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Resumo: A pesquisa em andamento trata do entendimento das equipes multiprofissionais, 
compostas por Assistentes Sociais, Psicólogas, Educadoras Sociais e outros profissionais 
sobre a população LGBT atendida nos Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) 
no município de Paranavaí/PR. Através da pesquisa qualitativa pretende-se conhecer a 
concepção dos/as profissionais sobre a população LGBT, esclarecer aspectos relacionados 
a essa população, bem como, definir identidade de gênero, o que é sexo biológico e social, 
orientação sexual e as formas de violências que abrangem este meio. Resultados parciais 
demonstram que a violência homofóbica no Brasil é uma realidade que precisa ser 
enfrentada. 
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Abstract: The ongoing research is the understanding of multidisciplinary teams, made up of 
Social Workers, Psychologists, Social Educators and other professionals about the LGBT 
population served in the Social Assistance Reference Centres (CRAS) in the city of 
Paranavaí/PR. Through qualitative research aims to know the design of / professional about 
the LGBT population, clarify aspects related to this population and to define gender identity, 
which is biological and social gender, sexual orientation and forms of violence that cover this 
medium. Partial results show that homophobic violence in Brazil is a reality that must be 
addressed. 

Key-words: Sexual Diversity; LGBT; Homophobic violence; 
Sexual orientation. 

AREA TEMÁTICA: Gênero, Direitos Humanos, Políticas Públicas e Diversidade. 

INTRODUÇÃO 

A motivação para realização da pesquisa sobre a população LGBT no município de 

Paranavaí-PR sob a ótica das equipes multiprofissionais dos Centros de Referência da 

Assistência Social foi originada a partir da participação da acadêmica no Grupo de Pesquisa 

Gênero, Trabalho e Políticas Públicas da UNESPAR – Campus Paranavaí, onde são 

realizadas discussões sobre gênero e questões relacionadas, tais como a diversidade 

sexual e suas especificidades. 

A pesquisa que faz parte do Programa de Bolsas de Iniciação Científica (PIBIC) da 

Fundação Araucária encontra-se em processo de desenvolvimento. No entanto, as leituras e 

revisões bibliográficas dos textos vêm permitindo esclarecimentos para a própria 

pesquisadora, em conjunto com as respectivas professoras orientadoras, que de fato tem 
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ampliado a compreensão sobre essa temática que ainda é pouco pesquisada no âmbito 

acadêmico e fora dele. 

Sucintamente, cabe esclarecer que a diversidade se constitui nas distintas possibilidades de 

expressão e vivência social das pessoas, dadas por aspectos de gênero, sexo, faixa etária, 

raça/cor, etnia e outros. Especificamente sobre a homossexualidade, Prado e Machado 

(2012, p. 28) consideram que é “[...] mais que o comportamento sexual entre pessoas do 

mesmo sexo, é mais que a orientação do desejo sexual para as pessoas do mesmo sexo, e 

é mais que nutrir afetos por pessoas do mesmo sexo”. Ainda, segundo os autores “vivenciar 

nossa sexualidade é um movimento imperativo em nossas vidas, e isto tem profundas 

ressonâncias na construção das nossas identidades” (PRADO, MACHADO, 2012, p. 29). 

Cabe destacar que Louro (2009) trabalha com a categoria heteronormatividade e esclarece 

que, historicamente, estabeleceu-se uma norma para controlar as condutas ditas normais, 

baseadas em relações de poder, em que a referência está pautada no homem 

heterossexual, branco, cristão, urbano e de classe média. Todos aqueles que não se 

encaixam nesse padrão são denominados “outros”, que serão definidos em contraponto ao 

modelo. A heteronormatividade, que se define por uma norma compulsória à 

heterossexualidade, está apoiada na ligação entre sexo, gênero e expressão da sexualidade  

MÉTODO/ABORDAGENS 

A natureza da pesquisa é essencialmente qualitativa, pois através do estágio realizado pela 

aluna pesquisadora em um dos CRAS, vem ocorrendo a observação participante e será 

possível a realização de entrevistas com os/as profissionais mencionados/as.  

Martinelli (1999) pondera que a pesquisa qualitativa busca interpretações dos sujeitos, 

trazendo à tona o que os participantes da pesquisa têm a dizer a respeito do que está sendo 

pesquisado. “A realidade do sujeito é conhecida a partir dos significados que por ele lhe são 

atribuídos” (MARTINELLI, 1999, p. 23).  

Martinelli (1999) argumenta que “[...] não é o número de pessoas que vai prestar a 

informação, mas o significado que esses sujeitos têm em função do que estamos buscando 

com a pesquisa” (MARTINELLI, 1999, p. 24).  Portanto, não se trata de uma pesquisa com 

grande número de sujeitos pesquisados, mas, com quantidade suficiente para a apreensão 

e elaboração da análise dos resultados obtidos. 

RESULTADOS 

Como parte dos resultados obtidos, é pertinente ressaltar que no ano de 2013, a Secretária 

Nacional de Direitos Humanos, publicou relatório retratando a violência homofóbica no 

Brasil. O documento foi produzido com bases em denúncias ao Poder Público Federal, em 

relação à violação dos direitos humanos da população LGBT.  
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A partir do relatório citado, foi possível compreender a necessidade de políticas públicas e 

leis voltadas à população LGBT para esclarecimento de questões relacionadas à violação 

dos direitos humanos e também para a criação de mecanismos de combate a esse tipo de 

violência. Foram expressas no relatório, as principais formas de violência homofóbica, os 

Estados onde essa ocorreu com mais frequência, quem são os suspeitos/agressores na 

maioria dos casos e os índices de violência homofóbica nos Estados, inclusive no Paraná, 

estado em que se encontra o município de Paranavaí.  

A partir do levantamento realizado em 2012 em âmbito nacional para a elaboração do 

relatório, foi divulgado nos principais meios de comunicação que ocorreram 511 casos de 

violação contra a população LGBT, tendo 511 vítimas e 474 suspeitos/agressores, entre as 

denúncias registradas teve-se 310 casos de homicídios.  

No estado do Paraná o disque denúncia (Disque 100) está em 11o lugar do Ranking, com 

182 denúncias registradas por habitante em relação a 370 casos de violação a população 

LGBT e a cada 100 pessoas 1,74 denúncia. Cabe ressaltar que no ano de 2012, ocorreu um 

aumento de 167% em relação a 2011 e as violações mais registradas são de violência 

psicológica com 147, discriminação com 142 e violência física com 53.  

A partir dos resultados parciais é possível considerar a importância da pesquisa, pois os 

CRAS atendem diariamente essa população nos diferentes territórios de abrangência onde 

estão localizados.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É pertinente ressaltar que se pretende socializar os resultados da pesquisa em diferentes 

espaços e também publicá-los para dar visibilidade não só às questões que envolvem a 

temática, mas também para reafirmar o reconhecimento da diversidade sexual e dos direitos 

da população LGBT. 
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