusivas 

aponta para uma relação nova entre gênero e religião cristã, por outro, 

cresce também o discurso fundamentalista que fundamenta a existência 

de práticas discriminatórias na religião e na política. 

 Qualquer tentativa de abranger ou compreender o fenômeno 

religioso em sua totalidade é falha. No entanto, seguindo a trilha de Geertz 

(2008), pensar a religião como um quadro de referência para a conduta dos 

seus pertencentes (e, também, dos que não pertencem) pode auxiliar a 

desvelar interpretações a partir dos dados que se apresentam. Geertz 

concebe a religião como um sistema de símbolos que orienta não só a ação 

dos indivíduos no mundo, mas também a própria concepção do mundo, 

definindo-o. 

 A partir da concepção geertziana do religioso como um modelo 

de conduta e de mundo, buscamos aqui ensaiar algumas hipóteses sobre 

os dados levantados na pesquisa. 

 

 

OS DADOS DA PESQUISA NACIONAL DO PERFIL LGBTI+ 2018 

 
 Verificou-se no levantamento desta pesquisa que 52,5% da 

população LGBTI+ que respondeu optou por identificar que pertence a 

alguma denominação religiosa. Os dados não mostram qual o impacto que, 

por exemplo, a “saída do armário” toma na decisão de tornar-se, deixar de 

ser, mudar sua pertença ou da frequência religiosa. Não sabemos dizer qual 

a relevância da fé e da religião para essas pessoas antes e depois de se 

assumirem e, também, não sabemos dizer quais as experiências, se houve 

trânsito religioso, ou uma ressignificação. O que podemos dizer sobre os 

dados é que, a despeito do estereótipo e senso comum de que LGBTI+ não 

são pessoas de fé, reivindicar uma pertença religiosa sobre si é algo 

presente em nossa comunidade. 

 Um cruzamento interessante sobre esses dados é a percepção de 

que, embora tenhamos que 46,6% do total de respondentes afirmam que 

nunca frequentam igrejas e/ou cultos religiosos, apenas 15,7% também do 

total declara não ter nenhuma religião e apenas 10,8% se declaram ateus; 
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somadas, 26,5% das respostas sugerem uma conjunção entre pessoas que 

não frequentam nenhuma denominação e não tem nenhuma filiação 

religiosa. Já 23,2% do total de pessoas que não frequentam nunca reuniões 

religiosas, apesar de afirmarem isso, em alguma medida, se sentem 

pertencentes a uma fé, seja ela qual for. 

 É, então, fundamental, especialmente após esse olhar para os 

dados, que sejam superados paradigmas e estereótipos a respeito da 

pertença religiosa da comunidade LGBTI+. Por exemplo, uma parte dessa 

comunidade se encontra nas instituições cristãs e, para fins de análise, 

neste capítulo, serão considerados como cristãos as pessoas respondentes 

em católico, evangélico, protestante e outras cristãs.  É sempre um debate 

delicado do ponto de vista da análise dos dados se pessoas respondentes 

como espíritas pertencem a categoria cristã porque nem toda pessoa 

respondente identificada como espírita se compreende dentro de uma 

noção do espectro cristão. É numa tentativa de respeitar esse lugar de fala 

que existe, que não será considerado espírita como parte do cristianismo, 

embora isso indique uma necessidade de maior refinamento na pesquisa 

e maior detalhamento da informação. 

 Como já foi dito aqui, os dados e o uso das informações são 

também um ato político e fazer essa leitura é fazer emergir vozes que estão 

em total controle de quem faz a leitura e análise dos dados. Do ponto de 

vista da qualidade da informação e do dado, o professor e geógrafo Tony 

Sampaio (2018) afirma que qualquer tentativa de representação da 

realidade precisa ter como objetivo principal o zelo pela precisão e 

acurácia e que, independente da metodologia, a representação sempre terá 

desvios. 

 Neste sentido, e alinhado com as preocupações de autores 

citados, o número expressivo de declarantes para as opções agnóstico 

(15,3%), ateu (10,8%) e nenhuma (15,7%) pode parecer contraditório a 

afirmação anterior. O número de declarantes que expressam estas 

alternativas poderia sugerir, como aponta Steil (2013), uma tendência 

abraçada pelos cientistas sociais de que as sociedades ocidentais 

caminharam na direção da secularização e do desencantamento do 

mundo, nos termos de Max Weber. 

 Esta perspectiva só pode ser levada a sério se, e somente se, 

considerarmos os números como um retrato fiel da realidade. No caso da 

pesquisa, a pergunta feita “Qual é sua religião ou crença?” aciona, 
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provavelmente, no respondente, uma questão de vínculo efetivo e atual 

com alguma expressão religiosa. Isto posto, os dados podem representar 

um mapa da expressão de pertença. Isto significa dizer que estes 41,7% dos 

respondentes se sentiram contemplados pelas categorias escolhidas. A 

hipótese que aventamos é a de concordar, em parte, com o argumento de 

Natividade e Oliveira (2013) e Hervieu-Léger (2008): os sentimentos 

individuais de pertença ou não é que regulam uma escolha ou profissão 

religiosa. Neste caso, os que elegem as opções acima, seria provavelmente 

por não se sentem contemplados por nenhuma religião ou por enxergarem 

no discurso religioso algo que consideram preconceituoso. 

 Do outro lado, não é possível afirmar que estas mesmas pessoas 

que se autodeclaram ateias, não-religiosas e agnósticas não circulem por 

espaços religiosos, não participem de práticas religiosas e/ou já não 

tenham feito parte de algum culto. Como expressa Steil (2013), os 

indivíduos veem o campo religioso como possibilidades e não como 

demarcado por fronteiras intransponíveis. Neste sentido, a pesquisa não 

consegue ter o alcance de mapear tendências e movimentos em um trajeto 

histórico, por seu caráter pioneiro. No entanto, é possível seguir a trilha 

apontada por Steil, ao apostar que a declaração a uma pesquisa não 

compreende trânsito religioso, ou mesmo, frequência a uma ou outras 

denominações. 

 Mafra (2013) aciona o exemplo da categoria “desviado”, que para 

alguns setores pentecostais ilustra uma pessoa que tem familiaridade com 

a doutrina e acaba por se afastar da igreja. Ou seja, não estar frequentando 

a igreja significa, para jovens de periferias, estar “sem religião”. Neste 

sentido, chamamos a atenção para o caráter plástico do levantamento 

estatístico acerca da religião: os dados nos permitem afirmar como pessoas 

LGBTI+ escolhem expressar seu pertencimento; o que não significa que 

eles abarquem a totalidade da experiência das crenças e profissões 

religiosas. 

 Outro dado que chama a atenção é o número de respondentes 

católicos (21,1%), em sua grande maioria, gays (1.343). Sabendo-se que a 

instituição condena a homossexualidade como pecado, como é possível 

pensar que homossexuais se declarem católicos? As pesquisas realizadas 

em torno de gênero e religião, especialmente em relação à população 

LGBTI+, se dedicaram a pensar tradicionalmente, e a relação entre 

discursos e dogmas evangélicos e sua relação com a experiência da 
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sexualidade homo, como aponta o trabalho de Natividade e Oliveira (2013). 

Estes autores ainda indicam uma diferença na relação que as religiões de 

matriz africana mantêm com a sexualidade. A menção ao grande número 

de católicos na pesquisa segue as tendências nacionais. O catolicismo é, 

ainda, a religião com maior número de declarantes no Brasil. Sem embargo, 

ainda que o dado pareça apontar uma contradição é possível ilustrar que, 

provavelmente, os respondentes pertençam a categoria dos católicos não-

praticantes, como são conhecidos popularmente. 

 Na questão sobre religiosidade (“A religiosidade torna uma pessoa 

melhor” ou “A religiosidade não necessariamente torna uma pessoa 

melhor”), os números apontam a segunda opção como maioria para 

respondentes de todas as expressões religiosas e não-religiosas. Isto é um 

indicativo poderoso, já que marca a religião não como uma força motriz 

necessária ou como um quadro de referência moral obrigatório para os 

indivíduos. Ao contrário de indicar um aumento ou crescente laicização da 

população LGBTI+ (pois laicidade não é o reverso de religião), os números 

expressivos apontados na pesquisa indicam que outros valores, 

identificados como não-religiosos, são mais importantes na conduta e nas 

relações com outros e o mundo. 

 Isto não significa ignorar o argumento de Geertz (2008) 

mobilizado anteriormente, mas, sim, de complementá-lo, seguindo a trilha 

apontada por Clara Mafra (2013). 

 

 

SAGRADO ARCO-ÍRIS: UM OLHAR PARA A SEXUALIDADE DESDE A 

EXPERIÊNCIA RELIGIOSA 

 
 É a partir das evidências e análises feitas sobre os dados que 

foram trazidas até aqui que nesse texto será proposto um olhar para a 

sexualidade, mais especificamente o exercício de diversidade seja no 

gênero enquanto identidade e/ou expressão e/ou também a compreensão 

de sexualidade da população LGBTI+ desde o ponto de vista da religião. 

 A experiência religiosa se apresenta em dimensões plurais e se 

materializa de diversas formas. O geógrafo Denis Cosgrove (2004) explica 

que a experiência tem em si uma imensidão de subjetividades e 

possibilidades interpretativas desde o ponto de vista da hermenêutica da 
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experiência. Uma mesma experiência carrega consigo diversos códigos de 

formas simbólicas (CASSIRER, 2005, p. 45). 

 Uma dimensão possível é a experiência religiosa comunitária no 

âmbito social que é vivida sempre em grupo e que pressupõe, segundo o 

que Jung (2013) diz, uma série de arquétipos comuns a todas as pessoas que 

a vivem. Existe um conjunto de símbolos que pertence a todas as pessoas 

envolvidas na experiência e que nem sempre atua no campo da linguagem 

formal, literal e cognitiva. Muitas vezes, os símbolos, significados e 

apropriações se encontram no campo da metalinguagem, metanarrativa e 

metacomunicação (GOFFMAN, 2007, p.76). A experiência comunitária é o 

que classifica o espaço como sagrado (GIL FILHO, 2008, p. 63). 

 Uma outra dimensão da experiência religiosa que é vivida é a 

dimensão individual e íntima que tem seu ponto de partida e seu lugar de 

chegada no campo subjetivo do sujeito (ELIADE, 2005, p. 138). Existe uma 

parte da experiência religiosa que atravessa, exclusivamente, a 

singularidade de cada pessoa que experimenta e nesse campo faz-se uma 

importante leitura dos dados apresentados pela pesquisa que falam sobre 

como a comunidade LGBTI+ no Brasil é uma comunidade que insiste na 

experiência religiosa. 

 Reivindicar para si o exercício de uma religião é uma ação 

presente dentro do setor LGBTI+ e há um importante destaque para o fato 

de que essa comunidade passa por processos de negociação dos aspectos 

que Pierre Bourdieu (1987) chamaria de capital cultural ou capital 

simbólico. A partir do que os dados apresentam, o que pode se enunciar é 

que a população LGBTI+ tem sido exposta a tomadas de decisão que podem 

passar desde a negação de uma cultura e tradição religiosa hereditária e o 

processo de apropriação e assimilação de uma nova religião e crença ou, 

ainda, de ressignificações de dogmas e paradigmas da religião de criação 

para o exercício da mesma. É necessário mais detalhamento de 

informações e postulação de alguns critérios que limitam uma conclusão 

mais contundente, porém, é inegável que a população LGBTI+ é uma 

população religiosa. 

 Os detalhamentos e desdobramentos, inclusive sobre os dados da 

pesquisa das pessoas sem religião, ateus e agnósticos, podem revelar 

nuances sobre a maneira com que se relaciona religião e sexualidade que 

surpreendam o status quo, o que requer mais elementos, dados e 

subsídios. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 Debater religião dentro do campo da diversidade sexual e de 

gênero é uma pauta que se faz urgente, não só do ponto de vista de 

diagnósticos, postulados, teorias e resoluções acadêmicas, que seguem 

com sua importância inquestionável e respeito devidos, mas, também, do 

ponto de vista da promoção de qualidade de vida e da noção de 

pertencimento. 

 Os dados aqui analisados apontam para uma noção de religião 

como não-estável: o pertencimento religioso não é, como se considera na 

literatura clássica, algo estável e definitivo. As experiências de vida 

modificam, alteram e produzem outros sentidos a esta pertença, bem 

como mudanças e transformações. Magnani (2009) argumenta que esta 

plasticidade do fenômeno religioso se deve também a sua presença nas 

grandes cidades. É o caso dos dados aqui analisados, que são, 

majoritariamente urbanos. 

 Ser urbano é, por excelência, estar inserido em múltiplos 

circuitos de troca; troca esta que não resume a uma sucessão de opções 

religiosas, por exemplo, mas ao exercício de ser um morador da urbe, 

portanto, estar em múltiplos circuitos. Viver na cidade, para o autor, 

implica que as diferenças religiosas podem ser publicizadas e praticadas. 

Os conflitos que emergem a partir desta circulação constituem, mesmo, 

objeto da diversidade; o que por sua vez é o que constitui a cidade. 

Certamente, esta diversidade é, também e ao mesmo tempo, religiosa e de 

gênero. 

 Se por um lado, a experiência urbana é aquela que é fragmentada 

e que faz com que os laços sejam mais frágeis e menos contínuos, por 

outro, a religião aparece como tentativa de resolução das contradições e 

dos problemas da vida cotidiana: seja pela bênção do pastor, pela água 

benta na missa, pelo passe do caboclo, numa sessão de reiki ou numa 

palestra do budismo sobre paz interior. É bem possível e bem provável, ao 

que nos indicam os dados, que esta adesão não seja definitiva: pensar na 

circularidade e na fugacidade da pertença religiosa no meio urbano faz 

com que, a todo instante, estes vínculos sejam atualizados. Ou ainda, que 

os próprios vínculos com a religião se façam de maneira diversa. O que 
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evidencia, mais uma vez, o caráter diverso da experiência religiosa na 

cidade. 

 É na diversidade constitutiva do meio urbano que a religião 

aparece como aquela que possibilita a atualização de laços, a mudança de 

pontos de vista ou até mesmo a compreensão de uma realidade tão diversa. 

Tão diversa que reconhece pela acolhida ou pelo combate, de alguma 

maneira, as experiências e as identidades da população LGBTI+. 
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Oriente se encontra na discussão do 
Budismo e do Judaísmo na diversidade 
sexual 
 
Luiz Oliveira  
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PARA INÍCIO DE CONVERSA 

 
 Este último capítulo sobre o campo religioso foi produzido a 

partir de duas tradições religiosas distintas, que no cenário brasileiro, 

dentro dos mais variados debates sobre questões LGBTI+ não são 

abordados costumeiramente. Para tanto, vamos refletir aqui sobre estas 

duas tradições religiosas: o budismo e o judaísmo, buscando registrar sobre 

como estes grupos trabalham a questão de identidade de gênero e 

orientação sexual. Inicialmente a conversa sobre o budismo e, em seguida, 

sobre o judaísmo. 

 

 

COMPREENDENDO E DIALOGANDO SOBRE O BUDISMO 

 
 Antes de qualquer coisa, é necessário pontuarmos que budismo 

não se trata de uma única crença estabelecida por mais de 500 milhões de 

pessoas ao redor do mundo. No Brasil este número é de, ao menos, 243.966. 

Antes de tudo, é uma tradição filosófica com diversas vertentes e formas 

de manifestação, apreciada por comunidades e indivíduos plurais. 

Portanto, se torna tarefa árdua colocarmos uma concepção uníssona sobre 

sexualidade no budismo, dada a diversificação de tradições e saberes que 

englobam esta tradição de espiritualidade. 
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 Dito isso, tentaremos discorrer sobre esse tópico, tratado de 

forma mais didática possível, visto que são diferentes concepções sobre 

sexualidade que existem por parte desta tradição oriental. Discorreremos 

sobre a história do próprio Buddha, para entender sua vivência e 

compreender seus ensinamentos mais básicos para, então, conseguirmos 

traçar uma análise sobre a relação entre a sexualidade humana e os 

ensinamentos transmitidos dentro das principais tradições budistas. 

 O personagem histórico Siddhartha1 Gautama2 foi um dos 

personagens que mais impactaram a história oriental como um todo. Tido 

como fundador da tradição budista, Siddhartha é conhecido como 

Śākyamuni Buddha3, ou Buda histórico, considerado um ser iluminado, 

porém limitado pela razoabilidade e contexto de sua época de vivência 

(COEN, 2005). Nascido como príncipe, no pequeno Reinado de Śākya, 

localizado no norte do subcontinente indiano, Siddhartha não teve contato 

com a cultura brâmane trazida aos povos da região através dos arianos 

persas, uma vez que, como ele tinha uma vida reclusa em seu palácio, não 

havia sido influenciado por este sistema político-social-religioso (HARVEY, 

2013). 

 Estima-se que Buddha tenha nascido por volta do ano 563 a.E.C.4 

no nordeste da Índia (CHAMAS, 2015), porém, não há consenso entre 

pesquisadores, existindo versões acerca do ano 566 a.E.C., nos arredores de 

Kapilavastu5 - sendo o ano de 531 a.E.C. o momento consensual de sua 

iluminação (LAMOTTE, 1988). Sua vida durante a infância e adolescência 

resumiu-se a viver recluso em seu palácio e esta questão deve-se à decisão 

de Ksatrya Śuddhodana, seu pai, líder do Clã Śākya, em fazer da educação 

de seu filho algo estritamente voltado à governabilidade do reino. 

 Por volta do ano 537 a.E.C., com cerca de 29 anos, o príncipe deixa 

o palácio desiludido com a existência6 que levava e sai em busca da 

verdade. Por seis anos, experimentou diversas técnicas espirituais de sua 

 
1 Nome dado por Ksatrya Śuddhodana, Rei de Śākya. 
2 Nome de sua família, líder do Clã Śākya. 
3 O termo Śākyamuni, ou Śākya-muni, pode ser transliterado ao português como Xaquiamuni. Ele vem da 
tradição Mahāyāna do budismo e tem significado próximo a “sábio do Clã Śākya”. 
4 Significa “antes da Era Comum”. Termo secular não cristão para datar a Era. 
5 Capital da Reino de Śākya, localizada no nordeste da Índia. 
6 Isto se deve ao primeiro contato que Siddhartha teve com a dor e sofrimento de seu povo, quando saiu de 
seu palácio e visitou a capital do reinado, Kapilavastu. 
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época7, que o levavam aos seus limites físicos, porém, sem resultados. Após 

a desilusão com tais técnicas, buscando seu próprio caminho8, alcançou a 

sua iluminação em 531 a.E.C.. iniciou-se, então, o período de 45 anos 

restantes de sua vida, os quais ele viajou por diversas localidades no norte 

da Índia e no Tibet apregoando seus ensinamentos e filosofia de vida 

(LAMOTTE, 1988). 

 Seus ensinamentos são também conhecidos como Dharma9 e 

consistem em um conjunto de ensinamentos dados para uma vida 

alternativa, que leve à iluminação e ao fim do sofrimento. Sobre estes 

aspectos, Andrade (2016) irá expô-los da seguinte maneira: 

 
As respostas que o Tathāgata dá ao seu conterrâneo śākya, Mahānāma, 
aflito com seus tormentos mentais, formam o 

Cūḷadukkhakkhandhasutta (O breve discurso sobre os componentes 
do sofrimento). Lá, como em incontáveis outras passagens em todos 
os extratos de toda a literatura budista, seja de qual denominação for 
ou vazada em seja qual for o idioma, a mensagem do Buda é, sempre, 
exatamente a mesma, variando sutilmente as suas modulações como 
os microtons de uma rāga infinita, sempre de acordo com a 
capacidade dos seus interlocutores: (i) detectar o sofrimento (P 
dukkha / S duḥkha): nascimento, velhice, doença e morte, os desejos 
e apegos como sofrimento; (ii) apontar a origem do sofrimento (P 

dukkhasamudaya / S duḥkhasamudāya): desejo de vida, de prazer; 
finalmente, as boas notícias: (iii) revelar a possibilidade de se escapar 
deste ciclo recorrente de dor (P dukkhanirodha / S duḥkhanirodha): é 
a pacificação, a neutralização da dor, que implica necessariamente 
renunciar ao prazer; e (iv) sugerir a maneira de abraçar um modo de 
vida que permita escapar da onipresença da dor (P 
dukkhanirodhagāminīpaṭipada / S duḥkhanirodhamargapratipadā), 
ou seja, a prática do nobre óctuplo caminho, cujo percorrer remove a 
dor. Estes quatro postulados, depois chamados de “quatro nobres 

verdades” (P ariyasaccāni / S catvaryāryasatyaṇi) representam 
intuições vitais, incontornáveis e estruturais do budismo: a de que de 
fato a dor existe e é onipresente em todas as criaturas conscientes; a 
verdade de que a origem desse sofrimento é o desejo; a verdade de 

 
7 Estas práticas têm influência sobretudo das doutrinas ascéticas, nas quais acreditava-se que, através da 
flagelação do corpo físico, levando-o ao extremo de sua resistência, o ser humano desapega de suas 
necessidades fisiológicas básicas e alcança a iluminação espiritual. 
8 Este caminho consiste no Dharma, conjunto de ensinamentos de vida transmitido por Buddha, conhecido 
também como Nobre Caminho Óctuplo. 
9 O conceito Dharma não tem tradução literal ou equivalente nas línguas e culturas ocidentais e sequer há 
um consenso entre estudiosos ocidentais sobre sua tradução, sendo a sua compreensão condicionada 
minimamente à superficialidade do conceito de “suporte” à correta vivência natural e cósmica da vida. 
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que é possível a libertação deste estado, por meio do trilhar de uma 
senda que nos conduziria a um porto seguro contra a dor e o desejo, 
e que se subdivide em oito práticas (P ariya aṭṭhangika magga / S ariya 
aṣṭāngika marga): (i) o desenvolvimento de uma perspectiva correta 
acerca da verdadeira natureza da realidade (P sammādiṭṭhi / S 

samyagdṛṣṭi): conhecer o sofrimento, a sua origem, a possibilidade da 
sua superação; (ii) um modo de vislumbrar esta perspectiva mediante 
uma metodologia reflexiva (P sammāsankappa / S samyaksaṁkalpa); 
(iii) um falar que traduza corretamente estas visões e incite outros a 
buscá-las (P sammāvācā / S samyagvāc): abster-se de um discurso 
agressivo, que provoque dissenso, inverídico, em suma, ou expor o 
dharma de acordo com a doutrina e no melhor das suas habilidades 
ou manter um nobre silêncio (ariyatuṇhi); (iv) um modo de agir eficaz 
para a condução ao libertar (P sammākammanta / S 
samyakkarmanta): renúncia, não violência, compaixão, abster-se de 
matar, roubar, intoxicar-se; (v) um tipo de vida que não obstaculize 
esta eficácia (P sammājīva / S samyagājīva): viver de forma justa, 
nobre, leal, compassiva; (vi) um esforço constante para se manter 
nesta dimensão (P sammāvāyāma / S samyagvyāyāma): esforço, 
ascese contra o domínio do desejo; (vii) procurar viver na dimensão 
mental de tranquilidade (P sammāsati / S samyaksmṛti): consciência 
do corpo, da mente e dos seus processos, que são frutos e se 
complementam com a (viii) modulação correta e eficiente de nossas 

estruturas psíquicas (P sammāsamādhi / S samyaksamādhi): 
meditação e contemplação (ANDRADE, 2016, p. 108-109). 

 

 Por meio desta exposição, podemos observar que o foco desta 

tradição de fé se encontra na possibilidade do ser humano alcançar a 

compreensão da totalidade da sua existência, da sua razão de existir e do 

seu objetivo em existir, não se atendo aos pormenores físicos, mas 

concentrando-se nas características psíquicas, internas, espirituais, 

singulares de cada ser, rumo à sua própria iluminação, através de uma 

vivência baseada no equilíbrio, respeito aos seres e à vida e ao que se 

denomina de “visão de buda”10. 

 Embora seja um trabalho utópico, a sintetização dos diversos 

saberes budistas ao longo dos milênios e das escolas que surgiram, em uma 

única concepção que seria passível de total abrangência das concepções 

acerca dos ensinamentos de Buddha, foi possível o encontro de um 

conjunto de itens básicos que unificam todas as correntes (ALVES, 2010). 

 
10 Expressão equivalente a possibilidade de poder-se enxergar em 360 graus, enxergar o todo, ou ao ditado 
popular de poder enxergar a floresta inteira e não apenas uma árvore. 
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Aqui se faz necessário destacarmos a elegível receptividade e interação 

cultural e histórica que o próprio Budismo, como um todo, teve com outras 

grandes tradições espirituais ao redor do globo, como o Cristianismo, as 

tradições brâmanes, chinesas, japonesas e o Islamismo; o que acaba por 

potencializar as pluralidades e o dinamismo daquilo que, segundo a sua 

própria construção e expansão através dos vilarejos, comunidade e cidades 

da Ásia, já se mostravam ricos em sua própria diversidade. 

 Um dos conceitos transmitidos por Buddha, de difícil unificação 

entre as diversas correntes, seja pelas transformações do próprio Budismo, 

seja pelas influências externas de outras culturas e tradições, é a definição 

de “ser”. Ao mesmo tempo que é um dos conceitos de Buddha mais 

propagados, também é um dos mais difíceis de sintetizar, não havendo 

nem mesmo uma tradução clara para o português. Como nos aponta Piza 

e Cuter (2015), de acordo com os ensinamentos originais transmitidos aos 

primeiros discípulos com Siddhartha ainda em vida, a natureza e a 

identidade do ser se resumem no conceito sânscrito de anātman, que pode 

ser traduzido para o português como “ausência de identidade”. “A palavra 

sânscrita ātman corresponde ao termo self, enquanto o prefixo “an” 

adicionado a ela em sânscrito, tem a função de negação” (PIZA; CUTER, 

2015, p. 01). Ainda, de acordo com os autores, o conceito de anātman é 

transmitido por Buddha aos seus discípulos como forma de introspecção, 

enquanto metodologia do exercer da espiritualidade, aos próprios 

discípulos, para a sua compreensão correta da realidade - a compreensão 

de que na natureza não existe o singular, não existe a identidade unitária, 

mas sim, a complementação do todo. A isso que podemos definir como 

ego, a esse mecanismo interior de māyā11, é orientado o seu completo 

domínio e superação como um dos desafios à iluminação desejada. 

 Estas interpretações básicas quanto à singularidade de cada 

pessoa tornam-se passo fundamental para uma exploração da sexualidade 

humana à luz das tradições de filosofia budistas. 

 Diversas ramificações budistas surgiram ao longo dos milênios 

após a partida de Buddha, dentre elas a tradição Theravada, Mahayana e 

Vajrayana. Cada uma com suas peculiaridades na forma com a qual a 

sexualidade e a identidade de gênero são abordadas, refletindo 

 
11 Palavra que, dado o contexto, em sânscrito pode significar como “ilusão”. 
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diretamente no tratamento que pessoas LGBTI+ recebem em templos, 

mosteiros e locais de ensinamento e convívio da sangha12. 

 Pessoas intersexo, denominadas ubhatobyanjanakas, eram 

consideradas inaptas para o exercer da vida monástica, por possuir em 

maior ou menor grau, características físicas de ambas as genitálias, eram 

tidas como incapazes de controlar sua libido e seus desejos sexuais, sendo 

tratadas como suspeitas de aliciar tanto monges quanto monjas a práticas 

sexuais que eram vedadas aos monásticos (HARVEY, 2000). Por este 

motivo, eram consideradas como pandaka13 e cooptadas a viver uma vida 

de abstinência sexual, embora aceitas pela Sangha (JACKSON; LEYLAND, 

1998). 

 Embora esta abordagem com pessoas intersexo tenha sido 

historicamente discriminatória dentro da tradição Theravada uma vez que 

estas pessoas poderiam participar e conviver no seio da comunidade, 

porém, consideradas inaptas à vida institucional, esta convivência vem 

gradualmente mudando ao longo dos séculos. Como exemplo, 

consideramos o relato de Dionne Freitas14, que relata ter encontrado apoio 

e equilíbrio espiritual a fim de compreender que sua existência perante o 

sagrado é parte natural de seu próprio ciclo evolutivo e que, portanto, ter 

nascida intersexo, assim como em outras possibilidades, ter nascida 

feminina ou masculino, seriam apenas estados passageiros de existência, 

uma vez que sua essência pode se fazer real através de diferentes 

existências. 

 As diferentes sangha budistas dos tempos pós-Buddha e 

anteriores as colonizações europeias entre os séculos XVI e XX, em maioria 

sempre mantiveram silêncio quanto à homossexualidade entre mulheres e 

homens e, também, não há relatos de vedação à participação de gays e 

lésbicas nas atividades e cotidiano destas comunidades. Via de regra, o 

exercício da sexualidade era cerceado na vida monástica. Qualquer que 

fosse sua faceta, heterossexual, bissexual, homossexual ou pansexual. A 

 
12 Termo designado para a comunidade local de budistas. 
13 Termo pejorativo utilizado para se referir às pessoas com anatomia e/ou comportamento diferente do que 
se era considerado padrão dentro das comunidades budistas. Tal termo era utilizado para depreciar pessoas 
considerando-as inclusive como espiritualmente inferiores. 
14 Terapeuta ocupacional, Dionne Freitas é adepta da tradição Soto-Zen Budista e tem se destacado a nível 
nacional por seu protagonismo na atuação da defesa e promoção de direitos humanos das pessoas 
intersexo. 
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assexualidade, neste contexto, poderia ser tida como um bom facilitador 

ao meio monástico dado os ensinamentos de renúncia às práticas sexuais. 

 Diante das colonizações, sobretudo britânicas e francesas no 

sudeste asiático, as tradições budistas se depararam com a criminalização 

da sexualidade LGBTI+ na sociedade, o que tornou um desafio a resistência 

ao processo trazido pelos europeus, fato este que proporcionou o 

surgimento das mais diversas formas de discriminação dentro das 

comunidades por parte dos indivíduos que formavam as sangha, embora 

estes comportamentos discriminatórios não encontrem respaldo nos 

ensinamentos de Siddharta Gautama e, em geral, não estão presentes nos 

discursos e ensinamentos dados pelos monásticos à comunidade. 

 Ainda de acordo com Andrade (2016), o que basicamente 

podemos encontrar relativo à sexualidade nos ensinamentos mais básicos 

está relacionado ao item IV do Nobre Caminho Óctuplo, tido como um dos 

grandes preceitos do Dharma. A saber: a própria orientação sobre a 

conduta sexual imprópria. Muitos adeptos das tradições budistas utilizam 

de definições extraídas de outras tradições para embasar seu preconceito, 

procurando fundamentar suas distorções neste preceito de conduta 

sexual, referindo a todo o espectro da sexualidade humana, com exceção 

da heterossexualidade e da abstinência de práticas sexuais e reprodutivas, 

como “impuras”, “antinaturais”, “reprováveis” e “impróprias” à iluminação 

apregoada por Buddha. 

 Entretanto, não existem referências nos discursos de Siddhartha 

a condenações às demais formas de manifestação da sexualidade humana 

que não heteronormativas. Sobre esta problemática, podemos citar a 

explicação dada por Dzongsar Khyentse Rinpoche15 na qual a questão da 

sexualidade dentro do budismo, assim como diversas outros temas, por 

vezes são incorretamente interpretados conforme a cultura, costumes e 

tradição de uma determinada localidade e povo (DZONGSAR..., 2015). De 

forma que a interpretação da conduta, condição, orientação e qualquer 

outro aspecto que envolva a sexualidade não deve passar pelo crivo de 

valores temporais e voláteis, mas sim através do Dharma, o qual indica 

comportamentos que atrapalham o processo de evolução do ser, gerando 

aqueles que são conhecidos como os três venenos da mente: a ira, o apego 

e a ignorância (LAMOTTE, 1988). 

 
15 Dzongsar Khyentse Rinpoche é lama e escritor, adepto do Budismo Vajrayana e nascido no Butão, em 1961. 
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 De igual semelhança, segundo Vermeulen (2016), o casamento 

igualitário assim como o casamento enquanto instituição social é 

considerado na tradição Theravada como algo secular sendo resumido 

apenas à união entre duas pessoas. De forma que, não existem registros 

históricos e orientações fundamentadas quanto à discriminação, 

reprovação ou aprovação ao casamento igualitário dentro desta tradição, à 

exceção de confrontações culturais causadas pelo contato da cultura 

vitoriana britânica com povos do sudeste asiático, onde a corrente 

Theravada tem maior incidência. 

 Ainda sob a mesma problemática, podemos encontrar na 

tradição Vajrayana predominante no norte da Índia e na região do Tibet, 

uma interpretação negativa acerca da homossexualidade como prática 

reprovável. Isto se deve a interpretação errônea do monge Gampopa16 

sobre documentos históricos e sagrados que discorriam acerva de práticas 

e vivências de um adepto da filosofia budista. Tal interpretação repercute 

até os dias atuais, embora não tenha adesão unânime entre monásticos(as) 

desta tradição (VERMEULEN, 2016). Como atestado desta influência 

negativa, trazemos à exemplificação o posicionamento de V. S. Dalai Lama, 

o qual, mesmo não concordando com a naturalidade da 

homossexualidade, reprime com veemência o discurso de ódio e práticas 

de LGBTIfobia no meio social, orientando a todos os adeptos da corrente 

Vajrayana, onde é o maior expoente, que acolham pessoas LGBTI+ com 

fraternidade e respeito em suas comunidades. Quanto a este 

posicionamento, acreditamos carecer de uma ampla defesa da 

sexualidade, para além dos padrões heteronormativos, não reprovável e 

plenamente aceito, algo que não apenas carece, como também é 

classificado como má conduta por ele à todos que são budistas, conforme 

relatos de Don Lattin, de reunião ocorrida com ativistas da comunidade 

LGBTI+ de San Francisco em 1997 (LATTIN, 1997). 

 De forma contrária à esta visão negativa, as correntes da tradição 

Mahayana, predominantes na China, Coreia e Japão, historicamente 

abordaram a diversidade sexual apenas como algo natural da vida e da 

natureza humana, havendo uma ampla aceitabilidade por parte destas 

comunidades religiosas e, consequentemente, nas sociedades as quais 

 
16 Gampopa (1079 E.C – 1153 E.C). Viveu no Tibet e foi um proeminente professor, tendo fundado o mosteiro 
de Daklha Gampo. Deu origem à linhagem Kagyu que é uma das quatro escolas do budismo tibetano. 
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estão inseridas. No entanto, após o contato com povos do ocidente, 

ocorreu um processo de “ocidentalização” destas culturas que acabou 

implicando em falta de reconhecimento de direitos básicos como o 

casamento igualitário para pessoas LGBTI+ (VERMEULEN, 2016). Isto é algo 

que vem sendo discutido aos poucos dentro destas sociedades embora os 

ensinamentos budistas das correntes Zen e Terra Pura - duas grandes 

escolas da tradição Mahayana - englobem a diversidade sexual enquanto 

expressão natural do ser humano. A título de exemplo, citamos a fala da 

Monja Coen17: 

 
Eu acredito que sempre existiu, que faz parte da nossa natureza o 
afeto [...] então, se é da nossa natureza, da natureza da vida, não há 
nenhuma interferência. Buddha nunca falou sobre 
homossexualidade, é um assunto que não é considerado (COMO 
ENTENDER..., 2016). 

 

 Dado estes contextos sociais sobre as principais tradições 

budistas e como elas encaram o tema da diversidade sexual, seja no 

contexto histórico ou atual, podemos ter uma certa concepção sobre como 

é ser uma pessoa LGBTI+ e budista, ou seja, participante de duas minorias 

sociais - referentes à sexualidade e à espiritualidade. 

 Além de ser parte de uma minoria ligada à sexualidade, LGBTI+ 

budistas têm ainda a dificuldade de encarar a problematização da 

diversidade sexual dentro das práticas e ensinamentos de algumas 

correntes, conforme argumentamos anteriormente. A sexualidade, para 

além da heteronormatividade, nem sempre é considerada como algo 

inerente à natureza humana ou de equivalência semelhante à 

heterossexualidade dentro destas comunidades, o que incide em 

dificuldades de sociabilização e aceitabilidade das pessoas LGBTI+ dentro 

destas comunidades budistas. Faz-se necessário, então, um ato de coragem 

e empoderamento pessoal identificar-se enquanto LGBTI+ em certas 

tradições budistas ao ter que lidar com o preconceito enraizado no seio das 

sanghas, seja por interpretações errôneas dos escritos históricos, seja pelos 

tabus sociais e influências ocidentais dentro das tradições. 

 
17 Monja Coen nasceu em São Paulo, 1947. É missionária da escola Soto-Shu, sediada no Japão. Têm se 
destacado como figura influente do Zen-Budismo no Brasil. 
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 Através de relatos como o da Monja Coen e Dionne Freitas 

observamos que aos poucos tais tradições começam a se abrir para o 

debate sobre a sexualidade e suas possibilidades. Até que ponto se 

distingue a linha imaginária entre o preconceito e a crença fiel nos 

ensinamentos do Dharma? Por que a diversidade sexual não é um tema 

abordado por Siddhartha Gautama? São perguntas que começam a ganhar, 

aos poucos, força e voz dentro destas comunidades. Cabe aos budistas 

LGBTI+ a tarefa de assumirem sua sexualidade perante todos e aprofundar 

tais discussões dentro de suas comunidades, facilitando a elucidação do 

tema à luz da essência dos ensinamentos deixados por Śākyamuni Buddha. 

 

 

PROSSEGUINDO O DIÁLOGO A PARTIR DO JUDAÍSMO 

 
 Há algo de familiar quando se fala da vivência de judeus e de 

pessoas LGBTI+. Talvez a característica mais pertinente tenha sido o desafio 

de entender a si mesmo como o que se é. Há mil respostas sobre o que 

significa ser judeu e pelo menos umas mil perguntas também. Já as pessoas 

LGBTI+ sequer concordam sobre qual sigla acolhe melhor a multiplicidade 

de suas vivências. 

 Ao mesmo tempo em que, como dizia Oscar Wilde, havia um 

“amor que não ousava dizer seu nome”, havia, também, quem roubava o 

protagonismo de nossa história e dizia o que somos por nós. Por séculos, 

gays e judeus receberam todo tipo de nome. Enquanto a Igreja medieval 

queimava sodomitas18 na fogueira por seu pecado abominável, acusava os 

judeus de deicídio19. É árduo pensar a própria identidade quando toda a 

hegemonia promove desumanização da sua existência. 

 Esse ensaio aprofunda vivências duplamente abençoadas, com 

um pé no povo escolhido e outro no arco-íris. Por essa razão, para melhor 

entender essa intersecção de identidades, alguns conceitos precisam ser 

trazidos à tona e, na mesma medida, trazer as histórias de quem busca 

reconciliar experiências que parecem ser conflituosas. 

 

 
18 Sodomia é uma palavra de origem bíblica usada para designar atos praticados pelos moradores da cidade 
de Sodoma. Por muitos anos sodomia era interpretado como práticas sexuais. 
19 Deicídio significa literalmente "matar Deus" (do Latim Deus, "Deus" + cida, "matar") e geralmente refere-
se à execução de Jesus pela crucificação. 
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O termo judeu é utilizado para se referir a um grupo etno-religioso 
surgido no oriente médio há cerca de 3.300 anos e que apesar de ter 
recebido influência de inúmeras outras culturas, perpetua sua 
existência graças às tradições, religião e língua comum, que são 
caríssimas aos seus componentes (SANTIAGO, s. d.). 

 

 É amplamente aceita, no mundo judaico, a ideia de que é judeu 

todo aquele que nasce de mãe judia ou realiza um processo de conversão 

por alguma das vertentes reconhecidas do judaísmo (RICH, s. d.). A forma 

de pertencimento ao judaísmo não é estritamente étnica nem religiosa, 

antes, os judeus se entendem como um povo ou família. Há quem entenda 

o povo judeu como uma ancestralidade semelhante à dinâmica dos povos 

indígenas (ROCHMAN, 2020). Um judeu pode ser ateu20 e continuar judeu. 

Ou seja, a crença não determina o judaísmo, mas o pertencimento. 

Também pode não ter nenhuma ascendência e converter-se. A discussão 

sobre o que significa ser judeu permanece até hoje e não há razões para se 

despedir dessa questão tão cedo. 

 Judeus entendem-se como herdeiros das narrativas da Bíblia 

Hebraica (Tanakh)21, dos quais os cinco primeiros livros formam a Torá. Tais 

histórias permeiam a memória coletiva do povo judeu. Daí vem a ideia de 

“povo do livro”. De acordo com Santiago, 

 
Em toda a sua história, os judeus gozaram de autonomia política duas 
vezes antes da formação do moderno estado de Israel: o primeiro 
desses períodos foi de 1350 a.C. [ou a.E.C.] a 586 a.C., e engloba o 
período dos juízes, o da monarquia unida, e o da monarquia dividida 
dos reinos de Israel e Judá, terminando com a destruição do Primeiro 
Templo; o segundo é o do Reino Asmoneu, existente entre 140 a.C. e 
37 a.C.. No reinado de Adriano, em 136 d.C. [ou E.C., que significa “Era 
Comum” ], após uma revolta, os judeus são massacrados, escravizados 
e em boa parte banidos de sua terra natal (SANTIAGO, s. d.). 

 

 Esse episódio é conhecido na comunidade judaica como 

“diáspora” e durou quase dois mil anos com migrações judaicas para todos 

os cantos do mundo. 

 Em 1948, com a declaração da independência do Estado de Israel, 

inicia-se um novo capítulo na história judaica. “Ano que vem, Jerusalém”, é 

 
20 Cf. <https://shj.org/meaning-learning/what-is-humanistic-judaism/are-you-a-humanistic-jew/>. 
21 A Tanakh judaica é equivalente, mas não igual, ao Antigo Testamento cristão, que não tem esse nome na 
tradição judaica. 
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a frase dita após o fim do Pessach, a páscoa judaica, e ruminou por séculos 

nos lábios dos judeus da diáspora. O movimento que inspirou essa ideia de 

um retorno coletivo à terra ancestral se chama sionismo (SIONISMO..., s. d.) 

e começou no fim do século XIX, após a sensação de instabilidade nos 

países europeus como, por exemplo, com o Caso Dreyfuss22. 

Demograficamente, há uma estimativa de 15 milhões de judeus no mundo 

hoje, o que significa em torno de 0,2% da população mundial. Israel é o 

único país de maioria judaica, 75% do total do país e 40% da população 

judaica mundial (DEMOGRAPHICS..., s. d.). Há um pouco mais de 100 mil 

judeus no Brasil (IBGE, 2010). 

 Atualmente, três grandes movimentos guarda-chuvas 

comprimem expressões distintas de judaísmo: ortodoxia, conservativo 

(masorti) e reformista. As duas últimas fazem parte do que se chama 

“judaísmo progressista”, que também abrange outras linhas menores como 

o judaísmo reconstrucionista e humanista. 

 Nos EUA, conservadores e reformistas somam 71% com apenas 

22% ortodoxos e o restante em outros movimentos ou não-afiliados. Já em 

Israel, apesar do “monopólio ortodoxo”23, metade dos judeus se considera 

“secular” ou “não-religioso” e apenas 15-20% se consideram ortodoxos ou 

ultraortodoxos. Judeus ortodoxos, portanto, são minoria no mundo em 

relação a judeus liberais ou não-religiosos. 

 As linhas conservativa e reformista tendem a tomar posturas mais 

progressistas, não sem profunda discussão, como a ordenação de rabinas 

mulheres24 e até o casamento igualitário25. Essas atitudes contemporâneas 

se desenvolveram lentamente como fruto de inúmeras experiências 

individuais buscando reconciliação. 

 Um dos casos de maior notoriedade é a Congregação Beit Simchat 

Torah, em Nova York, que começou tímida, em 1973, após um Seder de 

Pessach26 celebrado por judeus gays e lésbicas. Essa pequena comunidade 

começou a se reunir para o shabbat27, e logo começou a acolher gays e 

 
22 Cf. <http://www.morasha.com.br/antissemitismo/o-caso-dreyfuss.html>. 
23 Cf. <https://www.haaretz.com/world-news/europe/israel-s-chief-rabbinate-cements-monopoly-over-
conversions-after-europe-deal-1.6695727>. 
24 Cf. <https://www.jewishvirtuallibrary.org/a-history-of-women-s-ordination-as-rabbis>. 
25 Cf. <https://www.myjewishlearning.com/article/same-sex-marriage/>. 
26 Ceia da Páscoa judaica, que reconta a história do Êxodo. 
27 Significa “sábado”. O shabbat, dia do descanso no judaísmo, começa no pôr-do-sol de sexta-feira e termina 
com a aparição de três estrelas no céu no sábado à noite. 
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lésbicas em busca de uma comunidade judaica. Hoje é a maior sinagoga 

LGBTI+ do mundo. Entre suas lideranças estão a rabina Sharon Kleinbaum, 

que já foi considerada uma das 50 lideranças judaicas mais influentes da 

América28. 

 O esforço para integrar pessoas LGBTI+ não se manteve no 

discurso. A Congregação Sha’ar Zahav, sinagoga reformista em São 

Francisco fundada em 1977, usou da criatividade para contextualizar a rica 

experiência judaica de irmandade e liberação na realidade de pessoas 

LGBTI+ inserindo a temática na liturgia judaica, como mostra a invocação: 

 
Hinei Mah Tov! Como é bom reunir-se, num arco-íris de afeto e 
preferências sexuais, na casa de um Deus que ama cada um de nós do 
jeito que fomos criados, que ama sem limite e para sempre. Como é 
doce reunir-se, mulheres e homens juntos, na casa de um Deus que 
transcende os limites e as categorias humanas (BALKA; ROSE, 2004, 
p. 203). 

 

 Enquanto judeus progressistas têm encontrado caminhos para a 

inclusão de pertencimento de pessoas LGBTI+, o judaísmo ortodoxo ainda 

encontra desafios. As fontes para a posição tradicional do judaísmo no que 

diz respeito à homossexualidade são popularmente conhecidos. Um dos 

versos mais famosos é: “Com homem não te deitarás, como se fosse 

mulher; abominação é” (LEVÍTICO, 18, 22), que condena as relações sexuais 

entre dois homens. Curiosamente, a Torá não cita condenações em 

momento algum, às relações lésbicas (SARAH, 2013). 

 Apesar das comunidades ortodoxas serem mais intransigentes 

com sua interpretação, organizações ortodoxas como Rabinical Council of 

America29 já declararam não apoiar instituições como JONAH30, que 

ofereciam terapias de conversão para pessoas gays. 

 Mesmo a vertente ortodoxa tem experimentado mudanças de 

atitudes em relação a questão LGBTI+. Em 2019, um homem gay chamado 

Daniel Landes foi ordenado como rabino ortodoxo em Jerusalém. Essa é a 

primeira vez que isso ocorre em Israel31. 

 
28 Cf. <https://cbst.org/content/rabbi-sharon-kleinbaum-dd-senior-rabbi>. 
29 Cf. <https://en.wikipedia.org/wiki/Rabbinical_Council_of_America>. 
30 Cf. <https://en.wikipedia.org/wiki/JONAH>. 
31 Cf. <https://poenaroda.com.br/diversidade/close-certo/pela-1a-vez-rabino-ortodoxo-gay-e-ordenado-
jerusalem/>. 
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 Israel, único país no mundo de maioria judaica, sedia uma das 

maiores paradas do orgulho do mundo, em Tel Aviv32. Cercado por dezenas 

de países que legalmente punem até com a morte as pessoas LGBTI+, Israel 

preserva-se como o único Estado Democrático de Direitos do Oriente 

Médio e criminalizou a homofobia em suas instituições militares desde 

199333. O país também possui políticas progressistas no que diz respeito ao 

aborto34 e a maconha35. 

 Apesar da maior parte da comunidade judaica mundial se 

concentrar em Israel ou Estados Unidos, os desafios na reconciliação entre 

ser judeu e LGBTI+ não são apenas assuntos de israelenses e 

estadunidenses. A Argentina, por exemplo, possui a maior comunidade 

judaica da América Latina e sétima no mundo (JUDAÍSMO..., 2018). Gustavo 

Michanie, argentino, é um dos fundadores da Judíos Argentinos Gays 

(JAG)36. Sobre a organização, Michanie relata que: 

 
Nasceu em 2004, pela necessidade de um grupo de amigos que se 
encontravam na comunidade, mas não encontravam respostas sobre 
sua condição sexual, daí surge JAG, para trazer compreensão a 
pessoas LGBT e dar visibilidade a este coletivo dentro e fora do 
judaísmo (MICHANIE, mai. 2019, tradução nossa). 

 

 O JAG atualmente faz parte da DAIA37, organização “guarda-

chuva” que funciona como federação da comunidade judaica argentina. 

Em 2016, foi celebrado pelo movimento conservativo38 o primeiro 

casamento (chupá 39) igualitário no país entre duas mulheres lésbicas. 

 A experiência de Michanie encontrou propósito ainda maior no 

Congresso Mundial de Judeus LGBTI+40 onde, atualmente, serve como vice-

presidente. A organização utiliza a expressão hebraica Keshet Ga’avah 

(Arco-Íris do Orgulho) para reafirmar o compromisso com a tradição e a 

 
32 Cf. <https://www.gaytelavivguide.com/template/default.aspx?PageId=16>. 
33 Cf. <https://israelforever.org/blog/israel_beacon_gay_rights_in_the_middle_east/>. 
34 Cf. <https://www.jpost.com/Israel-News/As-abortion-fight-heats-up-in-US-termination-in-Israel-
easily-accessible-589923>. 
35 Cf. <https://www.forbes.com/sites/sarabrittanysomerset/2019/04/05/israel-decriminalizes-adult-use-
cannabis-during-cannatech-conference-in-tel-aviv/#37610d0d5dff>. 
36 Cf. <http://jagargentina.blogspot.com/>. 
37 Cf. <http://www.daia.org.ar/>. 
38 Cf. <https://www.jta.org/2016/04/07/global/first-jewish-same-sex-marriage-at-synagogue-in-latin-
america-approved>. 
39 Pronuncia-se “rupá”. A chupá, chupah ou khupá, plural chupot, é a tenda sob a qual se realiza o casamento 
judaico. 
40 Cf. <http://glbtjews.org/>. 
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diversidade. O Congresso é fruto de décadas de experiências e 

questionamentos de judeus LGBTI+ e, atualmente, é a maior organização 

do tipo, servindo como suporte e voz para a vivência LGBTI+ judaica no 

mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde teve um capítulo por um breve 

período de tempo. 

 Uma experiência pioneira em terras brasileiras é de Camilo Itzhak 

Zeitoune, nascido em São Paulo, formado em História e trabalhou como 

hazan41 e moré 42. Em 2014, com amigos LGBTI+ e heterossexuais, iniciou a 

sinagoga Bnei Abraham, uma sinagoga de cultura sefardita, inclusiva e 

pluralista, que visava atender ao público religioso que sempre esteve 

marginalizado dentro da comunidade. Em 2016, para ampliar o trabalho, a 

maioria dos membros se inseriram à Congregação Bethel, em São Paulo. 

 Em 2016, foi contratado como hazan da Sinagoga Beit Jacob de 

Santos, uma sinagoga centenária que precisava de um novo líder religioso 

para reconectar as pessoas à religião. 

 
Posso dizer que foi uma revolução, pois algumas pessoas não 
aceitaram a ideia de ter um hazan gay e tivemos que somar com 
forças progressistas da comunidade para ganharmos a posição. No 
fim, tivemos votos à favor de pessoas que aceitavam minha condição 
e (também) presidir o culto religioso (ZEITOUNE, mai. 2019). 

 

 Atualmente, Zeitoune vive em Israel com seu noivo Ido Witlin. 

 
Que lição tiro de tudo isso? A religião não exclui as pessoas. Pessoas 
excluem pessoas. Quando optamos pelo campo progressista, 
somados à religião, conseguimos trazer de volta essas pessoas que, 
historicamente sempre estiveram à margem (ZEITOUNE, mai. 2019). 

 

 André Liberman, também brasileiro, assumiu-se bissexual em 

2015. Na época, entendia que não havia sentido praticar seu judaísmo, até 

ser confrontado: 

 
Foi preciso eu viajar até os EUA, em 2016, e conhecer o Keshet, uma 
organização nacional LGBTI+ judaica estadunidense, pra entender 
que é possível conviver com ambas identidades e orgulhar-se delas, 

 
41 Chazan ou chazzan, também transliterado como hazzan, hassan ou hasan, também chamado cantor, é o 
nome dado ao precentor treinado dentro do judaísmo para guiar a recitação das orações nas sinagogas e 
outras cerimônias. 
42 Professor de judaísmo. 
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e que o judaísmo não só pode como deve ser inclusivo. O judaísmo é 
inconformado com imposições e unilateridade. A história do Pessach, 
a páscoa judaica, por exemplo, é sobre a inconformidade do povo 
judeu com a opressão e sua sede pela justiça social (LIBERMAN, mai. 
2019). 

 

 Ele entende hoje que é possível criar e mostrar seu orgulho por 

ambas as identidades a partir dos valores que são dados pela própria Torá: 

 
São exemplos desses valores: “B’Tzelem Elohim”, todos são imagem e 
semelhança de D’us; “v’Ahavta l’Reiacha Kamocha”, ame o seu 
próximo como a si mesmo. Esse valor é importante, pois fala que 
devemos amar e aceitar nosso todo e criar a capacidade de estender 
esse amor e aceitação aos outros; por fim, o Hineni, que pode ser 
traduzido como “eis-me aqui”, foi dito por Abraão e é carregado de 
autoafirmação e presença, de mostrar ao mundo que existimos e 
temos orgulho da forma que fomos criados (LIEBERMAN, mai. 2019). 

 

 O trabalho de inclusão promovido pelo Keshet auxiliou André 

não apenas a reivindicar sua espiritualidade, mas também ajudar outros: 

 
Me encontrei na minha religião e povo, ajudando também outros 
judeus antes afastados da religião a voltarem para suas origens e tive 
a honra de trazer um shabat da diversidade para dentro da minha 
comunidade e assim, aos poucos, agindo de forma a trazer um 
judaísmo plural, e quem sabe de alguma forma, ajudando na inclusão 
LGBTI+ dentro da sociedade em geral. Todos têm direito de unir essas 
identidades e de se encontrar no seu judaísmo, na sua forma de 
praticá-lo, pois o judaísmo é plural. Sempre vai haver um lugar para 
um judeu se sentir parte dessa grande família (LIBERMAN, mai. 2019). 

 

 Todas essas experiências são um alento frente à homofobia e ao 

antissemitismo experimentados por milhares de pessoas ao redor do 

mundo, inclusive, dentro das próprias comunidades. Em 2015, um homem 

ultraortodoxo esfaqueou participantes da Parada do Orgulho de 

Jerusalém43. Em 2017, judias lésbicas foram expulsas de uma parada lésbica 

por conta de uma bandeira com a Estrela de Davi44. 

 
43 Cf. <http://g1.globo.com/mundo/noticia/2015/07/homem-esfaqueia-participantes-de-parada-gay-em-
jerusalem.html>. 
44 Cf. <https://www.thedailybeast.com/we-were-kicked-off-chicagos-dyke-march-for-not-being-the-
right-kind-of-jew>. 
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 É preciso reconhecer que o antissemitismo existe dentro da 

comunidade LGBTI+ assim como a homofobia existe dentro da 

comunidade judaica. E por vezes, judeus LGBTI+ podem encontrar essa 

dupla discriminação advinda dos locais mais improváveis com as 

desculpas mais injustificáveis. 

 A oração mais importante do judaísmo, o Shemá Israel, começa 

com a palavra ouvir: “Ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é Um”. 

Não é fale ou olhe. Talvez a tradição tenha algo a ensinar: de que ouvir é a 

melhor forma de compreender verdades profundas. Se quisermos 

enfrentar a discriminação em todas suas potencialidades podemos 

começar por aí: ouvindo as histórias uns dos outros. 

 

 

FINALIZANDO ESTE ENCONTRO 

 
 Não importa qual o grupo religioso, quais as opções dos 

indivíduos por assumir ou não um pertencimento religioso, mas como as 

comunidades compreendem e respeitam a orientação sexual dos seus 

participantes visando uma vida solidária e de profundo respeito por todos 

os seus membros e membras. Este capítulo sobre as comunidades de 

budistas e judeus em sua intersecção com o tema da diversidade sexual e 

de gênero é um exercício para estabelecer esta construção de 

solidariedade. 
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A população de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e 

intersexuais e demais identidades de gênero e orientações sexuais 

(LGBTI+) do Brasil encontra-se subnotificada. Esse é um fenômeno 

sociocultural e político complexo que acontece por uma série de 

fatores. Com isso, como não existem dados fidedignos e concretos 

sobre estes sujeitos, políticas públicas específicas são relegadas ao 

esquecimento. A importância desta pesquisa, ainda que apresente 

apenas um recorte do perfil da população LGBTI+ no Brasil, se 

potencializa, considerando que demonstra que corpos e experiências 

LGBTI+ existem em todo território nacional o que justifica e demanda 

políticas públicas específicas. 
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