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FICHA INFORMATIVA SOBRE
MULHERES LÉSBICAS, GAYS, BISSEXUAIS,
TRANSGÊNERO, INTERSEXO
E QUEERS (LGBTIQ+)
Quem são as mulheres LGBTIQ+? Princípios Básicos
As mulheres LGBTIQ+ geralmente enfrentam formas
combinadas de violência, estigma e discriminação que
são semelhantes e distintas daquelas enfrentadas por
mulheres que não são LGBTIQ+. Elas podem ser
atingidas tanto por serem mulheres quanto com base
em sua orientação sexual, identidade de gênero,
expressão ou características sexuais. As mulheres
LGBTIQ+ muitas vezes também enfrentam
discriminação e exclusão com base em outras
características, como idade, cor da pele, religião, etnia,
nacionalidade, status de migração e deﬁciência.
A luta pelos direitos humanos das mulheres LGBTIQ+
é parte integrante da luta pelos direitos das mulheres.
Os objetivos feministas de justiça e igualdade de
gênero só podem ser alcançados se todas as mulheres
– incluindo mulheres LGBTIQ+ – forem incluídas, como
integrantes de um movimento feminista amplo e
interseccional de direitos humanos.

Criminalização
As relações consensuais entre mulheres do mesmo
sexo ainda são criminalizadas em pelo menos 42
países ao redor do mundo, resultando na prisão e
detenção arbitrária de mulheres lésbicas, bi e queers.
As mulheres trans são criminalizadas e enfrentam
prisões e processos arbitrários em vários países do
mundo com base em várias leis, incluindo aquelas que
criminalizam relações consensuais entre pessoas do
mesmo sexo, o chamado “travestimento” ou
“cross-dressing”, trabalho sexual e outras legislações
muitas vezes vagas.
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22%
dos países ao redor do mundo
ainda criminalizam relações
sexuais consensuais
entre mulheres do
mesmo sexo

Violência,
assassinatos,
tortura e
maus-tratos
Apesar da falta de investimento na
coleta de dados sobre violência e
assassinatos de mulheres LGBTIQ+
além de signiﬁcativa
subnotiﬁcação, as evidências
disponíveis são alarmantes. A
violência é comum em espaços
públicos e privados, ambientes de
saúde, locais de detenção,
emergências humanitárias, zonas
de conﬂito e outros ambientes.
A violência perpetrada por
entidades governamentais inclui
violência física e sexual, assédio,
tortura e tratamento desumano e
degradante que pode incluir
açoitamento público. A violência
também é generalizada dentro do
ambiente familiar e das
comunidades locais.
Numerosos relatórios
documentaram que lésbicas são
alvo do chamado “estupro
corretivo”. As lésbicas também

enfrentam outras formas de
violência física, verbal e sexual
como formas de punição por
serem percebidas como pessoas
que desaﬁam as normas sexuais e
de gênero. No Reino Unido, 21%
das lésbicas já sofreram crime de
ódio devido a sua orientação
sexual. Mulheres lésbicas e
bissexuais também enfrentam
altos riscos de gravidez forçada e
ataques com ácido.
De acordo com um estudo nos
EUA, quase metade das mulheres
bissexuais relatam terem sofrido
estupro, um número três vezes
mais alto do que outras mulheres.
Elas também são duas vezes mais
propensas do que as mulheres
heterossexuais a sofrer violência
dos seus parceiros íntimos.
Setenta e cinco por cento relatam
terem sofrido outras formas de
violência sexual. Mulheres
bissexuais no Japão, Malásia,
Paquistão e Filipinas também
relatam que a violência sexual e
intrafamiliar é uma grande
preocupação.
Mulheres trans são regularmente
submetidas à esterilização forçada
ou compulsória e outros
procedimentos médicos
indesejados como requisito para
poderem ter o seu gênero
legalmente reconhecido. As
mulheres trans também
enfrentam níveis particularmente
altos de violência e assassinato,
com mulheres trans negras e
proﬁssionais do sexo sendo
grupos especialmente vulneráveis.
Isso muitas vezes permanece
grosseiramente subnotiﬁcado
devido ao registro do gênero de
forma diferente da que a pessoa se

identiﬁca. Quase metade dos
assassinatos de lésbicas, gays,
bissexuais e trans documentados
pela Comissão Interamericana de
Direitos Humanos em 2013-2014
foram de mulheres trans.
Mulheres e meninas intersexo são
frequentemente submetidas a
cirurgias e procedimentos médicos
não consensuais ou medicamente
desnecessários na infância, o que
pode causar sofrimento físico e
psicológico grave e de longo prazo.
Meninas com traços intersexo
também correm o risco de serem
mortas, com casos documentados
de infanticídio de bebês intersexo
na África Oriental e Meridional e
no sul da Ásia.
Há impunidade generalizada para
crimes cometidos contra mulheres
LGBTIQ+. A revitimização nas mãos
de agentes policiais é comum, e o
acesso à justiça é diﬁcultado por
estereótipos prejudiciais
enfrentados no sistema Judiciário.
As mulheres LGBTIQ+ também
enfrentam exclusão e atitudes
discriminatórias ao tentar acessar
abrigos seguros e apoio às
vítimas/sobreviventes de violência.
Pesquisas dos EUA mostram que
meninas lésbicas e bissexuais
enfrentam ameaças frequentes de
violência sexual por parte de seus
colegas de classe. Estudantes trans
e não conformes de gênero
também enfrentam abuso físico ou
verbal ao acessar banheiros e
muitas vezes são impedidas de
participar de atividades de aula e
esportes segregados por gênero.
As mulheres LGBTIQ+ enfrentam
altos níveis de discurso de ódio e
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incitação à violência, tanto por
serem mulheres quanto devido a
sua orientação sexual, identidade
de gênero, expressão de gênero e
características sexuais. O discurso
é perpetuado tanto oﬄine quanto
online por membros do público,
bem como por líderes políticos,
religiosos e outros líderes
comunitários. Poucos países
tomaram medidas para prevenir e
enfrentar esse fenômeno, que
alimenta a violência e a
discriminação contra mulheres e
meninas LGBTIQ+ e, em particular,
mulheres defensoras dos direitos
humanos.

Discriminação
As mulheres LGBTIQ+ enfrentam
altos níveis de discriminação ao
acessarem a educação, emprego,
moradia, saúde, esportes e no
acesso à justiça. Ainda assim,
apenas um terço dos países do
mundo protege as pessoas da
discriminação com base na
orientação sexual, apenas um
décimo dos países do mundo
protege as pessoas trans da
discriminação com base na
identidade de gênero e menos de
um em cada vinte protege as
pessoas intersexo de
discriminação.
Discriminação e assédio no local
de trabalho são comumente
sentidos por mulheres LGBTIQ+.
Um estudo feito na Indonésia
revelou que mais de 80% dos
entrevistados não se sentiriam à
vontade trabalhando com uma
chefa ou colega lésbica. Sessenta e
seis por cento das mulheres
lésbicas e bissexuais que
participaram da pesquisa na
Europa não se sentiam à vontade

para assumir sua orientação
sexual no trabalho. Estudos
também sugerem que as mulheres
trans enfrentam altos níveis de
discriminação e exclusão no local
de trabalho, ganhando
signiﬁcativamente menos e
enfrentando altos índices de
desemprego.

Apenas 1/10 países
protege pessoas trans
de discriminação
Os ambientes educacionais são
muitas vezes hostis e
discriminatórios em relação às
meninas LGBTIQ+. Muitas escolas
têm políticas, regulamentos,
currículos e materiais didáticos
discriminatórios. Um estudo da
União Europeia revelou que 80%
das crianças em idade escolar
ouviram comentários negativos ou
presenciaram condutas negativas
direcionadas a colegas de escola
percebidas como lésbicas, gays,
bissexuais ou trans. Um estudo
sul-coreano destacou que tanto
professores como alunos
costumam intimidar estudantes
percebidos como não
heterossexuais. Além de sofrer
bullying e assédio, estudantes
intersexo submetidas a repetidas
cirurgias ou tratamentos médicos
podem acabar faltando ou
abandonando a escola como
resultado dos longos processos de
recuperação. Como resultado,
estudantes LGBTIQ+ geralmente
têm taxas de desempenho
acadêmico mais baixas ou saem da
escola menos qualiﬁcadas, o que,
por sua vez, inﬂuencia
negativamente suas perspectivas
de emprego.

Encontrar um lugar para morar
também pode ser um grande
desaﬁo devido a atitudes
discriminatórias. Um estudo
realizado na África Oriental mostra
que despejos ou recusa de
acomodação são comumente
baseados na orientação sexual,
identidade ou expressão de
gênero percebido das mulheres.
Na Europa, uma pesquisa realizada
pela Fundamental Rights Agency
indica que 32% das mulheres
lésbicas e bissexuais pesquisadas
aﬁrmaram que tinham diﬁculdade
em encontrar moradia devido a
discriminação. Um estudo do
Nepal mostra que as mulheres
trans correm maior risco de ﬁcar
sem-teto. Jovens LGBTIQ+ são
especialmente afetadas pela falta
de moradia devido à dependência
econômica e dependência em
redes familiares e comunitárias
que muitas vezes são hostis.
Mulheres LGBTIQ+ enfrentam
discriminação, estigma e
preconceito ao acessar os
cuidados de saúde. Como
resultado da discriminação,
estigma, violência e preconceito
que enfrentam, as mulheres
lésbicas são menos propensas a
ter acesso ao tratamento
preventivo do câncer, e as
mulheres trans correm mais risco
de transmissão de HIV, saúde
mental precária e suicídio, e
provavelmente terão menos
acesso a planos de saúde. Um
estudo realizado nos EUA mostra
que 24% das mulheres trans
relataram ter tratamento igual
negado por parte de médicos ou
hospitais. As mulheres intersexo
acessam cuidados de saúde de má
qualidade, enfrentam violência
institucional e muitas vezes não
têm acesso aos seus registros
médicos. Em alguns casos, os
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planos de saúde não cobrem
necessidades médicas que podem
salvar a vida de mulheres
intersexo e transexuais.

entrevistadas na África, 26% na
Ásia e 20% na América Latina e no
Caribe considerando-a muito
comum.

Mulheres lésbicas, gays, bi, trans e
queer são regularmente
submetidas às chamadas “terapias
de conversão”, que são antiéticas e
buscam alterar à força a
orientação sexual e identidade ou
expressão de gênero, causando
grandes danos físicos e
psicológicos. Um estudo mundial
realizado em 2019 mostrou que a
terapia de conversão era
prevalente, com 28% das

Menos de 1/20 países
protege pessoas
intersexo
de discriminação
Mulheres e meninas trans
enfrentam barreiras no esporte
escolar, amador e de ponta. Isso
inclui regulamentos esportivos

restritivos, regras e práticas que
exigem procedimentos médicos ou
de outros tipos para participar,
além de intimidação e restrições
ao uso de banheiros ou vestiários
separados por sexo. Mulheres com
traços intersexo foram
desqualiﬁcadas e humilhadas
devido a regulamentações
discriminatórias de elegibilidade
introduzidas por órgãos dirigentes
de atividades desportivas, usadas
para atingir mulheres, e
particularmente mulheres negras
que são percebidas como não
ajustadas a certos estereótipos de
gênero de feminilidade.

AJA AGORA!
Eduque-se sobre as experiências de mulheres e
meninas LGBTIQ+, os problemas especíﬁcos e
preocupações que elas enfrentam.

Respeite a privacidade dos outros e não faça
suposições sobre orientação sexual, identidade
ou expressão de gênero e características sexuais.

Certiﬁque-se de que você e aqueles ao seu
redor tenham tolerância zero a estereótipos de
gênero e estigmas sobre mulheres LGBTIQ+ e
mulheres em geral.

Compartilhe nosso conteúdo online e nas mídias
sociais para divulgar o assunto entre seus amigos
e redes sociais.

Posicione-se e denuncie a violência e
discriminação contra as mulheres LGBTIQ+.

Celebre e reaﬁrme as mulheres LGBTIQ+ em sua
comunidade e apoie as organizações locais de
mulheres LGBTIQ+.
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GOVERNOS DEVEM:
Adotar medidas que visem proteger todas as
mulheres da violência e da discriminação,
independentemente da orientação sexual,
identidade de gênero e características sexuais.
Investigar, processar e remediar atos de violência
e discriminação contra mulheres LGBTIQ+ e
pessoas que defendem seus direitos, e
responsabilizar os perpetradores.

9

Garantir que todas as pessoas – incluindo
mulheres trans – possam ter o reconhecimento
legal de sua identidade de gênero com base na
autoidentiﬁcação e por meio de um procedimento
administrativo simples, sem pré-condições
abusivas, como atestado médico, diagnóstico,
tratamento, cirurgia ou divórcio.

10

Garantir que pessoas intersexo – incluindo
mulheres intersexo – tenham acesso a
procedimentos facilitados para alterar
marcadores de sexo e/ou gênero em documentos
oﬁciais com base na autodeterminação, sem
exigências abusivas.

11

Sensibilizar e educar os proﬁssionais de saúde
sobre as necessidades especíﬁcas de saúde das
mulheres LGBTIQ+ e garantir que as mulheres
LGBTIQ+ tenham acesso a serviços de saúde
seguros e não discriminatórios, e que abordem
suas demandas especíﬁcas, incluindo sua saúde e
direitos sexuais e reprodutivos.

12

Fornecer educação abrangente sobre gênero e
sexualidade baseada em direitos humanos que
seja inclusiva para mulheres LGBTIQ+.

13

Proibir cirurgias e procedimentos medicamente
desnecessários que alteram características
sexuais de crianças intersexo, incluindo meninas
com variações intersexo, proteger sua integridade
física e respeitar sua autonomia.

14

Proteger e promover a liberdade de expressão,
reunião pacíﬁca e associação das mulheres LGBTIQ+.

15

Apoiar organizações de mulheres LGBTIQ+ e
garantir que elas participem das decisões sobre
legislação e políticas que afetem seus direitos,
inclusive sobre igualdade de gênero e
empoderamento das mulheres.

16

Apoiar a coleta segura de dados detalhados sobre
a situação das mulheres LGBTIQ+, inclusive em
relação à pobreza, emprego, moradia, saúde,
educação, esportes, imigração e acesso a serviços
públicos.

Garantir que as mulheres LGBTIQ+ sobreviventes
de violência tenham acesso a abrigos e espaços
de apoio inclusivos e não discriminatórios.
Revogar leis que criminalizam a conduta sexual
consensual entre pessoas do mesmo sexo, as leis
que criminalizam mulheres trans e outras leis
usadas para prender, punir, deter, assediar ou
discriminar mulheres e pessoas em geral,
inclusive com base em sua orientação sexual e
identidade ou expressão de gênero.
Proibir a discriminação com base na orientação
sexual, identidade ou expressão de gênero e
características sexuais e adotar políticas
antidiscriminatórias que incluam mulheres
LGBTIQ+, inclusive na educação, saúde, emprego,
moradia e serviços públicos.
Treinar as autoridades policiais e judiciais sobre
como tratar as mulheres LGBTIQ+ com dignidade
e respeito, como fornecer proteção efetiva e
acesso a remediação e como combater
estereótipos e preconceitos de gênero.
Realizar campanhas de educação pública para
combater as causas profundas da violência e
discriminação contra as mulheres LGBTIQ+,
incluindo normas e estereótipos de gênero
negativos e prejudiciais.
Promulgar legislação e políticas que enfrentem o
discurso de ódio e os crimes de ódio com base na
orientação sexual, identidade de gênero e
características sexuais.

