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MENSAGEM DA SECRETÁRIA
O Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher é uma política pública da
Prefeitura do Salvador cuja missão é a prevenção e enfrentamento das discriminações e desigualdades,
em especial, de raça, orientação sexual, identidade de gênero e violência contra a mulher durante
o período do Carnaval, objetivando a promoção de políticas públicas que fortaleçam o exercício da
cidadania.
Em 2015 o Observatório em sua X edição apresentou como inovação a introdução de um instrumento
para coleta de dados, a criação de um sistema de registro de ocorrência online, com a utilização de
um smartphone para cada observador, ficando o uso, acompanhamento e o monitoramento sob a
responsabilidade da SEMUR.
A estrutura montada para a Operacionalização do Observatório compreendeu Postos de operações:
1 central no Campo Grande e 7 compartilhados com outros órgãos (mirantes2) localizados na Praça
da Piedade, Largo 2 de Julho, Largo dos Aflitos, Praça Castro Alves, Largo do Camarão, Largo das
Gordinhas e Barra Center, com horário de funcionamento 24h no posto central e os mirantes de 13h
às 3h.
Os circuitos observados foram Dodô, Osmar e Batatinha com quantitativo total de 120 observadores
(as), subdivididos equitativamente entre os três Focos de Observação, ou seja, 40 em cada Foco. Os
registros realizados referiram-se aos episódios de violência presenciados no Carnaval, motivados pela
discriminação de âmbito racial, de gênero ou em razão da orientação sexual/identidade de gênero,
tendo sido denominados como focos: Foco Racial, Foco LGBT e Foco Violência contra a Mulher.
Também foram pautados no Observatório registros em relação à vulnerabilidade social de mulheres, as
infrações às Leis nº 12573/12 de 11 de abril de 2012 e nº 8286/2012 de 14 de maio de 2012 (popularmente
conhecidas como Leis Antibaixaria3) e, também, os descumprimentos ao Art. Nº 41, Inciso II do Estatuto
do Carnaval e das Festas Populares do Salvador.
Portanto, é importante enfatizar que as observações irão gerar dados para a criação de políticas
públicas que servirão de instrumentos no enfrentamento das desigualdades e discriminações, como
também no fortalecimento do pensamento de equidade e do exercício da cidadania. Ao tempo em que
renova-se o pacto com todas as instituições envolvidas, dá-se continuidade e busca incessante na
transformação da sociedade, onde a igualdade de direitos, deveres e oportunidades possam ser de
todas as pessoas.

2.
Os chamados mirantes foram instalações espalhadas nos diversos circuitos, que abrigavam diversos serviços relacionados
ao andamento do Carnaval, nos quais a administração era da Empresa de Turismo S/A (SALTUR). Apesar de não termos o
número total destas instalações, a SEMUR esteve presente somente em 7 (sete) delas, conforme listagem.
3.
Serão oferecidos maiores esclarecimentos no item 2.6.

1 INTRODUÇÃO
A Secretaria da Reparação (SEMUR), criada pela Lei n° 6.452, de 18 de dezembro de 2003, é a instância da
Prefeitura Municipal de Salvador (PMS) responsável por articular, junto às instituições governamentais
e não governamentais, as políticas públicas de promoção da equidade racial, a inclusão social dos
afrodescendentes e a valorização da diversidade.
No seu Planejamento Estratégico 2013-2016, a PMS estipulou como uma das aspirações na área
temática Justiça Social, a ação de transformar Salvador em uma cidade mais justa, combatendo a
discriminação racial de gênero e de qualquer outra natureza. E a SEMUR compõe esta área temática
com a coordenação do Programa Salvador Livre da Discriminação e do Racismo, no qual está inserido
o Observatório da Discriminação Racial e LGBT.
Em 2015, o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher esteve em sua
10ª edição, cujo objetivo foi: observar, registrar e encaminhar situações que desrespeitem os direitos
humanos com foco no racismo, LGBT e violência contra a mulher.
A missão estabelecida para o Observatório foi: prevenção e enfrentamento das discriminações e
desigualdades, em especial, de raça, orientação sexual, identidade de gênero e violência contra a
mulher, para promoção de políticas públicas que fortaleçam o exercício da cidadania.
Apesar da 1ª edição ter sido implementada em 2006, foi o Estatuto do Carnaval e das Festas Populares
do Salvador, instituído pelo Decreto nº 20.505/2009, de 28/12/09, e alterado pelo Decreto nº 25.793,
de 19/01/15, que ao determinar competências específicas para inúmeros órgãos municipais,
responsabilizou a SEMUR, segundo o Art. 22, por:
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.)

Este ano, a ação também atendeu ao Decreto nº 25.818/20154, de 6/02/15, que incluiu a SEMUR na
Operação Carnaval 2015, compondo a Coordenação Geral, que teve como finalidade:
Definir, planejar e promover a articulação de órgãos e entidades integrantes da Administração
Municipal e de outras esferas do poder público, bem como entidades privadas, que se façam
necessárias ao bom desempenho da operação. (SALVADOR, 2015.)

As diretrizes que orientaram o Projeto partiram das análises de relatórios anteriores, sobretudo das
recomendações sugeridas. Um dos aspectos mais relevantes que esta edição manteve, refere-se
à abordagem metodológica para coleta de dados: cada observador (a) permaneceu registrando as
ocorrências de um único foco.
4
Este Decreto institui a “Operação Carnaval 2015”, dispõe sobre o regime de trabalho dos órgãos e entidades do município
envolvidos com a operação; sobre o pagamento de gratiﬁcação ao pessoal alocado na forma da lei complementar 030/2001,
e dá outras providências.
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Essa medida permitiu uma qualificação do olhar na identificação das discriminações/violências
observadas, contribuindo, inclusive, para maior objetividade ao efetuar-se o registro das ocorrências.
Em paralelo a isto, a seleção dos (as) observadores (as) solicitou a comprovação de experiência no
segmento escolhido para atuarem.
Outra mudança importante foi a decisão de não mais serem realizados encaminhamentos de denúncias
pelos (as) observadores (as), evitando-se que prevalecesse a subjetividade em detrimento da descrição
do fato real. Acrescido a isto, o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher
inovou no instrumento utilizado para coleta de dados. Foi criado um Sistema de Registros de ocorrências
online, de uso exclusivo da SEMUR, que foi alimentado diretamente pelos (as) observadores (as), através
de um equipamento portátil, conectado à Internet (smartphone). Toda a operação foi acompanhada e
monitorada pelos técnicos da SEMUR.
Esta iniciativa exigiu um maior emprego de recursos, não só para concepção e montagem do Sistema,
mas também para aquisição de equipamentos e oferta de capacitação específica para todo contingente
de colaboradores: observadores (as), supervisores (as) e coordenadores (as).
1.1

ASPECTOS GERAIS DO PROJETO
• Período de funcionamento: 13 a 17 de fevereiro de 2015;
• Postos de operações: 1 central no Campo Grande e 7 compartilhados com outros órgãos
(mirantes5) localizados na Praça da Piedade, Largo 2 de Julho, Largo dos Aflitos, Praça Castro
Alves, Largo do Camarão, Largo das Gordinhas e Barra Center;
• Horário de funcionamento: o posto central funcionou 24h ininterruptas e os mirantes de 13h às
3h;
• Circuitos observados: Dodô e Osmar;
•

Trechos contemplados na observação:
Circuito Dodô

Circuito Osmar

Largo das Gordinhas / Largo do Camarão
Largo do Camarão / Barra Center
Barra Center / Farol

Casa D´Itália / Piedade
Piedade / Praça Castro Alves
Praça Castro Alves / Ed. Fundação Politécnica
Ed. Fundação Politécnica / Casa D´Itália

• Parcerias estabelecidas — foram três categorias de parcerias: institucionais, de patrocínio e
operacionais;
• Institucionais: Site Dois Terços, Delegacia Especial de Atendimento à Mulher e Instituto Mídia
Étnica;
• Patrocínio: Shopping Center Barra, Shopping Center Lapa, Shopping Center Piedade, Salvador
Shopping e Faculdade Dom Pedro II;
• Operacionais: Superintendência Especial de Políticas para as Mulheres, Defensoria Pública,
Fórum Baiano LGBT, Grupo Gay da Bahia, Ministério Público, Conselho Municipal do Carnaval,
Conselho Municipal das Comunidades Negras, Núcleo de Religiões de Matrizes Africanas da Polícia
Militar da Bahia;
5

Os chamados mirantes foram instalações espalhadas nos diversos circuitos, que abrigavam diversos serviços
relacionados ao andamento do Carnaval, nos quais a administração era da Empresa de Turismo S/A (SALTUR).
Apesar de não termos o número total destas instalações, a SEMUR esteve presente somente em 7 (sete) delas,
conforme listagem.
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• Quantitativo estimado de pessoal: média de 203 colaboradores (as), distribuídos em diversas
funções conforme organograma simplificado:
ORGANOGRAMA – OBSERVATÓRIO 2015
PREFEITO

SECRETÁRIA

COORDENAÇÃO
GERAL

COORDENAÇÃO
ADMINISTRATIVA

COORDENAÇÃO
INSTITUCIONAL

COORDENAÇÕES
TEMÁTICAS

Logística, TI,
outras rotinas

Parceiros

Supervisores
e Observadores

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
O quantitativo total de observadores (as) foi de 120 pessoas, subdivididas equitativamente entre os
três Focos de Observação, ou seja, 40 em cada Foco.
• Focos observados: os registros realizados referiram-se aos episódios de violência presenciados
no Carnaval, motivados pela discriminação de âmbito racial, de gênero ou em razão da orientação
sexual/identidade de gênero, tendo sido denominados como focos: Foco Racial, Foco LGBT e Foco
Violência contra a Mulher.
Também foram pautados no Observatório, registros em relação à vulnerabilidade social de mulheres,
as infrações às Leis nº 12573/12, de 11 de abril de 2012, e nº 8286/2012, de 14 de maio de 2012,
(popularmente conhecidas como Leis Antibaixaria6), e também os descumprimentos ao Art. nº 41,
Inciso II, do Estatuto do Carnaval e das Festas Populares do Salvador;
• Metodologia de trabalho: adotou-se a criação de comissões internas para os seguintes assuntos:
planejamento/organização, recrutamento/seleção de colaboradores (as), capacitação e relatoria;
• Capacitação das equipes: realizada nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, com carga horária total de 24h,
subdividida em três módulos, abordando orientações: administrativas, sobre o sistema de registro
e aspectos das temáticas (Racial, LGBT e Violência Contra a Mulher).

6

Serão oferecidos maiores esclarecimentos no item 2.6.
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2 RESULTADOS ALCANÇADOS
O Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher estabeleceu como Focos
centrais de observação, a discriminação racial, discriminação contra LGBTs e a violência praticada
contra as mulheres. Somado a isto, mais 3 (três) aspectos foram considerados como complementares:
vulnerabilidade social de mulheres, infrações às Leis Antibaixaria e descumprimento ao Estatuto do
Carnaval e das Festas Populares.
Estes aspectos foram adicionados, entre outras razões, em atendimento às recomendações do
Relatório elaborado após a edição de 2014, onde foi explicitada a necessidade de propor medidas que
coibissem o desrespeito à legislação vigente, a partir da articulação da SEMUR junto ao COMCAR, SPM
e ao Gabinete do Prefeito, ao apresentar dados estatísticos.
A tela de acesso ao registro de ocorrências permitiu que os (as) observadores (as) visualizassem os 6
(seis) roteiros elaborados, mas somente registrassem o que fosse pertinente ao grupo para qual foi
selecionado.

TELA INICIAL DO SISTEMA DE REGISTROS

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
O fluxo de trabalho dos observadores (as) foi pensado da seguinte forma: mediante algum fato de
natureza relacionada a um dos seis focos observados, cada observador (a) efetuaria registro no seu
equipamento, respondendo roteiro estabelecido e o salvava, enviando-o para um banco de dados.
Para complementação do fluxo de trabalho, admitindo-se o surgimento de alguma denúncia, a SEMUR
determinou que os (as) observadores (as) orientassem as vítimas ou denunciantes a utilizarem o site
do Observatório Permanente7, nos casos da discriminação racial ou em razão da orientação sexual/
identidade de gênero, uma vez que a possibilidade de denunciar através do formulário virtual é
ininterrupta.
Foram realizadas reuniões diárias de Coordenação, para avaliação e reencaminhamento dos trabalhos,
que aconteceram em duas etapas: a primeira entre a Coordenação Geral e as Coordenações Temáticas
e a segunda com a Coordenação Geral e os Parceiros Operacionais. A SEMUR também participou
diariamente das reuniões da Coordenação Executiva do Carnaval e do Comando Geral da Polícia Militar
da Bahia.
7

http://observatorioracialelgbt.salvador.ba.gov.br/denunciar
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2.1

TOTAL DE OCORRÊNCIAS

Ao comparar-se o total de ocorrências contabilizadas durante os Carnavais de 2014 e 2015, verificouse um aumento em torno de 40%. Pois, enquanto no ano passado o total de ocorrências foi de 2256,
este ano teve um somatório de 3601 ocorrências. Vale ressaltar que este dado não traz contentamento,
afinal o desejo é extinguir ou pelo menos reduzir os episódios desta natureza.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Este aumento pode estar relacionado a um maior contingente de foliões presentes nos circuitos
da festa, conforme declarado em registros oficiais e, portanto, poderia gerar um maior número de
episódios motivadores das agressões. Por outro lado, o novo mecanismo de coleta de dados, que além
de ter excluído o registro de denúncias, aperfeiçoou o preenchimento do roteiro, por ter contribuído
para o aumento da produtividade da equipe de observadores (as).
Através de entrevista concedida na Quarta-feira de Cinzas, o Prefeito ACM Neto e sua equipe
compartilharam a avaliação do Carnaval, onde o destaque foi para a participação popular. De acordo
com os dados do balanço apresentado, verificou-se aumento no número de usuários de ônibus e táxi,
um aumento de 20% na taxa de ocupação hoteleira, inclusive nos hotéis situados no entorno dos
circuitos.
2.1.1 OCORRÊNCIAS X CIRCUITO
Conforme mostra o gráfico abaixo, a maior parte das ocorrências foi identificada no Circuito Osmar,
com um total de 2207 registros, o que significou o percentual de 61,2% do total geral. Já o Circuito Dodô,
obteve 38,8%, com 1394 registros. Ao longo deste documento, esta constatação será mais explorada.
Ocorrências x Circuito

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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2.1.2 OCORRÊNCIAS X FOCOS OBSERVADOS
Ocorrências x Focos do Observatório
1234

847
663

98
Estatuto do
Carnaval

664

95
Leis
Vulnerabilidade Foco Racial
Antibaixaria
Social de
Mulheres

Foco LGBT

Foco Violência
contra Mulher

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Ao analisar o quantitativo de registros do conjunto de Focos observados, nota-se que o total referente
à Vulnerabilidade Social de Mulheres abrangeu a maioria das ocorrências, com 1234 registros,
perfazendo cerca 35% do total.
Seguindo, teve-se o Foco Violência contra a Mulher, com 847 registros (24%), uma quase equiparação
entre os Focos Racial e LGBT (cerca de 18% cada um), bem como nos outros dois Focos complementares,
com uma média de quase 3% para cada um deles.
Os desdobramentos específicos para cada um dos Focos serão tratados nos tópicos seguintes, onde
será feita uma análise detalhada de cada um dos 6 (seis) focos, pontuando detalhes do roteiro orientador
que foi usado pelos observadores (as), os conceitos norteadores dos fatos levados em consideração e
os resultados obtidos.
2.2

FOCO RACIAL

Como um dos Focos do Observatório, a prevenção e o enfrentamento das discriminações e desigualdades
de raça buscam promover políticas públicas que fortaleçam o exercício da cidadania da população
negra8. Neste ínterim, fundamental se faz, na análise do Foco Racial, estabelecer a conceituação de
discriminação racial adotada pelo Observatório, na perspectiva dos direitos humanos desrespeitados.
À luz do Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.888, de 20 de julho de 2010, discriminação racial ou
étnico-racial compreende-se como:
8

Com base no art. 1º, inciso IV, da Lei nº 12.888/2010 – Estatuto da Igualdade Racial – população negra: o
conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação
Instituto Brasileiro de Geograﬁa e Estatística (IBGE), ou que adotam autodeﬁnição análoga.
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I - Discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição ou preferência
baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou étnica que tenha por objeto
anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições,
de direitos humanos e liberdades fundamentais nos campos político, econômico, social,
cultural ou em qualquer outro campo da vida pública ou privada.

Conceito este que coaduna com o objetivo geral do Observatório, ao se propor a observar, registrar e
encaminhar situações que desrespeitem os direitos humanos, tendo a discriminação racial como um
dos seus focos. Relevante mencionar que o Estatuto da Igualdade Racial é um dos principais marcos
legais no Brasil para o enfrentamento da discriminação racial e das desigualdades estruturais de raça
que afetam a população negra no país.
Corroborando com esta perspectiva de enfrentamento das discriminações e desigualdades, neste foco
em específico, as de raça, cabe apresentar trecho da Declaração da III Conferência Mundial contra o
Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas – Conferência de Durban9, no que
se refere à demanda ainda premente no contexto atual de combate às violações de direitos humanos:
Plenamente conscientes de que, apesar dos esforços realizados pela comunidade
internacional, Governos e autoridades locais, o flagelo do racismo, discriminação racial,
xenofobia e intolerância correlata persistem e continuam sendo causa de violações dos
direitos humanos, sofrimentos, desvantagens e violência, que devem ser combatidos
por todos os meios disponíveis e apropriados como questão de prioridade máxima,
preferencialmente em cooperação com comunidades atingidas. (Declaração da Conferência
de Durban, 2001.)10

No bojo da compreensão de violência, a Organização Mundial de Saúde (OMS) a conceitua como:
Uso intencional da força física ou do poder real ou em ameaça, contra si próprio, contra
outra pessoa, ou contra um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tenha qualquer
possibilidade de resultar em lesão, morte, dano psicológico, deficiência de desenvolvimento
ou privação.11

Neste sentido, o Observatório 2015, neste foco, adotou a “violência” motivada pela discriminação
racial, como qualificação das ocorrências de violação dos direitos humanos. E subdividiu as espécies
de violência em física, verbal discriminatória e gestual discriminatória.
Para o Observatório, à luz desta compreensão do conceito de violência, verificou-se, no Foco Racial,
aquela motivada pelo racismo e discriminação racial. E conforme abordado anteriormente, violência
entendida como violação de direitos humanos. Neste ínterim será abordada, ao longo das análises,
a caracterização dos agentes agressores e como se comportam com diferentes públicos. Serão
abordadas também especificações do público vítima desta violência, analisando suas características,
como condição em que se encontram no carnaval (se folião ou trabalhador); e detalhamentos das
ocorrências por faixa etária.
9

Conferência realizada em 2001 na África do Sul: “A Conferência de Durban foi, por certo, um marco na construção
e promoção de uma agenda internacional de ação de combate ao racismo e outras formas de discriminação, não
apenas pela qualidade das discussões e do texto ﬁnal da conferência, mas também pela ativa participação de
representantes de movimentos negros de vários países. (ONU MULHERES, 2012.)
10
http://www.unfpa.org.br/Arquivos/declaracao_durban.pdf
11
http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_mulher/capacitacao_rede%20/
modulo_2/205631-conceitos_teorias_tipologias_violencia.pdf
http://www.scielosp.org/pdf/csc/v11s0/a07v11s0.pdf
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Contextualizando, ainda, particularidades da violência, sobretudo a violência institucional, “aquela
exercida nos/pelos próprios serviços públicos, por ação ou omissão”12, ou seja, por órgãos e agentes
públicos, e que quando motivada pelo racismo ou discriminação racial, compreende uma das expressões
do racismo institucional, este conceituado como:
O fracasso das instituições e organizações em prover um serviço profissional e adequado
às pessoas em virtude de sua cor, cultura, origem racial ou étnica. Ele se manifesta em
normas, práticas e comportamentos discriminatórios adotados no cotidiano do trabalho,
os quais são resultantes do preconceito racial, uma atitude que combina estereótipos
racistas, falta de atenção e ignorância. Em qualquer caso, o racismo institucional sempre
coloca pessoas de grupos raciais ou étnicos discriminados em situação de desvantagem
no acesso a benefícios gerados pelo Estado e por demais instituições e organizações. (CRI,
2006, p.22.)

Também serão abordadas considerações relevantes referentes às ocorrências por circuito, e as
disparidades ou semelhanças que os registros apresentam, além de demais análises pertinentes a
contribuir para as considerações/recomendações possíveis a partir dos dados do Observatório 2015 e
das correlações com dados gerais do Carnaval relacionados à violência racial.

2.2.1 OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA
O Observatório computou, no Foco Racial, 663 ocorrências durante o Carnaval 2015, subdivididas nas
três espécies de violência adotadas:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Verificou-se que o maior índice de violência contra a população negra registrado foi de violência física
(62%). As espécies de violência verbal discriminatória e gestual discriminatória apresentaram os
mesmos percentuais (19%), cada.
Violência contra a população negra também explicitada em Relatório da Organização das Nações Unidas

12

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf, p. 21.
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(ONU)13, divulgado em setembro de 2014 e fruto de constatações de peritos da ONU que visitaram o
Brasil entre 04 e 14 de dezembro de 2013, afirmando que negros e negras são as maiores vítimas de
violência no país.
2.2.2 OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X CIRCUITO
Na análise por circuito mais de 60% das ocorrências foram registradas no Circuito Osmar:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

O gráfico a seguir apresenta um cruzamento das ocorrências por circuito e pela espécie de violência
que mais despontou, que foi a violência física:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

13

ONU. Report of the Working Group of Experts on People of African Descent on its fourteenth session. ONU,
2014. Disponível em: <http://www.onu.org.br/relatorias-independentes-de-direitos-humanos-da-onu-divulgamdocumentos-sobre-o-brasil/>. Acesso em 10-09-2014.
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Observa-se que a violência física acentua-se sobremaneira no Centro da cidade também com base em
dados gerais do Carnaval. A partir de informações de jornais14 de grande circulação da cidade (A Tarde,
Correio da Bahia, Tribuna da Bahia), citando dados da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/
BA), dados estes que revelam que no Carnaval de 2015 os registros de lesões mais graves ocorreram
na região do Centro (Circuito Osmar), destacando que é preocupante a violência neste circuito.
Com dados da AGECOM15 também divulgados em jornais de grande circulação, constatou-se uma
elevação dos casos de agressão por arma de fogo nos circuitos do Carnaval, que saiu de 3 (três) em
2014, para 21 (vinte e um) no Carnaval de 2015, um aumento de 600%. Relevante se faz, na análise dos
dados do Observatório, estabelecer este comparativo com dados gerais do Carnaval.
Estes dados gerais expressam o aumento da violência no Carnaval de 2015, e segundo confirmação
dos dados do Observatório, ainda mais significativo quando se verifica que o perfil do discriminado é o
jovem negro, como será detalhado na estratificação por faixa etária.
2.2.3 OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X AGRESSOR (A)
Na análise dos agentes que praticaram a violência, estes foram agrupados por categorias, apresentando
a divisão a seguir:
• Instituições (Agentes da Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, SEMOP, Forças Armadas);
• Foliões (Foliões pipoca, de bloco de trio, de bloco de afro/afoxé e turista);
• Trabalhadores (as) informais (Ambulantes, catadores de resíduos sólidos e cordeiros).
Agente da Guarda Municipal
Agente da Polícia Civil
Agente da Polícia Militar
Agente da SEMOP
Agente das Forças Armadas
Ambulantes
Catador (a) de Resíduos Sólidos
Cordeiro (a)
Folião (ã) Bloco Afro/Afoxé
Folião (ã) Bloco de Trio
Folião (ã) Pipoca
Turistas

Categorias que apresentaram a seguinte distribuição:

14

Jornal A Tarde de 19 de fevereiro de 2015 e A Tarde Online: http://www.atarde.uol.com.br/carnaval/2015/
noticias/1661168-violencia-no-circuito-osmar-preocupa-cupula-da-seguranca.
Correio da Bahia Online: http://www.correio24horas.com.br/detalhe/noticia/carnaval-deve-ganhar-maisbarreiras-e-portais-de-acesso-apos-numero-de-baleados-crescer/?cHash=e31b65b7dcaaf8c630987367f5b1
ea01 / Acesso em 13/03/15.
Tribuna da Bahia Online: http://www.tribunadabahia.com.br/2015/02/17/policia-prende-130-mais-pessoasdurante-carnaval-2015-em-salvado/. Acesso em 13/03/2015.
15
Site AGECOM: http://www.comunicacao.salvador.ba.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=4
6011:registrada-mais-uma-morte-por-arma-de-fogo-no-carnaval&catid=56&Itemid=170
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

A partir dos dados verifica-se que 60% da violência foi praticada por instituições. Expressando o racismo
estrutural e institucionalizado, o chamado racismo institucional conceituado anteriormente, também
presente no Carnaval. A violência praticada por foliões correspondeu a 31% e por trabalhadores
informais a 9%.
2.2.3.1

VIOLÊNCIA PRATICADA PELAS INSTITUIÇÕES

Ao ser desmembrada esta violência institucional pelo percentual que representou em cada instituição,
observa-se que o maior percentual foi o de violência policial (82%), sendo 74% praticada por agentes
da Polícia Militar e 8% da Polícia Civil. A violência praticada por agentes da SEMOP correspondeu a 9%
das ocorrências desta categoria, seguida pelos registros praticados por agentes da Guarda Municipal
(8%) e por agentes das Forças Armadas que correspondeu a 1%. Totalizando, em números absolutos,
as 397 ocorrências praticadas por agentes públicos:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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Cabe correlacionar os dados apresentados pelo Observatório com citação do Professor Ivair Augusto
dos Santos, na publicação “Direitos Humanos e as Práticas de Racismo” ao afirmar que: “A violência
policial no Brasil vitima desproporcionalmente os negros”. Neste sentido também o destaque, ainda
da publicação, no que se refere ao racismo como componente para explicar a violência, sobretudo a
institucional:
O racismo é um componente fundamental para explicar parte da violência. O racismo
institucional se revela por meio de mecanismos de instituições públicas, explícitos ou não,
que dificultam o fim da desigualdade entre negros e brancos. (SANTOS, 2013, p. 44.)16

Relevante pontuar que a partir da análise da violência institucional, verifica-se que das ocorrências
registradas, seja por agentes da Guarda Municipal ou por agentes da Polícia Militar, não houve
disparidade no comparativo entre um circuito e outro, ou seja, os índices foram bastante próximos no
Circuito Osmar e no Dodô, como disposto no gráfico a seguir:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Entretanto, o número de ocorrências praticadas por agentes da SEMOP no Circuito Osmar foi cerca
de 6 (seis) vezes maior que no Circuito Dodô. E a praticada por agentes da Polícia Civil, com base nas
observações, correspondeu a cerca de 4 (quatro) vezes mais ocorrências no Centro.

Destacando a violência física e praticada pelas instituições, tem-se o gráfico a seguir, com total do
cruzamento correspondendo a 265 ocorrências:

16

http://www.defensoria.sp.gov.br/dpesp/repositorio/39/Direitos_humanos_e_as_praticas_de_racismo.pdf.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
A partir dos dados verifica-se que o mais alto percentual de violência física e institucional foi praticada
por agentes das polícias (89%), sendo 80% por agentes da Polícia Militar, e 9% por agentes da Polícia
Civil. A violência física praticada por agentes da Guarda Municipal correspondeu a 7% das ocorrências
da categoria, e a praticada por agentes da SEMOP a 3%. Por agentes das Forças Armadas correspondeu
a 1%.

A partir deste comparativo verifica-se que no cruzamento da violência física e institucional, a violência
policial foi a que apresentou crescimento percentual. Ou seja, na análise geral da violência por órgão, o
percentual de violência policial (reunindo as polícias militar e civil) foi cerca de 80%, quando analisada
especificamente a violência física e institucional, este percentual se eleva e chega a 89%.
Neste sentido, Ivair Augusto apresenta na obra “O racismo institucional” contribuição relevante ao
afirmar que:
A polícia, ao não reconhecer o racismo e esconder-se na falsa ideia de neutralidade técnica
e burocrática, perpetua o racismo institucional, pois não há necessidade de buscar uma
teoria, ou mesmo uma ideologia racial. O conceito de racismo institucional não está ligado
a uma intenção, constitui-se em práticas estruturais inscritas nos mecanismos rotineiros,
assegurando a dominação e a inferiorização dos negros, sem que tenha necessidade de
teorizar e ou tentar justificá-los pela ciência. (SANTOS, 2012, p. 53.)

Os demais órgãos analisados mantiveram os índices em percentuais próximos ou tiveram queda, quando
o cruzamento especificou a violência física e institucional. Cabe, portanto, registrar a relevância de
propostas que visem à redução dos índices em todas as espécies de violência, sobretudo a institucional.

2.2.3.2

VIOLÊNCIA PRATICADA POR FOLIÕES

Os foliões como agentes agressores representaram mais de 30% das ocorrências neste foco, o que em
números absolutos corresponde a 209 ocorrências, cuja distribuição percentual está descrita a seguir:
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
O folião pipoca desponta com mais de 60% das ocorrências. Em segundo lugar, também com expressivo
percentual, os foliões de bloco de trio, com 28% dos registros. Já foliões de bloco afro/afoxé (7%) e
turistas (3%) têm os menores percentuais.
Quando confrontada esta violência praticada por foliões nos circuitos, verifica-se que o Circuito Osmar é
cerca de quatro vezes mais violento que o circuito Dodô, nas categorias mencionadas. Exceto quando se
observa a violência praticada por turistas, com número de registros maior no circuito Dodô, entretanto
cabe salientar que o número de ocorrências de turistas foi pouco representativo nos dois circuitos:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
O destaque, portanto, recai sobre o alto índice de violência praticada por foliões pipoca no circuito
Osmar.
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2.2.3.3

VIOLÊNCIA PRATICADA POR TRABALHADORES INFORMAIS

Na observação da violência praticada pelos trabalhadores informais (ambulantes, cordeiros e catadores
de resíduos sólidos), verifica-se que em números absolutos o total deste segmento foi de 57 ocorrências,
o que percentualmente, como apresentado anteriormente, corresponde a cerca de 9%, isto com base
no total do referido foco:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
O gráfico anterior apresenta que 77% dos registros da categoria de trabalhadores informais referiramse a cordeiros (as) como agressores (as). Das ocorrências, 21% foram de ambulantes, sendo 2% de
catadores de resíduos sólidos.
Quando subdividida a análise da categoria de trabalhadores informais pelo circuito da violência:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Verificou-se, conforme gráfico anterior, que, destoando do cômputo geral, a violência praticada por
ambulantes foi três (3) vezes maior no Circuito Dodô (Barra/Ondina) do que no Circuito Osmar (Centro
da cidade).
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Na análise por espécie de violência desta categoria de trabalhadores informais, verificou-se que o
destaque foi à violência física praticada por cordeiros (as). A violência gestual discriminatória só foi
registrada por cordeiros, e a verbal discriminatória teve o maior número de registros por parte dos
ambulantes, conforme gráfico abaixo:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
2.2.4

OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X SEXO DO AGRESSOR

Na análise do sexo dos (as) agressores (as), visualiza-se, como no quadro abaixo, que mais de 90% dos
agentes que praticaram a violência eram do sexo masculino:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015
Quando realizada análise a partir de cruzamento entre sexo do (a) agressor (a) e o circuito em que
ocorreu a violência, observa-se que nas agressões praticadas por indivíduos do sexo feminino não
houve discrepância entre os circuitos, ou seja, índices similares registrados nos circuitos Dodô e no
Osmar, como serão visualizados no gráfico a seguir. Entretanto, quando o público em análise é o de
agressores do sexo masculino, há uma elevação expressiva, uma discrepância significativa entre os
circuitos, e o Osmar desponta como o de maior número de registros:
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
2.2.5

OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X DISCRIMINADO (A)

Na análise dos agentes que sofreram a violência, estes também foram agrupados por categorias,
apresentando a divisão a seguir:
•
•

Foliões (foliões pipoca, de bloco de trio, de bloco de afro/afoxé);
Trabalhadores informais (ambulantes, catadores de resíduos sólidos, comerciantes e cordeiros).
Ambulante Credenciado

Ambulante Não Credenciado

Catador (a) de Resíduos Sólidos

Comerciante

Cordeiro (a)

Folião (ã) Bloco Afro/Afoxé

Folião (ã) Bloco de Trio

Folião (ã) Pipoca
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Categorias que apresentaram a seguinte distribuição:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Na análise dos foliões/ãs agredidos no Carnaval, que em números absolutos correspondeu a 504
ocorrências, verificam-se os percentuais do gráfico abaixo:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Constata-se que mais de 90% das ocorrências da categoria, refere-se a foliões pipoca agredidos, estando
os foliões de bloco de trio e afro/afoxé com percentuais bastante próximos, 5% e 3%, respectivamente.
Na análise da categoria dos trabalhadores informais, como público agredido, que em números absolutos
correspondeu a 159 ocorrências, observa-se que os ambulantes representaram o maior número de
ocorrências, conforme gráfico a seguir:
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Quando somados os ambulantes credenciados (32%), e os não credenciados (11%), o percentual desta
categoria chega a 43%. Os cordeiros (as), com 37% dos registros, também representam um percentual
expressivo, públicos estes historicamente apontados como mais vulneráveis na folia, na categoria
analisada. Ainda com base no gráfico supramencionado, os catadores de resíduos sólidos representaram
13% dos agredidos, seguidos pelos comerciantes, com o menor percentual de ocorrências, 7%.
2.2.6

OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X SEXO DO (A) DISCRIMINADO (A)

Das vítimas de violência neste foco verificou-se que 80% eram do sexo masculino e 20% do sexo
feminino:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Quando se observa as espécies de violência por sexo, o gráfico a seguir apresenta um destaque para a
violência física sofrida pelo homem negro:
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Ou seja, mais de 350 das ocorrências referiram-se à violência física contra o homem negro. Já na
subdivisão das espécies de violência no sexo feminino o maior número de registros foi de violência
verbal discriminatória, seguida da violência física, conforme gráfico abaixo:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
2.2.7

OCORRÊNCIAS DO FOCO RACIAL X FAIXA ETÁRIA17 DO DISCRIMINADO

Verificou-se que em 60% das ocorrências o jovem negro foi o agredido. Ocupando a segunda posição
no percentual de registros, a faixa etária de adultos computou 38% dos casos. Idosos e crianças/
adolescentes, percentualmente, registraram 1% das ocorrências, cada, como se constata no gráfico a
seguir:

17

Para o Observatório 2015 compreendeu-se a subdivisão das faixas etárias: Criança/adolescente: Até 14 anos;
Jovem: 15 a 29 anos (Vide Estatuto da Juventude); Adulto – 30 a 59 anos; e Idoso: Acima de 60 anos.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Dados estes que ratificam a situação de vulnerabilidade a que jovens negros são submetidos, também
no Carnaval, no período em que a aparente alegria geral não encobre as mazelas, sobretudo a violência
sofrida por esta expressiva parcela da sociedade, que terá um detalhamento a seguir.
2.2.8 JUVENTUDE NEGRA E VIOLÊNCIA NO CARNAVAL
Comparando o cenário de violência sofrida pelo jovem negro também no Carnaval de Salvador,
explicitado anteriormente, com o Mapa da Violência 201418, ao apresentar que mais da metade dos
homicídios no Brasil, em 2012, teve jovens como vítimas, e que deste contingente, 77% eram jovens
negros, fica explícito que estes dados refletem uma grave violação aos direitos humanos. Violência
esta que ceifa futuros e impede, portanto, que expressiva parcela da juventude se quer chegue à idade
adulta.
Como mostra o diagnóstico, os homicídios são hoje a principal causa de morte de jovens
de 15 a 29 anos no Brasil, e atingem, especialmente, jovens negros do sexo masculino,
moradores das periferias e áreas metropolitanas dos centros urbanos. Dados do SIM/
Datasus do Ministério da Saúde mostram que mais da metade dos 56.337 mortos por
homicídios, em 2012, no Brasil, eram jovens (30.072, equivalente a 53,37%), dos quais
77,0% negros (pretos e pardos) e 93,30% do sexo masculino. (Mapa da Violência 2014, p. 9.)

Ainda com base no comparativo dos dados obtidos do Mapa da Violência 2014, na análise do cenário da
cidade de Salvador, verifica-se que a capital baiana está entre as que tiveram avanços preocupantes nos
índices de homicídios entre 2002/2012. Neste período houve um aumento de 167,8%19 dos homicídios
na faixa etária entre 15 e 29 anos. Na dimensão por raça/cor, verificou-se no referido Mapa que entre
2011 e 2012, em Salvador, houve aumento do número de homicídios tendo como vítimas jovens negros,
mas na população jovem branca houve queda dos homicídios. O que expressa ainda mais nitidamente
a vitimização da juventude20 negra.

18

MAPA DA VIOLÊNCIA 2014_PDF.
MAPA DA VIOLÊNCIA, P. 56.
20
Conforme Estatuto da Juventude (Lei nº 12.852, de 5 de Agosto de 2013) compreende-se o público jovem
pessoas entre 15 e 29 anos.
19
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Retomando dados do Observatório 2015, a partir dos quais se observou que 60% das vítimas de violência
eram jovens negros, denota-se, o que foi anteriormente pontuado, sobre estes expressivos índices de
violência do público em questão na capital baiana também se refletirem no período do Carnaval.
Especificando a condição deste jovem negro no Carnaval, verificou-se que a grande maioria era formada
por foliões (pipoca, de bloco de trio ou bloco afro/afoxé). Enquanto que os demais se subdividiram,
como trabalhadores informais, nas ocupações de ambulantes, comerciantes, catadores de resíduos ou
cordeiros, com maior destaque para o número de cordeiros, como identificado a seguir:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
O gráfico a seguir contribui na visualização de que 80% dos jovens negros vítimas de violência estavam
na condição de foliões, e a grande maioria destes, foliões pipoca. Percentualmente, quando divididas
as categorias em jovens foliões e jovens trabalhadores, a partir das caracterizações e tendo por base,
em números absolutos o total de jovens agredidos no foco racial (399 ocorrências), observa-se:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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Relevante salientar que dos jovens trabalhadores, os que atuaram na condição de cordeiros21 foram
as maiores vítimas de violência. Cabe, portanto, apresentar gráfico que retrate, percentualmente,
apenas os jovens trabalhadores, de forma a identificar as ocupações que evidenciam maiores índices
de vulnerabilidade para a violência:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Mais da metade dos jovens trabalhadores vítimas de violência estavam na condição de cordeiros. Os
ambulantes, somando credenciados e não credenciados, representaram 27% dos registros desta
categoria (jovens trabalhadores). O gráfico ainda apresenta os comerciantes, com 10% das ocorrências
e catadores de resíduos sólidos com 8%.
Quando analisado o perfil do agressor do jovem no carnaval, verificou-se que mais de 60% da violência
praticada é institucional, como destaca o gráfico a seguir:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
21

Trabalhador (a) contratado (a) 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.” (Extraído do
Relatório Observatório 2011, p. 19.)
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Os índices de cada ente agressor mantiveram percentuais semelhantes aos gerais quando analisada
especificamente a violência institucional entre jovens e não jovens.
Por conseguinte, a partir dos dados gerais do Observatório, no foco racial, verificou-se que desponta a
violência física e institucional no circuito Osmar, sendo que mais de 80% é praticada por policiais, seguida
da violência praticada por agentes da SEMOP (9%) e da Guarda Municipal (8%). O maior percentual de
violência é contra o jovem negro, do sexo masculino, principalmente na condição de folião pipoca. Dos
trabalhadores informais agredidos no público geral o índice mais alto foi o de ambulantes (credenciados
e não credenciados), seguido pelo de cordeiros (as). Já na especificação do público jovem, em primeiro
lugar, no percentual de trabalhadores (as) informais agredidos, estão os cordeiros (as), com mais da
metade das ocorrências desta categoria específica, seguidos pelos ambulantes.
Análises e índices que reafirmam a importância do Observatório enquanto política que tem como
objetivo observar, registrar e encaminhar situações que desrespeitem os direitos humanos, com o
destaque para a violência que, de forma desproporcional, vitima mais negros e negras. Situações de
violência recorrentes em nossa sociedade, e que se manifestam também no Carnaval. A despeito dos
esforços realizados no combate à discriminação racial, às violações dos direitos humanos, desvantagens
e violência ainda compõe o cenário de contrastes, de expressivas desigualdades de raça também nos
festejos momescos, e que o Observatório se propõe a contribuir para o enfrentamento.
2.3 FOCO MULHER
Segundo dados do Censo 2010, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
população do município de Salvador é de 2.675.656 habitantes, dentre eles 53,32% dessa população é
formada por mulheres. Apesar de ser maioria da população soteropolitana, as mulheres ainda sofrem
com as desigualdades sociais e têm seus direitos violados constantemente. E de acordo com a ONU
Mulheres22: “... No Brasil a cada 5 minutos, uma mulher é agredida; a cada 2 horas, uma mulher é
assassinada. ”
A violência contra a mulher é um problema que afeta toda a sociedade, seja no âmbito da saúde,
da segurança pública, da educação ou da própria família. O enfrentamento a violência é uma
responsabilidade coletiva, uma vez que a violência contra a mulher atinge mulheres de todas as classes
sociais, raças e etnias, religiões e culturas.
A violência atinge as mulheres em diversos espaços sejam eles públicos ou privados. Segundo o Art.
7º, inciso da Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), a violência física é entendida como qualquer
conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. São formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher, entre outras: a violência física, a violência sexual, a violência patrimonial e a violência
moral.

22

ONU MULHERES é uma Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das
Mulheres, criada em julho de 2010 pela Assembleia Geral da ONU, que tem como ﬁnalidade apoiar os organismos
intergovernamentais como a Comissão sobre o Status da Mulher na formulação de políticas, padrões e normas
globais, e ajudar os Estados-membros a implementar estas normas, fornecendo apoio técnico e ﬁnanceiro
adequado para os países que o solicitem, bem como estabelecendo parcerias eﬁcazes com a sociedade civil.
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À medida que as mulheres deixam seus lares para integrar uma das maiores festas populares de
Salvador, o retrato da violência contra a mulher muda de cenário, agora a violência é perpetrada nos
dois principais circuitos do Carnaval, Dodô e Osmar. Nesse momento a violência pode ser vista de
diferentes ângulos, considerando as espécies de violência, a qualificação do (a) agressor (a), o sexo do
(a) agressor (a), a qualificação da discriminada, o grupo étnico-racial e a faixa etária das discriminadas.
A partir do monitoramento da violência contra a mulher no Carnaval, identificou-se que as espécies de
violências mais praticadas são:

Violência Física

Violência Patrimonial

Violência Sexual

Violência Verbal/ Gestual
Discriminatória

Tapas, empurrões, chutes,
bofetadas, tentativa de

Destruição, venda ou furto
de: objetos pertencentes à

Expressões verbais ou
corporais que não são do

Essa modalidade de
violência está enquadrada

asfixia, ameaça com faca,
tentativas de homicídios,
puxões de cabelo, beliscões,
mordidas, queimaduras,

vítima; dos instrumentos
de trabalho da vítima; e de
documentos da vítima e de
seus filhos. E também de

agrado da pessoa, toques
e carícias não desejados,
exibicionismo e voyeurismo
forçados, prostituição

na Lei nº 8.286/2012 - Lei
Antibaixaria*.

etc.

aluguel ou doação de imóvel
pertencente à vítima ou ao
casal, sem a autorização da
mulher.

forçada e participação
forçada em pornografia.

*Lei nº 8.286/2012 (Lei Antibaixaria) - Dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos no âmbito
do município de Salvador para contratação de artistas que em suas músicas, danças ou coreografias,
desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à situação de constrangimento e dá
outras providências. Art. 3º - A proibição de que trata esta Lei se refere a qualquer artista, gênero ou
estilo musical que desvalorize ou exponha as mulheres a situações de violência, ou constrangimento
em razão de gênero.
“Pelo menos uma em cada três mulheres ao redor do mundo sofre algum tipo de violência durante a
sua vida”.
(Fonte: Cartilha Direitos da Mulher – Prevenção à violência e ao HIV/AIDS.)
Dados da Organização das Nações Unidas (ONU) 2011 indicam que mais de 70% das mulheres em todo
o mundo sofrem algum tipo de violência de gênero ao longo da vida. Dados oficiais informaram que
a Bahia é o 2º (segundo) estado no ranking e Salvador está em 5º (quinto) lugar entre as capitais em
homicídios praticados contra as mulheres por pessoas da sua relação afetiva.
Segundo o Mapa da Violência 201223, dentre 84 (oitenta e quatro) países do mundo, analisados a partir
do sistema de estatísticas da Organização Mundial de Saúde (OMS), baseado em dados de 2010, o
Brasil ocupa a 7ª (sétima) posição, como um dos países de mais elevados índices de feminicídios24, com
uma taxa de 4,4 homicídios para cada 100 mil mulheres.

23

WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012: Homicídio de Mulheres no Brasil. Rio de Janeiro: Cebela,
Flacso, Brasília: Seppir/PR. 2012.
24
Feminicídio: quando crime for praticado contra a mulher por razões da condição de sexo feminino. Lei 13.104,
de 09 de Março de 2015.
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Uma das formas de combater a violência contra as mulheres é por meio de denúncias, principalmente
porque em 80% dos casos reportados, o agressor é o marido, o companheiro ou namorado.
A violência contra a mulher vem sendo discutida há décadas e é também objeto da Declaração de
Viena25 que considera:
A Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher
– também conhecida como Convenção de Belém do Pará – adotada pela Assembleia Geral
da Organização dos Estados Americanos em 6 de junho de 1994 e ratificada pelo Brasil em
27 de novembro de 1995, representa um marco contextual e conceitual para a violência de
gênero, uma vez que define em seu artigo 1° o conceito violência contra a mulher. Violência
contra a mulher significa, nesses termos, qualquer ato ou conduta baseada no gênero,
que cause ou passível de causar morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à
mulher, tanto na esfera pública como na esfera privada.
(Fonte: Norma Técnica de Uniformização, SEPM/PR, 2006, pág. 9.)

A Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, da Organização
das Nações Unidas, conhecida por CEDAW26, ratificada pelo Brasil em 1984, utilizou conceito similar
para tratar desta questão:
A Convenção pela Eliminação de Todas as Formas de Discriminação Contra a Mulher
da Organização das Nações Unidas não restringe as áreas de abrangência da violência
contra a mulher, mas a define em três: aquela que ocorre no âmbito familiar, no âmbito
comunitário e a praticada ou permitida pelo Estado, por meio de seus agentes.
(Fonte: Norma Técnica de Uniformização, SEPM/PR, 2006, pág. 9.)

Em 2015, os dados do Observatório registraram 847 ocorrências de violação dos direitos das mulheres,
levando em consideração os locais das agressões, os circuitos: Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Campo
Grande), a espécie de violência, a classificação do agressor, o sexo do agressor, a classificação da
discriminada, o grupo étnico-racial da discriminada e a sua faixa etária, a Lei Antibaixaria e a
vulnerabilidade social em relação às condições de trabalho.
As estatísticas aumentam a cada dia, apesar da luta incessante em busca da eliminação ou mesmo da
redução dos índices de agressões às mulheres que participam do Carnaval como foliãs ou trabalhadoras
formais e informais.
Os próximos gráficos demonstrarão as especificidades pertinentes a cada tipo de agressão e em
relação a quem a praticou. É importante ressaltar que as formas de violência vividas pelas mulheres
são de naturezas diversas e praticadas por atores sociais que nem sempre integram o âmbito familiar
como ocorre geralmente no seu dia a dia. A principal espécie de violência ocorrida no Carnaval é a
violência física.

25

A Declaração de Viena de 1993 foi primeiro instrumento internacional a trazer a expressão direitos humanos
da mulher, preconizando seu Artigo 18 da parte que “os direitos humanos das mulheres e das meninas são
inalienáveis e constituem parte integrante e indivisível dos direitos humanos universais”.
26
CEDAW - A Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW) é a
lei internacional dos direitos das mulheres. Ela baseia-se no compromisso dos Estados signatários de promover e
assegurar a igualdade entre homens e mulheres e de eliminar todos os tipos de discriminação contra a mulher. A
CEDAW foi aprovada pela Organização das Nações Unidas em 1979, tendo entrado em vigor em 1981. Atualmente,
173 países – mais de dois terços dos membros da ONU – ratiﬁcaram a Convenção: Uruguai, em 1981; Brasil e
Chile em 1984; Argentina, em 1985; Paraguai, 1987.
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2.3.1

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X CIRCUITOS

O gráfico a seguir retrata as ocorrências observadas no circuito Osmar, com maior incidência em
relação à violência explícita contra a mulher, com 67%, independente da espécie de violência cometida,
e Dodô com 33%.

Foco Mulher x Circuito
Dodô/ Barra
Ondina
33%
Osmar/ Campo
Grande
67%

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.3.2

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA

O gráfico seguinte detalha os percentuais de violência contra a mulher no quesito espécie de violência.
A violência física atingiu os 43%, seguida da violência Verbal/ Gestual Discriminatória com 28%, da
violência sexual com 26% e violência patrimonial com 3%. Entretanto, vale ressaltar que na maioria
das vezes, as diferentes espécies de violência vivida pelas mulheres, se interrelacionam, ou seja, elas
não estão dissociadas uma das outras.
O Relatório do Observatório anterior demonstrou que em períodos festivos como este, no qual há um
excessivo consumo de bebidas alcoólicas, drogas e exploração da imagem feminina, aumentam os
índices de violência. Entretanto, a violência contra a mulher não está relacionada ao uso de nenhuma
substância psicoativa. A origem desta prática de desrespeito é resultado de uma construção cultural,
chamada machismo, que determina que o homem seja superior à mulher, constatou o Centro de
Referência Loreta Valadares27 (2009).

27

O Centro de Referência Loreta Valadares (CRLV) – é uma gerência da Superintendência de Políticas para as
Mulheres (SPM) que promove ações de prevenção, articulação e atenção às mulheres em situação de violência
doméstica, familiar e de gênero. Oferece acompanhamento interdisciplinar: psicológico, social, jurídico e de
teleorientação, além do pedagógico dispensado às crianças que acompanham suas mães em atendimento. A
primeira sede foi inaugurada em novembro de 2005, como resultado da luta dos movimentos organizados de
mulheres da cidade do Salvador, fruto de parceria entre os Governos Federal, Estadual e Municipal. Atualmente,
Centro de Referência de Atenção à Mulher Loreta Valadares (CRAMLV).
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.3.3

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X PERFIL DO AGRESSOR

Observa-se que no Carnaval o perfil do agressor vai além da relação afetiva, isto é, a mulher não
precisa ter qualquer vínculo afetivo com o agressor, sendo assim ela pode ter seus direitos violados
por qualquer um. Acrescente que:
A concepção dos direitos humanos como direitos exclusivamente violados no espaço
público, pelo Estado e seus agentes, por ação ou omissão conivente, enquanto a violência
privada era questão de criminalidade comum, reconhecendo que a violência contra a
mulher infringe os direitos humanos de metade da humanidade e se realiza geralmente
na esfera privada, muitas vezes doméstica, não sendo obra do Estado, os direitos humanos
se tornam violáveis também por indivíduos e pela sociedade. Cabe, portanto, ao Estado e
às sociedades em geral, lutar por sua eliminação, no espaço público, no local de trabalho,
nas práticas tradicionais e no âmbito da família. (Fonte: Norma Técnica de Uniformização,
SEPM/PR, 2006, pág. 8. Inhttp://www.dhnet.org.br/direitos/anthist/viena/lindgren_Viena.
htmll.

A violência contra a Mulheres no Carnaval é praticada por todos que integram a folia: foliões/foliãs,
ambulantes, cordeiros (as), catadores (as) de latinha e agentes públicos.
A classificação do agressor pode ser categorizada em três principais grupos: Institucional –
Trabalhadores Informais – Foliões.
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Institucionais – 118 pessoas
Agente da Guarda Municipal

16

Agente da Polícia Civil

1

Agente da Polícia Militar

59

Agente da SEMOP

42

Trabalhadores Informais - 95 pessoas
Ambulantes

31

Catador de Resíduos Sólidos

9

Cordeiro (a)

55

Foliões - 634 pessoas
Folião (ã) Bloco Afro/ Afoxé

96

Folião (ã) Bloco de Trio

268

Folião (ã) Bloco Pipoca

253

Turista

17

Obs.: Valores expressos em números absolutos.

A categoria Folião é a que mais se destaca, quando observada, a agressão física contra as mulheres
atingiu um índice de 75%, seguido das categorias Institucional com 14% e Trabalhadores Informais
com 11%.
Os foliões do Bloco de Trio e Pipoca lideram o ranking das agressões. Juntos eles computam mais da
metade das ocorrências. No Carnaval de 2008, por exemplo, um folião, 30 anos, beijou a força, uma
foliã, e foi condenado pela Justiça da Bahia a sete anos de prisão. Esse episódio foi classificado como
estupro (Artigo 123 do Código Penal) pela Justiça e julgado como crime hediondo. No entanto, o ato
também se enquadraria na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) por violência sexual caso existisse
alguma relação afetiva com o folião ou este integrasse o âmbito das relações domésticas e familiares
da vítima. Ainda hoje, o defensor público responsável pelo caso tenta a mudança do crime para um
dos artigos: Art. 61, da Lei das Contravenções Penais (Importunação ofensiva ao pudor), ou Art. 146 do
Código Penal (Constrangimento ilegal).
Foram observados atos de violência praticados por agentes públicos, dentre os quais a polícia militar
aparece com um maior índice de violência contra as mulheres. Por outro lado, a polícia civil teve
apenas uma ocorrência de agressão.
No que concerne aos trabalhadores informais, os cordeiros ganham destaque nas agressões com o
maior índice da categoria.
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2.3.4 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X SEXO DO AGRESSOR
O sexo do agressor é majoritariamente masculino, ocupando 93,4% do gráfico e 6,6% referem-se ao
sexo feminino.

2.3.5

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X PERFIL DA DISCRIMINADA

Partindo agora do índice de classificação da discriminada, as foliãs estão em primeiro lugar, dentre os
demais grupos das agredidas mostrados no gráfico a seguir. Na rua, misturam-se pessoas estranhas
que também se sentem no direito de agredir a mulher, incluindo pessoas do mesmo sexo das agredidas.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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2.3.6

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X GRUPO ÉTNICO-RACIAL DA DISCRIMINADA

No gráfico seguinte, verifica-se que cerca de 90% desta violência foi contra as mulheres negras.
Porém, não se pode desconsiderar o indicador étnico, visto o alto índice de violência. Esse tipo de
violência não se restringe apenas aos lares das mulheres de classes menos favorecidas, ela envolve
todas as mulheres em sua diversidade, independente de classe social, grau de instrução e condição
territorial, pois atinge as mulheres das zonas rurais e urbanas. Embora o cenário da vida cotidiana
dessas mulheres seja transmutado, a concepção de enfrentamento à violência permanece a mesma, o
ato de violentar continua sendo reproduzido por seus agressores agora nos circuitos do Carnaval.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.3.7

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X FAIXA ETÁRIA DA DISCRIMINADA

De acordo com o levantamento da Agência da ONU para Refugiados (ACNUR)28, violência doméstica é a
principal causa de morte e deficiência entre as mulheres de 16 a 44 anos de idade e mata mais do que
o câncer e acidentes de trânsito. Algumas das mulheres agredidas no Carnaval não levaram o primeiro
tapa, chute ou soco, na Avenida, na Barra ou nos carnavais de bairro, ainda nas primeiras agressões
elas se calam com medo do agressor repetir o comportamento.

28

O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), conhecido como a Agência da ONU para
Refugiados, tem o mandato de dirigir e coordenar a ação internacional para proteger e ajudar as pessoas
deslocadas em todo o mundo e encontrar soluções duradouras para elas. Com objetivos modestos, iniciou
seus trabalhos em 1950. Para quem se vê obrigado a fugir de seus lares, normalmente devido a guerras ou
perseguições, a Agência da ONU para Refugiados é, frequentemente, a última esperança de um retorno a uma
vida normal.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
2.4

VULNERABILIDADE SOCIAL DAS MULHERES

No decorrer da humanidade, as desigualdades sociais, no que tange à falta de acesso à educação,
tratamento de saúde, lazer, segurança, cultura e cidadania, vêm permitindo que as classes menos
favorecidas, como a população negra, e em especial as mulheres, estejam sempre segregadas
do acesso a uma boa qualidade de vida. Em se tratando das mulheres que se encontram nessas
condições, a manutenção do ciclo da violência torna-se acintosa, pois em linhas gerais as mulheres,
principalmente, as mulheres negras, estão à margem do mundo do trabalho e apartadas do acesso ao
ensino formal de educação, estão expostas a diversas e sérias situações de fragilidade diante de seus
companheiros e da sociedade como um todo.
Deriva de um acesso à propriedade; de um baixo nível de consumo e renda; oportunidades
sociais, políticas e de trabalho limitadas; do baixo êxito nas áreas de educação, saúde,
nutrição e do baixo acesso, uso e controle dos recursos naturais etc. (ARRIGADA, 2003. p.1,
tradução nossa. In estatística de gênero: uma análise dos resultados do censo demográfico
2010/IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. – Rio de Janeiro: IBGE, 2014.)

Muitas vezes as mulheres são submetidas a desempenhar funções empregatícias, menos favorecidas
financeiramente e sem condições dignas de trabalho, se inserindo num universo de vulnerabilidades
sociopolítica e cultural. Essa situação foi observada durante o carnaval, quando as mesmas com o
objetivo de garantir o sustento mínimo para as famílias, se submeteram a morar temporariamente
em baixo de papelões nas avenidas dos circuitos do carnaval, trabalhando como ambulantes. Algumas
exerceram a função de cordeiras mantendo firmes as cordas que isolam os foliões dos blocos dos
demais foliões, ou seja, dos foliões pipocas (aqueles que brincam o carnaval fora dos blocos), sem os
EPIs. Esse quadro de vulnerabilidade nos leva à urgência da efetivação de políticas públicas, onde as
mulheres possam adquirir o empoderamento financeiro e intelectual através do acesso a formações
continuadas que possam também levantar a sua autoestima, possibilitando que a partir dessas
ferramentas elas possam romper com o ciclo da violência e da vulnerabilidade social.
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No Carnaval, as ocorrências concernentes à vulnerabilidade social se sobrepõem em relação aos
demais focos, uma vez que a situação de vulnerável pode estar condicionada a qualquer indivíduo ou
mesmo a qualquer situação de vulnerabilidade perante os olhos dos observadores (as). Os gráficos
seguintes apresentam dados associados à vulnerabilidade social do período carnavalesco.
2.4.1

VULNERABILIDADE SOCIAL X CIRCUITOS

O trabalho desenvolvido pelo Observatório também contempla a identificação da vulnerabilidade
social das mulheres enquanto coparticipantes da força de trabalho para a efetivação da folia. Foram
registradas 1.234 ocorrências somando-se os registros dos principais circuitos do Carnaval. Conforme
descreve o gráfico abaixo, a maioria das ocorrências relativas a este item, se deu no Circuito Osmar.

Vulnerabilidade Social x Circuitos

Dodô/ Barra
Ondina
42%

Osmar/ Campo
Grande
58%

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
2.4.2

VULNERABILIDADE SOCIAL X QUALIFICAÇÃO DA DISCRIMINADA

O gráfico a seguir demonstrará a qualificação da discriminada no aspecto da Vulnerabilidade Social
das Mulheres, segundo o que foi possível registrar no Carnaval. Dos 1.234 registros de ocorrências, a
grande maioria se refere às vulnerabilidades às quais estiveram expostas as mulheres que atuaram
como cordeiras nas mais diversas entidades: cerca de 63% do total.
As demais ocorrências relacionadas às trabalhadoras informais envolveram catadoras de resíduos
sólidos, ambulantes credenciadas, ambulantes não credenciadas e comerciantes. Os percentuais
relacionados a estas categorias corresponderam a: 14% de catadoras; 6,9% de ambulantes credenciadas;
2,4% de ambulantes não credenciadas e 1,6% de comerciantes.
Os 12% restantes foram atribuídos à vulnerabilidade social das mulheres que estiveram nos circuitos
na condição de foliãs pipoca, ou como integrantes de uma agremiação carnavalesca, tendo sido o maior
quantitativo no grupo de foliãs pipocas.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.4.3

VULNERABILIDADE SOCIAL X CONDIÇÕES DE TRABALHO DA DISCRIMINADA

Apesar de estar em vigor o Estatuto das Festas Populares que regulamenta os direitos trabalhistas
de quem atua como cordeiro (a) durante o Carnaval de Salvador, isso não excluiu a negação de
direitos, sobretudo em relação às mulheres. De acordo com dados do Observatório, das mulheres
que atuaram como cordeiras, constatou-se que quase metade delas (49%) não possuíam EPI’s29 e
os outros 51% referiram-se a estarem com crianças, gestantes ou serem idosas.

Foco Vulnerabilidade Social x Condições
de Trabalho da Discriminada
Com crianças
17%
Grávidas
10%

Sem EPI's
49%
Idosas
24%

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Independentemente da sua condição e das condições de trabalho, as mulheres se fazem presentes em
massa nos circuitos. Através dos registros realizados ficou provado que a violência contra as mulheres
é mais uma vez realidade presente nas festas populares de Salvador. Perpassa pelo assédio moral,
assédio sexual, violência patrimonial, violência gestual, violência verbal, violência física e chama-se à
atenção para a violência simbólica.
29
EPI - Equipamento de Proteção Individual - é todo dispositivo ou produto, de uso individual, utilizado pelo
trabalhador, destinado à proteção contra riscos capazes de ameaçar a sua segurança e a sua saúde.
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Os casos de vulnerabilidade social das mulheres de Salvador são preocupantes diante da exposição de
violência durante a realização de trabalhos nos circuitos do Carnaval (ambulantes, cordeiras, catadoras
e foliãs).
A Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006) passou, recentemente, por mudanças muito importantes.
Agora, de acordo com a medida aprovada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), qualquer pessoa pode
denunciar casos de violência contra as mulheres. Concomitante, existem outras leis criadas para
proteger o gênero feminino.
Algumas medidas legais:
• Lei nº 10.224 – Assédio sexual no trabalho;
• Lei nº 10.778 – Estabelece a notificação compulsória do caso de violência contra a mulher
que for atendida em serviços de saúde, públicos ou privados, em todo território nacional;
• Lei nº 11.489 – Institui o dia 6 de dezembro como o dia Nacional de Mobilização dos
Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres;
• Constituição Federal - Artigo 5º/I (discriminação por motivo de sexo). Ou seja: se uma
pessoa deixa de ter direitos porque é mulher, ela está sendo vítima do crime de discriminação
por motivo de sexo. A Constituição Federal (artigo 5º/I) diz que somos todos iguais, mulheres e
homens têm os mesmos direitos e as mesmas obrigações. E o artigo 7º/XXX proíbe diferença
de salários, de exercícios de funções e critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor, ou
estado civil;
• Lei Orgânica do Município de Salvador – Artigos: 124/XXVI – do direito à proteção do
mercado de trabalho da mulher nos termos da lei; 178/ I ao V – O Município, na forma da lei,
assegurará à mulher qualidade de vida compatível com a dignidade humana e o seu acesso
à educação, profissionalização, mercado de trabalho, comunicação, saúde, esporte e lazer; e
254 – O Município, em colaboração com o Estado e a União criará mecanismos para garantir
a execução de uma política de combate e prevenção da violência contra a mulher e o menor,
nos limites de sua competência;
• Lei nº 8.286/2012 (Lei Antibaixaria) – Dispõe sobre a proibição do uso de recursos públicos
no âmbito do Município de Salvador para contratação de artistas que em suas músicas,
danças ou coreografias, desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres à
situação de constrangimento e dá outras providências;
• Constituição do Estado da Bahia – Capítulo XIX Dos Direitos Específicos da Mulher. Artigo
280 – É responsabilidade do Estado à proteção ao mercado de trabalho da mulher, na forma
da lei.
Domínio
A ilusão da posse,
Faz o gênero estilhar farpas.
E o ato de sentir-se macho
O empoderou, espalhando sangue
E silenciando as ﬂores desabrochadas.
Luísa Passos
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2.5

FOCO LGBT

A sigla LGBT, de acordo com o Plano Nacional de Promoção da Cidadania e Direitos Humanos de LGBT,
significa Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais, amplamente utilizada para referir-se às
diversas orientações sexuais e manifestações de identidade de gênero.
Orientação sexual refere-se à direção do desejo afetivo e sexual. O Termo (...) substitui a noção de
opção sexual, compreendendo que o objeto do desejo sexual não é uma escolha consciente, mas
é fruto do processo complexo de constituição do indivíduo.
Identidade de gênero refere-se a sentimentos, posturas subjetivas, representações e imagens
relativas a imagens e papeis sociais. Baseada nos eixos masculino e feminino, a noção de gênero
expressa a recusa do determinismo biológico na construção da identidade. (BRASIL, 2010 p. 81.)

Enquanto segmento social organizado, o segmento LGBT luta pelos direitos dos seus membros,
principalmente contra homofobia.
Homofobia caracteriza o medo e o resultante desprezo pelos homossexuais que alguns indivíduos
sentem. Para muitas pessoas é fruto do medo de elas próprias serem homossexuais ou de que os
outros pensem que o são. O termo é usado para descrever uma repulsa face às relações afetivas
e sexuais entre pessoas do mesmo sexo, um ódio generalizado aos homossexuais e todos os
aspectos do preconceito heterossexista e da discriminação anti-homossexual. (SILVA, 2003.)

A existência desta manifestação discriminatória contra o segmento LGBT levou a Anistia Internacional30
a considerar tal comportamento como Violação dos Direitos Humanos. No Brasil, grandes passos já
foram dados quanto à legislação e garantias dos Direitos da população LGBT. Ainda assim, o país
é citado em documentos internacionais como um dos países que mais cometem violência contra
homossexuais, e os dados coletados pelo Observatório durante o carnaval refletem a situação de
discriminação e evidenciam que os autores dessa violência são, em sua maioria, do segmento civil da
sociedade.
O Observatório 2015 adotou a violação de direitos humanos como referencial para a qualificação da
“violência” resultante da discriminação LGBT, sendo nesse foco subdividida em: moral/verbal, física e
sexual. Os dados obtidos na observação serão peça fundamental para subsidiar o fortalecimento das
políticas públicas de enfrentamento à homofobia no âmbito municipal, pois possibilita a elaboração de
um indicador da realidade de violações de direitos vivenciada pela população LGBT.

2.5.1

FOCO LGBT X CIRCUITO

No gráfico seguinte observa-se que apesar de não ter havido um grande desequilíbrio na violência
contra LGBT em ambos os circuitos, onde ocorreu o maior número de violência contra o LGBT foi no
circuito Osmar.

30

A Anistia Internacional é um movimento global com mais de 7 milhões de apoiadores, que realiza ações e
campanhas para que os direitos humanos internacionalmente reconhecidos sejam respeitados e protegidos.
Está presente em mais de 150 países. Todos os dias, alguém, em algum lugar do mundo, recebe apoio da Anistia
Internacional. Fonte: https://anistia.org.br/conheca-a-anistia/quem-somos/.
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Fonte: SEMUR/ Observatório 2015.

2.5.2

FOCO LGBT X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA

Das opções constantes no roteiro orientador deste Foco, constata-se neste gráfico que a violência
moral/verbal foi acentuadamente a mais praticada contra o segmento LGBT, com 69% do total de
registros. Seguiram-se a violência física e sexual com 26% e 5%, respectivamente.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.5.3

FOCO LGBT X QUALIFICAÇÃO DO (A) AGRESSOR (A)

Também neste foco, de modo análogo à categorização feita com os demais, os agentes sociais passíveis
de serem considerados como agressores foras destacados assim:
•

INSTITUCIONAIS: Guarda Municipal, Polícia Civil, Polícia Militar, SEMOP, Forças Armadas;

•

FOLIÕES: folião pipoca, de bloco de trio, de bloco afro/afoxé e turista;

•

TRABALHADORES INFORMAIS: ambulantes, catadores de resíduos sólidos e cordeiros.

No gráfico abaixo vê-se que o agente agressor em relação ao segmento LGBT é predominantemente o
folião.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

De acordo como foi estipulado no roteiro sobre a categoria de foliões, pode-se verificar que o
comportamento mais violento contra o segmento LGBT foi predominantemente atribuído aos foliões
pipoca, que obtiveram mais da metade dos registros, conforme gráfico posterior.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Já na esfera Institucional, a Polícia Militar foi quem mais agrediu o segmento LGBT, ocupando 37% dos
registros.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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Buscando-se entender como se comportou a Violência Institucional praticada contra LGBTs, num
comparativo dos circuitos, o gráfico seguinte demonstra que no circuito Dodô quem mais agrediu foi o
agente da Guarda Municipal, enquanto no Osmar foi o agente da Polícia Militar.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

No que se refere à análise do (a) agressor (a) pertencente à categoria de Trabalhadores Informais,
quem despontou com o maior número de registros foram os ambulantes, com 54% do total, seguidos
pelos (as) cordeiros (as) e os catadores de resíduos sólidos, com 42% e 4% respectivamente.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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2.5.4

FOCO LGBT X SEXO DO AGRESSOR (A)

Os dados comprovaram que o maior número de agressões sofridas pelo segmento LGBT partiu de
agressores do sexo masculino, conforme gráfico abaixo:

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Ao verificar-se qual o comportamento ocorrido em ambos os circuitos, contatou-se que no circuito
Dodô houve uma quase equiparação no número de agressões praticadas por homens e mulheres.
Contudo, no circuito Osmar destacam-se consideravelmente os homens.

2.5.5

FOCO LGBT X QUALIFICAÇÃO DO (A) DISCRIMINADO (A)

Foi previsto pelo Observatório que as vítimas potenciais das ações discriminatórias contra LGBT
durante o Carnaval estivessem em duas categorias específicas: Foliões (ãs) (pipoca, de bloco de trio,
bloco afro/afoxé ou turistas) e/ou Trabalhadores informais (ambulantes credenciados ou não, cordeiros
(as) e catadores (as) de resíduos sólidos).

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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O gráfico anterior aponta um considerável quantitativo de registros referindo-se aos foliões (ãs), com
cerca de quatro vezes do número de ocorrências do grupo de trabalhadores (as) da informalidade.
Sobre o entendimento de qual espécie é o folião agredido no segmento em questão, constatou-se que
é o folião pipoca, com 70% do total de registros.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

No que se refere a entender como se comportaram as agressões que afetaram os trabalhadores da
informalidade, o gráfico a seguir ilustra como foram distribuídos os 128 registros. Percebe-se uma
quase equiparação em relação aos ambulantes não credenciados (as) e cordeiros (as).

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.5.6

FOCO LGBT X GRUPO ÉTNICO-RACIAL DO (A) DISCRIMINADO (A)

A classificaç ão admitida pelo Observatório, como já foi pontuado, tomou como referências as categorias
admitidas pelo IGBE: pretos, pardos, brancos, indígenas ou amarelos. Com a apuração dos dados,
verificou-se que disparadamente o maior percentual referiu-se às agressões que atingiram cidadãos
(ãs) LGBTs de cor preta: 48%. Seguindo-se, observou-se a sequência com os seguintes grupos: pardos
– 37%; brancos – 14%; amarelos – 0,85% e indígenas – 0,15%.
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Conforme divulgação do último censo IBGE (2010), Salvador é a 3ª capital com maior número pessoas
declaradamente negras, entendendo como negras como sendo o somatório de pretas e pardas.
Também o perfil dos discriminados neste Foco apontou para o (a) folião (ã) pipoca negro (a).
Segundo a antropóloga e estudiosa das manifestações populares Goli Guerreiro, o folião pipoca é aquele
que integra a concentração popular que acompanha os trios elétricos fora das cordas, ou seja, aqueles
que não estão nos blocos pagos, assim pode-se concluir que também a maior parte dos discriminados
LGBT ocupam este lugar social durante a festa.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.5.7

FOCO LGBT X IDENTIDADE DE GÊNERO

Os dados obtidos pelo Observatório verificaram que no segmento LGBT o Gay é a maior vítima de
violência durante o carnaval, com mais da metade da totalidade dos registros: 55%. Houve uma
equiparação entre os fatos que relacionaram-se às Travestis e Lésbicas, onde os índices foram 22% e
21%, respectivamente. A categoria dos (as) transexuais obteve apenas 2% dos registros.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
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2.5.8

FOCO LGBT X FAIXA ETÁRIA

Em relação à faixa etária, o roteiro orientador contemplava as opções de: adolescente, jovem, adulto
ou idoso. Porém, a constatação possível foi a de que os LGBTs, na idade adulta, foram os que sofreram
o maior número de agressões, em ambos os circuitos, conforme gráfico seguinte.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

Segundo o Relatório Sobre Violência Homofóbica no Brasil/2012,
Violência contra a população LGBT está presente nas diversas esferas do convívio
social e constituição de identidades dos indivíduos. Suas ramificações se fazem
notar no universo familiar, nas escolas, no ambiente de trabalho, nas forças
armadas, na justiça, na polícia, em diversas esferas do poder público. (BRASIL,
2013 p.9.)
Neste sentido, a conclusão possível de ser feita com os dados do Observatório é que a violência
homofóbica no Carnaval de Salvador vem reforçar posturas percebidas no cotidiano da sociedade, que
esteve mais exposta ao longo da festa, não usufruindo dos privilégios de estar em “amparado” pelas
cordas dos blocos ou nas dependências dos camarotes. Fica notória a necessidade de um extenso
trabalho de conscientização na sociedade, despertando-a para a importância de conviver com a
diversidade, atendendo ao princípio norteador dos Direitos Humanos.
2.6

INFRAÇÕES ÀS LEIS ANTIBAIXARIA

Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher, apesar de tratar da temática
Violência contra a Mulher desde 2007, neste ano adotou às infrações às Leis Antibaixaria como um dos
Focos complementares de observação. Esta iniciativa é em atendimento às sucessivas reivindicações
da Sociedade Civil e também às recomendações de sua última edição.
A primeira a ser criada foi a Lei nº 12.573, de 11 de abril de 2012, vigente em todo estado da Bahia, que
proíbe o uso de recursos públicos para contratação de artistas que, em suas músicas, desvalorizem,
incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de constrangimento, ou contenham
manifestações de homofobia, discriminação racial ou apologia ao uso de drogas ilícitas.
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No seu Art. 1, §2º e §3º, estão dispostas recomendações sobre as multas que incidiram sobre o contrato
que for estabelecido com o artista:
§2º - É obrigatória a inclusão em contrato de cláusula para cumprimento do disposto neste
artigo, sujeitando o responsável pela contratação, em caso de omissão, a multa no valor de R$
10.000,00 (dez mil reais).
§ 3º - Na hipótese de descumprimento por parte do contratado, este ficará sujeito ao pagamento
de multa no valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor do contrato.
Sobre a fiscalização e a aplicação dos recursos oriundos das multas relativas às infrações, o Art. 2º
dispõe que:
Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, estabelecendo, na oportunidade,
o órgão diretamente responsável pelo seu cumprimento, bem assim a destinação do valor
resultante da aplicação da multa prevista no § 2º do art. 1º.

Já a Lei nº 8.286, de 14 de maio de 2012, tem como objetivo proibir o uso de recursos públicos no âmbito
do município de Salvador para contratação de artistas que em suas músicas, danças ou coreografias,
desvalorizem, incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de constrangimento e dá
outras providências.
No caso desta segunda Lei, que pode ser responsabilizado em caso de descumprimento são os Gestores
(as) Públicos (as) que efetuarem a contratação, conforme disposto no Art. 2º:
Art. 2º - Os gestores públicos que descumprirem o disposto no art. 1º serão multados
pela prática do ato administrativo infracional.
§ 1º - A multa aplicada terá valor igual ao da contratação do artista ou de R$ 10.000,00
(dez mil reais), no caso das contratações não onerosas.
§ 2º - A receita arrecadada com a multa, da qual trata o caput deste artigo, será revertida
para a Superintendência de Políticas para as Mulheres - SPM, que deverá promover
ações de pesquisa, proteção e valorização das mulheres. (SALVADOR, 2012.)

A Superintendência de Políticas para as Mulheres é o órgão para o qual será revertida a quantia
arrecadada com as aplicações das multas, conforme o Art. 2º, §2º. Quanto à fiscalização e aplicação
das multas, a Lei nº 8.286/2012 esclarece que,
Art. 4º - É da competência dos poderes Executivo (Superintendência de Políticas para as
Mulheres - SPM) e Legislativo (Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher), fiscalizar a
aplicação da presente Lei, podendo solicitar informações sobre os contratos realizados pela
Administração Pública, sempre que relevantes ao exercício de sua função fiscalizadora.
(SALVADOR, 2012.)

2.6.1 INFRAÇÕES ÀS LEIS ANTIBAIXARIA X CIRCUITOS
O gráfico abaixo mostra que a maioria das infrações foi identificada no Circuito Osmar, com 66 registros,
enquanto o Circuito Dodô obteve menos da metade, com 29 registros. É possível notar-se que no circuito
do centro da cidade, o segmento da população que escolheu aquele local para festejar o Carnaval,
esteve sob fortes influências de músicas / coreografias de conteúdo discriminatório.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.6.2

INFRAÇÕES ÀS LEIS ANTIBAIXARIA X ENTE PATROCINADOR

Admitindo-se que a legislação não se destina a punir os empresários do setor privado que investem
no Carnaval, mas sim os órgãos/entidades do Poder Público, considerou-se importante destacar o
quantitativo de registros neste aspecto. Percebeu-se praticamente um equilíbrio nos dados coletados,
onde o Poder Público Municipal obteve 56% dos registros e o Estadual, os 44% restantes.

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Ao considerar como este item se comportou nos circuitos observados, é possível verificar que em
ambos, entes patrocinadores se igualaram no Circuito Osmar, com 35% das ocorrências. Mas, no
Circuito Dodô o patrocínio municipal superou o estadual.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.

2.6.3 INFRAÇÕES ÀS LEIS ANTIBAIXARIA X ARTISTAS
Segundo o que recomenda a legislação vigente, os aspectos considerados nas Leis Antibaixaria
distinguem diferentemente os responsáveis pelas infrações cometidas. Enquanto no âmbito estadual
responsabilizam-se os artistas que executam as músicas/coreografias, no municipal responsabilizase o (a) Gestor (a) contratante. Apenas para efeito de registro, logo abaixo será listado os nomes dos
artistas/bandas que foram apontados como executores de músicas de conteúdo discriminatórios,
abrangendo aspectos da discriminação racial, homofobia e desvalorização ou exposição negativa da
imagem das mulheres.
A GRANDE FAMÍLIA
BAILÃO ROBISSÃO
BAMBEIA
BANDA AFRICA BAHIA
BANDA BLACK STYLE
BANDA FILHAS DE GANDHY
BANDA FILHOS DE MARÉ
BANDA PIT STOP
BANDA PURO COMPROMISSO
BANDA SHAKE BLECK
BANDA SHOW GANDHY
BATATA
BELL MARQUES
CARLA PEREZ

CLAUDIA LEITTE
DANIELA MERCURY
DUAS MEDIDAS
DURVAL LELYS
EDY CITY
FLAVINHO
FORA DA MÍDIA
HARMONIA DO SAMBA
IVETE SANGALO
JORGE FOGUEIRÃO
KART LOVE
LAFURIA
LEO SANTANA
MC GUIMÊ

MOVIMENTO
NETO LX
NO STYLLO
PAGODART
PSIRICO
SAMBA COMUNIDADE
SARAJANE
SAULO FERNANDES
SINFONIA DO SAMBA
TOMATE
TUCA FERNANDES
VIOLA DE DOZE
WESLEY SAFADÃO

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Diante do exposto, e por ter-se a Superintendência de Políticas para Mulheres como um dos parceiros
desta ação, a SEMUR considera que é preciso desenvolver uma estratégia intersetorial para atuar e
modificar a realidade identificada. No capítulo das Recomendações este tópico será detalhado.
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2.7

DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO CARNAVAL

O Estatuto do Carnaval e das Festas Populares de Salvador, instituído pelo Decreto nº 20.505/2009,
de 28/12/09, e alterado pelo Decreto nº 20.572, de 10/02/10, significou um imenso avanço para a
organização e fiscalização da atuação dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Salvador que
atuam no o Carnaval e nas demais festas populares soteropolitanas, inclusive a SEMUR.
Em 2015, pela primeira vez, o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra a Mulher
estabeleceu uma estratégia para fiscalizar o cumprimento do que recomenda o Art. 41, Inciso II, do
referido Estatuto:
Art. 41 - O trio elétrico e o carro de som deverão afixar nas laterais:
(...)
II - 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. 15.)

De acordo com os estudiosos da Comunicação Humana, a comunicação persuasiva pode ser
caracterizada pela intenção manifesta e proposital de influenciar a forma de pensar do receptor, por
meio de uma argumentação claramente objetiva e aberta. Por analogia, pode-se esperar resultados
semelhantes junto ao público que circula nos circuitos do Carnaval de Salvador, com a determinação
legal de exibir uma mensagem de cunho informativo e de advertência.
De acordo com o Art. 11, Inciso V, do mesmo Decreto, compete à Secretaria Municipal de Urbanismo31
- SUCOM conceder alvará de autorização e fiscalizar
V - permissão, acompanhamento e fiscalização da montagem de estruturas e de todos os
equipamentos e engenhos publicitários não referidos nos itens anteriores e destinados à
exploração de atividades eventuais e publicitárias exibidas, sob qualquer forma, em quaisquer
áreas, ou veículos, mesmo automotores, a exemplo de trios elétricos, ou prédios, edificados ou não,
públicos e privados, em qualquer período do Carnaval ou das demais Festas Populares e Eventos.
(SALVADOR, 2009 p. 5.)

Já o Decreto nº 25.793, de 19 de janeiro de 201532, traz a atualização da Tabela B, anexo II, que estipula
as multas relativas às infrações no Carnaval deste ano. Considerando-se que neste anexo se encontra
os valores aplicados aos que cometem infrações ao Estatuto, os casos relativos a este Foco, também
estão enquadrados nos valores mencionados no mesmo.

31

Salientamos que, no texto Decreto ainda não foi retiﬁcado o nome do Órgão responsável, constando até o
momento: Superintendência de Controle e Ordenamento do Uso do Solo do Município – SUCOM, que na época
da publicação era vinculada à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente –
SEDHAM.
32
Este Decreto altera dispositivos dos Decretos nº 17.120, de 15 de janeiro 2007, 20.505, de 28 de dezembro de
2009, e os códigos 08.03.6.1 a 08.03.6.8 da tabela 08, anexa ao Decreto nº 25.747, de 22 de dezembro de 2014, na
forma que indica, e da outras providências.
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TABELA B - MULTAS
Atividades em desacordo como disposto
R$ 2.852,78 (dois mil, oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e oito
no presente Decreto.
centavos), por metro quadrado de montagem.
Por não atender as normas desse Decreto
R$ 2.424,87 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete
relativas à instalação, ao funcionamento e
centavos), por dia de infração.
à desmontagem de camarote, praticável,
arquibancada e similares, e palcos.
R$ 2.424,87 (dois mil, quatrocentos e vinte e quatro reais e oitenta e sete
Exibirem peça publicitária em desacordo
centavos), por unidade e por dia de exibição.
com o disposto no presente Decreto.
Não
observância
sonoras.

das

disposições R$ 4.849,77 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e setenta e
sete centavos), por dia de infração.
Fonte: Decreto nº 25793/2015.

Para alcance do objetivo neste “Foco”, serão indicados os quantitativos das entidades que descumpriram
a recomendação, levando em conta os circuitos Osmar e Dodô. Para complementação, também
será elaborada uma listagem das entidades carnavalescas que foram identificadas pela equipe de
observadores (as), descumprindo o que recomenda o Art. 41, Inciso II, do Estatuto do Carnaval e das
Festas Populares, através do preenchimento do roteiro abaixo:
ROTEIRO – DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO CARNAVAL

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
2.7.1

DOS CIRCUITOS

A SEMUR tomou como fonte de informação para nomear as entidades, a listagem constante do Decreto
nº 25.815, de 05 de fevereiro de 2015, que estabeleceu normas para o fluxo das entidades carnavalescas
durante o pré-carnaval e o carnaval de 2015. Foram totalizados 98 (noventa e oito) registros de
descumprimentos em ambos os circuitos, o que equivale a dizer que 98 entidades identificadas
procederam ao descumprimento.
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Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Como é possível observar no gráfico acima, a maior parte das entidades descumpridoras esteve
no Circuito Osmar, com 74% dos registros, a outra parte de 34% para o Circuito Dodô. Se levarmos
em consideração que os registros oficiais assinalam que o maior público esteve no Circuito Osmar,
podemos afirmar que um maior quantitativo de foliões foi prejudicado pela ausência de informação ou
advertência sobre comportamento discriminatórios ou preconceituosos, exibida na mensagem que o
Estatuto indica.
2.7.2

DAS ENTIDADES CARNAVALESCAS DESCUMPRIDORAS

A listagem referente às entidades carnavalescas descumpridoras do Art. 41, Inciso II, encontra-se
logo abaixo. Houve agremiações que desfilaram nos dois circuitos e em ambos, obtiveram registros
de descumprimento. São elas: Cheiro de Amor, Corujas, Filhos de Gandhy, Fissura, Inter, Mictório,
Olodum, Traz a Massa, Trio Armandinho Dodô e Osmar, Trio Axé 30 anos.
LISTAGEM DAS ENTIDADES DESCUMPIDORAS

Circuito de desﬁle

Identiﬁcação da entidade carnavalesca

Dodô
x

100 CENSURA

Osmar

ÁFRICA BAHIA

x

AFRO LIBERDADE

x
x

AGENTE FAZ SAÚDE
x

ÁGUA DE COCO
ALABÊ

x

ALERTA GERAL

x
x

ALGODÃO DOCE
x

ALÔ INTER
ALVORADA

x

AMBIENTAL E ECOSSISTEMA

x

AMIGOS DE CAJÁ

x

ARAKETU

x

ARCA DE OLORUM

x

ARMANDINHO E A FOBICA

x

AS KUVITEIRAS

x

AS MUQUIRANAS

x
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AS SAPATONAS

x

AS SUBURBANAS

x

AS TRANSFORMISTAS

x
x

BALADA
BANANA REGGAE

x

BANKOMA

x

BATIFUN

x

BLOCO DA CAPOEIRA

x

BLOCO DOS AMBULANTES

x

BLOCO FALA GATO

x

BLOCO JAKÉ

x

BOKA LOUKA

x
x

BOLA CHEIA
BURBURINHO

x

CAMALEÃO

x
x

CANELIGHT
CERVEJA & CIA

x

CHEIRO DE AMOR

x

COCOBAMBU

x

x

COMMANCHE DO PELÔ

x

CONEXÃO TRIBAL

x

CORTEJO AFRO

x

CORUJA

x

CROCODILO

x

x
x

DIDÁ
ECOLÓGICO MEIO AMBIENTE

x

EU VOU

x
x

EVA
x

FECUNDANÇA

x

FILHAS DE GANDHY
FILHOS DE GANDHY

x

x

FILHOS DE JHÁ

x

FILHOS DE KORIN EFAN

x

FISSURA

x

x
x

FOUR DAYS

x

GERA A DOIS – O BLOCO
x

HAPPY
IBÉJI

x

ILÊ AIYÊ

x

INTER

x

LARGADINHO

x

x

LAROYÊ ARRIBA

x

MANIA DE SAMBAR

x
x

ME ABRAÇA

x

ME DEIXA A VONTADE
61

MEU E SEU
MICROTRIO
MUNDO NEGRO
MUQUIRANAS
MUTANTES
MUZENZA
NANA BANANA
NOVA SAGA
NU OUTRO
ÓKÁNBÍ
OLODUM
PAPA
PIPOCA DO EVA
PIPOCA DO TRIMIX
PIRRAÇA
PRA FICAR
PRAIEIROS
REDUTO DO SAMBA
SAMBA & FOLIA
SAUDADE É FOLIA
SOWETO
TEMPERO DE NEGRO
TIMBALADA
TODO MENINO É UM REI
TRAZ A MASSA
TRIO ARMANDINHO DODÔ E OSMAR
TRIO AXÉ 30 ANOS
TRIO DANIELA MERCURY
TRIO DE AXÉ
TRIO DE BABY
TRIO DE PSIRICO
TRIO ECO AXÉ
TRIO INDEPENDENTE DO BATATA
TRIO PIPOCA DE SAULO
VEM SAMBAR
VUMBORA

x

x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

Fonte: SEMUR/Observatório 2015.
Neste sentido, entendemos que a inclusão deste “Foco” no Observatório da Discriminação Racial,
LGBT e Violência contra a Mulher trouxe uma significativa colaboração, ainda que inicial, para que
o Estatuto do Carnaval e das Festas Populares se potencialize como um instrumento efetivo para o
enfrentamento e à prevenção de comportamentos discriminatórios, durante o Carnaval.
Com a sistematização das informações obtidas, será possível encaminhá-las aos órgãos envolvidos
com a autorização/fiscalização das entidades que desfilarão no próximo Carnaval, juntamente com
sugestão de plano de monitoramento não somente da instalação da mensagem indicada, mas também,
da sua permanência durante todos os dias da festa, por conta desta medida que está atribuída à SEMUR
no Art. 22 do próprio Estatuto.
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3 RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Decreto nº 25.818, de 06 de fevereiro de 2015, que instituiu a Operação Carnaval
2015, o Carnaval é o mais importante evento de manifestação popular do Município de Salvador e,
por consequência disto, durante este período é maior o fluxo turístico na cidade. Mesma publicação
afirma que:
O Carnaval traz uma complexidade operacional na coordenação do evento, no que concerne
às áreas de Transporte, Trânsito, Saúde, Segurança, Assistência a Crianças e Adolescentes,
Tecnologia da Informação, Limpeza e Conservação Urbana, Serviços Públicos, Comunicação,
Assistência e Apoio Técnico Operacional, e Manutenção de Máquinas e Equipamentos.
(SALVADOR, 2015.)

Neste sentido, a partir dos resultados obtidos nesta edição, das competências da SEMUR atribuídas
pelo Estatuto do Carnaval e das Festas Populares e da missão do Observatório da Discriminação Racial,
LGBT e da Violência contra a Mulher, este capítulo apresentará encaminhamentos às Instituições
envolvidas na Operação Carnaval, bem como ao Conselho do Carnaval, de modo que o planejamento e
organização do próximo Carnaval contemplem soluções e estratégias para resolução total ou parcial
das demandas relacionadas ao respeito dos direitos humanos dos (as) participantes do evento.

RECOMENDAÇÕES

ÓRGÃO (S) RELACIONADO (S)

Intensificar ações transversais nos órgãos da PMS que visem a
redução dos índices de violência no carnaval, sobretudo a violência
institucional.

SEMUR E DEMAIS ÓRGÃOS DA
PMS.

Intensificar ações transversais de enfrentamento à violência contra
a juventude negra, através de ações do Plano Juventude Viva.

Realizar campanhas informativas utilizando diversos canais, a
exemplo de Campanhas nas redes sociais com vistas a sensibilizar
sobre os altos índices de violência, sobretudo a violência contra
jovens negros no Carnaval.

SEMUR, SEMPS, SUSPREV, SSP,
SMED, SMS.

AGECOM e SEMUR.

Incluir a temática étnico-racial e abordagem sobre dados e impactos
do racismo institucional em todas as qualificações com servidores
(as) que atuarão no Carnaval.

SEMUR, GAB, SEMGE com TODOS
OS ÓRGÃOS DA PMS e COMCAR.

Promover a qualificação técnica continuada sobre a temática étnicoracial e impactos da violência racial, com servidores (as) dos órgãos
da PMS que atuam no Carnaval.

SEMUR, GAB, SEMGE com todos
ÓRGÃOS DA PMS.

Ampliar as estratégias de segurança no circuito Osmar.
SUSPREV, SSP e COMCAR.
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Incluir nas formações do PCRI, ao longo do ano, em especial com
servidores (as) da Guarda Municipal e da SEMOP, apresentação de
dados da violência institucional praticada no Carnaval – Dados do
Observatório.

SEMUR, GUARDA MUNICIPAL e
SEMOP.

Realizar campanhas de sensibilização, com representantes de
blocos de trio, sobre violência sofrida e praticada por cordeiros (as).
COMCAR.
Realizar e propor ações de valorização do trabalho de cordeiros
(as) e ambulantes; intensificar a qualificação destes profissionais;
propor condições dignas de trabalho.

SEMUR, SEMPS (SIMM), SEDES e
SETRE.

Articulação com SSP/PM e SEPROMI de forma a ampliar ações de
enfrentamento à violência institucional no Carnaval.

SSP/PM e SEPROMI.

Criar comissão permanente para gestão do Observatório com vistas
a garantir o monitoramento da situação da discriminação racial e de
violência contra a mulher e LGBT em Salvador, bem como propor e
realizar ações direcionadas ao longo.
Ampliar a divulgação do Observatório, junto aos agentes públicos,
entidades carnavalescas.

SEMUR.

SEMUR e AGECOM.

Realizar e propor 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.

SEMUR e AGECOM.

Realizar e propor campanhas nas escolas durante o ano letivo, com
o objetivo de redução da violência no carnaval.

SEMUR, SMED e AGECOM.

Acompanhar a inclusão do quesito raça/cor em todos os formulários
de atendimento realizado no Carnaval, com público interno e externo.

SEMUR, GABINETE do PREFEITO ,
todos os órgãos da PMS envolvidos
na Operação Carnaval e COMCAR.

Sugerir assento no COMCAR para SEMUR, SPM e CMCN.
SEMUR, SPM, CMCN, SALTUR E
COMCAR.
Realizar palestras e distribuição de materiais informativos sobre as
diversas manifestações de violência contra a mulher no período que
antecede o Carnaval, com o objetivo de alertar a população para a
temática em questão e incentivar o combate à violência doméstica e
familiar contra a mulher.

SPM e AGECOM.

Encaminhar o Relatório ao Ministério do Trabalho e Emprego e à
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego, propondo que se
intensifique a fiscalização por parte desses órgãos durante o período
do Carnaval, em virtude dos dados relacionados à vulnerabilidade
social das mulheres.

SPM.
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Apresentar ao COMCAR os resultados das observações relacionadas
às infrações às Leis Antibaixaria e propor articulações no sentido de
atender a Resolução nº 11/2015, de 10 de fevereiro de 2015.

SEMUR E SPM.

Propor qualificação sobre o combate à violência aos servidores que
executam a operação Carnaval, bem como a realização de oficinas
sobre violência e discriminação aos ambulantes cadastrados.
Realizar ações com os dirigentes de blocos com vistas a efetivar
o cumprimento do disposto nas Leis Antibaixaria e Estatuto do

SEMUR, SPM E SEMOP.

SEMUR, SPM, SALTUR E COMCAR.

Carnaval.
Sugerir a SEMOP oficinas de conscientização sobre as violências e
discriminações, para os associados dos Sindicatos e Associações de
Cordeiros.

SEMUR, SPM E SEMOP.

Propor a realização de campanhas antes e durante o Carnaval sobre
as temáticas, gênero e violência, com os cordeiros e donos de Blocos.

SPM, GABINETE DO PREFEITO E

Realizar ações na área de promoção da cidadania LGBT com suporte
e apoio aos serviços públicos municipais, a exemplo de debates,
palestras e seminários.

SEMUR e COMITÊ MUNICIPAL
LGBT.

Realizar campanhas publicitárias com elaboração e veiculação nos
diversos meios de comunicação, de material de combate à homofobia
e promoção do respeito à diversidade.
Desenvolver estratégias para o fortalecimento do Programa “Brasil
sem homofobia” no município.

AGECOM.

SEMUR, GABINETE DO PREFEITO,
AGECOM e COMITÊ MUNICIPAL
LGBT.
SEMUR e COMITÊ MUNICIPAL
LGBT.

Criação de um Plano Municipal de Promoção e Defesa da Cidadania
LGBT.

SEMUR e COMITÊ MUNICIPAL
LGBT.

Articular a criação de estratégia para que a SEMUR, em conjunto com
os órgãos da PMS responsáveis pela liberação dos trios elétricos
e carros de apoio das entidades que irão desfilar e, garantam a
instalação da mensagem recomendada pelo Art. 41, Inciso II.
Articular a criação de estratégia para que a SEMUR proceda ao
monitoramento da permanência da mensagem recomendada pelo
Art. 41, Inciso II, durante todo Carnaval, havendo repasse diário dos
descumprimentos identificados, para que se origine a aplicação de
multa.

Criar mecanismo para que as entidades carnavalescas
descumpridoras do que recomenda o Art. 41, Inciso II, do Estatuto,
não recebam patrocínio da PMS, fortalecendo as ações do Programa
de Combate ao Racismo Institucional.
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SEMUR, SALTUR, SUCOM.

SEMUR, SPM, SALTUR, SUCOM,
COMCAR.

Gabinete do Prefeito, SALTUR,
SUCOM, SPM, SEMPS.
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