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Coordenação

Seu mandato central é o combate à pobreza.
Trabalhando ao lado de governos, iniciativa privada e sociedade civil, o PNUD conecta países
a conhecimentos, experiências e recursos, aju-

Secretaria Municipal
da Reparação

dando pessoas a construir uma vida digna e trabalhando conjuntamente nas soluções traçadas
pelos países-membros para fortalecer capacida-

O Observatório da Discriminação Racial é coor-

des locais e proporcionar acesso a seus recursos

denado pela Secretaria Municipal da Repara-

humanos, técnicos e financeiros, à cooperação

ção. Instância responsável por articular, junto às

externa e à sua ampla rede de parceiros.

instituições governamentais e não governamentais, políticas públicas de promoção da igualdade racial e que tem como missão promover, na

Assessoria de
Relações Internacionais

cidade do Salvador, a igualdade racial, a inclusão social dos afrodescendentes e a valorização
da diversidade.

A Instituição tem como objetivo promover a
imagem positiva de Salvador no exterior, atraindo investimentos e recursos de cooperação

PARCEIROS/APOIO

internacional. Por meio de suas atividades, a
Assessoria de Relações Internacionais busca
dar suporte às demais Secretarias e Autarquias

Conselho Municipal das
Comunidades Negras

Municipais, articulando parceiros internacionais
para implantação de seus Programas. Assim, a
referida Instituição articulou a parceria entre

Órgão colegiado, vinculado à SEMUR em caráter

UNFPA, PNUD, UNICEF e a SEMUR.

consultivo, parceiro no Observatório da Discriminação Racial pelo primeiro ano, participou da

Ordem dos
Advogados do Brasil

construção do Projeto desde a fase de planejamento, até sua efetivação durante o carnaval.

A Ordem dos Advogados do Brasil foi criada em

PNUD

18 de dezembro de 1930 com o objetivo de organizar uma entidade que reunisse a classe. É

O Programa das Nações Unidas para

um órgão de seleção, disciplina, cultura e de

o Desenvolvimento (PNUD) é a rede

aperfeiçoamento moral a favor da classe e da

global de desenvolvimento da Organização das

sociedade brasileira tanto em questões políticas

Nações Unidas (ONU), presente em 166 países.

como social.
Índice
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Secretaria Municipal de Saúde

um diagnóstico da participação dos Afro descendentes com relação a ocupação e renda no
carnaval de Salvador.

Tem como missão cuidar de forma integral da
saúde do cidadão em Salvador, assegurando
seus direitos e respeitando as diversidades, de

Secretaria de Justiça,
Cidadania e
Direitos Humanos

modo a conquistar o reconhecimento por parte
da sociedade, como referencia da gestão democrática, com autonomia e criatividade, na condução plena do Sistema Municipal de Saúde. Em

Secretaria Estadual que busca construir uma

2005, quando a SEMUR designou um grupo para

cultura de Direitos Humanos que assegure a

verificar o cotidiano dos negros e negras no car-

dignidade de todos os cidadãos baianos. Atra-

naval de Salvador, a SMS foi parceira da iniciativa,

vés do Comitê Estadual de Promoção da Cidada-

através da Assessoria de Promoção da Equida-

nia e Direitos Humanos de LGBT atuou em todo

de Racial em Saúde, sendo o grupo de trabalho

o processo de construção e implementação do

composto por funcionários das duas Secretarias.

Observatório 2011.

Esta parceria se manteve nos anos seguintes,
acontecendo o mesmo no ano de 2011.

Superintendência
de Políticas
para as Mulheres

Secretaria Municipal
de Serviços Públicos

Superintendência que tem por finalidade pro-

Responsável por diversos serviços no carnaval,

por, acompanhar e desenvolver políticas muni-

como iluminação, colocação de sanitários quí-

cipais de promoção da equidade de gênero de

micos, limpeza de ruas, bem como, disponibi-

modo a elevar a cidadania das mulheres e m Sal-

lizar Guardas Municipais, através da SUSPREV.

vador, trabalhando constantemente no desen-

Foi também parceira no Observatório realizan-

volvimento de ações articuladas com os demais

do os serviços mencionados.

órgãos da esfera Municipal. Parceira do Observatório desde o ano de 2007, quando foi cons-

Secretaria Municipal
do Trabalho Assistência
Social e Direitos do Cidadão

tatado que a situação de vulnerabilidade social
engloba duas categorias distintas, composta
por mulheres negras (gênero e etnia). A parceria levou a ampliação da ação do Observatório,

Através de parceria firmada entre os dois ór-

incluindo a violência contra a mulher, com atu-

gãos, a SETAD ficou responsável por apresentar

ação do Centro de Referência Loreta Valadares.
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Ministério Público
do Trabalho

no sentido de garantir a segurança durante o
carnaval. Serviu também de elo entre os comandantes das varias frações de tropa em-

Instituição que tem como competência elaborar

pregada no carnaval com a coordenação do

políticas e diretrizes para a geração de emprego

observatório.

e renda e de apoio ao trabalhador; modernização das relações do trabalho; fiscalização do

Centro de
Defesa da Criança
e do Adolescente

trabalho, inclusive do trabalho portuário, bem
como, aplicação das sanções previstas em normas legais ou coletivas; política salarial; formação e desenvolvimento profissional; segurança
e saúde no trabalho; política de imigração; e co-

O Centro de Defesa da Criança e do Adolescente

operativismo e associativismo urbanos.

Yves de Roussan é uma organização não-governamental que tem como missão enfrentar todas as formas e manifestações de violência con-

Ministério Público
do Estado da Bahia

tra crianças e adolescentes, sobretudo contra a
vida e a integridade física e psicológica.

O Ministério Público define-se como órgão

Sindicato dos Servidores
da Prefeitura de Salvador

constitucional autônomo, inserido entre as funções essenciais à prestação jurisdicional, incumbido de zelar pela defesa da ordem jurídica, dos
interesses sociais e individuais indisponíveis e

Fruto das articulações entre várias associações

do próprio regime democrático.

de funcionários da Prefeitura, tem cerca de 16 mil
associados e com 20 anos de existência, tornou-se um sindicato de grande representatividade.

Núcleo de Religiões
de Matriz Africana - PM /BA

Defensoria Pública
do Estado da Bahia

É uma entidade criada no âmbito da Polícia
Militar do Estado da Bahia para congregar policiais militares e servidores civis adeptos de

Incumbe a esta prestar assistência jurídica em

Religiões de Matriz Africana. Apoiou o Obser-

todos os graus às pessoas que não podem pagar

vatório divulgando suas ações na cidade, de-

pelos serviços de um advogado. Esteve presen-

sempenhando, também, a função de obser-

te durante todos os dias do carnaval nos postos

vador e atuando ainda na Base Operacional,

do Observatório.
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Delegacia Especial
de Defesa da Mulher

ais com o Estado e com a Sociedade, por meio
da conscientização dos seus direitos e deveres e
articulando-se com outros Movimentos (Negro,

Delegacia especializada em atendimento a mu-

Mulheres) visando fortalecer as ações e redução

lheres vítimas de violência. Pelo terceiro ano

dos preconceitos, discriminação e homofobia.

parceira do Observatório, realizou plantões durante o carnaval, na base operacional da ladeira

Grupo Gay da Bahia

de São Bento.

Grupo Gay da Bahia é a mais

Fórum Baiano LGBT

antiga associação de defesa dos direitos humanos
dos homossexuais no Brasil, fundado em 1980, é

O Fórum Baiano de Grupos LGBT nasceu da

uma entidade guarda – chuva que oferece espa-

necessidade de construir a unidade do movi-

ço para outras instituições da sociedade civil que

mento das lésbicas, gays, bissexuais, travestis

trabalham em áreas similares, especialmente no

e transexuais do Estado da Bahia e tem como

combate a homofobia, prevenção ao HIV e AIDS.

objetivo, articular as diversas iniciativas localizadas, fortalecer e ampliar a luta contra o pre-

Força Sindical

conceito e homofobia.

É uma organização sindical brasileira de traba-

Lesbibahia

lhadores, criada em 1991, com o objetivo de fazer frente a outra central já existente, que era

Coletivo de Lésbicas e Mulhe-

ligada ao PT. A organização está pautada na ca-

res Bissexuais da Bahia, fundado em agosto de

pacidade de negociação e responsabilidade com

2008, inicialmente como articulação na cidade de

a ação sindical e o pluripartidarismo.

Salvador e tornado-se um Coletivo em 2011, com
o objetivo de discutir as demandas de lésbicas e

Fundo de População
das Nações Unidas - UNFPA

mulheres bissexuais dentro do segmento LGBT.

Pro Homo

O Fundo das Nações Unidas é uma agência de cooperação internacional para o desenvolvimento

Organização não governamental que promove

que promove o direito de cada mulher, homem,

a defesa e proteção nas relações dos Homosse-

jovem e criança a viver uma vida saudável, com

xuais, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexu6

igualdade de oportunidades para todos.
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Fundo das Nações
Unidas para a Infância

visibilidade. Associou-se ao Projeto, cedendo o
espaço da frente da Faculdade de Comunicação, onde foi implantado o Posto Ondina.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância –
UNICEF - é uma instituição presente no Brasil

Salvador Card

desde 1950, liderando e apoiando algumas das
mais importantes transformações na área da in-

Sindicato das empresas de transporte de passa-

fância e da adolescência no País, como as gran-

geiros de Salvador.

des campanhas de imunização e aleitamento, a
aprovação do artigo 227 da Constituição Federal e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o

Shopping Center Lapa

movimento pelo acesso universal à educação,
os programas de combate ao trabalho infantil,

Shopping parceiro da SEMUR no

as ações por uma vida melhor para crianças,

Projeto Selo da Diversidade e que vem ao longo da

adolescentes e suas famílias.

sua existência trabalhando com questões raciais.

Secretaria de
Promoção da Igualdade

Shopping Barra
Shopping também parceiro da SEMUR no Projeto

Primeira secretaria de Estado no Brasil a tratar

Selo da Diversidade e que apoiou o Observatório.

de políticas públicas para mulheres, negras e
negros. Tem como finalidade “Planejar e execu-

Shopping
Center Piedade

tar políticas de promoção da igualdade racial e
proteção dos direitos de indivíduos e grupos étnicos atingidos pela discriminação e demais formas de intolerância, bem assim planejar e exe-

Apoiou o Projeto nas ações de divulgação, dis-

cutar as políticas públicas de caráter transversal

ponibilizando espaço no Shopping para distri-

para as mulheres”. Concedeu, em 2011, colabo-

buição e exposição de materiais publicitários,

radores que atuaram como observadores.

em período que antecedeu o carnaval.

Faculdade Social da Bahia
Instituição de nível superior, localizada em Ondina, área de grande circulação de foliões e de
Índice
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Apresentação
É com grande satisfação que apresentamos esta publicação, que registra as ações realizadas pela
Prefeitura de Salvador durante o Carnaval nos últimos sete anos, durante os quais foi criado e implementado o Observatório. Esta realização decorre de uma parceria entre a Prefeitura Municipal de
Salvador e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).
Desde março de 2011, logo após o carnaval, viemos trabalhando na concepção deste documento,
que é um instrumento de grande importância para o Movimento Negro, o Movimento de Mulheres
e o Movimento LGBT, reconhecidamente responsáveis pela luta de muitos anos, em prol de políticas
que assegurem o respeito e os direitos humanos a todas as pessoas.
Além de descrever a fase embrionária do projeto em 2005, no inicio da gestão do Prefeito João Henrique, o relatório também retrata o histórico desta política pública de 2006 a 2010, realizando ainda
um diagnóstico da última edição, em 2011. Por fim, esta análise traz como conclusão um capítulo
com proposições para aperfeiçoar o projeto e contribuir para uma maior visibilidade da Secretaria
Municipal da Reparação - SEMUR.
Tudo isto representa um grande avanço e a possibilidade de abrirmos novas frentes de diálogo, de
forma a que nos próximos anos possamos fortalecer a rede de parcerias, efetivar as mudanças necessárias, superar os obstáculos encontrados.
Gostaríamos de agradecer a todas e todos que contribuíram direta ou indiretamente com trabalho
concretizado e desejamos uma boa leitura.
Cordialmente,

Ailton Ferreira
Secretário Municipal da Reparação
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Introdução
O Observatório da Discriminação Racial, Violência Contra a Mulher e LGBT1 é uma política da Prefeitura Municipal de Salvador, por meio de sua Secretaria da Reparação (SEMUR), cujo objetivo é
mobilizar ações durante o carnaval para garantir direitos, prevenir violências e evidenciar as desigualdades expressas durante a festividade, além de fornecer subsídios para elaboração de políticas
públicas de enfrentamento ao racismo, sexismo e homofobia. Esta iniciativa é executada anualmente em parceria com órgãos da administração direta e indireta do município, secretarias do governo
do Estado, poder judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público e organizações da sociedade civil,
particularmente do movimento negro, de mulheres e LGBT. Dentre suas atividades, destacam-se
também a observação e relatoria da atuação policial, o acompanhamento da intervenção dos órgãos
de fiscalização do trabalho informal, o atendimento jurídico às vitimas de discriminação e a promoção dos blocos Afros, Afoxés, Grupos de Samba e Reggae, traçando um diagnóstico da participação
da comunidade negra durante o evento. Lançado em 2006, o Observatório passou por relevantes
transformações que o qualificaram enquanto política pública de combate às desigualdades sociais.
Em suas seis edições, o projeto teve uma sensível ampliação do foco de observação, das parcerias,
dos recursos humanos e financeiros e de sua infra-estrutura, resultando na instalação de uma unidade permanente na estação da Lapa, em 2011.
O presente relatório foi produzido com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, por meio do “Programa Interagencial de Promoção da Igualdade de Gênero, Raça e Etnia”,
que por sua vez conta com o financiamento do Fundo das Nações Unidas para o Alcance dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (MDG Fund). O documento tem como finalidade analisar as
transformações ocorridas nas sucessivas edições do observatório, avaliar a gestão, registrar as lições
aprendidas e gerar uma memória institucional, deixando recomendações para a próxima edição. As
informações foram compiladas a partir de dados e documentos disponibilizados pela equipe de coordenação do Observatório da SEMUR, de estatísticas recolhidas por meio do sistema Badauê, de relatórios dos principais parceiros, assim como de clippings de notícias dos meios de comunicação social.
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1.1. A sedimentação das bases – 2005
No ano de 2005, uma equipe composta por funcionários da SEMUR e da Secretaria Municipal de
Saúde (SMS) realizaram um diagnóstico do Carnaval, através do qual identificaram um quadro alarmante de violação aos direitos humanos da população negra, sendo registrados 3.966 casos de
vítimas de violência por agressão física, agressão por arma de fogo e arma branca, dentre as quais
2.818 (71%) eram negras.
Como consequência deste levantamento, a SEMUR promoveu o seminário “Cara Preta, Cara a Cara
pela Inclusão Racial no Carnaval”2 no qual as instituições representativas da sociedade civil clamaram por democracia nos festejos carnavalescos e propuseram, para o Carnaval de 2006, a criação
do Observatório da Discriminação Racial, em resposta à urgente necessidade de uma análise mais
sistemática e consistente de ocorrências de violência e discriminação no carnaval.
O Observatório seria, portanto, uma representação do poder público municipal na organização
da festa, com a meta principal de reduzir as desigualdades sócio-raciais. Cumprindo este direcionamento, a gestão de Salvador ofereceu uma atenção especial às pessoas que contribuem direta
e cotidianamente para a festa emprestando sua força de trabalho para o desenvolvimento da
cidade e que, no entanto, não se beneficiam do produto final do carnaval, nem como foliãs, nem
como cidadãs.
Para melhor compreender a necessidade e a função do Observatório, é necessário analisar alguns
dados gerados pelo Plano de Estruturação Físico Ambiental do Carnaval de Salvador3 (PEC), UFBA/
FAUFBA/PMS/Emtursa para o ano de 2005, do qual participam 208 blocos, sendo 24 afoxés, 60 afro,
8 alternativos, 3 índios, 38 blocos de trio, 3 especiais, 7 infantis, 23 percussão, 3 percussão e sopro,
28 samba, 11 travestidos e mais 83 blocos do Circuito Osmar, 48 do Circuito Dodô e 113 blocos do
Circuito Batatinha.
A festa envolveu 12.616 policiais militares, 2.600 policiais civis, e teve uma expectativa de mais de
550 mil turistas e 1.725 mil foliões/ãs somente no circuito/dia, gerando mais de 200 mil empregos
temporários e um faturamento de cerca de 1 bilhão de reais. Estes números merecem total apreciação, pois a maioria dos(as) trabalhadores(as) que emprestam sua força de trabalho para a realização
da festa não se beneficiam dos lucros do carnaval.
Por esta razão, neste ano, o Observatório buscou também mapear as condições de trabalho da

2 O Seminário foi realizado nos dias 26 e 27 de outubro de 2005, com a participação de gestores dos órgãos municipais e da sociedade civil, tendo como pauta principal quatro eixos temáticos: turismo, cultura e religiosidade; ocupação e renda; saúde e violência;
e financiamento no carnaval.
3 O objetivo principal deste plano foi conhecer mais a fundo o comportamento dos foliões, a sua relação com a morfologia do lugar
e as condições ambientais peculiares determinadas pela festa.
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Observadora
registrando ocorrência, 2011

Posto de Ondina, 2011

Atuação do Conselho Federal de Direitos Humanos, 2011

Cordeiro descalço, 2011
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Multidão em confronto violento, março 2011
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Busdoor divulgando o Observatório
em ônibus de Salvador, 2011

Grupo de cordeiras sem calçado
adequado, 2011

1. Histórico e evolução do observatório

população atuante no carnaval, como cordeiros4, ambulantes e catadores, por meio do acompanhamento da intervenção dos órgãos da Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) responsáveis pela
fiscalização dessas atividades.

1.2. Primeira edição – 2006
Para atender as demandas apresentadas à SEMUR no ano anterior, o Observatório foi sediado na
ladeira de São Bento, centro da folia, base principal de todas suas edições, e contou no primeiro ano
com uma estrutura dividida em quatro núcleos que ficariam responsáveis pelo registro das ocorrências, sendo estas: “ocupação e renda”; “saúde e violência”; “turismo, cultura e religiosidade”;
e “informação e comunicação”. Além dos serviços de registro, seriam disponibilizados, também de
forma gratuita, os serviços de Ouvidoria e Orientação Jurídica.
Ao ser constituído enquanto centro de referência, concentrando informações acerca dos acontecimentos do carnaval relacionados com a população negra, o Observatório estabeleceu como meta o
encaminhamento posterior de todos os casos que demandassem uma ação de instituições ligadas
ao poder público municipal ou estadual.
As atividades principais previstas para o projeto, que começavam a consolidar-se, mantiveram o mapeamento das condições de trabalho dos cordeiros, ambulantes e catadores, por meio do acompanhamento da intervenção dos órgãos da prefeitura responsáveis pela fiscalização dessas atividades
e o repasse às instituições do poder público municipal e estadual dos casos pertinentes. Incumbiu-se também de proceder à observação da ação da polícia junto aos foliões negros e foliãs negras e
à disponibilização de um espaço de acolhimento para as denúncias das vítimas de discriminação racial. Com relação ao seu papel de promoção da identidade e cultura negra, o Observatório se propôs
também a acompanhar e registrar as formas de cobertura midiática dos blocos afro e afoxés, dos
grupos de samba e reggae.
A primeira edição do Observatório acompanhou sistematicamente os circuitos oficiais do carnaval
através de uma equipe interdisciplinar e estabeleceu parcerias com órgãos que visam a melhoria das
condições de trabalho dos cordeiros, ambulantes, catadores de latas, como foi a Delegacia Regional
do Trabalho (DRT). Esse órgão propôs posteriormente uma parceria para os projetos: “Nas festas
da Bahia meu filho não cata PET e nem latinha” e o projeto de “Apoio aos cordeiros e ambulantes“.
4

Trabalhador/a contratado pelos blocos para segurar a corda, delimitando o perímetro do bloco durante todo o percurso e separando seus/suas integrantes (pagantes) da população e foliões/ãs pipocas. De acordo com Silveira, a atividade dos cordeiros é
“composta por negros, e essa atividade é inerente à existência do bloco ao conduzir o trajeto do desfile para os que pagaram não
permitindo o acesso ao bloco dos foliões ‘pipoca’, sendo, assim também seguranças. Compõe a fronteira da principal desigualdade do Carnaval, a racial. Cumprem essa tarefa por um valor entre 10 (dez) e 15 (quinze) reais, que algumas vezes chegam a não
receber, pois não sabem exatamente para quem trabalham dentro do bloco”
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A base metodológica do Observatório de 2006 foi montada a partir da compreensão de três eixos
principais: 1) educacional: princípio de informação e/ou capacitação das diversas pessoas envolvidas
no Carnaval, sejam elas foliões/ãs ou profissionais; 2) assistencial: ação de atendimento especializado e multidisciplinar para as mais diversas situações – sejam elas jurídicas, de saúde, criminais, entre
outras; 3) pesquisa e monitoramento: levantamento de dados, pesquisas e indicadores diversos,
tais como número de vendedores ambulantes e profissionais informais que trabalham no carnaval,
ocorrências na saúde, no conselho tutelar, entre outros.
Os grupos de observadores e observadoras registraram 128 ocorrências de racismo ou discriminação racial, verificando-se também um elevado nível de vulnerabilidade das mulheres negras. Esse
dado foi fundamental para que, no ano seguinte, a SEMUR, estabelecesse uma parceria com a Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM) e com a Secretaria de Promoção da Igualdade
Racial do Estado da Bahia (SEPROMI), ampliando o foco de observação e passando a denominar a
iniciativa como Observatório da Discriminação Racial e da Violência contra a Mulher, denominação
que foi mantida nos dois anos subsequentes.
Uma das características de destaque no projeto do Observatório desde sua concepção tem sido sua
estratégia de comunicação. Na primeira edição, a SEMUR estabeleceu uma parceria o Instituto de
Mídia Étnica5 (IME) para o desenvolvimento das ações de comunicação durante o carnaval, cuja
equipe estabeleceu como objetivo principal publicizar a memória do Observatório, a fim de criar um
instrumento de avaliação que possibilitasse a implementação e melhorias para os próximos anos.
Entre outras metas estabelecidas, destaca-se o registro dos acontecimentos durante a festa, transmitindo as informações colhidas pelo Observatório para a imprensa e para a então Secretaria Municipal de Comunicação Social (SMCS), hoje Secretaria Municipal de Comunicação (SECOM), que, por
sua vez, disponibilizava as informações no Portal do Carnaval. Cabia também a esta equipe fazer a
articulação com personalidades importantes durante o carnaval, convidando-as a conhecer o Observatório e estabelecendo, assim, uma estratégia de divulgação tanto dos objetivos do projeto como
da realidade de discriminação durante o carnaval. Também realizou a produção de reportagens,
clippings, a catalogação de acontecimentos, relatoria e organização e divulgação das estatísticas
relacionadas à comunicação no carnaval e ao Observatório.
A equipe buscou, ainda, registrar por meio de filmagem e fotografia os desfiles dos blocos afros, afoxés, blocos de samba e de reggae, bem a participação de trabalhadores negros do mercado informal
(ambulantes, catadores de latinha, cordeiros e outros).
5
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Instituto de Mídia Étnica é uma organização do terceiro setor que tem como objetivo realizar pesquisas e projetos sobre comunicação com o recorte étnico-racial. A organização é formada por jovens comunicadoras(es) graduandas(os) ou recém-formadas(os)
em comunicação social e suas habilitações, como jornalismo, publicidade, cinema, design e outras.
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1.3. Segunda edição – 2007
A segunda edição do Observatório foi realizada no período de 14 a 22 de fevereiro de 2007, mantendo
seu principal objetivo de “mapear e disponibilizar dados estatísticos acerca da discriminação racial e
da violência contra a mulher no carnaval de Salvador, com vistas a subsidiar a elaboração e o aperfeiçoamento das políticas públicas de promoção da igualdade, no âmbito municipal, estadual e federal”6.
O Observatório teve como inovação a inclusão da categoria gênero como norteador central, em conjunto com a categoria raça/cor. As parcerias institucionais foram ampliadas e formalizadas, e os dados levantados foram também associados às imagens coletadas no carnaval, resultando na edição de um DVD.
O benefício da categoria gênero é determinante quando se observa “que as pessoas em situação de
vulnerabilidade social na sua maioria são mulheres, negras, com menor grau de instrução, chefes de
família, desempregadas ou em ocupações de menor prestígio social, habitam pequenos cômodos e a
expectativa de vida de seus filhos está abruptamente reduzida quando relacionada à expectativa do jovem branco, morador das áreas nobres de Salvador e ocupante de cargos de maior prestígio social”7. No
entanto, a adoção da categoria ‘gênero’ privilegiando apenas o segmento das mulheres implicou uma
limitação que somente veio a ser corrigida no Observatório de 2010, com a inclusão da categoria LGBT.
Os objetivos e base metodológica da edição 2007 seguiram a linha idealizada no projeto inicial, e basearam-se: no registro e cadastro de ocorrências em um sistema em tempo real (on-line), denominado
sistema Badauê; no atendimento e orientação jurídica; na análise, sistematização e disponibilização dos
dados , informações coletadas, na revisão / finalização dos planos de trabalho e dos instrumentos de
pesquisa e roteiro de observação.
Já no que tangue à comunicação, identificou-se naquele ano uma carência de cobertura midiática
por parte da grande imprensa aos blocos afros, afoxés e de reggae, assim como a falta de registros
televisivos das manifestações políticas e culturais ocorridas, e ainda constatou-se a veiculação de
matérias equivocadas, com utilização da imagem de mulheres negras de modo a estimular o turismo
sexual. Embora a equipe de comunicação não tenha obtido números concretos em relação a estas
lacunas, suas observações tiveram fundamental influência na posterior criação de categorias de observação com relação à imagem da mulher negra, nos Projetos subsequentes.
Outro aspecto relevante da edição de 2007 foi a ação estratégica de sensibilização do alto comando
da Polícia Militar e da Delegacia das Mulheres/Polícia Civil. Os titulares destas instituições participaram destacadamente durante todo o processo de implantação do Observatório, disponibilizando,
inclusive, recursos humanos qualificados para atuarem no plantão contínuo. Essa sensibilização foi
sem dúvida um dos fatores determinantes para o crescimento do número de registros em 2007 com
relação ao ano anterior, que, somado ao aumento da equipe de observadores/as para 131 pessoas,
possibilitou o registro de 422 ocorrências.
6
7

Relatório do Observatório da Discriminação Racial e da Violência contra a Mulher 2007
Relatório do Observatório da Discriminação Racial e da Violência contra a Mulher 2007, p.11
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A SEMUR deu em 2007 um importante passo para a consolidação do Observatório, atendendo às
recomendações apontadas no relatório desse ano, ao transformar o Observatório em um programa
permanente da Secretaria e assim possibilitar o desenvolvimento e monitoramento de todas as atividades ligadas a esta política.

1.4. Terceira edição – 2008
Em sua terceira edição, o Observatório da Discriminação Racial e da Violência contra a Mulher fora
instalado entre os dias 31 de janeiro e 05 de fevereiro. Além de oportunizar a registros de denúncias
na sua Base Operacional localizada na Ladeira de São Bento, dedicou-se a realização de uma pesquisa de campo em parceria com uma grande Universidade particular de Salvador, decisão esta que foi
fruto de recomendações da edição anterior. A pesquisa abrangeu a coleta de dados quantitativos e
qualitativos no universo de catadores e ambulantes inseridos nos circuitos oficiais e em alguns bairros, tendo sido aplicada uma amostra de 1.620 entrevistas nos circuitos Dodô, Osmar, Batatinha e
nos bairros de Cajazeiras, Liberdade e Plataforma. Seu o objetivo era examinar como é apropriado o
espaço do carnaval, as relações de poder, trabalho, raça, gênero.
Questões de ordem administrativas impediram que a finalização desta pesquisa se desse conforme
estabelecido em Projeto. Contudo, o perfil da grande maioria destes/as trabalhadores/as, traçado a
partir da sistematização obtida, foi: são indivíduos negros (pretos ou pardos), que moram em bairros
periféricos, possuem baixa escolaridade, com renda familiar inferior a três salários mínimos e que se
percebem como vítimas de uma sociedade racista e excludente. A seguir, síntese dos dados coletados:
Categoria Estabelecida

Indicadores

Origem dos pesquisados

53% - Bairros Periféricos
47% - Outros Bairros

Cor da pele, segundo auto-declaração

59% - Pretos/as
30% - Pardos/as
11% - Outras

Opinião sobre a existência de racismo no
Carnaval de Salvador

95% - Acham que existe
5% - Acham que não existem

Escolaridade

62,82% - Não possuem o Ensino Fundamental completo
37,18% - Possuem pelo menos o Ensino Fundamental

Renda per capta familiar

88,16% - Renda inferior a três salários mínimos
11,84% - Renda igual ou superior a três salários mínimos

Fonte: Relatório do Observatório 2008
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Com relação às denúncias registradas, o Observatório recebeu um total de 56 denúncias, tendo sido 55
feitas presencialmente e 1 realizada através do email disponibilizado pela Coordenação do Projeto. Estas
versaram sobre várias naturezas: Ocupação e renda (36), Abuso de poder (5), Agressão física (8), Discriminação Racial (5), Saúde (1) e Outros (1). Nesta edição foi possível constatar o número inferior de ocorrências em comparação aos anos anteriores, onde o total correspondeu a um número bem superior.
Isto pode ser justificado pela escolha da SEMUR em eleger como meta principal outra metodologia
de trabalho onde se buscou valorizar uma abordagem científica. Ainda com relação à metodologia,
é preciso lembrar que nos anos anteriores grupos de observadores faziam incursões pelos circuitos
da folia, com o intuito de realizar observações e registrá-las. Neste ano, todos os registros corresponderam à demanda espontânea da população, comparecendo diretamente na Base Operacional.
Em companhia da SEMUR, prestando atendimento à população, estiveram: Defensoria Pública do
Estado, Ouvidoria Geral do Estado da Bahia, Ouvidoria Geral do Município, Superintendência de Políticas para as Mulheres, Núcleo de Religiões de Matriz Africana da Polícia Militar da Bahia, Delegacia
Especializada de Atendimento à Mulher.
Apesar das limitações enfrentadas durante a implementação do Observatório 2008, a SEMUR conseguiu atender algumas das demandas apontadas em anos anteriores, tais como a criação de espaços
e estruturas para o efetivo da Polícia Militar dentro do próprio Observatório, oferecimento de equipamentos de informática e acesso à internet para as equipes e melhorias na qualidade e quantidade
de materiais informativos repassados ou distribuídos para os policiais militares.

1.5. Quarta edição – 2009
Em 2009 o Observatório prosseguiu contemplando os focos da Discriminação Racial e da Violência contra a Mulher, tendo sido instalado entre os dias 19 e 24 de fevereiro. Nesta edição, os objetivos se assemelharam aos dos anos 2006 e 2007, não tendo sido incluída a pesquisa de indicadores para subsidiar o
planejamento das políticas de prevenção e enfrentamento à discriminação de raça e gênero, durante o
Carnaval, conforme ocorrido em 2008.
A metodologia de trabalho organizou-se em três eixos: educacional, assistencial e de monitoramento/acompanhamento. O Educacional efetivou-se no período que antecedeu o Carnaval, buscando sensibilizar colaboradores que atuariam no período da festa (instituições públicas e privadas),
através de palestras temáticas. Já no Assistencial, o trabalho concentrou-se em acolher denúncias
relativas aos dois focos (Racial e Sexista) e também as demandas de cordeiros/as e ambulantes. E
finalmente o de Monitoramento e Acompanhamento, que, através da sistematização de dados e
estabelecimento de indicadores, pretendia subsidiar a proposições de políticas públicas que contribuíssem para modificar a realidade das vítimas.
Índice
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A Base Operacional da Ladeira de São Bento foi preservada mais uma vez e acrescentou-se a alocação de colaboradores nos Portais8 do Carnaval localizados no bairro do Canela, Ondina e Barra. Na
Base estiveram junto com a SEMUR os seguintes parceiros: a Defensoria Pública do Estado, Ouvidoria Geral do Município, Superintendência de Políticas para as Mulheres, Delegacia Especializada
de Atendimento à Mulher, Núcleo de religiões de Matrizes Africanas da Polícia Militar da Bahia, e a
Secretaria Municipal de Saúde, através da Assessoria de Eqüidade em Saúde da População Negra.
Outras entidades que colaboraram com a implementação do Projeto foram o ONU Mulheres - Entidade
das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres (antes UNIFEM), o
Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA), a Secretaria Estadual de Justiça e Direitos Humanos, a
Fundação Cultural Palmares, a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, o Conselho Municipal das Comunidades Negras, a Secretaria de Segurança Pública e o Juizado de Menores.
Nesse ano, o Observatório foi visitado pelo então Ministro da Secretaria de Políticas de Promoção da
Igualdade Racial - Seppir, Edson Santos, que em entrevista destacou a importância do Observatório
para a comunidade negra de Salvador, e o seu desejo de ampliar esse projeto, visando beneficiar um
número ainda maior de pessoas. Outra presença notável foi da então Agente Consular dos Estados
Unidos, Sra. Heather Marques, que declarou o trabalho desenvolvido pelo Observatório como sendo
de fundamental importância para o carnaval baiano, e que pretendia encaminhar também para Observatório ocorrências envolvendo cidadãos americanos que vem a Salvador e que ficam expostos a
violência / preconceito racial, não somente no carnaval, mas durante todo o ano.
Numa iniciativa da SEMUR e dos representantes de órgãos públicos que fazem parte do Observatório 2009,
foi realizada uma reunião em meio ao Carnaval, para discutir o Decreto Municipal que proibiu a utilização
de carros de som na Mudança do Garcia. Além da SEMUR e SALTUR (Empresa Salvador Turismo), estiveram
presentes na reunião o Ministério Público da Bahia, a Defensoria Pública e o Conselho Municipal do Carnaval. Deste encontro, surgiram as primeiras discussões para a elaboração do Estatuto das Festas Populares.
A estratégia de comunicação do Observatório 2009 concentrou suas atividades em torno da cobertura
fotográfica e audiovisual dos desfiles dos blocos afro, afoxés, grupos de samba e reggae, registrando
os desfiles e interagindo diretamente com seus integrantes e com diversas autoridades para emitirem
sua opinião sobre a temática do Observatório e sobre a estrutura da festa. Além disso, a Equipe de
Comunicação: realizou cobertura dos Carnaval em alguns bairros (Periperi, Itapagipe, Liberdade, Cajazeiras); organizou a agenda de visitas de autoridades; enviou pauta para as redes de televisão, jornais
e revistas; organizou a agenda de compromissos dos Gestores; elaborou relatórios parciais diários.
8
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O Portais do Carnaval são estruturas instaladas ao longo dos circuitos oficiais, onde recepcionistas bilingues prestam informações
turísticas e serviços essenciais, de modo a facilitar a vida dos foliões. Além da Empresa Salvador Turismo integram esta estrutura
a Secretaria Estadual de Turismo, das Ouvidorias da Prefeitura e da Polícia Militar, CEPAD, TRANSALVADOR e SEMUR. A idéia é
prestar um serviço essencial para baianos e turistas, de modo a facilitar-lhes a vida em meio à folia. (Fonte: http://www.axezeiro.
com.br/noticia/carnaval/3332,saltur-amplia-portais.html)
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Algumas das recomendações das equipes e parceiros do Observatório para construção de sua edição posterior demonstraram a preocupação em tornar o projeto cada vez mais participativo e eficaz.
Foi sugerida, por exemplo, a intermediação e monitoramento do Observatório com a participação
do Conselho Municipal das Comunidades Negras (CMCN) fazendo encaminhamento das ocorrências
junto aos órgãos competentes e o devido acompanhamento até o resultado final, ou a inclusão da
iniciativa nos maiores ensaios e festas populares.
De acordo com o histórico que consta no Sistema Badauê, o ano de 2009 totalizou 174 ocorrências.
Apesar da escolha dos focos centrais, a categorização no sistema contemplou onze possibilidades
de registro: Serviços Administrativo, Comunicação, Elogios e críticas, Ocupação e renda, Orientação
jurídica, Orientação sexual, Religiosidade, Saúde, Turismo e Violência. Como houve casos que não
se enquadraram em nenhuma destas opções, criou-se também a opção “outros”. A seguir, a tabela
com a distribuição quantitativa das ocorrências:
Eixos do S. Badauê

Nº de Ocorrências

Comunicação

11

Elogios e Críticas

13

Ocupação e Renda

102

Orientação Jurídica

03

Orientação Sexual

01

Outros

12

Religiosidade

04

Saúde

01

Serviços Administrativos

01

Turismo

01

Violência

24

Fonte: Sistema Badauê 2009
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Os dados coletados na edição de 2009 e as recomendações trazidas no Relatório Final reforçaram
a elaboração do Estatuto das Festas Populares, (Decreto nº 20.505, de 28 de dezembro de 2009)
liderada pela Prefeitura Municipal do Salvador. Este marco garantiu uma participação mais efetiva
do Movimento Negro através do Conselho Municipal das Comunidades Negras na edição seguinte do Observatório, além da participação do Conselho Municipal de Mulheres, do Segmento LGBT
através de inúmeras entidades e o Fórum Baiano LGBT, e também do Sindicato dos Servidores da
Prefeitura Municipal do Salvador.

1.6. Quinta edição – 2010
Com uma ampla participação dos movimentos sociais e instituições envolvidos na construção do
Estatuto e outros que começavam a se aproximar do projeto desde o ano anterior, a quinta edição
do Observatório, em 2010, atendeu também uma reivindicação específica do segmento LGBT, expandido mais uma vez o escopo de observação e incluindo o combate à homofobia. Passou, assim,
por uma nova e destacada transformação em sua denominação, para chamar-se Observatório da
Discriminação Racial, da Violência contra a Mulher e Homofobia.
Nesse ano, modificou-se o mapeamento do carnaval, discriminando os dados coletados por bairros,
faixa etária, orientação sexual e raça/cor, aperfeiçoando, deste modo, a análise das ocorrências.
Adicionalmente, os/as observadores/as foram redistribuídos espacialmente, garantindo a atuação
do Observatório não somente nos circuitos dos desfiles, mas também em postos de saúde, módulos
policiais e grandes terminais rodoviários.
Com relação à estrutura e coleta de dados, o Observatório de 2010 expandiu seus postos de atendimento, incluindo 2 Bases Operacionais, 3 Ilhas nos 3 circuitos (Osmar, Dodô e Batatinha), no Hospital
Geral do Estado e nos bairros Cajazeiras e Itapuã. Esta expansão significativa sofreu um retrocesso
no ano posterior, permanecendo apenas a Base Operacional da Ladeira de São Bento, diante da contenção de recursos financeiros pela qual passaria toda a Gestão Municipal.
Contudo, deve destacar-se que as adequações implementadas em 2010 quanto ao foco e metodologia de trabalho tanto na construção da ação quanto em sua execução resultaram do atendimento
a demandas e encaminhamentos do projeto desde 2007, o que lhe conferiu legitimidade e consolidação, e permitindo que se tornasse um importante gerador de subsídios e informações para toda
a imprensa, para as entidades e movimentos sociais, e inclusive para o poder público, no sentido de
promover políticas de combate ao racismo, à violência contra a mulher e à homofobia.
O quadro a seguir compila o número de ocorrências registradas nas cinco primeiras edições
do Observatório:
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Ano

Registros de Ocorrências

2006

128

2007

422

2008

55

2009

174

2010

907

Outro grande avanço em 2010, diz respeito estratégia de comunicação adotada. A equipe de comunicação iniciou atividades até 2 meses antes do carnaval, divulgando os objetivos e ações do Observatório e reforçando na imprensa a necessidade de denúncia acerca das violências e a importância
de combate e denúncia de atos racistas, de violência contra a mulher e homofobia. Todas as ações
de divulgação procuraram ressaltar a necessidade de formular políticas públicas que previnam as
discriminações sofridas durante a festa e destacar a importância em elaborar campanhas que conscientizem e alertem a população sobre como agir ao sofrer ações discriminatórias.
O plano de comunicação do Observatório para 2010 previu que a grande imprensa fosse alimentada
com notícias elaboradas pela equipe do Observatório, resultando assim em diversas entrevistas do
gestor da SEMUR em jornais, televisão e rádio, como foram o Correio da Bahia, TV Itapoan, Band
News, FM, Rádio Cruzeiro, SECOM, Tribuna da Bahia, TV Revista, TVE Revista, TVE Nosso Carnaval, TVE
Serviços, Rádio Educadora, Evolução Hip Hop, Rádio Recôncavo e Rádio Sociedade de Feira de Santana.
As estratégias de trabalho, bem como o material produzido no Observatório de 2010, são elementos que reafirmam o poder que a mídia desempenha ao mesmo tempo em que possibilita ações de
construção da cidadania. Cabe destacar, ainda, que a campanha publicitária foi baseada em recomendações propostas desde 2006, uma vez que as peças publicitárias foram elaboradas a partir de
discussões, com criação de panfletos, ventarolas, adesivos, materiais gráficos e fitinhas. Nos postos
operacionais, também, estavam disponíveis materiais com o envio constante de releases para divulgar os serviços do Observatório.
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2.1. Marco Legal para a política do Observatório
A Prefeitura Municipal do Salvador, através do Decreto9 nº 20.505 de 28 de dezembro de 2009, estabeleceu competências específicas em relação às Festas Populares e ao Carnaval, para inúmeros
órgãos da sua estrutura, onde a Secretaria Municipal da Reparação, segundo o Artigo 22, tem a
seguinte competência:
“manter o observatório de combate à exploração da imagem da mulher no sentido de objeto sexual; à discriminação racial; à homofobia e
à violência contra as pessoas discriminadas.
Parágrafo Único. Os casos assim configurados serão encaminhados
para as imediatas providências do titular da Secretaria junto aos órgãos competentes, cabendo-lhe acompanhar até a solução respectiva.
”(SALVADOR, 2009, p.12)
No mesmo Decreto, encontra-se recomendado no seu Artigo 41, no seu inciso II, que os trios elétricos e carros de sons inseridos nos eventos do Carnaval e demais Festas Populares deverão ter
afixadas nas suas laterais a mensagem:
“(...) com o seguinte teor: “EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, HOMOFOBIA E VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER SÃO CRIMES! DENUNCIE! LIGUE PARA 100”, inserida
em espaço de (1,00 X 0,80)m” ”(SALVADOR, 2009, p.27)

2.2. Objetivos e Metodologia
Como Objetivos do Projeto 2011 foram previstos os seguintes:
1. Mapear e registrar as ocorrências de discriminação racial, violência contra a Mulher e população LGBT;
2. Propiciar registro de denúncias, queixas e observação, fomentando e criando condições objetivas para o exercício da cidadania;
9
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Disciplina o licenciamento e a fiscalização para o desfile de entidades carnavalescas ou folclóricas, trios elétricos e congêneres, a
instalação e exploração de serviço especial, de camarote, praticável, arquibancada, palcos e similares, o nível de emissão sonora,
a exibição de publicidade em geral, o disciplinamento do comércio informal, o sistema de transporte coletivo e de trânsito, a prestação do serviço de saúde, ações da vigilância sanitária, a limpeza urbana e a coleta, o tratamento e o manejo de resíduos sólidos
e de qualquer natureza, durante o período de Carnaval, de Festas Populares e de quaisquer Eventos que requeiram o exercício do
poder de polícia, realizados e incluídos no calendário oficial ou privados na Cidade do Salvador.
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3. Coletar informações que subsidiem a construção de indicadores para o planejamento das
políticas governamentais de promoção, prevenção e enfretamento das discriminações e desigualdades em especial de raça, gênero e orientação sexual;
4. Articular, promover, acompanhar e fiscalizar ações de promoção da eqüidade, a garantia de
direitos, oportunidades e inclusão econômica da população negra;
5. Consolidar na Administração Pública, a articulação Intersetorial entre órgãos e entidades
governamentais, sociedade civil organizada e empresas privadas, na construção de um planejamento unificado que se expressem em ações conjuntas, baseadas, sobretudo na garantia de respeito aos direitos humanos de todas as pessoas;
6. Oportunizar aos Gestores do município a discussão com a sociedade sobre os problemas
enfrentados, buscar formas de superação e melhorar a inserção de segmentos sociais historicamente discriminados.
Para garantir o alcance dos objetivos estabelecidos, definiu-se a metodologia a ser utilizada no ano,
tomando como referência as recomendações e análises dos relatórios de anos anteriores, as proposições oriundas das reuniões e debates com parceiros, e os serviços que o Observatório no ano de
2011 desejava oferecer. Esta foi:
a. Capacitar os funcionários e profissionais envolvidos no Observatório;
b. Divulgar o Observatório nas festas populares, ensaios de verão, aeroporto e rodoviária;
c. Informar aos prestadores de serviços e foliões os serviços disponíveis no Observatório;
d. Acolher denúncias e reclamações nos postos;
e. Acompanhar e monitorar os observadores em campo;
f. Encaminhar para a Coordenação Geral as ocorrências registradas no Observatório;
g. Formular ações de políticas públicas com base nos indicadores.

2.3. Construção do projeto do Observatório para o ano 2011
O Cronograma abaixo apresenta o detalhamento das atividades que foram desenvolvidas pelas coordenações e equipes de trabalho desde o planejamento até a instalação do Observatório no Carnaval, buscando definir as metas a serem atingidas pela equipe da SEMUR e pelos parceiros:
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Cronograma de Trabalho do Observatório 2011
2010
Meta

Descrição de Atividades

MAR
NOV
OUT

2011
DEZ

JAN

FEV MAR

Divulgação do Relatório de 201010
Elaboração da minuta do Projeto 2011
Definir a proposta de modelo
para o Observatório 2011

Participação das reuniões com
a Comissão de organização do
Carnaval 201111 para discutir a
estrutura do Observatório
Formação de comissões
setoriais para
divisão de tarefas

Estabelecer parcerias para
implementação do
Observatório 2011

Sensibilização e articulação com
parceiros, órgãos e entidades
governamentais, ONG’s e
Setor privado
Assinatura de
Termos de Compromissos
Captação de Recursos
(fontes diversas)
Seleção de todo pessoal que irá
compor a equipe de trabalho do
Observatório 2011

Formar / Capacitar a equipe de
colaboradores do
Observatório 2011

Formação das equipes setoriais
Elaboração do Planejamento das
capacitações específicas
Elaboração de um cronograma
para capacitações
Formação e capacitação da
equipe técnica

10 Como a publicação do Relatório 2010 efetivou-se no mês de Junho, foi realizado um evento de lançamento e posteriores envios
a entidades e personalidades com atuações relevantes dentro da temática do Projeto.
11 Estas reuniões, em geral coordenadas pelo Vice-Prefeito Edvaldo Brito, não tiveram um periodicidade regular, ocorrendo mediante a necessidade de atender as demandas. Para representar a SEMUR estiveram presente o Secretário Ailton Ferreira, o Sub-secretário Edmilson Sales e a então Assessora Chefe Cristina Brito, de forma alternadas. Também participaram destas reuniões
os seguintes órgãos da PMS: Casa Civil, Casa Militar, SESP, SETAD, SETIN, SECOM,SMS, SEPLAG, LIMPURB, SUSPREV, DESAL, COGEL,
TRANSALVADOR, SPS, SUCOM, SALTUR, SUCOP, CODESAL, SMA, OGMS e CEPAD.
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2010
Meta

Descrição de Atividades

MAR
NOV
OUT

2011

DEZ

JAN

FEV MAR

Elaboração de
um plano de mídia
Criação das peças publicitárias

Divulgação do
Observatório 2011

Distribuição das peças antes
do lançamento oficial (ensaios,
festas de populares, Festival de
Verão, entregas de abadás)

Inauguração do
Observatório Permanente
Divulgação da Inauguração
Divulgação sobre as ações;
dados do Observatório durante
o Carnaval (relatórios parciais)
Montagem/Desmontagem das
estruturas físicas da
base operacional (S. Bento)
Instalação dos postos
Lapa e Ondina
Infra-estrutura do
Observatório

Decoração dos
Postos do Observatório

Montagem dos equipamentos
(computador/impressora,
telefones/internet) em
todos os postos
Índice
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2010
Meta

Descrição de Atividades

MAR
NOV
OUT

2011
DEZ

JAN

FEV MAR

Realização de evento da
abertura (Lançamento do Projeto)
Realização de registros de
informações para construção
do Diagnóstico da Ocupação e
Renda de Afrodescendentes de
Salvador (SETAD)

Funcionamento efetivo do
Observatório 2011

Realização de registros de
denúncias feitas através dos
mecanismos estabelecidos (Badauê)
Realização de registros de
denúncias ocorrências
concernentes aos focos
estipulados no Projeto, a partir
das observações feitas nos
Circuitos do Carnaval e outros
locais (Manualmente + Badauê)
Efetivação de encaminhamentos
adequados às ocorrências
recebidas/registradas
Construção de relatórios diários
Construção do relatório12 2011

Aproveitamento dos resultados
do Observatório 2011

Realização de Seminário para
divulgação dos resultados13
Elaboração de políticas públicas a
partir dos resultados
Tabela 01

Fonte: SEMUR
12 Para o ano de 2011 , através do comitê formado entre a SEMUR / ARI / PNUD, a construção do Relatório foi de responsabilidade
de uma Consultoria específica.
13 O planejamento deste evento está incluído nas atividades da consultoria contratada, ficando a SEMUR responsável pela organização/realização.
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A fim de otimizar o tempo e distribuir as tarefas, buscando assegurar a execução das metas previstas
no cronograma de atividades, foram estruturadas seis comissões de trabalho, formadas pelos colaboradores da SEMUR, com responsabilidades específicas:
a. Comissão para assuntos administrativos: formada por membros da Assessoria Estratégica
de Gestão e Coordenadoria Administrativa;
b. Comissão para assuntos de comunicação: formada por membros da Assessoria Estratégica
de Gestão e Setor de Relações Públicas;
c. Comissão para assuntos de articulação: formada por membros da Assessoria Estratégica de
Gestão, da Coordenadoria de Articulação e Projetos Especiais da Diversidade, da Coordenadoria de Projetos e Políticas para Reparação e do Setor de Relações Públicas;
d. Comissão para assuntos de infra-estrutura: também formada por membros da Assessoria
Estratégica de Gestão e Coordenadoria Administrativa;
e. Comissão para assuntos de tecnologia: formada por membros da Assessoria Estratégica de
Gestão e do Núcleo de Tecnologia da Informação;
f. Comissão para assuntos das capacitações: formada por membros do Gabinete, da Assessoria Estratégica de Gestão e da Coordenadoria de Projetos e Políticas para Reparação.

2.4.	Implementação do Projeto
2.4.1.	Estrutura definida: pessoal, parcerias e postos
a) Pessoal
Segundo registra o Projeto do Observatório, era previsto que o quadro de pessoal para o carnaval de
2011 fosse composto por: 1 coordenador geral, 3 coordenadores executivos, 2 sub-coordenadores,
9 supervisores, 2 motoristas e 43 agentes de operações distribuídos nos três circuitos e postos de
atuação, 2 seguranças, 2 motoristas e 2 auxiliares de serviços gerais. Entretanto, a efetivação do
quadro de pessoal que fora possível dispor foi a descrita a seguir:
• 1 Coordenador Geral
• 3 Coordenadores setoriais
• 8 Supervisores
• 99 Agentes de operações (que atuaram como Observadores/as ou atendentes dos postos)
Índice
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• 5 Motoristas
• 1 Auxiliares de serviços gerais
• 2 Seguranças
PREFEITO
SECRETÁRIO

COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO GERAL

COMUNICAÇÃO

COORDENAÇÃO DE
A. INSTITUCIONAL

COORDENAÇÃO DE
ATENÇÃO À DIVERSIDADE

SERVIÇOS GERAIS

DEFENSORIA PÚBLICA

BASE OPERACIONAL
SÃO BENTO

RECURSOS HUMANOS

SETAD / SMS

POSTO LAPA

INFORMÁTICA

SINDSEPS

POSTO ONDINA

SPM / OGMS
NAFRO
DEAM

Fonte: SEMUR

Organograma do Observatório em 2011

Os/as colaboradores/as, de uma maneira geral, receberam 2 camisetas personalizadas com a Operação Carnaval, crachá de identificação, vales-refeição e bilhete eletrônico para uso de transporte coletivo. As equipes de observadores/as receberam, adicionalmente, uma prancheta e canetas. Além
disso, houve distribuição de 1 lanche individual por dia para cada colaborador/a.
A capacitação prévia dos/das colaboradores/as do Observatório 2011 teve como objetivo principal
sensibilizar e informar sobre a diversidade, a violência contra a mulher, as formas de discriminação
racial e de orientação sexual. Todos/as os/as envolvidos/as nas ações de observação/abordagem e
registros das ocorrências deveriam participar de todas as etapas da formação.
Segundo declaração da Coordenadora de Atendimento a Diversidade, em entrevista realizada para
36
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sistematização do Relatório 2011, é possível verificar a relevância da etapa de seleção dos colaboradores e das colaboradoras, que deve ser criteriosa e acompanhada de capacitação adequada para
que se assegure um desempenho satisfatório no Observatório14:
“(...) para que a proposta do Observatório seja alcançada, é necessário
selecionar os colaboradores que estejam disponíveis para o trabalho e
capacitá-los para tal, pois a equipe que integra esse Projeto tem que
ter a sensibilidade, percepção e poder de atuar diante das diversas
situações que ocorrem no carnaval”.
As capacitações aconteceram no período de 21 a 25 de fevereiro, no horário das 14h às 18h, conforme
aponta o Relatório da Coordenação de Atendimento a Diversidade e utilizou-se dos seguintes temas:
Data
21/02

22/02
23/02
24/02

Temática

Palestrante

•
•
•

O que é o Observatório? E como atuar?
SEMUR
Apresentação sobre o Observatório;
SEMUR
Atuação dos observadores com o público LGBT durante o carnaval. PROHOMO / CMDCA

•
•
•
•
•
•

Discriminação Racial no Carnaval!
O observatório e expectativa da SEMUR para o carnaval de 2011;
História do Carnaval;
Posição da Mulher no Carnaval.
Treinamento sobre o Badauê.
Como podemos identificar a Violência Contra a Mulher.

SEMUR
SEMUR
CMCN
CMCN
COGEL
DEAM

Tabela 02
Fonte: SEMUR

De acordo com o Manual do (a) Colaborador (a) do Observatório, foram estabelecidas orientações
gerais sobre os direitos / normas e também um detalhamento das atribuições de cada cargo. Segue
abaixo, uma breve descrição das atribuições de maior relevância:
Coordenação Geral - elabora a proposta do Projeto do Observatório; apresenta o Projeto à Coordenação Geral do Carnaval 2011; representa a SEMUR nas diversas reuniões de organização; elabora o
Plano de Trabalho; coordena a Gestão geral do Projeto; articula a captação de recursos e estabelece
novas parcerias;
Coordenação Administrativa – coordena e monitora as atividades realizadas pelos chefes da Gestão
de Pessoas, dos Serviços Gerais, e dos Serviços Tecnológicos e atende as solicitações de ajustes das
dificuldades de natureza administrativas mencionadas por outras coordenações;
14 Foram realizadas entrevistas com a Coordenação Geral e as Coordenações de Atendimento à Diversidade e Coordenação de Articulação Institucional para complementa r informações.
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Coordenação de Relações Institucionais – coordena e monitora as ações dos parceiros; atende as
solicitações que dizem respeito às dificuldades administrativas; elabora relatórios diários e os entrega a Coordenação Geral; repassa para a Equipe de Comunicação os dados em relação ao atendimento realizado pelas entidades parceiras;
Coordenação de Atenção a Diversidade – coordena e monitora o andamento das atividades de observação / atendimento / registro de ocorrências em todos os circuitos; acompanha o andamento
dos encaminhamentos feitos aos serviços parceiros; acompanha o comportamento da mídia (falada,
escrita e televisionada); repassa para a Equipe de comunicação os episódios procedentes; acompanha a elaboração/entrega dos relatórios dos/as Supervisores;
Equipe de Comunicação – elabora o Plano de Comunicação e das peças publicitárias; envia sugestões de pauta e releases para os diversos veículos de comunicação; acompanha o Secretário na
agenda durante o carnaval; coleta e realiza a clipagem de todo o material publicado na mídia durante a atuação do observatório; publica no site da SEMUR os resultados parciais e totais referente às
ocorrências registradas.
Observadores/as – colaboram na distribuição de material de divulgação; registram em formulário apropriado episódios de: abordagem policial abusiva, uso desrespeitoso dos símbolos sagrados das Religiões de Matrizes Africanas, tratamento desrespeitoso à imagem da mulher ou LGBT; veiculação de música que incite ao racismo ou violência contra a mulher ou LGBT; tratamento desrespeitoso em posto de
saúde ou policial; violação de direitos de negros/as nas relações de trabalho no Carnaval; entre outras.
Atendente de Posto – acolhe vítimas ao chegarem aos postos de atendimento; escuta atentamente
a narrativa apresentada e identifica o foco a que pertence; registra as denúncias em formulário apropriado; colabora no lançamento dos registros no Sistema Badauê; encaminha a vítima para serviço
parceiro compatível com a denúncia.

b) Parcerias
As providências para efetivação de parcerias foram semelhantes às adotadas em outros anos: a
articulação se deu mediante as visitas agendadas previamente com empresas atuantes em diversos
segmentos, seguida da apresentação do projeto, enfatizando-se seu histórico e sua relevância, bem
como o Plano de Comunicação.
Em seguida, as Instituições realizaram uma análise detalhada, com apresentação dos objetivos, ferramentas de comunicação, simbologia da campanha, peças gráficas, previsão orçamentária e cotas
de patrocínio. Para esta edição, como forma de melhor viabilizar o projeto, estabeleceu-se três tipos
de cotas de patrocínio, com implicações e investimento próprios: master, gold e silver15.
15 Para detalhamento vide Anexo 1
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Foram realizadas também, reuniões com diversos parceiros para oportunizar-lhes a apresentação
de contribuições para o planejamento do Observatório, podendo ser destacada a participação e
contribuição do segmento LGBT, através de representantes do Fórum Baiano LGBT, Lesbibahia e
Comitê Estadual LGBT. Estiveram presentes em várias reuniões, nas quais as pautas versaram sobre:
a visibilidade dada ao segmento no Projeto, alterações na marca do Projeto, Revisão no modelo da
ficha de registros e os critérios de participação no segmento, durante o Carnaval.
O lançamento do Projeto do Observatório da Discriminação Racial, da Violência contra a Mulher e LGBT
ocorreu em 16 de fevereiro de 2011, no auditório do Ministério Público Estadual, com a presença de
diversos representantes do Setor Público, Privado e Sociedade Civil. O evento favoreceu a confirmação
da adesão de antigos parceiros, bem como abriu possibilidades para a aquisição de novos parceiros.
O Observatório contou com os seguintes parceiros: Juizado de Menores; Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do Estado da Bahia (SJCDH); Comitê Estadual LGBT; Ouvidoria Geral do
Município; Ministério Público do Trabalho; Secretaria Municipal do Trabalho, Assistência Social e
Direitos do Cidadão (SETAD); Empresa Salvador Turismo (SALTUR); Assessoria de Relações Internacionais da PMS (ARI); Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA); Programa das Nações Unidas
para o Desenvolvimento (PNUD), Núcleo de Religiões de Matriz Africana da Polícia Militar da Bahia
(NAFRO-PM), Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Prevenção à Violência (SUSPREV); Secretaria Municipal da Saúde (SMS); Superintendência Regional do Trabalho; Superintendência de Políticas
para as Mulheres (SPM); Secretaria de Promoção da Igualdade do Estado da Bahia (SEPROMI); Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador; Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher
(DEAM); Defensoria Pública; Ministério Público; PROHOMO; LESBIBAHIA; Conselho Municipal das
Comunidades Negras (CMCN); Conselho Municipal da Mulher (CMM); Fórum Baiano LGBT; Shopping
Center Lapa; Shopping Piedade; Shopping Barra; Salvador Card; Centro de Defesa da Criança e do
Adolescente (CEDECA); Faculdade Social da Bahia e Força Sindical.
Posteriormente, será detalhada a configuração de cada uma das parcerias que a SEMUR firmou neste ano.

c) Postos
A sexta edição do Observatório contou com a instalação de 3 postos: A Base Operacional, Posto Lapa e
Posto Ondina. Os 2 primeiros inseridos no Circuito Osmar e o Posto de Ondina situado no Circuito Dodô.
Base Operacional – localizado na Ladeira de São Bento, pode ser apontado como o núcleo do Observatório. Ali, além de possibilitar que vítimas que tenham sido alvo de algum episódio de racismo, violência contra a mulher ou LGTB registrem suas denúncias, são disponibilizados serviços de atendimento
através dos parceiros que integram a estrutura: Defensoria Pública, Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, Sindicato dos Servidores da Prefeitura do Salvador, Núcleo de Religiões de Matriz
Índice
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Africana da Policia Militar da Bahia, Superintendência de Políticas para as Mulheres, Secretaria Municipal da Saúde. O funcionamento foi ininterrupto desde a inauguração até o encerramento da festa.
Neste posto se encontravam a Coordenação Geral e as 3 Coordenações executivas, supervisores
responsáveis pelos recursos humanos, Tecnologia da Informação e pelo atendimento aos/às denunciantes, seguranças, motoristas, auxiliar de serviços geraIs, atendentes de posto e 3 equipes de observadores/as. Concentrou-se no local a central para monitoramento das questões administrativas,
registros totais das ocorrências no Sistema Badauê e emissão de relatórios parciais.
A estrutura tecnológica contou com telefones fixos e celulares, computadores conectados à internet, impressoras e aparelho de TV. No que tange à estrutura física, contou com cubículos individuais
destinados a cada entidade parceira, sala de imprensa, sala de registro/acompanhamento de dados,
copa e sanitários químicos. Foi também reservada uma área externa, destinada à realização de reuniões de trabalho e ao Evento em homenagem ao “Dia Internacional da Mulher”.
Posto Lapa – instalado pela primeira vez, funcionou nas instalações da Unidade Permanente do Observatório da Discriminação Racial e Violência contra LGBT, localizada no primeiro piso da estação
da Lapa. Iniciou seu funcionamento na noite da quinta-feira de carnaval e encerrou na manhã da
quarta-feira de cinzas, tendo funcionado por 24 horas ininterruptas. A equipe responsável contou
com 1 supervisor, 2 atendentes de posto e 2 equipes de observadores/as e voluntários/as.
Além de registrar denúncias, funcionou como ponto de apoio para controle de freqüência e repasse
diário dos lanches, distribuição/recebimento dos formulários para registros de observações e também dos relatórios diário/final de toda equipe.
Posto Ondina – instalado pelo segundo ano consecutivo, funcionou nas dependências da Faculdade
Social, no início da Avenida Ademar de Barros. Também deu início ao atendimento na noite da quinta-feira de carnaval e somente encerrou-os na manhã da quarta-feira de cinzas, tendo funcionado
por 24 horas ininterruptas. A equipe responsável contou com 1 supervisor, 2 atendentes de postos,
2 equipes de observadores/as e voluntários/as.
De modo similar ao Posto Lapa, registrou denúncias, funcionou como ponto de apoio para controle
de freqüência e repasse diário dos lanches, distribuição/recebimento dos formulários para registros
de observações e também dos relatórios diário/final de toda equipe.

2.5.	Análise dos Resultados
2.5.1.	Análise quantitativa e qualitativa das ocorrências
A caracterização das ocorrências com base nos focos centrais do Observatório da Discriminação
Racial, Violência contra Mulher e Violência contra LGBT, foi elaborada a partir dos dados fornecidos
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pelo Sistema Integrado de Acompanhamento de Eventos, denominado de Badauê, do carnaval de
Salvador de 2011, que subdivide as ocorrências em denúncias e observações. O sistema Badauê
enquadra as “denúncias” como uma das naturezas da ocorrência, como será visualizado no tópico
próprio. Desta forma, quando o texto referir-se a ocorrências ou registros, os números correspondem ao total de observações e denúncias.
Neste sentido, vale descrever que as “observações” correspondem aos registros em formulário
feitos pelos profissionais que atuam como observadores nos circuitos do Carnaval, e apenas identificam as situações passíveis de registro e o fazem. Já as “denúncias” correspondem ao registro
feito diretamente pela vítima ao se dirigir a um dos Postos do Observatório para denunciar o fato
ocorrido, ou quando a vítima se dirige a um(a) dos(as) observadores(as) nos circuitos e também
registra a denúncia.

2.5.2. Ocorrência por dia
Ao longo dos seis dias de Carnaval, período de 03 a 08 de março de 2011, foi contabilizado um total
de 350 ocorrências, entre denúncias e observações. Informações estas obtidas a partir dos registros
lançados posteriormente no sistema Badauê, de forma que é possibilitado o seu monitoramento. As
ocorrências, por dia de observação, distribuíram-se conforme gráfico abaixo:

Ocorrências Registradas por Dia

Gráfico 1
Fonte: Sistema Badauê/2011

a) Quinta-Feira
Das ocorrências registradas no primeiro dia de Carnaval, 87% refere-se às observações e 13% a denúncias. Em números absolutos houve reduzido quantitativo de registros no primeiro dia, não sendo
representativo segmentar percentualmente pelos focos centrais do Observatório.
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b) Sexta-Feira
Dos 37 registros do segundo dia do Observatório 2011, 86% diz respeito às observações e 14% às
denúncias. Por foco, “Discriminação Racial” houve 51%, “Violência contra a Mulher”, 38%, e “Violência contra LGBT”, 11%.

c) Sábado
Das 77 ocorrências do sábado, o foco “Discriminação Racial” passou ao percentual de 68%, “Violência contra a Mulher”, 19%, e “Violência contra LGBT, caiu um ponto percentual comparado com o dia
anterior, passando para 13%. Sendo que 10% do total das ocorrências corresponderam às denúncias.

d) Domingo
Houve uma pequena redução do número de ocorrências (72), comparado com o dia anterior, e o
percentual de denúncias se manteve em 10% do total. Metade das ocorrências foi correspondente
ao foco “Discriminação Racial”, 28% à “Violência contra a Mulher” e 22% à “Violência contra LGBT”.

e) Segunda-Feira
Em números absolutos, na segunda-feira, foram registradas 79 ocorrências. Sendo que as denúncias
corresponderam a 11%, e as observações a 89%. Ao analisar como se comportaram as ocorrências
deste dia pôde-se constatar que 57% relacionaram-se à “Discriminação Racial”, e “Violência contra a
Mulher” e “Violência contra LGBT”, respectivamente, figuraram com 24% e 19%.

f) Terça-Feira
Das 77 ocorrências do último dia de Carnaval, 6% se referiu às denúncias, consequentemente, o
maior percentual de observações de todos os dias, 94%. 61% dos registros correspondem à “Discriminação Racial”, seguidos da “Violência contra a Mulher” e “Violência contra LGBT” com, 26% e
13%, respectivamente.
Com base nos registros do sistema e no gráfico apresentado identifica-se que, a partir do sábado
de Carnaval, houve um salto no número de registros, com reduzidas oscilações nos dias seguintes.
No domingo houve uma pequena redução no número de ocorrências, o que não se traduz historicamente, visto que a tendência é de crescimento do número de pessoas nos circuitos, e dos casos
passíveis de registro. Se houver um comparativo com a edição anterior do Observatório, verifica-se
que na edição 2010 o número de registros foi crescente, não sendo registradas as oscilações, a partir
do sábado, como na edição 2011. Entretanto, também vale registrar que as oscilações não alcançaram quantitativo representativo ao ponto de permitir uma suposição mais direcionada com relação
às motivações de tais dados.
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2.5.3. Ocorrências por Focos Centrais
Na análise das ocorrências tendo por base os focos centrais do Observatório identifica-se que mais
da metade referem-se à discriminação racial:

Ocorrências por Focos Centrais
Discriminação Racial

16%

Violência Contra a Mulher
26%

58%

Violência Contra LGBT

Gráfico 02
Fonte: Sistema Badauê/2011

Em números absolutos, 204 destes registros relacionam-se à discriminação racial, 91 são oriundos
das ocorrências de violência contra mulher e 55 são referentes à violência contra LGBT.
A partir destes dados observa-se ter havido, percentual, um aumento do número de ocorrências
referentes aos focos Discriminação Racial e Violência contra LGBT com relação à edição do ano anterior (2010), assim como uma redução dos registros com relação à Violência contra a Mulher. Salienta-se que este aumento é apenas proporcional, pois em números absolutos a edição de 2011 teve
um total de registros menor, quando comparados à de 2010.
2010
Discriminação Racial
Violência contra a Mulher
Violência contra LGBT
TOTAL

279
258
69

2011
46%
43%
11%

60616
Tabela 03

Fonte: SEMUR/Comparativo a partir do Relatório doObservatório 2010 e Sistema Badauê

204
91
55

58%
26%
16%
350
16

Vale destacar, neste sentido, que 2011 foi o segundo ano da inclusão do foco “Violência contra
LGBT” e houve significativa participação de voluntários/as deste segmento que durante o carnaval
prestaram serviços como observadores e observadoras. Destaca-se também, que, comparado à
edição de 2010, o foco “Violência contra a Mulher”, embora com redução percentual do número de
registros, se manteve na segunda posição do número de ocorrências.

16 É preciso pontuar que embora o total de ocorrências do ano de 2010 tenha sido 907, 301 destes casos não estavam relacionados
aos focos principais.
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2.5.4. Ocorrências por Circuito
Com base na categoria ocorrências por circuito, no Circuito Osmar (Centro da Cidade) foram registradas 238 ocorrências (denúncias e observações) e no Circuito Dodô (Barra-Ondina) houve 112 registros, em números absolutos. Percentualmente, no circuito Osmar, foi registrado 68% das ocorrências.

Ocorrências por Circuitos
32%

Circuito Dodô
Circuito Osmar

68%
Gráfico 03
Fonte: Sistema Badauê/2011

De acordo com o site da SALTUR o carnaval da cidade de Salvador adota 3 circuitos oficiais: Circuito
Osmar (compreende diversas ruas do centro da cidade); Circuito Dodô (trecho entre os bairros da
Barra e Ondina) e o Circuito Batatinha (região do Centro Histórico da Cidade). Os registros realizados
no Circuito Batatinha foram enquadrados como sendo do Circuito Osmar, em virtude do reduzido
número de registros no Centro Histórico, não havendo representatividade percentual. Acredita-se
também, que tal fato pode ter sido motivado pela ausência de quantitativo razoável de observadores nesta região.
Em análise mais específica desta categoria, subdividindo-a pelos focos centrais do Observatório, foi
possível identificar que nos 3 principais focos “Discriminação Racial, Violência contra a Mulher e Violência contra LGBT”, o circuito Osmar desponta com os mais altos índices de registro. Contudo, identificou-se que os percentuais foram muito próximos, conforme será visualizado nos gráficos a seguir:

Foco Discriminação Racial por Circuito
35%
Circuito Dodô
Circuito Osmar
65%
Gráfico 04
Fonte: Sistema Badauê/2011
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Foco Violência contra a Mulher por Circuito
25%
Circuito Dodô
Circuito Osmar
75%
Gráfico 05
Fonte: Sistema Badauê/2011

Foco Violência contra LGBT por Circuito
31%

Circuito Dodô
Circuito Osmar
69%
Gráfico 06

Fonte: Sistema Badauê/2011

2.5.5.	Caracterização das Observações
Conforme definição anterior, a caracterização específica das “observações” corresponde aos registros em formulário feitos pelos profissionais que atuam como observadores nos circuitos do Carnaval, e apenas identificam as situações passíveis de registro e o fazem. Nesta edição do Observatório
foram identificadas, em números absolutos, 315 observações, reunindo os 3 focos centrais do Observatório. Percentualmente, as observações corresponderam a:

Observações por Foco
14%
Discriminação Racial
Violência contra a Mulher

26%
60%

Violência contra LGBT
Gráfico 07
Fonte: Sistema Badauê/2011
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a) Descrição da Natureza – Foco Discriminação Racial
Nesta análise específica, do foco Discriminação Racial, segmentando as observações por natureza,
os mais altos índices foram registrados nas situações de vulnerabilidade social (41%) e agressão
(35%). Menciona-se que a caracterização das observações, conforme definição, exclui as denúncias.

Foco Discriminação Racial: por Natureza
Agressão

1%

Atendimento no Serviço Particular
35%

41%

Atendimento no Serviço Público
Pessoas em Vulnerabilidade Social

7%

Saúde

16%

Gráfico 08
Fonte: Sistema Badauê/2011

Vale registrar que a natureza “vulnerabilidade social” foi incluída no sistema Badauê nesta edição
do Observatório 2011, buscando reunir em uma categoria os registros de pessoas (negras e negros)
nesta referida situação de vulnerabilidade, em especial crianças, gestantes e idosos/as. Permitindo,
assim, registrar situações nas quais uma parcela da população se vê, também no Carnaval (da “festa”
momesca), marginalizada. E numa tentativa de sobrevivência, submete-se a situações que ferem o
princípio constitucional de respeito à dignidade da pessoa humana, como, por exemplo, crianças
catadoras de latinhas, dormindo sozinhas nas ruas e famílias inteiras alojadas nas calçadas buscando
o sustento, atuando como ambulantes ou catadores de latinhas, bem como idosos/as.
“Idosa, negra, catadora de latinha, atuando na Avenida Sete de Setembro, informa ser residente na Vila Canária e que está neste trabalho
desde as 7h da manhã de hoje (08/03/11) igualmente a todos os outros dias de carnaval. Ela informa que não havia se alimentado até a
hora desta ocorrência ser registrada”. (Fonte: Sistema Badauê, registro feito
dia 08/03/11, às 20h25min – Circuito Osmar)17

A reprodução do registro anterior refere-se a uma das muitas situações identificadas pelos observadores/as no Carnaval 2011 e que dizem respeito a pessoas em situação de vulnerabilidade social,
natureza que teve o maior índice de ocorrências.
Com relação à natureza que teve o 2º maior número de registros, a agressão (35%), quando subdividida em física ou verbal, visualiza-se que a proporção de agressões físicas desponta como a mais alta:
17 Em todos os registros de falas reproduzidos do Sistema Badauê, foi preservada a originalidade da escrita.
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Natureza da Agressão - Foco Discriminação Racial
19%
Física
Verbal
81%
Gráfico 09
Fonte: Sistema Badauê/2011

Os registros da natureza “atendimento no serviço particular”, que percentualmente corresponderam a 16% das observações, referiram-se, em grande parte, a violações de direitos nas relações de
trabalho (cordeiros/as). Já as naturezas “atendimento no serviço público” e “saúde” não alcançaram
o percentual de 10%, não sendo verificada, quantitativamente, representatividade para uma análise
específica mais aprofundada. Mas cabe mencionar que tanto o atendimento no serviço público,
quanto no privado, o sistema Badauê os subdivive em serviços prestados a afrodescendentes de má
qualidade ou discriminatórios.

b) Descrição da Natureza – Foco Violência Contra a Mulher
Na análise do foco “Violência contra a Mulher”, segmentando os registros por natureza, identifica-se que 83% das ocorrências está relacionada a agressões (físicas e/ou verbais). Em números absolutos, do total de 82 observações registradas, 68 destas referem-se a mulheres que foram agredidas
no Carnaval 2011.

Foco da Violência contra Mulher: por Natureza
4%
1%

2%

10%

Agressão
Atendimento no Serviço Particular
Atendimento no Serviço Público
Saúde
83%

Uso da Imagem
Gráfico 10

Fonte: Sistema Badauê/2011
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A partir destes dados observa-se que, embora em números absolutos haja menos registros de agressão no foco “Violência contra a Mulher”, comparado ao foco “Discriminação Racial”, percentualmente, as mulheres foram mais agredidas no Carnaval 2011, a partir dos dados coletados.
“Folião do Bloco As Muquiranas agarrou uma foliã pipoca tentando
beijá-la, como a mesma não aceitou, após consecutivas tentativas do
agressor, este jogou jato de água de uma espingarda no rosto da foliã,
xingando-a de vadia, piranha e baranga. O registro se deu quando o
referido bloco passava na Avenida Sete de Setembro, seguindo para a
Praça Castro Alves. Observadora informa, ainda, que vários integrantes
do bloco tiveram atitude semelhante, lançando espuma. Além de bolinarem algumas foliãs durante o trecho”. (Fonte: Sistema Badauê: Registro
feito dia 05/03/11, às 18h30min – Circuito Osmar)

O registro reproduzido acima apresenta uma das situações de agressão identificadas pelos observadores, situação esta que reúne agressão física e verbal à mulher.

Natureza da Agressão - Foco da Violência contra a Mulher
20%
Física
Verbal
80%
Gráfico 11
Fonte: Sistema Badauê/2011

O gráfico acima evidencia, ainda, que das agressões contra a mulher, 80% são físicas, denotando a
significativa situação de vulnerabilidade na qual as mulheres ainda se encontram. Vale destacar que
este foco foi introduzido no Observatório a partir de 2007, em parceria com a SPM.
“Jovens negras foram agredidas física e verbalmente por não aceitarem dançar com alguns homens. Estes as empurraram e xingaram,
após tocarem suas nádegas” (Fonte: Sistema Badauê: Registro do dia 04/03/11,
às 20h35min – Circuito Osmar)

“Foliã pipoca estava acompanhando o bloco - As Muquiranas -, quando
um folião do bloco atirou água contra a mulher, atingindo a parte infe48
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rior do seu corpo. Quando ela correu os outros foliões do bloco começaram a passar a mão no corpo dela. Ela ficou toda molhada e no meio
de uma roda de homens.” (Fonte: Sistema Badauê: Registro do dia 06/03/11, às
12h05min – Circuito Osmar)

Os registros da natureza “atendimento no serviço particular”, que contabilizaram 10% dos registros,
referiram-se a violações de direitos nas relações de trabalho com relação a cordeiras negras. Cabe
mencionar que as situações referentes às relações de trabalho no carnaval, serão analisadas em
tópico específico.
Já as naturezas “atendimento no serviço público”, “saúde”, “uso da imagem” não alcançaram ao
menos 5%, cada, não sendo verificada, quantitativamente, representatividade, para uma análise
específica.

c) Descrição da Natureza – Foco Violência Contra LGBT
A partir da análise do foco “Violência contra LGBT”, identificou-se que a natureza “agressão” teve o
mais alto índice de registro, percentualmente, o que correspondeu a 95%, das 43 observações.

Foco da Violência contra LGBT: por Natureza
5%

Agressão
Uso da Imagem

95%
Gráfico 12
Fonte: Sistema Badauê/2011

Assim, percentualmente, o segmento LGBT teve o maior índice de registros da natureza “agressão”,
comparado com os demais focos. Ou seja, analisando apenas a proporção dos registros e não os
números absolutos, este segmento foi o mais agredido no Carnaval, física ou verbalmente.
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Natureza da Agressão - Foco de Violência contra LGBT
43%

Física
Verbal
57%
Gráfico 13

Fonte: Sistema Badauê/2011

Sendo que, dentre os demais focos centrais, houve uma maior proximidade percentual entre as
agressões físicas e verbais, respectivamente, 57% e 43%.
“Três travestis estavam dançando no Largo dos Aflitos quando um
grupo de foliões (cerca de 10 homens) pipoca começaram a bater nos
homossexuais, foi necessário chamar a polícia” (Fonte: Sistema Badauê:
Registrado dia 06/03/11, às 02h 30min – Circuito Osmar)

Além das agressões físicas, verbalmente o segmento LGBT no carnaval também é agredido, conforme registro descrito abaixo:
“Duas jovens, uma negra e outra parda, foliãs do bloco – Papa – foram
abordadas por três homens brancos, também foliões do mesmo bloco,
puxando-as para beijá-las. As moças então se beijaram, eles continuaram próximos dizendo que era para beijar a eles (homens). Uma das
moças sugeriu que os homens se beijassem, e eles continuaram cercando as jovens pelo trajeto até onde pude observá-los.” (Fonte: Sistema
Badauê: Registrado dia 06/03/11, às 19h05min – Circuito Osmar)

Com relação à natureza “uso da imagem”, os registros se referiram a situações de exploração da
imagem de lésbicas, gays, travestis, transexuais e transgêneros no sentido de objeto sexual, embora
o reduzido quantitativo não demonstre representatividade para especificação deste item.

2.5.6.	Caracterização das Denúncias
Como mencionado acerca das distinções entre denúncias e observações, vale rememorar que “denúncias” correspondem ao registro feito diretamente pela vítima ao se dirigir a um dos Postos do
Observatório, ou quando a vítima se dirige a um(a) dos(as) observadores(as) nos circuitos e também
registra a denúncia.
50
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Assim, para uma melhor organização do atendimento das denúncias registradas nos postos do Observatório, é relevante apresentar os procedimentos adotados, além de assegurar o ciclo de funcionamento da gestão, o que se apresenta no fluxograma de atuação descrito abaixo:

Não?
Início

Chegada de
denunciante

Realizar
Triagem

Identificação
do foco da
denúncia

Registro da
denúncia

Encaminhamento para o
serviço parceiro
procedente

Solucionado?

Acompanhamento dos
desdobramentos
após período do
carnaval

Sim?
SETAD
SPM
SMS
SINDSEPS
DEAM
D. PÚBLICA
NAFRO
OGMS

Fonte: SEMUR/2011

Fim

As considerações a respeito da natureza “denúncia” têm caráter de análise qualitativa e não quantitativa, em virtude da reduzida representatividade do número de registros sobre esta natureza,
foram cadastradas 35 denúncias, 10% do total de ocorrências.
Em segmentação das denúncias a partir de cada um dos focos centrais, identificou-se que para o
foco “Discriminação Racial”, 7% dos registros corresponderam às denúncias. Já com relação à “Violência contra a Mulher”, esta correspondeu a 10%, e para o foco “Violência contra LGBT” foi identificado, proporcionalmente, o maior percentual de denúncias, 22%.
“R.S.A 18, pardo, 22 anos, morador do bairro de Cosme de Farias - Telefone XXXX-XXXX denunciou que foliões do Bloco Nana Banana estavam
fazendo chacota, arrelias com travesti e gay, o que provocou lágrimas
no denunciante. O denunciante diz que já sofreu discriminação durante o carnaval pelo fato de ser gay.” (Fonte: Sistema Badauê: Registrado dia
04/03/11, às 17h40min – Circuito Dodô)

Mas vale destacar que em números absolutos o quantitativo total das denúncias não foi expressivo.
Um dos fatores que pode estar associado ao reduzido número de denúncias refere-se à carência de
informações por parte da população sobre o que efetivamente se caracteriza como “Discriminação
Racial, Violência contra a Mulher e Violência contra LGBT”, embora tenha havido nesta edição uma
expressiva ampliação da cobertura midiática dedicada ao Observatório.
18 Os dados do denunciante não foram inseridos neste Relatório para preservar a vítima.
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Desta forma, entende-se haver ainda espaço para a ampliação das estratégias de divulgação do Projeto, enfatizando-se individualmente a conceituação de cada foco, e isto possibilitaria que vítimas
destas situações identificassem nos Postos do Observatório mais um espaço para o registro das suas
denúncias. Valendo-se ressaltar que esta difusão de informações pode ser ampliada com a maior
contribuição dos artistas e dos blocos de carnaval.
Além dos aspectos supramencionados, o reduzido número de denúncias pode também estar associado a outras influências como a naturalização dos crimes de racismo e todos os tipos de violência,
de forma que os indivíduos que os sofrem podem até não perceber que estão sendo vitimados. Situação que se reproduz não apenas no carnaval, mas ao longo do ano, numa cidade em que, histórica
e estatísticamente, as relações são mediadas pelas desigualdades entre brancos e negros, homens e
mulheres, além de não respeitarem as relações homoafetivas. Cabendo a referência que em decisão
de maio de 2011 do Supremo Tribunal Federal (STF)19, em Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI)
4227, a partir do voto do Relator Ministro Ayres Brito, foi ressaltado não conter em nenhum dispositivo constitucional proibição da formação de família por casais homoafetivos. A seguir as análises
sobre as denúncias registradas de acordo com as categorias: Foco e Sexo.

Denúncias por Foco
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Gráfico 14
Fonte: Sistema Badauê/2011

Observa-se a partir da análise do gráfico acima que o foco “Discriminação Racial” (14) teve o maior
número de denúncias quando comparado com os demais. É importante destacar que a “Violência
contra Mulher” (9) teve o menor número de denúncias, mesmo considerando que a inserção desta
temática no observatório ocorreu em 2007, na segunda edição do Observatório, enquanto o foco
“Violência contra LGBT” (12), foi inserido na edição de 2010.
19 Referente à Ação de equiparação da união homoafetiva estável à entidade familiar. Relator: Ministro Ayres Britto Disponível em:
www.stf.jus.br/portal/cms
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Um dos fatores que pode estar relacionado a este resultado é o fato das mulheres já identificarem
a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (DEAM) como espaço de denúncia para todos
os tipos de violência contra as mulheres, e se reportarem diretamente à DEAM, e não aos Postos
do Observatório. A partir desta suposição, identifica-se a funcionalidade da realização de ações, ao
longo do ano, junto aos órgãos especializados no atendimento à mulher de forma a divulgar as ações
do Observatório sobre a temática, não apenas no Carnaval.

Denúncias por Sexo
25
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Mulher

05
00

Homem

Mulher
Gráfico 15

Fonte: Sistema Badauê/2011

Sobre as denúncias registradas por sexo pode ser observado que os homens (20) realizaram mais
denúncias do que as mulheres (15). Aqui não se compreende que as mulheres foram menos vitimadas durante o Carnaval, pois, como mencionado anteriormente, há outros organismos, a exemplo da
DEAM e do Centro de Referência Loreta Valadares, que ao longo do ano oportunizam o recebimento
de denúncias de casos de violência contra a mulher, podendo também serem procurados pelas vítimas durante o Carnaval.
Já as denúncias que se referem às naturezas “Discriminação Racial” e “Violência contra LGBT” não
dispõem de instrumentos similares. Desta forma, este dado pode justificar o sexo masculino representar um percentual maior de denunciantes. Contudo, a metodologia utilizada não permite que se
afirme esta interpretação, sendo apenas uma hipótese.

a) Quadro com descrição das naturezas de maior prevalência
O quadro a seguir apresenta uma breve caracterização das naturezas que tiveram maior frequência
nos registros, subdivididas pelos focos centrais do Observatório. Entendendo-se “natureza” como
sendo um recurso para categorizar os dados, de maneira a melhor entender a realidade constatada.
Para melhor compreensão dos casos, caracterizou-se as naturezas que tiveram ao menos 10% dos
registros, não incluindo as “denúncias”, analisadas separadamente.
Índice
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Descrição dos Focos Centrais, natureza e caracterização no Observatório do
Carnaval, Bahia, 2011
Focos Centrais

Natureza

Caracterização

Agressão física

Homens, jovens, negros, foliões,
trabalhando como ambulante, cordeiros

Agressão Verbal

Mulheres, adolescentes ou jovens

Atendimento no serviço público

Discriminatório ou serviços de má qualidade

Atendimento no serviço particular

Violações de direitos nas relações de trabalho
(cordeiros/as)

Discriminação
racial

Mulheres grávidas, jovens ou adolescentes, trabalhando
como cordeiras sem uso de EPI´s

Pessoas em vulnerabilidade social

Trabalho infantil através da venda de bebidas
e catação de latas

Pessoas negras dormindo em lugares
insalubres e sem higiene

Violência contra mulher

Violência contra LGBT

Agressão Física

Jovens negras sendo vítimas dos parceiros
ou desconhecidos

Agressão Verbal

Negras, idosas ou jovens, vítimas de homens

Agressão física

Homens, negros, vítimas de homens

Agressão Verbal

Xingamentos, hostilização a travestis ou mulheres
Quadro 01
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Salienta-se que os registros do Observatório têm origem, prioritariamente, no racismo, sexismo,
homofobia20, identificações de manifestação das discriminações que serão conceituadas a seguir,
conforme Relatório do Observatório 2010:

Racismo
É uma visão de mundo que afeta as relações sociais, a cultura, a economia e a política, estabelecendo diferentes formas de dominação de populações, grupos, indivíduos, a partir da classificação – e
hierarquização - das diferenças biológicas ou culturais entre seres humanos em raças.

Sexismo
Formas de comportamento e ideologias nas quais são atribuídas determinadas disposições e
capacidades a indivíduos ou grupos simplesmente por causa do sexo a que pertencem. Trata-se de uma forma de discriminação, que conduz à subalternização, à marginalização ou mesmo à exclusão de pessoas ou grupos com base no seu sexo e ou orientação sexual.

Homofobia
É uma série de atitudes e sentimentos negativos em relação a lésbicas, gays, bissexuais e,
em alguns casos, contra transgêneros e pessoas intersexuais. As definições referem-se variavelmente a antipatia, desprezo, preconceito e aversão. A homofobia é observada como um
comportamento crítico e hostil, assim como a discriminação e a violência com base em uma
percepção de orientação não heterossexual.

Vale destacar, que dentre as pessoas suscetíveis a atos discriminatórios, as mulheres negras têm o
maior risco de sofrerem os impactos de que um tipo de discriminação, como: racismo e/ou sexismo,
racismo e/ou lesbofobia, por exemplo. Pois a ocorrência destas discriminações em conjunto, lhes
dificultam o acesso aos direitos previstos nos Princípios Fundamentais que constam da Constituição
de 198821 , de forma diferente e hierarquizada quando comparada a homens (negros e não negros)
e mulheres não negras.

20 Ao mencionar-se Homofobia estenda-se a referência também à lesbofobia e a transfobia
21 Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político.
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2.5.7.	Considerações e Sugestões
SISTEMA BADAUÊ E FICHAS DE REGISTRO
Descrição do Item

Sugestão/ Consideração

Limitação das Informações obtidas pelo Sistema Badauê

Adequação do sistema para ampliar as informações
geradas

Deficiência na caracterização das naturezas por foco

Definições mais específicas das naturezas, com
padronização para todos os focos

Inadequação da caracterização das “Denúncias”

Delimitação de campo específico para as “Denúncias” e não como umas das naturezas dos focos

Adaptação das naturezas “atendimento no serviço público”
e “atendimento no serviço particular”

Substituição destas duas naturezas por “violência
institucional”, e subdividí-la em racismo, sexismo,
homofobia e lesbofobia

Caracterização de “vulnerabilidade social” como natureza

De forma geral, as pessoas que sofrem qualquer
tipo de discriminação ou violência estão em situação de vulnerabilidade, rever esta caracterização

Equívocos nos registros das fichas de observação/denúncia

Ampliar a qualificação dos obervadores para que
realizem registros e preenchimentos adequados

Registros acerca das “relações de trabalho”

Rever a inserção dos registros referentes às “relações de trabalho”, que estão sendo caracterizados
como “discriminação racial”, e têm relação mais explícita com as “condições inadequadas de trabalho”

Qualificação insatisfatória da equipe

Melhoria da qualificação dos observadores com
relação às temáticas racismo, gênero e orientação
sexual

Preencimento dos campos: raca/cor; sexo; idade

Adequação do sistema para especificar as informações geradas, quanto à cor da pele, sexo e faixa
etária
Quadro 02
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2.5.8.	Relações de Trabalho no Carnaval
A Secretaria do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão (SETAD), pelo segundo ano consecutivo, participou do Observatório atuando no registro e catalogação das ocorrências, como um dos
supervisores de atendimento em posto de observação, tendo também analisado as relações de trabalho no carnaval, a partir dos registros do Sistema, informações estas que serão descritas a seguir.
Identificou-se que das 350 ocorrências registradas pelo Sistema Badauê, 153 se referem a relações
de trabalho, ou seja, 43,7% do total de registros. Notificações que envolveram relações de trabalho
temporário, no caso dos cordeiros ou outros trabalhos com a mesma precariedade como trabalhadores (as) ambulantes, catadores (as) de latinhas e outros objetos recicláveis, e outras ocupações,
como pode ser observado no gráfico a seguir:

Descrição dos números de ocorrências de acordo com a ocupação de trabalho
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Gráfico 16
Fonte: Sistema Badauê/2011/ SETAD

A amostra das relações de trabalho no carnaval de Salvador, embora ainda não instalada como foco
do Observatório, contribui para identificar a predominância da população negra e de mulheres nos
postos de trabalho temporários e precários no Carnaval de Salvador.
Atentando para o contingente de trabalhadores (as) temporários, com relação ao gênero, identificou-se o envolvimento de 39,22% de mulheres nas atividades de cordeira e dentre elas identificadas
16,67% mulheres grávidas. E entre os catadores de latinhas e outros objetos recicláveis e ambulantes, respectivamente 40,00% e 27,27% também são do sexo feminino.
No gráfico abaixo são identificados os trabalhos temporarios segundo a raça/cor, o que pode ser observado é que a população negra (87,58%) compõe a um grande precentual da participação desses
trabalhos quando comparada com as outras categorias de raça/cor (pardo – 0,65%, outras etnias –
0,65% e sem identificação – 11.11%).
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Descrição dos trabalhos temporário segundo raça/cor
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Gráfico 17

Fonte: Sistema Badauê/2011/ SETAD

Outro item de relevante análise a patir dos dados registrados se refere à ausência do uso dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI´s) por parte dos cordeiros, que se configura como uma das violações das relações de trabalho. Em números absolutos, das 153 ocorrências a repeito das relações
de trabalho, 41 delas corresponde à não utilização dos EPI´s pelos cordeiros, ou seja, 26,8%. Vale
destacar que a metodologia utilizada não possibilitou que neste percentual fosse feita a distinção
entre as infrações cometidas pela inobservância das obrigações contratuais por parte das entidades
carnavalescas ou os por negligência por parte dos trabalhadores.
Também mereceu destaque, ainda com relação às relações de trabalho precário, que dos 153 registros, 32% se referem a trabalho infantil, e 6% a trabalho envolvendo idosos.
Com base nas análises dos registros do Observatório 2011 foi possível identificar a realidade das
condições ainda bastante precárias de trabalho no Carnaval de Salvador e que vitimam de forma
mais contundente a população de maioria negra, em especial mulheres, crianças e idosos. Nesta
oportunidade, através de amostragem, identifica-se a necessidade de construir políticas públicas
voltadas para a equidade de gênero, o respeito às diferenças e o trabalho decente, além do preemente estabelecimento de ações/programas que permitam às crianças e adolescentes do município
de Salvador a garantia de seus direitos básicos de cidadania.

2.6. Como funcionam as parcerias na estrutura do Observatório
Cada parceria firmada nesta edição do Observatório da Discriminação Racial, Violência contra a Mulher e LGBT exerceu um relevante papel no processo de construção e na efetivação de todo Projeto.
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De fato, efetivar a implementação de políticas públicas de promoção da igualdade exige uma atuação interdisciplinar, intersetorial e transversal, de modo a assegurar direitos aos cidadãos e cidadãs
negros e negras que, historicamente, foram atingidos pelas injustiças e desigualdades sociais.
Desta forma, em ação conjunta, a SEMUR e as Instituições parceiras definiram as estratégias para
cooperação técnica. Segue breve descritivo:
PARTICIPAÇÃO
Instituição

Contrapartida

Descrição

ARI

Articulação de Parceiras

Efetivação de Parcerias

CEDECA

Apoio

Apoio Institucional

CMCN

Recursos Humanos

Voluntários

DEAM

Recursos Humanos

Delegada de Plantão; Servidores

Defensoria Pública

Recursos Humanos

Defensor de Plantão; Técnicos

Força Sindical

Apoio

Apoio Institucional

Fórum Baiano LGBT

Recursos Humanos

Voluntários

FISBA

Apoio Logístico

Área em Ondina

LESBIBAHIA

Recursos Humanos

Voluntários

MP/GEDEM

Apoio

Apoio Institucional

MPT

Apoio

Apoio Institucional

NAFRO

Recursos Humanos/
Aporte Financeiro

PM´s/
Kits Lanches

PROHOMO

Apoio

Apoio Institucional

Salvador CARD

Aporte Financeiro

Produção e Veiculação de
Busdoor

SEPROMI

Recursos Humanos

Servidores

SETAD

Recursos Humanos

Servidores

Shopping Center Lapa

Aporte Financeiro

Material Publicitário

Shopping Center Piedade

Apoio Logístico

Stand no Shopping

SINDSEPS

Recursos Humanos

Servidores

SJCDH/ CEPCDHLGBT

Aporte Financeiro/
Recursos Humanos

Kits Lanches; Transporte
Voluntários

SMS/ASPERS

Recursos Humanos

Servidores

SPM

Recursos Humanos

Servidores

UNFPA

Aporte Financeiro

Material Publicitário

Quadro 03
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A Secretaria Municipal da Reparação agradece o esforço, a disponibilidade e o entendimento de
cada um dos parceiros, bem como aos apoiadores que direta ou indiretamente contribuíram para
a concretização desta política. Instituições que imbuídas de responsabilidade social possibilitaram
mais uma edição do Observatório da Discriminação Racial, Violência contra a Mulher e LGBT, na
busca pela justiça social e garantia de direitos.

2.7.	A cobertura midiática
A cobertura sobre o Observatório da Discriminação Racial, Violência contra a Mulher e LGBT, realizada pelos diversos veículos de comunicação, foi a maior e mais expressiva, desde o seu surgimento.
Pode-se justificar este feito, graças às estratégias usadas pelos Gestores da Secretaria e da Coordenação Geral do Observatório, através da sua Equipe de Comunicação.
Apesar de já terem sido pontuadas resumidamente as atribuições desta Equipe, voltarão a ser descritas com mais detalhes, em virtude da extrema relevância da sua atuação. Pois, somente com a
divulgação expressiva do Projeto, a população toma conhecimento dos serviços e poderá se utilizar
deles, caso haja necessidade. Assim, a composição da Equipe de Comunicação foi:

Assessoria de Imprensa
• Acompanhar a agenda do secretário durante o carnaval, registrando os eventos;
• Articular entrevistas com a imprensa;
• Agendar vistas de personalidade ao Observatório;
• Distribuir releases sobre as ações do Observatório e do secretário;
• Enviar sugestões de pauta.

Equipe de Mídia
• Realizar os Clippings;
• Atualizar do site SEMUR;
• Manter contato direto com a Coordenação de Atendimento a Diversidade;
• Acompanhar Equipes de Trabalho;
• Sistematizar estatisticamente como a Mídia menciona sobre o Carnaval x Observatório.

Equipe de Reportagem
• Apoiar entrevistas, registros e redação;
• Apoiar registros fotográficos;
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• Elaborar agenda sobre desfiles dos blocos afros, dos afoxés, samba, reggae, e do acompanhamento de casos da participação de trabalhadores negros no mercado informal;
A assessoria de comunicação elaborou um Plano de Comunicação para a divulgação dos eventos e
serviços realizados pelo Observatório. A partir de informações coletadas do relatório/2011 da Equipe de Comunicação, identificou-se que em paralelo às ações do carnaval, foi divulgada a inauguração da Unidade Permanente do Observatório da Discriminação Racial e Violência contra LGBT. Esta
unidade funciona na Estação da Lapa, desde o último mês de fevereiro. O momento foi oportuno
e estratégico, pois ressaltou os resultados do Observatório obtidos em anos anteriores e fixou este
novo local como Posto de atendimento durante o carnaval.

2.7.1. Plano de Comunicação
No processo de construção da campanha publicitária, que visou traçar caminhos para informar a
população e ampliar a visibilidade das ações do Observatório, procurou-se trabalhar seguindo duas
variáveis: o prazo de execução e os recursos disponíveis. Eis uma síntese e a composição das estratégias de divulgação:
Mailing Dirigido: com a utilização apenas de ferramentas próprias, foi feito o envio de informações
resumidas a respeito do projeto para todo o mailling da Secretaria, composto por funcionários da
PMS, entidades do Setor Público e Privado, imprensa e sociedade civil, visando atender a um grande
público potencial e formador de opinião.
Exposição de material publicitário: a Secretaria realizou ação promocional do observatório instalando postos de divulgação em locais de grande circulação, como: shopping centers e estações de
transbordo. Distribuiu material nas principais festas populares que antecedem ao carnaval (Lavagem
do Bonfim, de Itapoan e Festa de Iemanjá e no Festival de Verão) por onde circularam aproximadamente 200 mil pessoas nos quatros dias de festa.
A prioridade da campanha foi à utilização de peças de mídia de massa, e peças promocionais necessárias para o êxito do projeto. A confecção de peças foi realizada conforme tabela abaixo:
Tipo de Mídia
Básica
Apoio
Promocional

Peças
Busdoor
Cartaz
Panfleto
Banner
Blimp
Squezzer
Ventarola

Quantidade
60 un
3000 un
3000 un
15 un
04 un
1000 un
5000 un

Quadro 04
Fonte: SEMUR
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O período de veiculação da campanha foi de 13/01 à 18/03. Iniciou-se com a distribuição de panfletos no cortejo da Lavagem do Bonfim, encerrando com veiculação de Busdoors no transporte
coletivo da capital. Com um período de dois meses de divulgação, a campanha fora articulada de
maneira a atingir seu ápice durante o carnaval, mas ainda permaneceu por mais um período após o
encerramento do Projeto, como forma de recall.
A campanha valorizou os focos trabalhados de maneira uniforme, objetivando dar visibilidade à
questão de gênero, raça e orientação sexual de forma balanceada. Desta forma, foi definida após
uma seqüência de reuniões com os devidos segmentos, a adoção de uma marca que demonstrasse
de fato esta linearidade.
A chamada da campanha de mídia, neste ano, buscou explorar o tema de maneira mais abrangente,
de forma a refletir positivamente o projeto e seus propósitos. As peças gráficas tiveram, em destaque, a presença do art. 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos: “Todas as pessoas nascem
livres e iguais em dignidade e direitos.”
Além de veicular a campanha e demais informações nas redes sociais, a Assessoria contou com suporte do blog e do twitter. Segundo o relatório fornecido pela Equipe de Comunicação, estas ferramentas se destacaram na efetivação da divulgação das atividades e dos resultados do Observatório
2011, junto aos parceiros e do público em geral.
O Observatório da Discriminação Racial, Violência contra a Mulher e LGBT foi pauta na imprensa,
antes, durante e depois do carnaval, com divulgação em maior escala tendo sido via Internet. É preciso ressaltar também, que o Gestor da SEMUR concedeu entrevistas a diversas emissoras de rádio
e televisão durante todo o carnaval, fato que não ocorreu em anos anteriores.
Os jornais de grande circulação, a exemplo do Jornal A TARDE (oito inserções), Correio da Bahia (quatro inserções), Tribuna da Bahia (oito matérias) Jornal do Brasil elegeram o Observatório como pauta
de várias matérias, destacando a instalação e também os registros das ocorrências, informando
diariamente os números de observações/denúncias notificadas. No total foram realizadas noventa e
quatro clipagens de material online, de TV, rádio e mídia impressa.
No Anexo 3, encontra-se um quadro síntese que revela a atenção dispensada pela imprensa ao
Observatório. Foi possível identificar matérias/noticias do Observatório dois meses antes dele ser
instalado, na medida em que a Equipe de Comunicação alimentava as informações, os periódicos,
rádios, TV, blogs, sites, boletins eletrônicos. É evidente que as estratégias de comunicação planejadas e aplicadas pela SEMUR para exaltar as ações do observatório e divulgar os dados coletados,
podem ser consideradas como exitosas, quando comparadas com outros anos.
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2.7.2. Modelos de peças utilizadas na Campanha

Blimp

Ventarola frente e verso

Banner

Cartaz

Índice
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Cartaz

Squeeze

Busdoor
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2.8. Avaliação do Funcionamento do Observatório 2011
A SEMUR possibilitou que todos os colaboradores e também os parceiros do Observatório 2011,
emitissem opiniões sobre os aspectos positivos e não-positivos encontrados no Observatório, bem
como sugestões que viessem a contribuir com a melhora do Projeto. A Secretaria ao adotar tal procedimento, objetivou analisar o funcionamento do Observatório a partir da reflexão e proposição
das equipes que atuaram desde o processo de construção até a implantação.
Agindo desta forma, teve contato com os pontos fortes, os desafios e as sugestões, e buscará superar os entraves ressaltados, ao promover mudanças, acatar sugestões quando possível e articular
novas ferramentas, de forma a influenciar na estruturação do Projeto no próximo ano.
PONTOS FORTES
•
•
•
•
•

Apoio da classe artística
Fortalecimento da SEMUR
Ampliação da divulgação
Oferecimento de maior visibilidade da Secretaria e do Projeto nas esferas governamentais e não
governamentais, assim como na grande mídia
Facilitou a interlocução entre as entidades parceiras

DESAFIOS

SOLUÇÕES

•
•

•

•
•
•
•

Redução do número de postos
Número insuficiente de colaboradores/as
Inadequações nos registros das
ocorrências
Falha na distribuição de formulários de relatórios diários/finais
Falha na quantidade de observadores/as para registrar ocorrências ao
longo dos circuitos
Falha na logística da distribuição de
material promocional do Observatório

•
•
•
•
•

Articular a ampliação da verba do Projeto, junto a Coordenação do Carnaval, de forma a ampliar o número
de postos
Articular a ampliação da verba do Projeto, junto a Coordenação do Carnaval, de forma a ampliar o número
de colaboradores
Elaborar capacitações mais eficazes, com vistas a
habilitar um melhor desempenho dos observadores/
atendentes de postos
Rever a logística adotada para visitação diária dos
postos
Promover a distribuição do número de Observadores/
Circuito de acordo a demanda da localidade / horário
Planejar a divulgação através dos materiais promocionais de forma diferenciada, de acordo à demanda da
localidade
Quadro 05

Fonte: Relatórios dos Colaboradores e de Entidades Parceiras
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Recomendação 1. Formular estratégias para fortalecer a gestão do Observatório enquanto política estruturante para o combate à discriminação e violência contra negros, mulheres e LGBT, no
Município de Salvador.
Ações:
1.1. Melhorar o processo de planejamento das ações, por meio da elaboração de um plano de
viabilidade técnica, funcional e orçamentária, contendo estratégias de médio e longo prazo, para a implantação do Observatório permanente, em parceria com os demais órgãos da
administração municipal e parceiros externos.
1.2. Assegurar recursos financeiros no orçamento anual da Prefeitura para garantir o pleno
funcionamento da unidade permanente do Observatório e da estrutura para o carnaval;
1.3. Desenvolver uma metodologia que assegure a intersetorialidade e interdisciplinaridade na
abordagem e efetiva resolução das ocorrências recebidas;

Recomendação 2. Aprimorar os sistemas de coleta de dados para possibilitar a construção de
indicadores que permitam monitorar e avaliar a discriminação e violência sofrida por negros(as),
mulheres e LGBT, em Salvador, particularmente durante o carnaval.
Ações:
2.1. Adaptar o Sistema Badauê ao formulário de registro de ocorrências, permitindo o registro
adequado das observações e denúncias e posteriormente a produção de relatórios e estatísticas consistentes sobre a violência e discriminação no carnaval;
2.2. Reformular a classificação dos tipos de foco de violência e natureza de discriminação, desagregando e padronizando os conceitos utilizados, de forma a permitir a obtenção de
informações mais complexas e sistematizadas;
2.3. Criar equipe técnica para produzir análises e trocas de informação em tempo real a partir
dos dados produzidos;

Recomendação 3. Qualificar a infraestrutura e serviços disponibilizados pelo Observatório e parceiros da rede de atendimento.
Ações:
3.1. Ampliar o numero de postos de observação e atendimento, durante o carnaval, instalando-os em locais de maior visibilidade e de fácil acesso;
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3.2. Definir local visível, de fácil acesso e apropriado para implantação do serviço permanente
de combate ao racismo, violência contra a mulher e LGBT; ou seria melhor dizer equipar
adequadamente o posto da lapa garantindo a sua operacionalização?
3.3. Incluir um efetivo de mediação de conflitos nos postos de atendimento durante o carnaval;
3.4. Equipar os postos e as equipes de observadores com sistema de rádio, GPS e câmaras fotográficas para o registro visual de ocorrências.

Recomendação 4. Mobilizar e envolver parceiros estratégicos.
Ações:
4.1. Criar uma comissão permanente para gestão do Observatório, de forma a ampliar a participação dos parceiros em todas as etapas da gestão, garantir o funcionamento da rede de
atendimento e monitorar a situação da discriminação racial e de violência contra a mulher
e LGBT em Salvador;
4.2. Expandir parcerias estratégicas que apóiem a infraestrutura e recursos humanos necessários ao funcionamento adequado do Observatório permanente e dos postos durante o
carnaval;
4.3. Articular, mediar e incentivar o apoio financeiro das grandes empresas para os blocos afros,
afoxés e outras manifestações culturais da comunidade negra;
4.4. Envolver a sociedade civil organizada na elaboração do plano de segurança para o carnaval
e procedimentos policiais;

Recomendação 5. Adequar e capacitar os recursos humanos necessários para o funcionamento do
Observatório.
Ações:
5.1. Estabelecer critérios de seleção que valorizem conhecimento técnico, político, profissional
e ético dos observadores e voluntários, sobre os temas abordados pelo observatório;
5.2. Ampliar a qualificação dos obervadores para que realizem registros consistentes;
5.3. Desenvolver um plano de formação de curto prazo para policiais (incluindo para os efetivos
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deslocados do interior do Estado durante o carnaval) que contemple assuntos relacionados ao
racimo, sexismo e homofobia, assim como técnicas de abordagem às vitimas e infratores;
5.4. Garantir a participação da Coordenação do Observatório, observadores, técnicos e voluntários na capacitação dos contingentes policiais, com a finalidade de fortalecer os laços de
cooperação entre as duas equipes;
5.5. Desenvolver um plano de formação de servidores e colaboradores da Prefeitura Municipal,
de médio prazo, que contemple a identificação e abordagem ao racismo e sexismo institucionais, priorizando os órgãos que integram a Operação Carnaval;

Recomendação 6. Desenvolver e implementar novas estratégias de comunicação que ampliem o
conhecimento da sociedade sobre o Observatório e suas temáticas, estimulem a inclusão de novos parceiros estratégicos e a mobilização de recursos.
Ações:
6.1. Criar um plano de comunicação do Observatório com metas em longo e médio prazo, contemplado também uma estratégia para intervenção durante o carnaval;
6.2. Ampliar a divulgação do Observatório, junto aos agentes públicos, entidades carnavalescas, preferencialmente com devida antecedência ao período da festa;
6.3. Criar um portal do Observatório que permita a publicação de dados, artigos, informações
sobre a rede de parceiros e os serviços disponibilizados, assim como o registro de denúncias online;
6.4. Realizar campanhas durante todo o ano direcionadas aos setores privado, artístico e população em geral, visando promover uma conscientização sobre a violência racial, contra
a mulher e LGBT em Salvador;
6.5. Realizar campanhas nas escolas e universidades, durante o ano letivo, com o objetivo de
redução da violência no carnaval;
6.6. Desenvolver ações promocionais com os blocos afros e afoxés junto aos financiadores do
carnaval no período pré-carnavalesco, a fim de divulgar as ações sociais desenvolvidas por
essas entidades e visibilizar os temas que serão tratados na avenida;
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Recomendação 7. Potencializar a atuação do Observatório como fomentador de novas políticas
públicas de promoção da igualdade, assim como para a regulamentação do carnaval visando a
garantia dos direitos humanos e a geração de oportunidades de inclusão produtiva mais justas;
7.1. Estabelecer parcerias com instituições acadêmicas para a realização de estudos aprofundados a partir das bases de dados do Observatório e de pesquisas autônomas;
7.2. Articular e fornecer subsídios técnicos para a regulamentação do trabalho dos cordeiros
durante o período do carnaval;
7.3. Incentivar a criação de condições básicas de salubridade e segurança para as baianas de
acarajé, trabalhadores ambulantes, cordeiros(as) e catadores, durante o carnaval, designadamente para aquisição de mercadorias, utilização de equipamentos apropriados, uniformes e espaços onde possam realizar as suas necessidades básicas como banho, alimentação e repouso;
7.4. Impulsionar a organização de creches em tempo integral, perto dos circuitos, que acolham
os(as) filhos(as) dos(as) trabalhadores(as) ambulantes, cordeiros(as), catadores e baianas de
acarajé visando a diminuição da exposição dessas crianças a fatores de risco durante o carnaval;
7.5. Fomentar o empreendedorismo qualificado de uma parcela maior da população, investindo mais na formação e preparação dessa mão de obra, designadamente na área de manipulação de alimentos e atendimento ao público;
7.6. Incluir a temática do trabalho infantil no próximo planejamento do Observatório e estabelecer parcerias com os órgãos do sistema de garantia de direitos da infância e adolescência,
especialmente para atuação conjunta durante o carnaval.
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ANEXO 1 - DETALHAMENTO DAS COTAS DE PATROCÍNIO
Como melhor forma de viabilizar o projeto, colocando inclusive a sociedade civil na participação de execução do projeto, firmou-se parcerias para a produção e veiculação das peças
publicitárias através de cotas de patrocínio, assim descritas:

Master - Implica no custo da veiculação ou da produção de peças, como: spot, outdoor, busdoor,
blimp e squeze na quantidade desejada pelo patrocinador: Investimento mínimo: R$ 15.000,00
Contrapartida:
•

Aplicação da marca em todas as peças, com exceção do adesivo, boné e blimp;

•

Aplicação da marca na placa de patrocinadores da sala de imprensa;

•

Distribuição de brindes ou folders à saída dos postos;

•

Banner do patrocinador no principal posto;

•

Veiculação do nome da empresa no material de assessoria de imprensa;

•

Veiculação do nome da empresa no Relatório Final do Observatório;

•

Exemplar do Relatório Final do Observatório.

Gold - Implica na permuta de serviços, como coquetel de lançamento do Observatório, fornecimento de lanches para equipe, almoço para a coletiva de imprensa e na produção de
peças promocionais, como porta documentos, bonés, ventarolas e bandanas na quantidade
desejada pelo patrocinador: Investimento mínimo: R$ 8.000,00
Contrapartida:
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•

Aplicação da marca em todas as peças, com exceção das peças da cota master;

•

Aplicação da marca na placa de patrocinadores da sala de imprensa;

•

Distribuição de brindes ou folders à saída dos postos;

•

Veiculação do nome da empresa no Relatório Final do Observatório;

•

Exemplar do Relatório Final do Observatório.
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Silver - implica na produção da quantidade desejada pelo patrocinador das seguintes peças:
cartaz, bolsa-pasta, camisa, panfleto, banner e adesivo: Investimento mínimo: R$ 2.000,00
Contrapartida:
•

Aplicação da marca nas respectivas peças que compõe este grupo, exceto o adesivo;

•

Aplicação da marca na placa de patrocinadores da sala de imprensa;

•

Distribuição de brindes ou folders à saída dos postos;

•

Veiculação do nome da empresa no Relatório Final do Observatório;

•

Exemplar do Relatório Final do Observatório.

OBSERVAÇÕES:
- A criação das peças é de inteira responsabilidade da Secretaria Municipal da Reparação;
- A parceria é firmada após a assinatura do Termo de Compromisso;
- Necessário o envio da marca por e-mail ou em mídia no formato cdr, versão 13;
- A aplicabilidade da marca depende da adequação e visibilidade de cada peça publicitária;
- O valor investido deve ser repassado diretamente para o fornecedor.
Fonte: SEMUR
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ANEXO 2 – MODELO DA “FICHA DE REGISTRO DE OCORRÊNCIAS”
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APÊNDICE 1 - QUADRO SíNTESE DA COBERTURA DA IMPRENSA AO OBSERVATÓRIO
Veículo de Comunicação

Título da Matéria

Síntese da Matéria

Balcão do Observatório da Discriminação Racial estará em Shopping nesta sexta-feira.

A SEMUR, em parceria com entidades do poder público permanece até esta sexta feira (25) com 25.02.2011
um balcão de informações no
piso L1 do Shopping Piedade.

Blog a Guilhotina

Racismo será combatido no Carnaval de Salvador.

Crime sujeito a pena de prisão
inafiançável o racismo ainda é
comum até mesmo em Salvador,
cidade com maior concentração
de afrodescendentes no mundo.

TVSERVIDOR

Na inauguração da Unidade
Permanente do Observatório da
Discriminação Racial contra LGBT.
Inaugurada a Unidade Permanente
O Secretário da Reparação disse
01.03.2011
do Observatório da Discriminação
que a instalação do equipamento
Racial e LGBT.
é resultado de uma luta do Movimento Negro e do Movimento
Social LGBT.

Itapoan News

Data

12.02.2011

Tribuna da Bahia

Observatório da discriminação já
esta funcionando.

Com a abertura Oficial do Observatório da Discriminação Racial,
violência contra a mulher e LGBT,
nesta quarta feira, a SEMUR,
afirma já é possível ao folião
registrar denúncia.

Jornal A Tarde

Márcio Vitor reage a racismo
durante show

O cantor Márcio Vitor denunciou
ter sido vítima de racismo ontem,
06.03.2011
quando fazia apresentação especial para o camarote do Reino.

Tribuna da Bahia – on-line

Racismo explode em 135 queixas.

Os casos de Racismo foram
muitos neste carnaval de 2011. O
último boletim emitido as nove
08.03.2011
horas de ontem acusa um total
de 135 queixas.

Bahia Noticias

Vergonha; Márcio Vitor sofre
discriminação racial no Carnaval
da Bahia.

Márcio Vitor acusa um homem
de discriminação racial em frente
ao camarote do Reino.
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O Observatório da Discriminação
Racial, Violência contra a Mulher
08.03.2011
e LGBT registrou até o momento
80 casos de racismo e homofobia.

Correio Feirense

Observatório acusa 80 casos de
racismo e homofobia

Correio da Bahia

As denúncias de agressão a muObservatório registra 254 casos de
lher estão no segundo lugar nas
discriminação neste Carnaval.
ocorrências mais registradas.

08.03.2011

Itapoan News

Os casos de Racismo não param
de aumentar neste carnaval de
Observatório registra 135 casos de
2011, o último boletim emitido
racismo no Carnaval.
as 9h de desta terça feira(8)
acusa um total de 30 casos.

08.03.2011

O Observatório da Discriminação
Racial, Violência contra a Mulher
e LGBT registrou durante o período da folia um total de 135 casos
09.03.2011
de racismo. De acordo com o
secretário, no mesmo período do
ano passado as denuncias eram
superiores.

Radio Sociedade On-line

Foram Registrados 135 casos de
racismo durante o carnaval.

Radio Sociedade 970 – AM

O Observatório da Discriminação
Racial. Violência contra a Mulher
Observatório registra 254 casos de e LGBT, promovido pela SEMUR,
já registro 254 casos nestes cinco
discriminação neste Carnaval.
dias de folia, sendo grande parte
, 149 de denúncias de Racismo.

Jornal do Brasil

Rede Bahia de Televisão
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09.03.2011

Casos de racismo lideram denúncias de preconceito em Salvador.

O boletim do Observatório de
discriminação Racial, da Violência
contra a Mulher e LGBT, divulgado nesta terça-feira pela SECOM 08.03.2011
de Salvador, indica o crescimento
dos casos de racismos no Carnaval 2011.

Após os dias de folia, órgãos divulgam balanço do carnaval.

Infelizmente, o carnaval não é só
de alegria, segundo balanço parcial do Observatório, foram regis08.03.2011
trados também mais de 130 casos
de racismo, 62 agressões contra
mulheres e 40 contra LGBT.
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