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Resumo

Apresentamos nesse breve estudo um relato e análise de alguns dados contidos no Relatório
sobre  Violência  Homofóbica  no  Brasil  dos  anos  de  2011,  2012  e  2013.  Destacamos  as
seguintes variáveis para análise: (01) Número de denúncias, violações e vítimas, (02) Sexo
biológico das vítimas, (03) Orientação Sexual das vítimas e (04) Identidade de Gênero das
vítimas, foram as variáveis analisadas. Pode-se considerar que os números apontam para um
fenômeno social que violenta e mata com crueldade as populações LGBT+ no Brasil, mas,
não dá subsídios para explicar quais os processos sociais que essas vítimas e agressores (no
qual não há um levantamento) estão inseridos.
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Abstract

We present in this brief study an account and analysis of some data contained in the Report on
Homophobic  Violence  in  Brazil  for  the  years  2011,  2012  and  2013.  We highlight  the
following variables  for  analysis:  (01)  Number  of  complaints,  violations  and victims,  (02)
Biological  sex of victims,  (03) Sexual Orientation of victims and (04) Gender Identity of
victims  were  analyzed  variables.  It  can  be  considered  that  the  numbers  point  to  a  social
phenomenon that violently and cruelly kills LGBT + populations in Brazil, but it does not
give subsidies to explain the social processes that these victims and aggressors (in which there
is no survey) are inserted .
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INTRODUÇÃO

As violências contra as pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e

Transgêneros+  (LGBT+)  no  Brasil,  acontecem  cotidianamente.  Os  números  das  diversas

formas de violência são alarmantes e preocupantes, sendo estes números o indicador de uma

problemática social contemporânea, a violência urbana, desse modo, às análises via ciências

sociais podem nos ajudar a compreender esse fenômeno. Aponta Mott,

Hoje no Brasil, a cada 27 horas um gay, travesti, transexual ou lésbica é brutalmente
assassinado, vítima da homofobia – ódio à homossexualidade. Nosso pais é campeão
mundial  nestes  crimes:  nas  últimas  três  décadas,  4.648  homicídios  foram
documentados. Metade dos assassinatos registrados ao redor do mundo ocorre em
nosso pais. Matam-se muitíssimo mais LGBTs no Brasil do que nos 78 países onde
ser gay ainda é crime (MOTT, 2015, s/p)3.     

Vale  ressaltar  que  os  números  apresentados  pelo  antropólogo  surgem  a  partir  de

levantamentos realizados pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), não constituindo “dados oficiais”.

O Grupo Gay da Bahia (GGB) administra o site intitulado,  Quem a homofobia matou hoje?

(https://homofobiamata.wordpress.com), onde diariamente apresenta casos de crimes contra

LGBT+ no Brasil. Suas principais fontes são notícias de jornais (dados hemerográficos) que

apresentam assassinatos contra essa população, bem como outras violações, em especial as de

ordem física. No o ano de 2018, o site já conta com 128 notícias de morte de LGBT+ no pais.

No Brasil quando nos referimos a dados oficiais sobre violência contra LGBT+ nos

deslocamos para análise e observação do Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil,

referentes  aos  anos  de  2011,  2012 e  2013,  sendo estes  desenvolvidos  pela  Secretária  de

Direitos Humanos.

Destaca-se que houve mudanças na nomenclatura destinada ao órgão designado para

tratar  dos  assuntos  de Direitos  Humanos  no Brasil.  Tendo em vista  as questões  sociais  e

políticas que envolvem tal explicação, contemplaria um novo estudo, não apresentamos aqui

os porquês das mudanças, mas atentamos o leitor que o primeiro relatório (2011) é assinado

pela Secretária  de Direitos Humanos,  o de 2012, pela  Secretaria  de Direitos Humanos da

Presidência  da  República  (SDH/PR),  e  o  de  2013  pela  Secretaria  Especial  de  Direitos

Humanos.  Podemos  pensar  que  se  trata  de  uma mesmo instância,  o  que de  fato  é.  Uma

instância para se tratar dos Direitos Humanos no Brasil, mas, as expressões “da Presidência da

República  (SDH/PR)”  e  “Especial”  nos  causam  desconfiança  enquanto  pesquisadores
3 MOTT, L. AINDA A BARBÁRIE. In: Revista de História da Biblioteca Nacional, 2015.

III SIMPÓSIO NACIONAL DE
EMPREENDEDORISMO SOCIAL 

ENACTUS BRASIL



(relembramos  nesse  momento  os  estudos  sobre  performance  no  campo  da  linguagem),

portanto é necessário visualizar os cenários políticos e sociais que perpassam esses períodos,

bem como visualizar,  quais  eram as  demandas  dos  movimentos  LGBT+ brasileiros,  para

tentar compreender o que esses termos querem dizer ou fazer.

O interesse pelo estudo surge de duas vertentes, a saber: (01) pelo desenvolvimento e

conclusão da dissertação de mestrado em Educação Brasileira na Universidade Federal do

Ceará,  do  primeiro  autor,  onde  foram  discutidas  questões  de  gênero  e  sexualidade  com

pessoas e populações de mulheres travestis, e (02) através das discussões com os discentes

(segundo autor) sobre violência urbana durante aulas e seminários realizados na Faculdade

Vale do Salgado.   

OBJETIVOS

Apresentado  de  modo  bastante  sucinto  o  “quadro  de  guerra”  (BUTLER,  2015)

vivenciado pelos LGBT+ em território brasileiro,  objetivamos nesse breve estudo relatar e

analisar os Relatório sobre Violência Homofóbica no Brasil dos anos de 2011, 2012 e 2013. 

METODOLOGIA

Constitui-se como fontes primárias para o desenvolvimento desse estudo os Relatório

sobre  Violência  Homofóbica  no  Brasil  referentes  aos  anos  de  2011,  2012  e  2013,

desenvolvidos pela Secretária de Direitos Humanos. 

Através  de  uma  leitura  analítica  e  interpretativa  das  fontes,  foi  selecionado  para

análise as violações denunciadas ao Poder Público Federal sendo que está “[...] foi realizada a

partir  de  dados  do  Disque  Direitos  Humanos,  da  Central  de  Atendimento  à  Mulher,  da

Ouvidoria do SUS e de denúncias efetuadas diretamente aos órgãos LGBT da Secretaria de

Direitos Humanos” (BRASIL, 2012). 

As variáveis  relatadas  e  analisadas  foram:  (01)  Número  de  denúncias,  violações  e

vítimas, (02) Sexo biológico das vítimas, (03) Orientação Sexual das vítimas e (04) Identidade

de Gênero das vítimas. Para além dessas fontes, foi realizada uma revisão da literatura, para

subsidiar o debate apresentado.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Para uma melhor organização e visualização dos resultados do estudo apresentamos os

quadros com as variáveis analisadas e em seguida uma discussão, com base na literatura sobre

violência, gênero e sexualidade.

Tabela 01: Número de denúncias, violações e vítimas
Denúncias Violações Vítimas

2011 1.159 6.809 1.713
2012 3.084 9.982 4.851
2013 1.695 3.398 1.906

Fonte: Adaptado de Brasil (2012, 2013, 2016).

Tabela 02: Sexo biológico das vítimas
2011 2012 2013

Masculino 67,5% 71,38% 73%
Feminino 26,4% 20,15% 16,8%

Não Informa 6,1% 8,47% 10,2%
Fonte: Adaptado de Brasil (2012, 2013, 2016).

Tabela 03: Orientação sexual das vítimas 
2011 2012 2013

Homossexual 85,5% 17, 02% -
Heterossexual 1,6% - -

Bissexual 9,5% - -
Não Informa 3,4% 82,98% -

Fonte: Adaptado de Brasil (2012, 2013, 2016).

Tabela 04: Identidade de Gênero das vítimas
Categoria 2011 Categoria4 2012 2013
Feminina 34,5% Gay 60,44% 24,5%
Masculina 34% Lésbica 37,59% 8,6%

Mulheres Trans 1,5% Transexuais 0,49% 5,9%
Homens Trans 0,6% Travestis 1,47% 11,9%

Travestis 10,6% Não Informa - 46,8%
Não Informa 18,9%

Fonte: Adaptado de Brasil (2012, 2013, 2016).

Na expectativa social da sexualidade, há uma “obrigatória” e inquestionável
associação  entre  sexo  biológico  +  orientação  sexual  +  prática  sexual  +
identidade de gênero que se traduz numa lógica onde mulheres e homens
devem corresponder aos seguintes modelos:  mulher-heterossexual-passiva-

4 Atentamos o leitor que as categorias aqui apresentadas no relatório do ano de 2013 na variável, Identidade de
Gênero das vítimas, também faz menção a orientação sexual, como foi escrito no texto do relatório: “Identidade
Sexual aqui trabalhada, não contempla a categoria de Identidade gênero, anteriormente referida como diferente
da Orientação Sexual. Identidade Sexual da maneira aqui trabalhada, possui sentido próximo ao de Orientação
sexual, no qual se designa a autoidentificação de uma pessoa como heterossexual, gay, lésbica ou bissexual.”
(BRASIL, 2016, p. 9). 
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feminina;  enquanto  o  homem-heterossexual-ativo-masculino.  (FURLANI,
2009, p. 168).

Ao analisar os Relatórios sobre Violência Homofóbica no Brasil referentes aos anos de

2011, 2012 e 2013 é perceptível que não há uma uniformização das categorias apresentadas.

Essa proposição fica visível, quando na análise da variável: Identidade de Gênero das vítimas,

o relatório do ano de 2011, apresenta-se como mais  adequado terminologicamente  para o

tratamento e apresentação dos dados, uma vez que, quando estamos falando sobre identidade

de gênero refletimos sobre os modos como os sujeitos produzem suas performances sociais,

seja ela de modo masculino,  feminino ou transitando entre  as duas categorias,  ou mesmo

criando novas categorias5. 

A identidade de gênero não necessita de uma continuidade com o sexo biológico, com

a prática e orientação sexual, como bem lembra Furlani. Apontamos que um dos problemas de

analisar  a  identidade  das  vítimas  com as  categorias  gay e  lésbica  como se apresenta  nos

relatórios  de 2012 e 2013 possa criar  um apagamento  das  realidades  das vítimas.  Afinal,

dentro de uma “identidade gay”, por exemplo, pode haver diversas formas de masculinidade

ou feminilidade ou trânsito, logo, uma pessoa cujo sexo biológico seja masculino e que tenha

uma orientação e prática homossexual, pode ou não se ver como masculino, feminino ou trans

em sua identidade de gênero.

 Outro  ponto  que  podemos  discutir  e  analisar,  brevemente,  são  os  Número  de

denúncias,  violações  e  vítimas,  que  apresentam  uma  discrepância.  O  que  isso  poderia

significar? Em primeiro lugar, acreditamos que essa distância entre os números se dá pelas

diversas fontes dos quais as denúncias são oriundas. Por exemplo, uma denúncia pode surgir

via Disque Direitos Humanos, um dado de violação pode surgir via dados de saúde, e uma

vítima pode ser registrada via dados da segurança. Acreditamos que a falta de uma via de

denúncia especifica para LGBT+ pode ser um fator que dificulta a coleta dos dados sobre as

violências contra essa população.

Nos chamou atenção a falta de informação sobre a Orientação Sexual das vítimas no

Relatório do ano de 2013. Como dito na nota de rodapé 04, o texto não faz uma diferenciação

entre orientação e identidade de gênero,  e introduz o termo Identidade Sexual como algo

aproximado de Orientação Sexual. 

5 Sobre Identidade de Gênero ver: BENTO. B. A (re)invenção do corpo: sexualidade e gênero na experiência
transexual. Rio de Janeiro: Garamond/CLAM, 2006.
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A variável orientação sexual é de fundamental importância para tentar compreender

quais  os  processos  sociais  envolvidos  nas  violências  homofóbica  no  país.  Pois  como  é

demonstrado no relatório de 2011, pessoas de orientação heterossexual  sofreram violência

homofóbica. Esse 1,6%, mostra que a homofobia6 não atinge só os LGBT+, como é difundido

socialmente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através  das  breves  e  iniciais  análises  dos  Relatórios  de  Violência  Homofóbica  no

Brasil,  referentes  aos  anos  de  2011,  2012  e  2013,  uma  das  considerações  que  podemos

apontar nesse termino de estudo é que: os números apontam para um fenômeno social que

violenta e mata com crueldade as populações LGBT+ no Brasil, mas, não dá subsídios para

explicar  quais  os  processos  sociais  que  essas  vítimas  e  agressores  (no  qual  não há  um

levantamento) estão inseridos.

 Investigações e pesquisas sobre o tema podem ajudar a esclarecer os porquês desse

verdadeiro genocídio. Apontamos que novas análises dos relatórios podem ser realizadas, uma

vez que, nesse estudo os olhares voltaram-se apenas para quatro variáveis, sugere-se também

a produção de análises sobre os contextos sociais e políticos nos quais os relatórios foram

escritos e publicados oficialmente,  uma vez que o relatório do ano de 2013 foi publicado

apenas no ano de 2016, como pode ser visto nas referências desse estudo.

Por fim, diante da leitura e análise dos relatórios acreditamos que estes podem ser uma

fonte para pesquisa, mas é necessário estar sempre desconfiando da veracidade dos números

apresentados, uma vez que, outras instituições não-governamentais também estão realizando

levantamentos sobre a violência contra LGBT+ no Brasil, e demonstrado que a violência, e

em especial, a violência urbana, é maior e mais presente no cotidiano de nossas vidas, sendo

ou não LGBT+.
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