


O termo LGBTfobia passou a ter 
maior divulgação no Brasil a partir 
da III Conferência Nacional de 
Políticas LGBT, realizada em 24 a 27 
de abril de 2016, em Brasília, e tem 
como objetivo  agregar em uma 
única palavra tanto a 
homofobia/lesbofobia/bifobia, 
quanto a transfobia. 

 

Definição de LGBTfobia



A LGBTfobia está relacionada aos conceitos 
de preconceito e discriminação, que podem 
ser definidos da seguinte forma: 

Preconceito: julgamento que fazemos sobre 
uma pessoa, sem conhecê-la, diante de 
alguma característica que ela possua. É uma 
crença ou ideia preconcebida sobre alguém, 
formulada com base em rótulos socialmente 
atribuídos.

Discriminação: atitudes diferenciadas e 
negativas em relação à uma pessoa, com 
fundamento em noções preconceituosas. 
Agressões verbais, psicológicas e físicas, 
exclusão do convívio familiar, etc. 

Preconceito e Discriminação



Dessa forma, a LGBTfobia refere-se à toda e qualquer 
forma de preconceito e/ou discriminação em relação à 
lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais. Tal 
conceito se desdobra em:

 Homofobia: termo geral normalmente utilizado como 
referência ao preconceito e/ou discriminação em razão 
da orientação sexual.

 Lesbofobia: termo específico que se refere ao preconceito 
e/ou discriminação relacionada à orientação sexual de 
mulheres lésbicas, sendo, muitas vezes, agravada pela 
desigualdade de gênero.  

 Bifobia: preconceito e discriminação em razão da 
orientação sexual de pessoas bissexuais. 

 Transfobia: preconceito e/ou  discriminação, em razão da 
identidade de gênero, contra transexuais e travestis.



Violência contra pessoas 
LGBT no Brasil



 Carência de dados oficiais sobre violência contra a 
população LGBT no Brasil

A inexistência de lei que criminalize a LGBTfobia dificulta a coleta de 
dados sobre o tema, pois gera escassez e imprecisão de dados 
oficiais sobre crimes com motivações LGBTfóbicas. A falta de 
tipificação é um grande obstáculo para a obtenção de 
informações que auxiliariam na formulação de políticas públicas na 
defesa de direitos de populações vulneráveis.

 Projetos de Lei 

Em 2006 a deputada Iara Bernardi propôs na Câmara dos 
Deputados o Projeto de Lei 122/2006, que criminaliza a a homofobia 
equiparando-a aos crimes de racismo. Entretanto, o projeto foi 
arquivado em 2014, sem avaliação.

Em 2016, movimentos sociais de defesa dos direitos LGBT 
alcançaram mais que o dobro das assinaturas necessárias para 
propor a SUG 5/2016 no Senado Federal, que criminaliza a 
discriminação por orientação sexual ou identidade de gênero. Essa 
sugestão legislativa está atualmente aguardando avaliação pela 
Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa.



 Posição do MPF sobre a criminalização da homofobia

A Procuradoria Geral da República  já se posicionou mais de 
uma vez no Mandado de Injunção 4.733/DF pela 
criminalização da homofobia e transfobia, equiparando-os 
ao  crime de racismo. (Parecer nº 4.414/2014-
AsJConst/SAJ/PGR e 214.146/2016-AsJConst/SAJ/PGR). 

O MPF apontou nessas manifestações que a homofobia e a 
transfobia constituem grave violação do direito fundamental 
de liberdade de orientação sexual e identidade de gênero, 
com carência de lei penal que seja suficiente para evitar 
essas violações. 

Indicou também que essas normas já existem em diversos 
países, sendo um compromisso internacional previsto em 
documentos da Organização das Nações Unidas e da 
Organização dos Estados Americanos,  além de ser desde 
2002 um compromisso oficial do Estado brasileiro, conforme 
o Plano Nacional de Direitos Humanos.



 Relatório de Violência Homofóbica no Brasil – anos de 
2011, 2012 e 2013

A Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República 
apresentou três versões do “Relatório sobre violência homofóbica 
no Brasil”, sendo a última delas referente ao ano de 2013 mas 
publicada em 2016, elaborados a partir informações 
consolidadas especialmente a partir de denúncias provenientes 
do Disque Direitos Humanos (Disque 100).

No ano de 2013 foram notificadas 1.965 denúncias de 
violações relacionadas à população LGBT. Desse total:

40,1% são violências psicológicas;

36,4% são de discriminação;

14,4% violências físicas.



 Pesquisa Nacional sobre o Ambiente Educacional no 
Brasil 2015: as experiências de estudantes LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais).

Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Lésbicas, 
Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT) e pelo Grupo 
Dignidade, com apoio da Universidade Federal do Paraná 
(UFPR). A pesquisa foi respondida via internet por 1016 
estudantes LGBT, de todos os estados brasileiros e do Distrito 
Federal (com exceção do Tocantins), com idade entre 13 e 21 
anos, entre dezembro de 2015 e março de 2016. 

Percepção de segurança na escola: 60% das/dos 
estudantes LGBT se sentiram inseguros na escola no 
último ano. 

Agressões Verbais: 72,6%  das/dos estudantes LGBT 
foram verbalmente agredidos/as por causa de sua 
orientação sexual e 68% em razão de sua 
identidade/expressão de gênero.

Agressões Físicas: 24,6% das/dos estudantes LGBT 
sofreram violência física devido à sua orientação sexual 
e 10,3% devido à sua identidade/expressão de gênero. 



 Outras informações sobre LGBTfobia no Brasil:

Segundo levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), 
até o início do mês de maio de 2017, 117 pessoas lésbicas, gays, 
bissexuais e transexuais (LGBT) foram assassinadas no Brasil devido à 
discriminação à orientação sexual.

Em 2016, o GGB registrou 343 homicídios de pessoas LGBT, dos/das 
quais 173 eram gays (50%), 144 travestis e transexuais (42%), 10 
lésbicas (3%), 4 bissexuais (1%) e 12 heterossexuais que se relacionam 
com travestis e transexuais (4%).

Segundo a União Nacional LGBT, a expectativa de vida de uma 
pessoa travesti ou transexual no Brasil é de apenas 35 anos, 
enquanto a média da população em geral é de 75,5 anos, de 
acordo com informações divulgadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 



 Segundo a Secretaria de Estado da Segurança 
Pública (SESP-PR), entre 2013 a 2017 foram 
registrados um total de 775 boletins de ocorrência 
com o marcador de homofobia no Paraná.  

LGBTfobia no Paraná



Políticas Públicas de 
Enfrentamento à 

LGBTfobia



No Brasil, o cenário de violência contra pessoas 
LGBT se agrava a cada ano. Os dados são 
alarmantes e indicam a necessidade de 
políticas públicas eficazes e permanentes para 
reverter esse quadro e, assim, garantir 
cidadania e direitos à população LGBT. 

Essa políticas públicas são reforçadas ou 
promovidas por instituições e campanhas 
capazes de mobilizar os cidadãos e divulgar 
adequadamente os direitos das pessoas LGBT. 
A seguir serão expostas algumas delas.



“Brasil sem Homofobia”

 O programa “Brasil sem Homofobia” 
foi lançado em 2004, a partir de uma 
série de discussões entre o Governo 
Federal e a sociedade civil 
organizada (Organizações Não-
Governamentais, entre outras), com o 
objetivo de promover a cidadania e 
os direitos humanos de lésbicas, gays, 
bissexuais, travestis e transexuais 
(LGBT), a partir da equiparação de 
direitos e do combate à violência e à 
discriminação.



O Programa “Brasil sem Homofobia” é constituído de 
diferentes ações voltadas para:

a) apoio a projetos de fortalecimento de instituições 
públicas e não-governamentais que atuam na 
promoção da cidadania homossexual e/ou no combate 
à homofobia;

b) capacitação de profissionais e representantes do 
movimento homossexual que atuam na defesa de 
direitos humanos;

c) disseminação de informações sobre direitos, de 
promoção da auto-estima homossexual; e

d) incentivo à denúncia de violações dos direitos 
humanos do segmento LGBT.



 Em 2012, a Secretaria de Estado da Segurança Pública (SESP-PR) 
implantou no sistema de registro de Boletim de Ocorrência, o campo 
de preenchimento obrigatório sobre a existência de motivação 
homofóbica em crimes. 

 Em maio de 2017, o Ministério Público do Paraná (MP-PR) incluiu no 
sistema Pro-MP o campo de preenchimento relacionado aos crimes 
motivados por discriminação em razão de orientação sexual ou 
identidade de gênero. Tal medida se faz necessária para a superação 
da realidade de subnotificação das violências com motivação 
homofóbica, bem como para a orientação de políticas públicas 
voltadas à população LGBT. 

Enfrentamento à LGBTfobia no Paraná



 Núcleo LGBT – CAOP Direitos Humanos – Ministério 
Público

Em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana 
e da igualdade, e considerando a exclusão social da 
população LGBT, no dia 29 de janeiro de 2014, foi criado 
pela Resolução nº 0269/2014-PGJ o Núcleo de Promoção 
dos Direitos de Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais 
do Ministério Público do Estado do Paraná.

Esse núcleo auxilia e promove de variadas formas a 
proteção dos direitos da população LGBT no Paraná, de 
acordo não apenas com o ordenamento brasileiro como 
também com a legislação internacional de Direitos 
Humanos sobre orientação sexual e identidade de 
gênero.



 Grupo de Trabalho LGBT – Secretaria de Segurança Pública – 
SESP

O Grupo de Trabalho de Segurança Pública no âmbito da população 
de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais tem caráter 
consultivo e propositivo, identificando e discutindo estratégias 
relacionadas à questões de segurança pública da população LGBT no 
Estado do Paraná, articulando o poder público estatal com grupos da 
sociedade civil.

O GT foi criado em 10 dezembro de 2015 no âmbito da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária, por meio 
da Resolução 379/2015. As reuniões ocorrem mensalmente, com 
representantes das Polícias Militar, Civil e Científica, do Corpo de 
Bombeiros, do departamento de Execução Penal, e da SEJU. Ainda, 
um(a) representante do Ministério Público do Estado do Paraná, um(a) 
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Paraná, além de 4 
(quatro) representantes de entidades da sociedade civil da área de 
defesa e promoção dos direitos LGBT.



 Delegacia de Vulneráveis

O Paraná é um dos primeiros estados do Brasil a ter um setor da 
Polícia Civil especializado no atendimento de vítimas de crimes 
de ódio, com tendo sua criação fomentada pelo CAOP de 
Proteção aos Direitos Humanos do MP-PR, pela Secretaria de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 
República e pela OAB-PR, 

O Núcleo de Vulneráveis, instalado junto à Delegacia de 
Proteção à Pessoa em Curitiba, objetiva oferecer um 
tratamento mais adequado e humanizado à população 
vulnerável e evitar que esse tipo de crime seja registrado como 
outros mais brandos, como comumente ocorre hoje. 
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