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Conclusão do levantamento é que o paulistano é mais favorável às questões ligadas aos LGBTs
quando elas acontecem 'longe' do entrevistado

4 em cada 10 paulistanos são contra
beijos e abraços entre LGBTs em
espaços públicos

Juliana Diógenes, O Estado de S.Paulo

22 Maio 2018 | 10h00

Quatro em cada 10 paulistanos são contrários à demonstração de afeto, como beijos e abraços, entre
homossexuais em locais públicos. Uma pesquisa inédita da Rede Nossa São Paulo, lançada nesta terça-
feira, 22, mostra que quando o assunto é convivência íntima com casais do mesmo sexo, os moradores
da capital paulista ainda apresentam resistência. 

A conclusão do levantamento é que o paulistano é mais favorável às questões ligadas aos LGBTs quando
elas acontecem "longe" do entrevistado. Somente 22% dos moradores de São Paulo apoiam que pessoas
do mesmo sexo demonstrem afeto, como beijos e abraços, em locais públicos. Já 43% são contrários e
30% não são a favor nem contra. 

+++ A cada 19 horas, uma pessoa LGBT é assassinada ou se suicida no Brasil

O resultado é semelhante à demonstração de afeto na frente de familiares: 38% dos entrevistados
rejeitam e 23% se declaram a favor. Entre os que não são a favor nem contra, há 33% em todos os
aspectos analisados no âmbito íntimo, a favorabilidade à convivência íntima é mais acentuada entre
jovens mais escolarizados e com maior renda. 

Moradores da capital paulista ainda apresentam resistência a convivência íntima com casais do mesmo sexo Foto:
Nelson Almeida/AFP

http://emais.estadao.com.br/blogs/familia-plural/a-cada-19-horas-uma-pessoa-lgbt-e-assassinada-ou-se-suicida-no-brasil/
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O estudo Viver em São Paulo, com foco em diversidade sexual, revela ainda que são nos espaços e no
transporte públicos que os paulistanos mais afirmam ter vivido ou presenciado casos de preconceito de
gênero ou orientação sexual. Em espaços públicos, 51% relataram já ter visto ou vivido situações de
homofobia - já no transporte público, 46%.  

+++ Denúncias de homicídios contra LGBTs mais que dobram em 2017

Segundo o coordenador geral da Rede Nossa São Paulo, Jorge Abrahão, não havia dados em relação à
temática LGBT especificamente na cidade de São Paulo. Com o estudo, será possível criar ano a ano
uma série histórica sobre a relação do paulistano com a população homossexual.

+++ Solidão afeta idosos LGBT

Abrahão diz que a pesquisa aponta para uma "relativa hostilidade" da cidade aos LGBTs. Ele destaca as
situações de preconceito no transporte público. 

"Se 5 em cada 10 paulistanos já tiveram de algum maneira contato com situação de preconceito, isso
significa seis milhões de pessoas. Serve de alerta que o transporte público seja um vetor que sempre
apareça. Quando pesquisamos situações de assédio sexual com mulheres, o transporte público também
surge como um problema do ponto de vista da segurança", afirma. "O resultado mostra que precisamos
de um transporte mais seguro e, para isso, podem ser feitas mais campanhas e mais fiscalização. Teria
um impacto muito grande na cidade".

Também quatro em cada 10 paulistanos já vivenciaram ou presenciaram situações de preconceito de
gênero ou orientação sexual em shoppings, bares, restaurantes, escolas, faculdades e comércios. O
contato com todas as situações de homofobia investigadas é mais acentuado na região norte da cidade. 

Favorabilidade. Mais da metade dos moradores de São Paulo (54%) é favorável à criação de leis de
incentivo à inclusão dos LGBTs no mercado de trabalho, a pessoas transexuais e travestis adotarem o
nome social, ou seja, o nome pelo qual preferem ser chamados(as) (53% de favorabilidade) e à adoção
de crianças por casais homossexuais (51% de favorabilidade).

Com a maior rejeição pelo paulistano, está a criação de banheiros unissex ou sem demarcação de
gênero. Enquanto 52% são contrários à ideia, somente 20% apoiam. 

Administração municipal. Cerca de 3/4 avaliam que a administração municipal tem feito pouco ou nada
para combater a violência contra a população LGBT. 

Para 46% dos entrevistados, a Prefeitura de São Paulo tem feito muito pouco para combater esse tipo de
violência e para 28% a Prefeitura não tem feito nada. Dos entrevistados, 8% afirmam que a gestão
municipal tem feito muito para garantir a segurança da população e 18% não souberam ou preferiram
não responder.

"A avaliação da Prefeitura é baixa. Há uma sensação de que poderia estar sendo feito mais. Onde mais
aparecem os preconceitos é nos espaços públicos. São lugares em que a Prefeitura está presente. É um
campo que a Prefeitura poderia estar assumindo mais o papel", afirma o coordenador da Rede Nossa
São Paulo. 

Em nota, a Prefeitura de São Paulo informa que investe em várias ações para combater a violência
contra a população LGBTI. Na manhã desta terça-feira, o prefeito Bruno Covas reafirmou a disposição
da administração municipal em "promover políticas afirmativas para todos os segmentos da população
que sofrem com preconceito e discriminação". 

Uma das iniciativas, comandada pela Secretaria Municipal de Direitos Humanos, é o aperfeiçoamento e
ampliação do programa Transcidadania, de formação educacional e profissional.

http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,denuncias-de-homicidios-contra-lgbts-mais-que-dobram-em-2017,70002314117
http://infograficos.estadao.com.br/focas/planeje-sua-vida/solidao-afeta-idosos-lgbt
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No texto, a SP Trans repudia qualquer manifestação de desrespeito ao público LGBTI no transporte
público e informa que os operadores dos veículos estão preparados para agir em caso de ocorrências.

Índice de LGBTfobia. Nesta edição da pesquisa Viver em São Paulo, foi criado um índice para classificar
a população paulistana em relação à variação da favorabilidade sobre frases ligadas à temática.

O resultado final é uma escala que varia de 0 a 1. Sendo quanto mais próximo de 0, mais favorável é o
respondente em relação aos temas LGBTs, e quanto mais próximo de 1 é o índice, mais contrário ele é. 

Na média, São Paulo alcançou o índice de 0,46 - o que representa que, de forma geral, que o paulistano
é "timidamente mais favorável" às questões LGBT.

"O índice está quase meio a meio, mostrando uma tênua tendência da população a ter maior aceitação.
Ainda estamos no meio do processo, tendo que trabalhar essas questões. Existe muito a ser trabalhado
para que possamos reduzir esses problemas", diz Abrahão. 

O perfil do grupo mais favorável a questões relacionadas à população LGBT é composto por mulheres,
mais escolarizadas, da região oeste da cidade, de religiões diversas, com renda familiar de mais de 5
salários mínimos e com idade entre 25 e 43 anos. 

Já o perfil do grupo mais contrário a questões relacionadas à população LGBT é composto por homens,
menos escolarizados, da região leste da cidade, evangélicos ou protestantes, com renda familiar de
menos de 2 salários mínimos e com mais de 55 anos. 

Foram entrevistadas 800 pessoas. A pesquisa incluiu no perfil amostral a pergunta de autodeclaração
sobre a orientação sexual dos entrevistados. O resultado aponta que 90% dos paulistanos se declaram
heterossexuais, 3% homossexuais, 2% bissexuais e 5% não sabe ou não respondeu.
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Denúncia é baseada em visitas a 19 instituições em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Distrito
Federal e em mais de 170 entrevistas com pessoas com deficiência, seus familiares, gestores de
abrigos, além de autoridades governamentais

Roberta Jansen, O Estado de S.Paulo

24 Maio 2018 | 14h13

RIO - Crianças e adultos com deficiência que vivem em instituições de acolhimento por longos períodos
enfrentam um cotidiano de isolamento, negligência, restrições físicas, terapias médicas não
consentidas, tratamento desumano e educação inadequada. A denúncia está no novo relatório da
Human Rights Watch, "Eles ficam até morrer", lançado nesta quarta-feira, 23, no Rio.

O relatório é baseado em visitas a 19 instituições em Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Distrito Federal
e em mais de 170 entrevistas com pessoas com deficiência, seus familiares, gestores de abrigos e de
outras instituições, além de autoridades governamentais. Atualmente, cerca de dez mil pessoas, entre
adultos e crianças, vivem nessas instituições no País.

"Muitas pessoas com deficiência no Brasil estão presas em instituições em condições deploráveis, sem
controle sobre suas próprias vidas", afirma Carlos Rios-Espinosa, pesquisador da divisão de direitos das
pessoas com deficiência da Human Rights Watch e autor do relatório. "O governo brasileiro deveria
garantir que pessoas com deficiência tenham o apoio que precisam para viver em sociedade, assim
como todas as outras pessoas."

É o caso de Leonardo Barcellos, de 25 anos, que tem distrofia muscular - uma deficiência que causa
perda de massa muscular e fraqueza progressiva --, e viveu durante nove anos numa instituição porque
sua mãe não tinha condições financeiras nem físicas de cuidar dele sozinha. Ele está provisoriamente de
volta à casa materna, mas, até o fim do ano, voltará para um abrigo.

"Tive que abrir mão de muitas coisas, sobretudo do convívio familiar", contou ele, que sonha em ser
cantor. "Minha mãe não tinha condições financeiras para me manter em casa, porque eu preciso de um
cuidador. Ela está com 60 anos, sofre de fortes dores na coluna e não pode lidar comigo sozinha. Eu
gostaria muito que essa política mudasse, que as pessoas com deficiência pudessem ter a opção de ficar
em casa."

Segundo o relatório, de 86 páginas, o Brasil tem uma legislação avançada sobre o tema, mas precisa
fazer ainda muito para implementá-la integralmente. A Human Rights recomenda que o governo inicie
um programa para tirar as pessoas das instituições, com o objetivo de dar um fim à segregação.

"O governo precisa garantir que as pessoas com deficiência desfrutem de direitos em igualdade de
condições com as demais pessoas, inclusive escolhendo, quando adultas, onde e com quem morar", diz
o texto. 

O relatório revela que muitas pessoas com deficiência no país são internadas quando ainda são crianças
e lá permanecem por toda a vida. A maioria das instituições visitadas não provia mais do que as
necessidades básicas de seus residentes, como alimentação e higiene, com poucas oportunidades de
contato relevante com a comunidade ou desenvolvimento pessoal. 

"Não constatamos nenhum dolo por parte dos funcionários, não se trata disso", esclareceu o
pesquisador. "Mas sim de falta de estrutura mesmo."

Durante os nove anos em que passou institucionalizado, Barcellos dividia um quarto com outros 24
homens e mulheres com deficiência. As camas eram dispostas lado a lado, sem sequer uma cortina para
separá-las, sem nenhuma privacidade. Leonardo não tinha controle algum sobre sua vida. Estava

http://tudo-sobre.estadao.com.br/human-rights-watch
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sujeito ao cronograma e às decisões da instituição até para assistir à televisão. Muitas vezes, ficava a
maior parte do tempo na cama, sem nada de relevante para fazer.

No ensino fundamental conseguiu estudar porque o município enviava um professor à instituição. Mas
como o Estado não dispõe desse programa, não pode prosseguir os estudos. Não havia quem o levasse
ao colégio e o acompanhasse durante as aulas. A situação se repete com milhares de crianças em todo o
país.

"Se o governo ajudasse mais, essas pessoas poderiam ter um lar", diz Barcellos. "Não tem coisa melhor
do que viver em família, conviver em sociedade, é o melhor para todo mundo."

O relatório revela que muitas instituições têm ambientes que lembram centros de detenção, inclusive
com grades nas portas e janelas. As condições em que as pessoas vivem são, muitas vezes, desumanas. A
maioria tinha poucos itens pessoais e, em muitos casos, compartilhavam roupas e até escovas de dente.
Alguns residentes são amarrados às camas e recebem sedativos para controle de comportamento.  

"Institucionalizar pessoas com deficiência é desumanizante", disse Carlos Ríos-Espinosa. "Existe uma
crença enraizada de que pelo menos algumas pessoas com deficiência precisam viver em instituições,
mas isso simplesmente não é verdade. Trancar as pessoas com deficiência em instituições é uma das
piores formas de exclusão e discriminação."
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