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APRESENTAÇÃO
Esta publicação refere-se a XI Edição do Observatório da Discriminação
Racial, LGBT e Violência contra Mulher, realizado pela Prefeitura Municipal do
Salvador (PMS), através da Secretaria Municipal da Reparação (SEMUR) e da
Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM).
Aqui serão trazidos detalhes do formato adotado para o ano de 2016, analisados
os resultados e por ﬁm feito um balanço de como se conﬁguraram as quatro
últimas edições, pontuando avanços e desaﬁos, pois sabe-se que é inegável
que já se obteve diversas mudanças, mas muito ainda precisa ser feito.
Relevante registrar a importância e o agradecimento a todos os parceiros
que, direta e indiretamente, contribuíram para que fosse possível consolidar
o Observatório em uma política pública, cuja concepção é fruto das lutas do
Movimento Negro, Movimento de Mulheres e Movimento LGBT.
Assim, espera-se a renovação do compromisso das instituições governamentais
e não governamentais, prosseguirem na luta por uma sociedade mais justa,
que respeite não apenas a diversidade, mas os direitos constitucionalmente
assegurados, reparando as desigualdades históricas a que negros e negras
foram submetidos, de forma a contribuir para a participação efetivamente
digna, não apenas de uma parcela, mas de toda a população, com políticas
públicas consolidadas para além do Carnaval.
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1 INTRODUÇÃO
Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher é uma política pública da Prefeitura
Municipal do Salvador, que em 2016 teve a sua 11ª edição implementada, através da Secretaria Municipal
da Reparação e da Superintendência de Políticas para as Mulheres, ambos os órgãos integrantes da
Coordenação Geral do Carnaval, conforme Decreto 270241, de 29 de janeiro de 2016.
O Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher tem como missão: prevenir
e enfrentar discriminações e desigualdades, em especial, de raça, orientação sexual, identidade de
gênero e violência contra mulher, para promover políticas públicas que fortaleçam o exercício da
cidadania.
A SEMUR, criada pela Lei n° 6.452, de 18 de dezembro de 2003, é a instância da Prefeitura Municipal do
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.
A SPM, criada com a Lei nº 6.588, de 28 de dezembro de 2004, é vinculada ao Gabinete do Prefeito e tem
como principais ﬁnalidades propor, acompanhar e desenvolver políticas municipais para promoção da
equidade de gênero e elevação da cidadania das mulheres da cidade de Salvador.
A SEMUR e a SPM, por estarem integrando a Coordenação Geral do Carnaval 2016, estiveram responsáveis
também, por 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 ﬁzessem necessárias
ao bom desempenho da Operação.
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, responsabiliza 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)

1. Este Decreto institui a “Operação Carnaval 2016”, 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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O mesmo Estatuto ainda traz uma recomendação no seu Art. 41, Inciso II que está diretamente relacionada
com a atividade do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher:
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)

O Conselho Municipal do Carnaval e Outras Festas Populares (COMCAR), através da Resolução nº 11/2015,
nos Art. 1º e 2º, recomenda orientações às entidades licenciadas, que também reaﬁrma a importância
das ações promovidas pelo Observatório:
Art.1º Reiterar a necessidade do uso da mensagem com o seguinte teor: “EXPLORAÇÃO
SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, DISCRIMINAÇÃO RACIAL, HOMOFOBIA E
VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER SÃO CRIMES! DENUNCIE! LIGUE 100”, em trio elétrico e o
carro de som que deverão ser aﬁxadas nas laterais, inseridas no espaço de (1,00 X 0,80) m,
conforme Art. 41, II, do Decreto nº 20.505/2009.
Art.2º Determinar que ﬁca terminantemente proibido aos associados, artistas ou
agremiações carnavalescas licenciadas a utilização de quaisquer objetos e/ou artefatos
que incitem ou provoquem violência física, moral e psicológica ou a desvalorização das
mulheres, LGTB e/ou negros, bem como, a exposição verbal, escrita ou artística que
traduzam ofensas morais ou indecorosas de qualquer natureza dirigidas a pessoas comuns
ou autoridades e que prejudiquem a imagem do COMCAR. (SALVADOR, 2015, p. 17)

Em 2016, o Ministério Público da Bahia (MP-BA) expediu Recomendações2 à Prefeitura de Salvador
(001/2016) e ao Governo do Estado (002/2016), através do Grupo de Atuação em Defesa da Mulher e da
População LGBT do MP (GEDEM) para alertarem artistas, bandas, blocos e entidades carnavalescas
contratadas com recursos públicos quanto à proibição de executarem músicas, danças ou coreograﬁas
que incentivem a violência.
O documento, que toma como base a Lei Estadual 12.573/12, conhecida popularmente como “Lei
Antibaixaria” e a Lei Municipal 8.286/12, que proíbem o uso de recursos públicos para contratação de
artistas que executem músicas que incentivem a violência ou exponham as mulheres a situação de
constrangimento, ou contenham manifestação de homofobia, discriminação racial e apologia ao uso de
drogas ilícitas, faz referência aos resultados do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência
contra Mulher, publicados no Relatório do ano de 2015.

2. Vide a íntegra da Recomendação à PMS na seção de anexos.
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No sentido de atendimento às determinações legais, na etapa de planejamento e organização da
implementação da 11ª edição, foram realizadas diversas articulações, a exemplo de:
Polícia Civil - foram realizadas reuniões que resultaram na elaboração conjunta de um documento que
fez parte do Protocolo Geral da Polícia Civil na Operação Carnaval 2016, referentes à inclusão de questões
pertinentes aos focos do Observatório.
COMCAR - produzido um documento em conjunto com a SEMUR e divulgado entre os (as) dirigentes de
blocos/entidades carnavalescas e artistas, ressaltando as Recomendações do Ministério Público/Ba.

1.1 ASPECTOS GERAIS DO PROJETO 2016
Período de funcionamento: 05 a 09 de fevereiro de 2016;
Postos de operações: 1 central (Campo Grande) e 5 compartilhados com outros órgãos (mirantes3)
localizados na Praça da Piedade, Largo 2 de Julho, Praça Castro Alves, Largo do Camarão e Barra Center;
Horário de funcionamento: o posto central funcionou 24h ininterruptas e os mirantes das 13h às 00h;
Circuitos observados: circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro da cidade).

TRECHOS CONTEMPLADOS NA OBSERVAÇÃO:
CIRCUITO DODÔ
Largo das Gordinhas/Largo do Camarão
Largo do Camarão/Barra Center
Barra Center/Farol

CIRCUITO OSMAR
Casa D´Itália/Piedade
Piedade/Praça Castro Alves
Praça Castro Alves/Edf. Fundação Politécnica
Edf. Fundação Politécnica/Casa D´Itália

Parcerias estabelecidas:

§ Empresa de Turismo Salvador (SALTUR)
§ Ministério Público - GEDHIS/GEDEM
§ Defensoria Pública da Bahia
§ Conselho Municipal das Comunidades Negras (CMCN)
§ Conselho Municipal das Mulheres (CMM)

3. 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 5 (cinco) delas, conforme listagem.
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§ NAFRO/PM
§
§
§
§
§
§
§

COMCAR
Polícia Civil
Shopping Center Lapa
Shopping Center Piedade
Salvador Shopping
Shopping da Bahia
Shopping Barra

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, denominados aqui, como focos: Foco Racial, Foco LGBT e Foco Violência contra
a Mulher. Em complementação, mantiveram-se observações em relação à vulnerabilidade social de
mulheres, às infrações às Leis nº 12573/12, de 11 de abril de 2012, e nº 8286/2012, de 14 de maio de 2012,
e também os descumprimentos ao Art. nº 41, Inciso II do Estatuto do Carnaval e das Festas Populares do
Salvador;
Metodologia adotada: realizado o processo para a escolha dos (as) observadores (as), procedeu-se
formação para preenchimento do formulário de coleta, bem como para sensibilização abordando conteúdos
relativos aos focos trabalhados. Cada observador (a) ﬁcou incumbido (a) de registrar episódios relacionados
aos seus respectivos focos de trabalhos (Racial/LGBT/Violência contra a Mulher e Vulnerabilidade Social
de Mulheres), sendo que todos (as) estiveram aptos a efetuar registros pertinentes às Infrações à Lei
Antibaixaria e Descumprimentos ao Estatuto do Carnaval. Nesta edição, ao invés de disponibilizar um
canal para participação popular através de telefone, foi oferecida a possibilidade de interação através
do aplicativo “WhatsApp”4. A central de digitação ﬁcou localizada no Posto central, onde o Sistema de
Registros era alimentado e também estiveram se revezando os (as) gestores (as), coordenadores (as) e os
parceiros institucionais, que atuaram conforme as demandas se apresentaram. O Observatório ainda teve
participações diárias nas reuniões da Coordenação Executiva do Carnaval e do Comando Geral da Polícia
Militar da Bahia;
Quantitativo estimado de pessoal: média de 171 colaboradores (as), distribuídos em diversas funções
conforme organograma simpliﬁcado. O quantitativo total de observadores (as) foi de 104 pessoas,
subdivididas entre os Focos de Observação.

4. WhatsApp Messenger é um aplicativo de mensagens multiplataforma que permite trocar mensagens pelo celular sem pagar por SMS. (...) Como
o WhatsApp Messenger usa o mesmo plano de dados de internet que você usa para e-mails e navegação, não há custo para enviar mensagens (...).
Além das mensagens básicas, os usuários do WhatsApp podem criar grupos, enviar mensagens ilimitadas com imagens, vídeos e áudio. Fonte:
https://www.whatsapp.com/?l=pt_br
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ORGANOGRAMA

Prefeito

SEMUR/SPM

Coordenação
Geral

Coordenação
Administrativa

Coordenação
Institucional

Coordenações
Temáticas

Logística, TI
e outras rotinas

Parceiros

Supervisores
e observadores

Fonte: Observatório 2016.

2 RESULTADOS OBTIDOS
Ao proceder-se a totalização dos dados lançados no Sistema de Registros do Observatório da Discriminação
Racial, LGBT e Violência contra Mulher, relativos ao período de 05 e 09 de fevereiro, veriﬁcou-se um total
de 5629 registros. Este número reúne as ocorrências relativas aos seis focos observados, tendo superado
o número alcançado no ano passado em quase 57%, já que em 2015 obteve-se 3601 registros, conforme
gráﬁco comparativo abaixo:

NÚMERO TOTAL DE OCORRÊNCIAS
5629

3016

2015

2016

Fonte: Observatório 2016.
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Este aumento pode estar relacionado a um maior contingente de foliões presentes nos circuitos da festa,
uma vez que o balanço apresentado pela PMS indicou que a cidade recebeu cerca de 2 milhões de turistas,
gerando um aumento de 20% na taxa de ocupação hoteleira, inclusive nos hotéis situados no entorno dos
circuitos. Conforme publicado em jornal de grande circulação5, houve aumentos percentuais de usuários
do transporte coletivo e dos estacionamentos remotos e táxis.
Mantendo o panorama veriﬁcado em 2015, foi no Circuito Osmar que ocorreram o maior número dos
episódios de discriminações/violências, com um total de 3976 registros, o que signiﬁcou o percentual de
70,6% do total geral. Já o Circuito Dodô, obteve 29,4%, com 1653 registros.

NÚMERO TOTAL DE OCORRÊNCIAS X CIRCUITOS
Circuito
Osmar
3976
Circuito
Osmar
Circuito 2207
Dodô
1394

Circuito
Dodô
1653

2015

2016
Fonte: Observatório 2016.

Ao longo deste documento, fatos como este ganharão outras interpretações. Contudo, já é possível aﬁrmar,
que embora tenha sido divulgado por fontes oﬁciais, que houve emprego de maiores investimentos para
potencializar a segurança aos foliões (ãs), a exemplo da instalação de “portais de abordagem6”, os dados
obtidos pelo Observatório mostram um crescimento do índice de registros no Circuito Osmar, na ordem
de quase 141%, quando comparar-se os números obtidos no ano passado, enquanto no Circuito Dodô,
apesar de também haver aumento, foi em cerca de 58,5%, conforme o gráﬁco anterior.
No tocante à distribuição dos registros pelos Focos observados, observou-se uma mudança substancial,
frente à apuração de 2015. Apenas casos de Vulnerabilidade Social de Mulheres e os Descumprimentos ao
Estatuto do Carnaval apresentaram redução do nº de ocorrências registradas. Os demais apresentaram
aumento, como, por exemplo, o Foco Violência contra a Mulher, que foi da ordem de 139% e liderou as
ocorrências neste ano.

5. Jornal A Tarde, 11/02/2015.
6. De acordo com informações divulgadas pela imprensa local (www.correio24horas.com.br), os “portais de abordagem” estiveram equipados com
detector de metais operados por equipes treinadas em revista manual e identiﬁcação de potenciais suspeitos.
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TOTAL DE OCORRÊNCIAS POR FOCO
FOCO OBSERVADO

2015

2016

Foco Racial

663

887

Foco LGBT

664

1428

Foco Violência contra a Mulher

847

2025

Infrações à Lei Antibaixaria

95

108

Descumprimento ao Estatuto do Carnaval

98

39

Vulnerabilidade Social de Mulheres

1234

1142

Fonte: Observatório 2016.

O Foco Violência contra a Mulher abrangeu um número de registros correspondente a cerca de 36% do
total (2025 registros). Em segundo o Foco LGBT, com 1428 registros (25%), seguido pelo de Vulnerabilidade
Social de Mulheres com 1142 (20%). O Foco Racial obteve 887 registros (15,7%) e ﬁnalmente o somatório
dos demais focos perﬁzeram os 3,3% restantes.
Estão descritas logo abaixo, as categorias usadas para caracterizar os episódios discriminatórios e/
ou violentos, excetuando algumas especiﬁcidades, a exemplo dos Focos Infrações à Lei Antibaixaria e
Descumprimento ao Estatuto do Carnaval, que não estarão contemplados. Nestes, o roteiro adotado foi
composto com campos que identiﬁcassem: Artista ou Banda e Nome do Bloco. Somente em relação às
Infrações à Lei Antibaixaria, ainda foi necessário informar qual o ente patrocinador (municipal, estadual
ou ambos).

CATEGORIAS USADAS PARA CARACTERIZAR OCORRÊNCIAS

Qualiﬁcação do (a)
Agressor (a)
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Institucionais

Agente Guarda Municipal,
Agente Polícia Militar,
Agente Polícia Civil,
Agente das Forças Armadas,
Agente SEMOP.

Trabalhador (a)
informal

Cordeiro (a),
Ambulante,
Catador (a) de resíduos sólidos.

Folião (ã)

Bloco Afro/Afoxé,
Bloco de Trio,
Pipoca,
Turista.

Sexo

Masculino, Feminino.

Focos Racial,
LGBT e Violência
contra a Mulher.

RELATÓRIO FINAL 2016

CATEGORIAS USADAS PARA CARACTERIZAR OCORRÊNCIAS

Espécies de
violência

Qualiﬁcação do (a)
Discriminado (a)

Qualiﬁcação
da Condição
de trabalho da
Discriminada

Física, Verbal/Gestual discriminatória.

Foco Racial.

Física, Verbal/Gestual discriminatória, Sexual e
Patrimonial.

Foco Violência
contra
a Mulher.

Física, Sexual e Moral/Verbal.

Foco LGBT.

Trabalhador (a)
informal

Cordeiro (a),
Ambulante,
Catador (a) de resíduos sólidos,
Comerciante.

Folião (ã)

Bloco Afro/Afoxé, Bloco de Trio,
Pipoca e Turista.

Sexo

Masculino, Feminino.

Faixa etária

Idoso, Adulto, Jovem e Criança/
Adolescente.

Identidade de
gênero

Gay, Lésbica, Travesti e Transexual.

Somente Foco
LGBT.

Grupo Étnicoracial

Preto (a), Pardo (a), Branco (a),
Amarelo (a) e Indígena.

Foco Racial,
LGBT e Violência
contra a Mulher.

Grávida, com crianças, idosa, sem equipamentos
de segurança.

Focos Racial,
LGBT e Violência
contra a Mulher.

Somente Foco
Vulnerabilidade
Social de
Mulheres.

Fonte: Observatório 2016.

Os desdobramentos especíﬁcos para cada um dos Focos serão tratados nos tópicos seguintes, onde será
feita uma análise detalhada para cada um deles, pontuando conceitos norteadores e os resultados obtidos.
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2.1 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER
A Violência de gênero ocorre em diferentes ciclos da vida da mulher. No Carnaval, ela é remontada para
as ruas e avenidas onde ocorrem os festejos. Desta forma, o Observatório registrou inúmeros casos de
violência contra as mulheres que participaram do Carnaval.
Esta grande manifestação popular de Salvador é a expressão cultural de um povo com suas múltiplas
diversidades de ritmos musicais, de identidades de gênero, grupos étnicos, e também demonstra a
opressão e a discriminação históricas contra as mulheres, especialmente as mulheres negras.
Em 2016, o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência Contra Mulher registrou 2025 casos
de violência contra as mulheres, número quase duas vezes maior que em 2015. Vale ressaltar que desse
total, pelo menos 63% referem-se às mulheres negras, principais vítimas da violência de gênero no
município, segundo aﬁrma Waiselﬁsz (2015).
O mesmo autor ainda expõe que a violência de gênero contra a mulher representa um fenômeno social
sem fronteira. Muitas vezes se torna impossível estimar o quantitativo diário dos casos de violência
doméstica e familiar que são cometidos contra as mulheres pela ausência quase absoluta de registro
dessas informações e da ausência de tipiﬁcação dos boletins de ocorrência e dos inquéritos policiais.
Nesta sistematização de dados, entende-se a violência física e verbal/gestual como:

VIOLÊNCIA FÍSICA7

VIOLÊNCIA VERBAL/GESTUAL
DISCRIMINATÓRIA

Tapas, empurrões, chutes, bofetadas, tentativa
de asﬁxia, ameaça com faca, tentativas de

Linguagem ou gestos e coreograﬁas que
depreciam a imagem feminina. Essa

homicídios, puxões de cabelo, beliscões,
mordidas, queimaduras, etc.

modalidade de violência está enquadrada na
Lei nº 8.286/2012 - Lei Antibaixaria8.

Veriﬁcou-se que as espécies de violências contra as mulheres mais praticadas durante o Carnaval 2016
foram as violências: física com 1114 registros (55%) e verbal/gestual discriminatória com 911 registros
(45%). Os outros tipos de violência contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha como, por exemplo,
patrimonial, moral e sexual, não constam nesse relatório por terem maior incidência no âmbito doméstico
e familiar.

7. Segundo o Art. 7º, inciso da Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) a violência física é entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade
ou saúde corporal.
8. 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 a 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 do gênero.
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2.1.1 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X CIRCUITOS
As 2025 ocorrências registradas, quando distribuídas entre os circuitos Dodô e Osmar, atingiram
respectivamente: 22,4% e 77,6%. Ou seja, o Circuito Dodô obteve 455 registros, frente ao Circuito Osmar
com 1570 registros.
O circuito Osmar continua com um percentual de ocorrências bem maior em relação ao circuito Dodô,
assim como em 2015. Foi percebido importante aumento percentual em ambos circuitos: no Dodô o
aumento foi de 103,5%, ao passo que no Osmar atingiu cerca de 245%, demonstrando-se um “território”
potencial de uma mulher ser agredida/violentada.

FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X CIRCUITOS
Circuito
Osmar
1570

Circuito
Osmar
Circuito 568
Dodô
279

Circuito
Dodô
455

2015

2016
Fonte: Observatório 2016.

2.1.2 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X ESPÉCIE DE
VIOLÊNCIA
A distribuição dos 2025 registros, conforme gráﬁco, ocorreu entre as violências física e verbal/gestual
discriminatória, diferente do ano passado, que além de assinalar estas espécies ainda teve a presença de
violência patrimonial e sexual. Considerando-se que em 2015 os percentuais da violência física e verbal/
gestual discriminatória foram de 43% e 28%, respectivamente, ambas sofreram aumentos respectivos de
12% e 17%.
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA

Verbal/Gestual
Discriminatória

Física

55%

45%

Fonte: Observatório 2016.

A violência verbal/gestual discriminatória pode deixar marcas que abrem espaço para inúmeras
interpretações. Os insultos e ameaças verbais causam um impacto psíquico, um mal-estar imensurável
na mulher.
Entretanto, às vezes, essa violência é seguida de algum ato físico (atitudes abusivas ou violentas como
beliscão, puxão de cabelo ou no braço, beijos lascivos, etc.) Pois, “A violência contra a mulher é qualquer
ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico
e dano moral ou patrimonial” (Art. 5º Lei Maria da Penha).

2.1.3 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X QUALIFICAÇÃO
DO (A) AGRESSOR (A)
Conforme já foi dito, a qualiﬁcação do (a) agressor (a) foi veriﬁcada a partir da violência praticada por
foliões (ãs), agentes institucionais e trabalhadores (as) informais. Como se veriﬁca no gráﬁco, o perﬁl
deste (a) agressor (a) é majoritariamente folião (ã), atingindo 88% dos casos de violência e os outros 12%.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER X QUALIFICAÇÃO DO (A) AGRESSOR (A)

Institucional

4%

Foliões

88%

Trabalhadores informais

8%

Fonte: Observatório 2016.
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Através do quadro abaixo, é possível entender como se deu a evolução da violência contra a mulher no
Carnaval deste ano. No que se refere aos (às) foliões (ãs) e trabalhadores (as) informais houve aumento
em todos os representantes da categoria, por outro lado, houve alguns casos de reduções do número de
registros de violências cometidos por agentes públicos (somente agentes da Polícia Militar e da SEMOP).

QUALIFICAÇÃO DO (A) AGRESSOR (A)

2015

2016

INSTITUCIONAIS

118 REGISTROS

93 REGISTROS

Agente da Guarda Municipal

16

20

Agente da Polícia Civil

1

10

Agente da Polícia Militar

59

52

Agente da SEMOP

42

11

TRABALHADORES INFORMAIS

95 REGISTROS

155 REGISTROS

Ambulantes

31

44

Catador de Resíduos Sólidos

9

16

Cordeiro (a)

55

95

FOLIÕES

634 REGISTROS

1.777 REGISTROS

Folião (ã) Bloco Afro/Afoxé

96

312

Folião (ã) Bloco de Trio

268

956

Folião (ã) Bloco Pipoca

253

496

Turista

17

13

Obs.: Valores expressos em números absolutos.

2.1.4 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X SEXO DO (A)
AGRESSOR(A)
A violência praticada pelos homens, sobretudo no carnaval, sofre inﬂuências de ideologias diferentes, de
musicistas, da mídia, entre outros, que manipulam e corroboram para a dominação masculina sobre as
mulheres. Safﬁoti (1987) quando cita Damasceno descreve que:
Diante de todo o processo histórico há uma demonstração acentuada relativa à construção
do patriarcado no Brasil e, evidentemente desta relação se procria o machismo. Como
o próprio nome denota, machismo é o poder do macho na sociedade. O patriarcado9 é
a estrutura, enquanto o machismo é sua raiz e extensão, com isso naturalizamos e
legitimamos a ação e o poder do homem, que passou a ser culturalmente o provedor da
família. “Isto posto, pode-se concluir que o patriarcado não se resume a um sistema de
dominação, modelado pela ideologia machista. Mais do que isto, ele é também um sistema
de exploração. (SAFFIOTI, 1987 apud DAMASCENO, 2014, p. 12).
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Sendo assim, as críticas e desvalorização direcionada à mulher por meio de comentários desagradáveis
são produtos de uma construção histórica e social onde a supremacia patriarcal delegou ao homem o
“poder” de se considerar acima de qualquer lei ao ponto de tornar-se um agressor em diversas ações,
inclusive com abusos sexuais.
O gráﬁco seguinte denota o percentual do sexo do (a) agressor (a), cujo quase totalidade é do sexo
masculino (94%), entretanto, os atos de violência também podem ser praticados por pessoas do mesmo
sexo da vítima (6%). Em 2015, 93% eram masculinos e 7% femininos, a mudança foi muito discreta.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER X SEXO DO (A) AGRESSOR (A)

Masculino

Feminino

94%

6%

Fonte: Observatório 2016.

2.1.5 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X QUALIFICAÇÃO
DA DISCRIMINADA
Das categorias utilizadas, a principal vítima da violência contra a mulher neste ano foi a das foliãs
pipoca (75%), seguida das foliãs bloco de trio (11%), cordeiras (4%) e ﬁnalizando a análise tem-se
aproximadamente: ambulantes credenciadas (3%), foliãs bloco Afro/Afoxé, comerciantes e ambulantes
não credenciadas (2%) cada e as catadoras de resíduos sólidos (1%).
A distribuição dos registros conﬁgurou-se de forma bem distinta em 2015: ambulantes credenciadas
(36%), cordeiras (27%), foliãs de bloco Afro/Afoxé e comerciantes (12%), ambulantes não credenciadas
(11%) e catadoras de resíduos sólidos (2%). Assim, em 2016, houve uma inversão e a mulher que pretendia
se divertir, foi na verdade alvo de episódios violentos/discriminatórios.

9. Patriarcado é deﬁnido como “organização sexual hierárquica da sociedade tão necessária ao domínio político. Alimenta-se do domínio masculino
na estrutura familiar (esfera privada) e na lógica organizacional das instituições políticas (esfera pública) construída a partir de um modelo masculino
(arquétipo viril)” (COSTA, 2005).
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QUALIFICAÇÃO DA DISCRIMINADA – 2015 x 2016
CATEGORIA

2015

2016

Foliãs

12%

88%

Trabalhadoras informais

88%

12%

Fonte: Observatório 2016.

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER X QUALIFICAÇÃO DA DISCRIMINADA
75%

36%
27%
12%

11%
3%
Ambulante
Credenciado

2%
Ambulante
Não
Credenciado

2%

1%

Catador (a)
de Resíduos
Sólidos

12%
2%

Comerciante

2015

11%

4%

2%

Cordeiro (a)

Folião (a)
Bloco
Afro/Afoxé

0%

0%

Folião (a)
Bloco de
Trio

Folião (a)
Pipoca

2016

Fonte: Observatório 2016.

2.1.6 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X GRUPO
ÉTNICO-RACIAL DA DISCRIMINADA
Os dados produzidos pelo Observatório, mais uma vez, comprovam que a mulher negra é a vítima com
maior percentual no ranking da violência contra as mulheres no Carnaval de Salvador. O percentual
da violência relacionada às mulheres negras é sete vezes maior que dos outros grupos étnico-raciais.
Observa-se que as mulheres negras (somatório de pretas e pardas) ocupam cerca de 88%, com um total
de 1777 registros. As não negras estiveram envolvidas em 248 registros, como mostra o gráﬁco a seguir.
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VIOLÊNCIA CONTRA MULHER X GRUPO ÉTNICO-RACIAL DA DISCRIMINADA

Branca

248

Preta

1264

Parda

513

Fonte: Observatório 2016.

2.1.7 FOCO VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER X FAIXA
ETÁRIA DA DISCRIMINADA
Waiselﬁsz (2015) aﬁrma que a faixa etária predominante da mulher vitimizada no Brasil, varia dos 18
aos 30 anos de idade, o que compreende a mulher jovem. De fato, os dados coletados pelo Observatório
reaﬁrmam esta estatística, onde as jovens ocuparam cerca de 50% do total de registros. Seguindo bem de
perto se tem a mulher adulta (962 registros), a idosa (31 registros) e crianças/adolescentes (19 registros).

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER X FAIXA ETÁRIA DA DISCRIMINADA

Idoso

Criança / Adolescente

31

19

Adulto

Jovem

962

1013

Fonte: Observatório 2016.

Em razão do Grupo Étnico-Racial predominante ser o das mulheres negras, será feito um desdobramento
para identiﬁcá-las nas faixas etárias. Assim, dos registros obtidos, a mulher negra adulta ocupa 86% dos
casos, as mulheres negras jovens e/ou crianças/adolescentes atingiram 90% e a mulher negra idosa
chega a 84% dos casos. Os resultados comprovam que as mulheres negras foram maioria em todas as
categorias.
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FAIXA ETÁRIA DA DISCRIMINADA

TOTAL DE MULHERES

MULHERES NEGRAS

Adulta

962

827 (86%)

Jovem

1013

907 (90%)

Criança / Adolescente

19

17 (90%)

Idosa

31

26 (84%)

Fonte: Observatório 2016.

O balanço divulgado pela Polícia Militar sobre o carnaval 2016, informa que houve redução nos casos de
lesões corporais, tentativas de homicídios e até nos índices de roubos. A violência contra a mulher percebida
pelo Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher cresceu alarmantemente,
vitimando mulheres negras, tendo como responsáveis homens que estavam na festa como foliões. Diante
desta síntese, ﬁca notório a relevância da continuidade dos trabalhos de enfrentamento a violência de
gênero nas esferas públicas e privadas ao longo do ano.

2.2 FOCO VULNERABILIDADE SOCIAL DAS MULHERES
A Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (2009) aﬁrma que as mulheres, quando
inseridas no mercado de trabalho, ocupam cargos de maior subordinação em relação aos homens.
Analogamente, as oportunidades de trabalho temporário durante o carnaval de uma mulher, seguem
esta tendência.
Desta forma, as condições de trabalho feminino no Carnaval de Salvador reﬂetem a vulnerabilidade
social decorrente do preconceito e da discriminação das atividades que exercem neste período, seja como
ambulante credenciada ou não, comerciante, cordeira ou catadora de resíduos sólidos.
As mulheres buscam autonomia e oportunidades equivalentes às dos homens para se desenvolverem
como cidadãs de direitos, pois há uma divisão sexual do trabalho em alguns setores do carnaval que
as excluem ou quando as absorve colocam-nas em situação de risco, especialmente as cordeiras e as
catadoras de resíduos sólidos, sujeitas a inúmeros danos físicos e psicológicos.
Este Foco, em 2015, contabilizou o maior número de registros entre todos os outros observados, somando
um total de 1234 ocorrências, o que correspondeu a cerca de 35% do total geral, este fato foi alarmante,
logo no primeiro ano da escolha do Foco. Neste ano, o total dele foi de 1142 registros, correspondendo a
quase 21% do total geral, apresentando uma redução de mais de 10%.
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2.2.1 FOCO VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X
CIRCUITOS
No que concerne às condições de trabalho das mulheres ao longo dos Circuitos Dodô e Osmar, identiﬁcouse que o número de ocorrências nos Circuito Osmar superou o índice do Dodô, obtendo-se 844 (74%)
registros e 298 (26%) registros respectivamente. Em comparação com o ano passado, houve elevação no
percentual do Circuito Osmar e redução no Circuito Dodô, que obtiveram 58% e 42% respectivamente.

VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X CIRCUITOS

Circuito Dodô
(Barra - Ondina)

Circuito Osmar
(Campo Grande)

26%

74%

Fonte: Observatório 2016.

2.2.2 FOCO VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X
QUALIFICAÇÃO DA DISCRIMINADA
Como já foi dito, as mulheres discriminadas foram categorizadas como cordeiras, catadoras de resíduos
sólidos, comerciantes, ambulantes credenciadas e não credenciadas. Serão apresentados os percentuais
aproximados de cada grupo social e o gráﬁco abaixo exibe a quantidade exata obtida por cada um deles.
O mais vulnerável é o de mulheres que atuaram como cordeiras que representam 92,6%, em segundo
lugar, as catadoras de resíduos sólidos com 3,6%. As categorias, ambulantes credenciadas, ambulantes
não credenciadas e comerciantes representam 2,9%, 0,8% e 0,1% respectivamente.
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VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X QUALIFICAÇÃO DA
DISCRIMINADA

Ambulante Não Credenciado

9

Ambulante Credenciado

33

Catador (a) de Resíduos Sólidos

41

Cordeiro (a)

1057

Comerciante

2
Fonte: Observatório 2016.

Parece contraditório dizer que o percentual de cordeiras em 2016 foi maior que ano passado, uma vez
que este Foco reduziu o total de registros. Contudo, o quantitativo de cordeiras referiu-se a um número
maior de mulheres: 1057 registros em 2016 e 778 registros em 2015. Não houve identiﬁcação do grupo
étnico-racial destas mulheres. Contudo, dada às comprovações desta edição, acredita-se que há grande
possibilidade de serem também mulheres negras.

2.2.3 FOCO VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X
CONDIÇÕES DE TRABALHO DA DISCRIMINADA
Em 2016, contou-se com mais um equipamento público no controle e ﬁscalização das situações de
vulnerabilidade social das mulheres no Carnaval, o Ministério Público do Estado da Bahia que emitiu
um documento a partir das recomendações do Relatório do Observatório do Carnaval 2015. Contudo, a
situação veriﬁcada neste ano não foi muito diferente. Foram observadas condições bastante semelhantes
às do ano passado: mulheres idosas, gestantes, com criança e sem os EPIs atuando nos circuitos.
Considerando que houve reincidência dos fatos, acredita-se que não foram adotadas medidas em tempo
hábil, de forma a evitá-los, visto que são recorrentes ao longo dos carnavais, ainda que o Estatuto do
Carnaval e das Festas Populares, que está em vigor desde 2009, estabelece orientações em relação à
contratação destas proﬁssionais:
Art. 42. Para garantia da proteção auditiva dos que trabalham em bloco de trio e/ou carro
de som, bem como dos seguranças de cordas, a entidade responsável pelo mesmo e sob a
pena de multa e até da cassação da licença obtida junto ao órgão administrativo municipal
competente, deverá oferecer e ﬁscalizar o uso efetivo pelos prestadores de serviço do
protetor auricular interno do tipo plug de cordão.
§1º As entidades referidas neste artigo, sob as mesmas penas, ﬁrmarão compromisso
de cumprimento das Normas de Segurança do Trabalho, das cláusulas das Convenções
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Coletivas de Trabalho e das disposições do Estatuto da Criança e do Adolescente,
especialmente aquelas que regem a utilização do trabalho do adolescente, inclusive na
sua condição de aprendiz e quanto à proibição do trabalho de cordeiros pelo menor de 18
(dezoito) anos, além de distribuírem, gratuitamente:
a) protetor auricular interno do tipo plug de cordão;
b) calçado fechado confortável e com solado antiderrapante;
c) par de luvas de segurança, do tipo malha pigmentada, fabricadas em algodão e poliéster,
sendo a palma da mão revestida em PVC;
d) ﬁltro solar com fator de proteção mínimo nº 15;
e) chapéu ou equivalente em algodão;
f) camisa confeccionada em algodão ou material que garanta o conforto no corpo do
trabalhador, salientando a proibição do material tipo Kami na confecção das mesmas;
g) três litros, no mínimo, de água mineral sob temperatura fresca, de forma gradual ao
longo do percurso realizado pelo bloco;
h) alimentação ou lanche de valor nutricional compatível com as necessidades físicas do
trabalhador cordeiro, na realização de suas atividades laborais, ou a distribuição de vale
refeição equivalente, não cabendo mais a distribuição de biscoitos;
i) duas caixas de suco de frutas contendo 200ml ou duas latas de refrigerante, no mínimo.

A análise do gráﬁco seguinte mostra que em relação às condições de trabalho, a ausência de Equipamentos
de Proteção Individual (EPIs) refere-se ao maior quantitativo de casos: 843 registros (74%) do total.
Seguindo-se com 181 registros de mulheres idosas vulneráveis ao trabalharem informalmente (16%),
74 registros de trabalhadoras vulneráveis que estavam gestantes (6%) e ﬁnalmente 44 registros de
trabalhadoras em companhia de crianças (4%).

VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X CONDIÇÕES DE TRABALHO
DA DISCRIMINADA

Com crianças
44

Idosas
181

4%

16%

Sem EPIs
843

Grávidas
74

74%

6%

Fonte: Observatório 2016.
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Ao analisar o gráﬁco a seguir, que exibe um comparativo entre os dois últimos anos, veriﬁca-se a redução
em 3/4 de toda categoria. Apenas a categoria que relata a ausência de EPIs apresentou uma considerável
elevação, comprovando uma situação já comentada e que indica a necessidade de intensiﬁcar-se o
cumprimento do Estatuto do Carnaval.

VULNERABILIDADE SOCIAL DE MULHERES X CONDIÇÕES DE TRABALHO
DA DISCRIMINADA (COMPARATIVO)
74%

49%

2015

2016

24%
17%

16%
10%
4%

Sem EPIs

Com crianças

Idosas

6%

Grávidas

Fonte: Observatório 2016.

2.3 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT
Piovesan (2009) aﬁrma que a sigla LGBT, por questões políticas de visibilidade, encontram-se variações:
GLBT, LGBT e LGBTTT (mais completa). Contudo, o termo usado atualmente para a diversidade no Brasil
é LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais e Transgêneros). A alteração do termo GLBT
em favor de LGBT foi aprovada na 1ª Conferência Nacional GLBT, em junho de 2008. A autora prossegue
aﬁrmado, que a mudança de nomenclatura foi realizada para valorizar as lésbicas no contexto da
diversidade sexual e também de aproximar o termo brasileiro com o termo utilizado em outras culturas.
Góis (2003) aﬁrma que no Brasil, as discussões sobre os direitos e as violações que atingem à Comunidade
LGBT foram possibilitadas pela redemocratização do país, na década de 1980, e também pela visibilidade
que ganharam as discussões realizadas em outros países da América e da Europa.
Foi no ﬁnal dos anos 1980 que houve o surgimento de algumas ações governamentais decorrentes
de demandas do segmento, como as políticas para prevenção e tratamento do HIV/AIDS, geralmente
voltadas para o âmbito da saúde, e outras no âmbito da segurança pública, como pode ser identiﬁcado
no Plano Nacional de Direitos Humanos II (PNDH II) (IRINEU, 2014). O Movimento LGBT promove ações
que buscam a aﬁrmação do direito dos indivíduos exercerem a sua sexualidade da maneira como se
reconhece socialmente.
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Com a intensiﬁcação do debate nacional e através das transformações e mudanças sociais do país, tem
sido possível avanços nas discussões acerca do tema orientações e sexualidade, diante da necessidade
de melhor compreendê-las como aspecto natural da vida do ser humano, aí inclusas as manifestações de
afetividade entre indivíduos do mesmo sexo.
Os estudos de natureza cientíﬁca favoreceram o reconhecimento efetivo e a ruptura de paradigmas
em relação à homoafetividade, desconstruindo mitos, muitas vezes associados à religiosidade, que se
constituíam como “conhecimento” acerca do tema. Em tempos modernos ampliamos e lançamos um
olhar especíﬁco para todos os seguimentos da diversidade de orientação sexual.
A discriminação sofrida pelos membros da comunidade LGBT levou a Anistia Internacional a considerar
tal comportamento como violação dos direitos humanos. Outra contribuição para o entendimento desta
discriminação, baseada na Convenção das Nações Unidas, é oferecida por Piovesan (2009):
A discriminação signiﬁca toda distinção, exclusão, restrição ou preferência que tenha por objeto ou
resultado prejudicar ou anular o reconhecimento, gozo ou exercício, em igualdade de condições, dos
direitos humanos e liberdades fundamentais, nos campos político, econômico, social, cultural e civil ou
em qualquer outro campo. Logo, a discriminação sempre signiﬁca desigualdade. (PIOVESAN, 2009)
Nas ações do Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher em 2016, foram
mantidas as observações considerando a “violência” que atinge à Comunidade LGBT como sendo motivada
pela discriminação LGBT, e a consequente violação de direitos humanos. A subdivisão adotada, como já
dito, optou por três categorias: moral/verbal, física e sexual.
Os dados obtidos no Observatório são peças fundamentais para subsidiar o fortalecimento das políticas
públicas de enfrentamento à LGBTfobia10 no município de Salvador, pois possibilita a produção de dados
das violações sofridas pelo segmento LGBT, durante um evento de extrema expressividade e identiﬁcação
dos seus membros, oferecendo dados.

2.3.1 DISCRIMINAÇÃO LGBT X CIRCUITOS
O gráﬁco abaixo mostra que o Circuito onde ocorreu o maior número de atos discriminatórios/violentos
contra LGBTs manteve-se sendo o Osmar, com 922 registros (65%), enquanto o Dodô obteve 506 registros
(35%). Em 2015, veriﬁcou-se que a distribuição das ocorrências neste Foco foi de 56% para o Osmar e 44%
para o Dodô. Teve-se uma variação de 9%, onde o aumento foi percebido no Osmar e a redução no Dodô.
Inclusive, o Circuito Osmar tem sido alvo dos maiores números de violência nos dados gerais produzidos
pelo Observatório, neste ano.

10. De acordo com ator e escritor Weber Ferreira, autor do livro LGBTfobia: casos de violência por discriminação de gêneros, identidades e orientações
sexuais na Grande São Paulo, o termo refere-se como sendo fobia, ódio a membros da comunidade LGBT, motivado pela orientação sexual e/ou
identidade de gênero.
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FOCO LGBT X CIRCUITOS

Circuito Dodô
(Barra - Ondina)
506

Circuito Osmar
(Campo Grande)
922

35%

65%

Fonte: Observatório 2016.

2.3.1 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X ESPÉCIE DE
VIOLÊNCIA
Das três opções de caracterização de violência utilizada para este Foco, a violência moral/verbal foi a
mais praticada contra o segmento LGBT, com 856 registros (60%). Seguiram-se a violência física com 436
registros (31%) e a sexual com os 136 registros restantes (9%). Comparando-se aos dados do ano anterior,
percebe-se que houve mudanças, mas a ordem de distribuição dos quantitativos foi mantida.
Em relação a 2015, a violência moral/verbal reduziu 9%, a violência física aumentou 5% e a sexual se
elevou em 4%. Considerando o fato que a prática da violência moral/verbal possui um forte componente
simbólico, que ataca o psicológico do indivíduo, através do poder das palavras que o negam, oprimem ou
destroem sua autoestima, esta redução é positiva. Contudo, numericamente o total de ocorrências em
2016 foi maior e isto indica a necessidade de aumentar ações de prevenção e enfrentamento da LGBTfobia,
que se não é a causa primária, certamente está relacionada de alguma forma.

FOCO LGBT X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA
69%
60%

2015
31%
26%

2016
9%

Física

Moral / Verbal

5%

Sexual

Fonte: Observatório 2016.
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2.3.2 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X QUALIFICAÇÃO DO (A)
AGRESSOR (A)
O (A) agente agressor (a) em relação ao segmento LGBT foi, predominantemente, o (a) folião (ã). Como
no ano de 2015, o folião manteve-se representando o maior quantitativo, reforçando a análise do item
anterior, visto que neste caso, a violência parte da própria sociedade. Teve-se também agressores (as) no
âmbito Institucional e dos trabalhadores informais.
A composição das categorias foi detalhada e os percentuais estão dispostos no gráﬁco a seguir:

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

Trabalhadores (as) Informais

18,60%

Foliões (ãs)

62%

Agentes Institucionais

19,40%

Fonte: Observatório 2016.

Em relação a 2015, a categoria dos foliões (ãs) ampliou seu quantitativo em 11%, já as outras reduziram:
a dos (as) Agentes Institucionais quase 5% e a dos trabalhadores (as) informais pouco mais que 6%.
Serão feitas análises em separado, identiﬁcando em cada uma das categorias como se comportaram
seus representantes, de forma que possa colaborar na adoção de estratégias que tragam impacto à esta
situação.

2.3.2.1 VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS (AS) AGENTES
INSTITUCIONAIS
O percentual de 19,4% do total dos registros deste Foco equivale a 273 ocorrências. Logo abaixo, encontrase a distribuição dos percentuais entre os representantes da categoria. Entre eles, a Polícia Militar (38%)
apresentou o maior valor, seguida pela Guarda Municipal (27%) e a SEMOP (27%). A ordem de distribuição
percentual manteve-se neste ano, trazendo com os menores valores a Polícia Civil e Forças Armadas.
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FOCO LGBT X VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS (AS) AGENTES INSTITUCIONAIS

Agente da Polícia Civil

7%

Agente da SEMOP

27%

Agente da Polícia Militar

38%

Agente das Forças Armadas

1%

Agente da Guarda Municipal

27%
Fonte: Observatório 2016.

Em relação a 2015, a categoria dos foliões (ãs) ampliou seu quantitativo em 11%, já as outras reduziram:
a dos (as) Agentes Institucionais quase 5% e a dos trabalhadores (as) informais pouco mais que 6%.
Serão feitas análises em separado, identiﬁcando em cada uma das categorias como se comportaram
seus representantes, de forma que possa colaborar na adoção de estratégias que tragam impacto à esta
situação.

2.3.2.2 VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS (AS)
TRABALHADORES (AS) INFORMAIS
No que se refere à análise do (a) agressor (a) pertencente à categoria de trabalhadores (as) informais,
quem despontou com o maior número de registros foram novamente os ambulantes, com 49% do total,
seguidos pelos (as) cordeiros (as) e os catadores de resíduos sólidos, com 41% e 10%, respectivamente.
Apesar da ordem percentual ter sido mantida, quando comparada com 2015, destaca-se o aumento de 6%
por parte dos (as) catadores (as) de resíduos sólidos.

FOCO LGBT X VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS (AS) TRABALHADORES (AS)
INFORMAIS

Catador (a) de Resíduos Sólidos

10%

Ambulantes

49%

Cordeiro (a)

41%

Fonte: Observatório 2016.
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2.3.2.3 VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS (AS) FOLIÕES (ÃS)
De acordo com os representantes que foram estipulados para esta categoria, veriﬁcou-se que os (as)
foliões (ãs) pipoca obtiveram mais da metade dos registros, de forma similar ao ocorrido em 2015,
conforme gráﬁco a seguir. A ordem dos percentuais foi alterada neste ano, por conta de não ter sido
identiﬁcados (as) Turistas como agressores (as), além dos foliões (ãs) de Blocos Afro/Afoxé terem o
percentual reduzido.

FOCO LGBT X VIOLÊNCIA PRATICADA PELOS (AS) FOLIÕES (ÃS)

Folião (ã) Bloco Afro/Afoxé

5%

Folião (ã) Pipoca

60%

Folião (ã) Bloco de Trio

35%

Fonte: Observatório 2016.

2.3.3 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X SEXO DO (A)
AGRESSOR (A)
Os dados de 2016 comprovaram a permanência do maior número de agressões sofridas pelo segmento
LGBT partirem de agressores do sexo masculino, que totalizou 1811 registros (83%), frente a 240 registros
atribuídos às agressoras (17%). Ao se comparar com os dados de 2015: 84% para o sexo masculino e 16%
para o feminino, não é percebida uma mudança signiﬁcativa.

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

Masculino

Feminino

35%

83%

Fonte: Observatório 2016.
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No tocante a esta distribuição nos Circuitos observados, em 2015 as mulheres tiveram um comportamento
equiparado nos dois Circuitos e os homens obtiveram um maior percentual atribuído ao Circuito Osmar. O
gráﬁco a seguir mostra que em 2016, as mulheres praticaram um número maior de agressões no circuito
Osmar (164 registros). Já os homens mantiveram o ocorrido no ano passado, com preponderância de
ocorrências também no mesmo Circuito.

FOCO LGBT X SEXO DO (A) AGRESSOR (A) (COMPARATIVO)
Masculino
758

Masculino
458

Feminino
164

Feminino
76

Circuito Osmar

Circuito Dodô

Fonte: Observatório 2016.

2.3.4 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X QUALIFICAÇÃO DO (A)
DISCRIMINADO (A)
Foi previsto pelo Observatório que as vítimas potenciais das ações discriminatórias contra LGBT durante o
Carnaval, estivessem divididas 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).

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

Trabalhadores Informais

Foliões (ãs)

13%

87%

Fonte: Observatório 2016.
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O gráﬁco acima aponta a total caracterização do (a) discriminado (a) neste Foco como sendo foliões (ãs)
com 1244 registros (87%), frente a 184 registros (13%) relativos a trabalhadores (as) informais. Viu-se
uma considerável diferença nos quantitativos de registros referindo-se aos (ãs) foliões (ãs), com mais de
seis vezes do número de ocorrências do grupo de trabalhadores (as) da informalidade.
Ao comparar-se com o último ano, nota-se um diferencial de 6%, conforme gráﬁco abaixo: a menos para
trabalhadores (as) informais, que haviam obtido 19% das ocorrências e a mais para os (as) foliões (ãs),
que tinham 81% do total.

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

87%

81%

Trabalhadores
(as) Informais

19%

Trabalhadores
(as) Informais

13%

2015

2016
Fonte: Observatório 2016.

2.3.4.1 FOCO DISCRIMINAÇÃO CONTRA LGBT X
DISCRIMINAÇÃO SOFRIDA POR TRABALHADORES (AS)
INFORMAIS
Os dados acusaram um total de 184 registros, distribuídos entre: cordeiros (as), ambulantes credenciados
(as), ambulantes não credenciados (as), comerciantes e catadores (as) de resíduos sólidos, como mostra
o próximo gráﬁco:

FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X DISCRIMINAÇÃO SOFRIDA POR
TRABALHADORES (AS) INFORMAIS
Comerciante
26
Ambulante Não Credenciado
28

14%
Catador (a) de Resíduos Sólidos
14

15%
Cordeiro (a)
57

8%
Ambulante Credenciado
59

31%

32%
Fonte: Observatório 2016.
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Entre a categoria, a maior parte referiu-se a cordeiros (as) e ambulantes credenciados, com 31% e 32%
respectivamente. O menor quantitativo foi em relação aos (às) catadores (as) de resíduos sólidos com
8%. Os demais ﬁcaram com valores intermediários. Em comparação com 2015, os (as) cordeiros (as)
ﬁcaram equiparados (as) reduzindo 1%; aumentaram percentuais dos (as) comerciantes e ambulantes
credenciados: 7% e 15%, respectivamente; reduziram catadores (as) de resíduos sólidos e ambulantes
não credenciados: 1% e 20%, respectivamente.

2.3.4.2 FOCO DISCRIMINAÇÃO CONTRA LGBT X
DISCRIMINAÇÃO SOFRIDA POR FOLIÕES (ÃS)
Agora, a abordagem será para veriﬁcar-se como se distribuíram as ocorrências entre os representantes da
categoria dos foliões (ãs). Os (As) foliões (ãs) pipoca obtiveram a grande maioria delas, com 958 registros
(77%), seguidos pelos foliões (ãs) de bloco de trio com 248 registros (20%) e ﬁnalmente os foliões de bloco
Afro/Afoxé com os 38 registros restantes (3%).

FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT SOFRIDA POR FOLIÕES (ÃS)

Folião (ã) Bloco de Trio
248

20%

Folião (ã) Bloco Afro/Afoxé
38

3%

Folião (ã) Pipoca
958

77%

Fonte: Observatório 2016.

Em comparação com o ocorrido em 2015, constatou-se que houve redução para foliões de Blocos de Trios
e Blocos Afros/Afoxés: 4% e 3%, respectivamente e aumento de 7% para os foliões (ãs) pipoca. Ou seja,
uma situação bastante similar, onde os indivíduos mais vulneráveis, que ocupam a condição de “pipoca”,
mantiveram-se como vítimas.
A Organização não Governamental Transgender Europe (TGEU) apontou o Brasil como o país em que mais
mata-se travestis e transexuais no mundo, informando em pesquisa realizada entre janeiro de 2008 e
março de 2014, que foram registradas 604 mortes no país. Embora dados apresentados pelo Observatório
não se reﬁram a homicídios, podemos inferir que a LGBTfobia é motivadora deste alarmante número
de agressões contra pessoas que buscaram a festa para se divertir. Há possibilidades de discriminação,
como a atitude de colocar outra pessoa, no caso LGBT, na condição de inferioridade, de anormalidade,
baseada no domínio da lógica da heterossexualidade como padrão ou norma.
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2.3.5 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X GRUPO ÉTNICO-RACIAL
DO (A) DISCRIMINADO (A)
No gráﬁco abaixo veriﬁcamos que 74,5% das ocorrências tiveram como vítimas LGBTs negros e negras,
entendidos aqui como o somatório de pretos e pardos, com 40% e 34,5%, respectivamente. Na sequência
observou-se 25% de casos referindo-se a brancos (as) e 0,5% como cidadãos (ãs) amarelos (as). Este
apanhando não deve causar estranheza, uma vez que Salvador tem uma população que se autodeclara
majoritariamente negra, pelo potencial turístico da comunidade LGBT na cidade de Salvador, sobretudo
no Carnaval.
Ao buscar-se a comparação com o último ano, constata-se que embora a maioria das vítimas tenha
permanecido sendo negras, ambos percentuais reduziram: pretos 8% e pardos 2,5%. Os brancos
aumentaram 11% e os demais não tiveram diferenças signiﬁcativas.

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

Preta

Amarela

572

7

Branca

Parda

356

493

Fonte: Observatório 2016.

2.3.6 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X IDENTIDADE DE
GÊNERO DO (A) DISCRIMINADO (A)
Antes de tratarmos dos dados obtidos, serão abordados alguns conceitos, com o auxílio do Guia Técnico
sobre pessoas transexuais, travestis e demais transgêneros, para formadores de opinião:
Orientação sexual: Atração afetivossexual por alguém. Vivência interna relativa à
sexualidade. Diferente do senso pessoal de pertencer a algum gênero.
Gênero: Classiﬁcação pessoal e social das pessoas como homens ou mulheres. Orienta
papéis e expressões de gênero. Independe do sexo.
Sexo: Classiﬁcação biológica das pessoas como machos ou fêmeas, baseada em
características orgânicas como cromossomos, níveis hormonais, órgãos reprodutivos e
genitais.
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Identidade de gênero: aquele com o qual uma pessoa se identiﬁca, que pode ou não
concordar com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento. Diferente da
sexualidade da pessoa.
Transexual: Termo genérico que caracteriza a pessoa que não se identiﬁca com o gênero
que lhe foi atribuído quando de seu nascimento. (...). Sempre se reﬁra à pessoa como
mulher transexual ou como homem transexual, de acordo com o gênero com o qual ela se
identiﬁca.
Travesti: Pessoa que vivencia papéis de gênero feminino, mas não se reconhece como
homem ou mulher, entendendo-se como integrante de um terceiro gênero ou de um
não-gênero. Referir-se a ela sempre no feminino, o artigo “a” é a forma respeitosa de
tratamento. (JESUS, 2012, p. 24,25)

Para compor esta categoria buscou-se uma adequação com a nomenclatura utilizada pelo segmento,
entendendo que pode não contemplar a diversidade de termos: lésbicas, gays, travestis e transexuais.
Houve a preocupação de veriﬁcar em torno das sexualidades e identidades de gênero, em que as pessoas
buscam ser identiﬁcadas e respeitadas através da sua assunção e gênero no qual se reconhecem e se
apresentam perante a sociedade, que o difere do seu sexo anatômico.
Os dados apontaram que a maioria das ocorrências estiveram relacionadas aos gays com 710 registros
(50%), em seguida vieram as relacionadas às lésbicas com 369 registros (26%) e para concluir travestis e
transexuais, com 265 (18%) e 84 (6%) registros, respectivamente.

FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X IDENTIDADE DE GÊNERO DO (A)
DISCRIMINADO (A)

Lésbica
369

Transexual
84

26%

6%
Travesti
265

Gay
710

18%

50%

Fonte: Observatório 2016.

No confronto com dados de 2015, veriﬁcou-se uma redução nos casos relacionados aos gays de 5%,
seguido da subtração de 4% de casos relativos ao público das travestis, aumento de 5% de pessoas
discriminadas pertencentes ao público de lésbicas e transexuais com aumento de 4%, conforme o gráﬁco
seguinte.
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FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X IDENTIDADE DE GÊNERO DO (A)
DISCRIMINADO (A) (COMPARATIVO)
55%
50%

2015
26%

22%

21%

18%

2016

6%
2%
Gay

Lésbica

Transexual

Travesti

Fonte: Observatório 2016.

2.3.7 FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X FAIXA ETÁRIA DO (A)
DISCRIMINADO (A)
Em relação à faixa etária do (a) discriminado (a) neste Foco, de forma análoga ao ano anterior, o adulto
do segmento LGBT permaneceu no lugar de quem mais sofreu agressão neste ano, inclusive em ambos
circuitos. Apesar da ordem dos percentuais não ter sido alterada, não houve registros envolvendo
adolescentes.

FOCO DISCRIMINAÇÃO LGBT X FAIXA ETÁRIA DO (A) DISCRIMINADO (A)
Circuito
Osmar

Circuito
Osmar

457

445
Circuito
Dodô

Circuito
Dodô

269

231

Circuito Circuito
Osmar Dodô

20

Adulto

6
Idoso

Jovem

Fonte: Observatório 2016.

Além do fato da maioria das agressões acontecerem no Circuito Osmar, veriﬁcou-se que todos os
representantes da categoria obtiveram um número maior de registros, também neste circuito. Na busca
de se relacionar os percentuais das faixas em ambos Circuitos, teve-se: a adulta teve no Osmar, 70%
mais que no Dodô; a jovem registrou no Osmar um aumento de 93% em relação ao Dodô; já a idosa,
lamentavelmente assinalou o maior percentual, obtendo o número de agressões no Osmar, mais que
300% que no Dodô.
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2.4 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL
Prevenir e enfrentar as discriminações e desigualdades de raça, como em anos anteriores, continuou a
ser um dos Focos do Observatório no ano de 2016, de forma a promover o fortalecimento do exercício da
cidadania da população negra11. Para tanto, é fundamental estabelecer a conceituação de discriminação
racial adotada pelo Observatório, na perspectiva dos direitos humanos desrespeitados.
Baseando-se no Estatuto da Igualdade Racial, Lei nº 12.888, de 20 de julho de 2010, discriminação racial
ou étnico-racial compreende-se como:
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.

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.
A partir 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.12

Neste sentido, a “violência” motivada pela discriminação racial, é referência neste foco para a qualiﬁcação
das ocorrências de violação dos direitos humanos, subdividida como: violência física, verbal discriminatória
e gestual discriminatória.
Violência essa, entendida como aquela motivada pelo racismo e/ou discriminação racial e, por conseguinte,
como violação de direitos humanos, sendo abordada, ao longo das análises, a caracterização dos (as)
agentes agressores (as) 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.
Faz-se necessário a conceituação da violência institucional, “aquela exercida nos/pelos próprios serviços
públicos, por ação ou omissão”13, ou seja, por órgãos e agentes públicos, e que quando motivada pelo

11. Com base no art. 1º, inciso IV, da Lei n.º 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.
12. http://www1.londrina.pr.gov.br/dados/images/stories/Storage/sec_mulher/capacitacao_rede%20/mo dulo_2/205631-conceitos_teorias_
tipologias_violencia.pdf http://www.scielosp.org/pdf/csc/v11s0/a07v11s0.pdf
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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 2016 e das
correlações com dados gerais do Carnaval relacionados à violência racial.
O Foco Racial obteve 887 registros, enquanto que no ano passado foram 663 registros. Ao se comparar os
dois anos, veriﬁca-se um aumento de aproximadamente 33,8% (224 registros). Doravante será explorada
a repercussão deste acréscimo, que em si, já é um fato negativo.

2.4.1 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X ESPÉCIE DE
VIOLÊNCIA
Na distribuição entre as categorias, o maior índice de violência contra a população negra foi a violência
física com 576 registros (65%). A espécie de violência verbal discriminatória apresentou 180 registros
(20%) e gestual discriminatória apresentou 131 registros (15%).

FOCO RACIAL X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA

Verbal Discriminatória
Física

20%

65%

Gestual Discriminatória

15%

Fonte: Observatório 2016.

13. http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/cd05_19.pdf, p. 21.
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A violência contra a população negra, assim como no carnaval, ocorre durante todo o ano, como foi
explicitada em Relatório da Organização das Nações Unidas (ONU)14, 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.

2.4.2 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X CIRCUITOS
Na análise por circuito, viu-se que o Circuito Osmar foi alvo de 527 registros (59%), enquanto que o
Circuito Dodô obteve 360 registros (41%). Em relação a 2015, esta distribuição sofreu apenas uma discreta
alteração numérica, pois foi o Circuito Osmar também, o mais violento.

FOCO RACIAL X CIRCUITOS

Circuito Dodô
(Barra - Ondina)

Circuito Osmar
(Campo Grande)

41%

59%

Fonte: Observatório 2016.

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

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X VIOLÊNCIA FÍSICA POR CIRCUITOS
Circuito
Osmar
405

Circuito
Dodô
171

Física

Fonte: Observatório 2016.

14. 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-direitoshumanos-da-onu-divulgam-documentos-sobre-o-brasil/> Acesso em 10-09-2014.
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Observa-se que a violência física, motivada pela discriminação racial, acentuou-se sobremaneira no
Centro da cidade, divergindo dos dados gerais do Carnaval, que o assinalaram como menos violento.
Informações veiculadas por jornais de grande circulação da cidade (A Tarde, Correio da Bahia, Tribuna
da Bahia), citando estatísticas divulgadas pela Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA), da
Secretaria Estadual de Saúde (SESAB) e da AGECOM, apresentados no site Blog do Rio Vermelho15, dão
conta que a maioria das ocorrências foi veriﬁcada no circuito Dodô (Barra – Ondina), tendo sido também
assinalada a diminuição da violência com arma de fogo e no número de homicídios, em relação ao carnaval
de 2015.
De acordo com informações da Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA) houve uma diminuição
de 16,7% nas tentativas de homicídio, 6,9% nas lesões corporais (176 registros neste ano, contra 189
em 2015) e 3,5% nos roubos em comparação com a festa de 2015 (110 casos em 2016, contra 114 no
ano anterior). Essas informações foram divulgadas durante uma coletiva no Quartel dos Aﬂitos, sobre o
balanço das operações do Governo do Estado durante o carnaval.
Por ter sido a violência física (motivada pela Discriminação Racial) a que mais se apresentou entre as
ocorrências, ampliaremos a sua análise, em detrimento aos outros tipos de violência.

2.4.3 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X AGRESSOR (A)
A partir do gráﬁco a seguir, veriﬁca-se que na distribuição dos registros, 54% deles referiram-se à violência
praticada por Instituições. Expressando o racismo estrutural e institucionalizado, também conferido em
2015. A violência praticada por foliões correspondeu a 39% e por trabalhadores informais a 7%.

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X QUALIFICAÇÃO DO (A) AGRESSOR (A)
POR CATEGORIA

Foliões

39%

Instituições

54%

Trabalhadores Informais

7%

Fonte: Observatório 2016.

15. A Tarde Online: http://atarde.uol.com.br/carnaval/noticias/1746117-festa-registra-queda-noindice-de-violencia/ Acesso em 18/02/16.
Correio da Bahia Online: http://www.correio24horas.com.br/single-carnaval/noticia/indices-deviolencia-no-carnaval-de-salvador-diminuem-emcomparacao-com-folia-do-anopassado/?cHash=f66eb2287bbb9dd1c45c1dec20d9a90b/ Acesso em 18/02/16.
Tribuna da Bahia Online: http://www.tribunadabahia.com.br/2016/02/10/estado-mostra-quecarnaval-de-2016-em-salvador-teve-queda-naviolencia/ Acesso em 18/02/2016. Blog Rio Vermelho: http://blogdoriovermelho.blogspot.com.br/2016/02/balanco-ﬁnal-docarnaval-de-salvador.
html/ Acesso em 24/02/2016.
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2.4.3.1 VIOLÊNCIA PRATICADA PELAS INSTITUIÇÕES
Desmembrando-se a violência institucional pelo percentual que representou cada instituição, observa-se
que o maior percentual foi o de violência policial (64%), sendo 58% praticada por agentes da Polícia Militar
e 6% da Polícia Civil. A violência praticada por agentes da SEMOP correspondeu a 17% das ocorrências
desta categoria, seguida pelos registros praticados por agentes da Guarda Municipal (19%). Já os (as)
Agentes das Forças Armadas não foram apontados (as) como agente agressores (as). Totalizando, em
números absolutos, as 485 ocorrências praticadas por agentes públicos:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X RACISMO INSTITUCIONAL

Agente da Polícia Civil

6%

Agente da Guarda Municipal

19%

Agente da Polícia Militar

58%

Agente da SEMOP

17%

Agente das Forças Armadas

0%
Fonte: Observatório 2016.

Vale destacar que, com relação ao carnaval de 2015, houve uma redução de 16% dos registros de violência
pela Polícia Militar e de 2% da Polícia Civil. Contudo, registrou-se um aumento de 11% de violência
praticada pela Guarda Municipal e de 8% por agentes da SEMOP, como podemos observar no gráﬁco a
seguir:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X RACISMO INSTITUCIONAL COMPARATIVO
2015 X 2016
74%
58%
2015

2016
19%
8%

6%

17%
9%

8%
1% 0%

Polícia Militar

Polícia Civil

Guarda Municipal

Forças Armadas

SEMOP

Fonte: Observatório 2016.
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Destacando a violência física e praticada pelas instituições, tem-se o gráﬁco abaixo, com total do
cruzamento correspondendo a 360 ocorrências:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X VIOLÊNCIA FÍSICA E INSTITUCIONAL

Agente da Polícia Civil

7%

Agente da Guarda Municipal

21%

Agente da Polícia Militar

65%

Agente da SEMOP

7%

Agente das Forças Armadas

0%
Fonte: Observatório 2016.

O maior percentual de violência física e institucional foi praticada por policiais (72%), sendo 65% por
agentes da Polícia Militar, e 7% por agentes da Polícia Civil. A violência física praticada por agentes da
Guarda Municipal correspondeu a 21% das ocorrências da categoria, e a praticada por agentes da SEMOP
a 7%.

2.4.3.2 VIOLÊNCIA PRATICADA POR FOLIÕES (ÃS)
Os (As) foliões (ãs) como agentes agressores (as) representaram mais de 30% das ocorrências neste Foco,
o que em números absolutos corresponde a 349 ocorrências, cuja distribuição percentual está descrita a
seguir:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X VIOLÊNCIA PRATICADA POR FOLIÕES (ÃS)

Folião (a) Bloco Afro/Afoxé

Folião (ã) Bloco de Trio

6%

41%

Turista

Folião (ã) Pipoca

1%

52%

Fonte: Observatório 2016.
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O (A) folião (ã) pipoca desponta com mais de 50% das ocorrências. Em segundo lugar, também com
expressivo percentual, os foliões de bloco de trio, com 41% dos registros.
Já foliões de bloco Afro/Afoxé (6%) e turistas (1%) têm os menores percentuais.

2.4.3.3 VIOLÊNCIA PRATICADA POR TRABALHADORES (AS)
INFORMAIS
Na observação da violência praticada pelos trabalhadores (as) informais (ambulantes, cordeiros e
catadores de resíduos sólidos), veriﬁca-se que em números absolutos o total deste segmento foi de 16
ocorrências.

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X VIOLÊNCIA PRATICADA POR
TRABALHADORES (AS) INFORMAIS

Catador (a) de Resíduos Sólidos

14%

Cordeiros

76%

Ambulantes

10%

Fonte: Observatório 2016.

O gráﬁco anterior apresenta que 63% dos registros da categoria de trabalhadores (as) informais referiramse a cordeiros (as) como agressores (as), 12% das ocorrências foram de ambulantes, sendo 25% de
catadores de resíduos sólidos.
Na análise por espécie de violência desta categoria de trabalhadores (as) informais, veriﬁcou-se que o
destaque foi à violência física praticada por cordeiros/as. A violência gestual discriminatória e a verbal
discriminatória teve o maior número de registros por parte dos ambulantes, conforme gráﬁco a seguir:
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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA PRATICADA POR
TRABALHADORES (AS) INFORMAIS
11
10

10
8

Física

Gestual
4

4

2

Verbal Discriminatória
1

Ambulantes

1

Catador (a) de Resíduos
Sólidos

Cordeiro (a)

Fonte: Observatório 2016.

2.4.4 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X SEXO DO (A)
AGRESSOR (A)
Na análise do sexo dos (as) agressores (as), visualiza-se no gráﬁco abaixo, que mais de 90% dos agentes
que praticaram a violência neste Foco eram do sexo masculino:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X SEXO DO (A) AGRESSOR (A)

Masculino

Feminino

91%

9%

Fonte: Observatório 2016.

2.4.5 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X QUALIFICAÇÃO DO
(A) DISCRIMINADO (A)
É possível observar, a partir da análise do gráﬁco abaixo, que 72% dos (as) discriminados (as) foram
foliões (ãs), estando os (as) trabalhadores (as) informais com 28% das ocorrências.
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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X QUALIFICAÇÃO DO (A) DISCRIMINADO (A)
POR CATEGORIA

Trabalhadores Informais

Foliões

28%

72%

Fonte: Observatório 2016.

Na análise dos foliões/ãs agredidos no Carnaval, que em números absolutos correspondeu a 640
ocorrências, veriﬁcam-se os percentuais do gráﬁco abaixo:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X FOLIÕES (ÃS) DISCRIMINADOS (AS)

Folião (ã) Bloco de Trio

7%

Folião (ã) Pipoca

90%

Folião (ã) Bloco Afro/ Afoxé

3%

Fonte: Observatório 2016.

Constata-se que mais de 90% das ocorrências da categoria, refere-se a foliões (ãs) pipoca agredidos
(as), estando os (as) foliões (ãs) de bloco de trio e Afro/Afoxé com percentuais próximos, 7% e 3%,
respectivamente.
Na análise da categoria dos (as) trabalhadores (as) informais, como público agredido, que em números
absolutos correspondeu a 247 ocorrências, observa-se que os ambulantes representaram o maior número
de ocorrências, conforme gráﬁco a seguir:
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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X TRABALHADORES (AS) INFORMAIS
DISCRIMINADOS (AS)

Ambulante Não Credenciado

25%

Ambulante Credenciado

36%

Catador (a) de Resíduos Sólidos

18%

Cordeiro (a)

17%

Comerciante

4%
Fonte: Observatório 2016.

Quando somados os ambulantes credenciados (36%), e os não credenciados (25%), o percentual desta
categoria chega a 61%. Os (As) cordeiros (as), com 17% dos registros, que até o ano passado representavam
um percentual expressivo, sendo historicamente apontados como mais vulneráveis na folia, foram
superados pelos catadores de resíduos sólidos, que este ano, representaram 18% dos agredidos, seguidos
pelos comerciantes, com o menor percentual de ocorrências, 4%.

2.4.6 FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X SEXO DO (A)
DISCRIMINADO (A)
Das vítimas de violência neste foco veriﬁcou-se que 77% eram do sexo masculino e 23% do sexo feminino:

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

Feminino

Masculino

23%

77%

Fonte: Observatório 2016.

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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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA SEXO MASCULINO
544

148

113

Física

Gestual
Discriminatória

Verbal
Discriminatória

Fonte: Observatório 2016.

Ou seja, mais de 500 das ocorrências referiram-se a violência física contra o homem negro. Já na
subdivisão das espécies de violência no sexo feminino o maior número de registros foi de violência física,
seguida da violência verbal discriminatória, conforme gráﬁco abaixo:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X ESPÉCIE DE VIOLÊNCIA SEXO FEMININO
98

69

36

Física

Gestual
Discriminatória

Verbal
Discriminatória

Fonte: Observatório 2016.

2.4.7 FOCO RACIAL X FAIXA ETÁRIA DO (A) DISCRIMINADO
(A)
Veriﬁcou-se que em 54% das ocorrências adultos foram agredidos. Ocupando a segunda posição no
percentual de registros, a faixa etária16 de jovens computou 45% dos casos. O registro de idosos teve um
percentual de 0% e crianças/adolescentes registraram 1% das ocorrências, como se constata no gráﬁco
a seguir:

16. Para o Observatório 2016 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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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X FAIXA ETÁRIA DO (A) DISCRIMINADO (A)

Criança / Adolescente

Adulto

1%

54%

Jovem

Idoso

45%

0%

Fonte: Observatório 2016.

Os dados acima nos mostram uma mudança signiﬁcativa com relação aos registros do ano de 2015, onde
os jovens foram as maiores vítimas de violência. No carnaval de 2016 ocorreu uma diminuição de 15%
nos registros de violência contra os jovens negros e um aumento de 16% nos casos de violência contra
adultos, como se pode veriﬁcar no gráﬁco a seguir:

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X FAIXA ETÁRIA 2015 X 2016
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Fonte: Observatório 2016.
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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X ADULTOS (AS) TRABALHADORES (AS)
VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
55
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Ambulante Não
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Resíduos Sólidos

Comerciante
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Fonte: Observatório 2016.

Os dados abaixo contribuem na visualização de que 58% dos adultos negros vítimas de violência estavam
na condição de foliões, e a grande maioria destes, foliões pipoca. Percentualmente, quando divididas
as categorias em adultos foliões e adultos trabalhadores, a partir das caracterizações, a porcentagem
maior de violência está entre os ambulantes, perfazendo um total de 20% dos registros (12% ambulantes
credenciados e 8% ambulantes não credenciados):

FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X ESPECIFICAÇÃO DOS (AS) ADULTOS (AS)
AGREDIDOS (AS)

Folião (a)
Pipoca

Folião (a)
Bloco Afro/Afoxé

58%

2%

Folião (a)
Bloco de Trio

Cordeiro (a)

6%

Comerciante

1%
Catador (a)
de Resíduos
Sólidos

7%

6%

Ambulante Não
Credenciado

8%
Ambulante
Credenciado

12%

Fonte: Observatório 2016.

Quando analisado o perﬁl do agressor do adulto no carnaval de 2016, veriﬁcou-se que 50% da violência
praticada é institucional, como destaca o gráﬁco a seguir:
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FOCO DISCRIMINAÇÃO RACIAL X VIOLÊNCIA CONTRA ADULTOS POR
CATEGORIA DO (A) AGRESSOR (A)

Trabalhadores Informais

8%

Institucional

50%

Foliões

42%

Fonte: Observatório 2016.

A título de síntese, este ano, como no ano de 2015, a violência caracterizada no Foco Discriminação Racial
foi de espécie física, praticada por agentes institucionais (sendo praticada em maior número por policiais,
seguida da de agentes da SEMOP (17%) e da Guarda Municipal (19%), do sexo masculino, na sua grande
maioria nos limites do Circuito Osmar.
Prosseguindo-se, ainda foi possível fazer um comparativo com o ano de 2015 e observar uma leve queda
no índice de violência policial (de 74% em 2015, para 58% em 2016) e um aumento nos índices da Guarda
Municipal (de 8% em 2015, para 19% em 2016) e da SEMOP (de 9% em 2015, para 17% em 2016).
O maior percentual de violência veriﬁcado foi contra o homem adulto negro, principalmente na condição
de folião pipoca (58%). Dos (as) trabalhadores informais agredidos (as) no público geral o índice mais
alto foi o de ambulantes (credenciados e não credenciados), seguido pelo de catadores (as) de resíduos
sólidos, diferentemente do ano de 2015, onde os cordeiros foram os mais agredidos.
Tais análises e índices reaﬁrmam a importância do Observatório enquanto política que se ocupa de
identiﬁcar e interferir nas situações que desrespeitem os direitos humanos, com o destaque para a
violência que vitima majoritariamente negros e negras, não somente durante o carnaval, mas também
diariamente, durante todo o ano.
Muito precisa ser feito para combater e enfrentar o racismo, o preconceito, a discriminação racial e as
violações dos direitos humanos, pois as desigualdades e a violência ainda fazem parte da realidade da
população negra, inclusive no Carnaval. O Observatório prosseguirá combatendo-os e enfrentando-os,
não somente no Carnaval, mas durante todo o ano.
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2.5 FOCO DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO CARNAVAL
No carnaval de 2015, o Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher implementou
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. Dessa forma, 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.
O Art. 11, Inciso V do Estatuto do Carnaval e das Festas Populares, responsabiliza a Secretaria Municipal
de Urbanismo17 - SUCOM pela:
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 27.028, de 02 de fevereiro de 201618, traz a atualização na Tabela B (anexo I), que estipula
as multas relativas às infrações no Carnaval deste ano, estipulando valores a serem aplicados aos que
cometerem infrações ao Estatuto.
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.
Foram totalizados 39 registros de descumprimentos em ambos os circuitos, o que equivale a dizer que
39 entidades identiﬁcadas procederam ao descumprimento. Em comparação com 2015, teve-se uma

17. Salientamos que, no texto Decreto ainda não foi retiﬁcado o nome do Órgão responsável, que à época era vinculada à Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente – SEDHAM e que de acordo a Lei 8.725/2014 passa a ser Secretaria Municipal de Urbanismo.
18. Este Decreto altera as tabelas “a” e “b” do Decreto nº 20.505, de 28 de dezembro de 2009, na forma que indica, e dá outras providências.
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redução de 59 entidades, o que equivale a um percentual aproximado de 60%. Este alcance certamente
reﬂete as ações realizadas junto à SALTUR, SUCOM, COMCAR e Ministério Público da Bahia, através das
Recomendações publicadas no Relatório de 2015.

2.5.1 FOCO DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO CARNAVAL
X CIRCUITOS
Em 2016, o Observatório tomou duas referências como fonte de informação para nomear/identiﬁcar
as entidades descumpridoras: a listagem constante do Decreto 27.021, de 28 de janeiro de 2016, que
estabeleceu normas para o ﬂuxo das entidades carnavalescas durante o pré-carnaval e o carnaval de
2016 e também, o Relatório Detalhado de Desﬁle, cedido pela SALTUR.

FOCO DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO CARNAVAL X CIRCUITOS

Circuito Osmar

Circuito Dodô

55%

45%

Fonte: Observatório 2016.

Novamente, o número de entidades descumpridoras no circuito Osmar foi superior ao do circuito Dodô:
22 e 18 entidades, respectivamente. Como é possível observar no gráﬁco acima, o Circuito Osmar teve
55% dos registros e o Circuito Dodô, 45%. Ao ponderar-se que nas análises até aqui, o Circuito Osmar tem
obtido os maiores números de registros nos diversos Focos, senão em todos eles.
Neste Foco não foi diferente e esta tendência aponta para a necessidade de alinhar-se estratégias, numa
perspectiva intersetorial, com vistas a promover a segurança e o acesso a direitos, para o contingente da
população que opta por desfrutar do Carnaval, prestigiando o Circuito Osmar, o mais antigo.
Mesmo com a diminuição do número de entidades que descumpriram o Estatuto, no tocante ao Inciso II,
do Art. 41, ainda podemos observar que um número signiﬁcativo de foliões, principalmente no circuito
Osmar, foi prejudicado pela ausência de informação ou advertência sobre a proibição de comportamento

19. De acordo Informações do Sistema Integrado de Acompanhamento de Eventos (BADAUÊ), emitido por dia em cada Circuito.
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discriminatórios ou preconceituosos, podendo com isto, estarem favorecendo a exploração sexual de
crianças e adolescentes, a discriminação racial, a homofobia e violência contra a mulher.

FOCO DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO CARNAVAL X CIRCUITOS
98

40

2015

2016

Fonte: Observatório 2016.

2.5.2 FOCO DESCUMPRIMENTO DO ESTATUTO DO
CARNAVAL X ENTIDADES DESCUMPRIDORAS
A listagem referente às entidades carnavalescas descumpridoras do Art. 41, Inciso II encontra-se logo
abaixo. Como algumas delas desﬁlaram em ambos circuitos, foi ratiﬁcado pelos (as) observadores (as)
que em ambos houve ausência de placa de advertência. São elas: As Kuviteiras, Cheiro de Amor, Coruja,
Olodum e Trio Independente do Batata.

RELAÇÃO DAS ENTIDADES DESCUMPRIDORAS
CIRCUITO OSMAR
Alô Inter, As Kuviteiras, As Muquiranas, As Transformistas, Balada, Burburinho, Cerveja & Cia, Cheiro
de Amor, Cocobambu, Coruja, Crocodilo, D+ / Banana Coral, Filhas de Gandhy, Inter, Largadinho, Me
Abraça, Meu e Seu, Nana Banana, Olodum, Praieiros, Timbalada, Traz A Massa, Trio Independente
do Batata, Vumbora.

CIRCUITO DODÔ
Apaxes do Tororó, Araketu, Armandinho Dodô e Osmar, As Kuviteiras, As Muquiranas, As
Transformistas, Banana Reggae, Cheiro de Amor, Clube dos Caretas, Coruja, Didá, Filhos de Gandhy,
Ginga do Negro, Me Deixa à Vontade, Mutantes, Muzenza, Ókánbí, Olodum, Papa, Trio Independente
do Batata, Trio Pipoca de Saulo, Vem Sambar.
Fonte: Observatório 2016.

58

RELATÓRIO FINAL 2016

Este Foco, ao ser inserido no Observatório, possibilitou a potencialização da política como um instrumento
efetivo para o enfrentamento e à prevenção de comportamentos discriminatórios, durante o Carnaval, pois,
o Relatório do Observatório de 2015 foi citado pelo Ministério Público da Bahia ao expedir a Recomendação
já citada. Esta medida foi alvo de grande repercussão e certamente contribuirá para a conscientização de
toda a sociedade. De forma análoga ao ano de 2015, os resultados obtidos estão disponíveis aos órgãos
envolvidos com a autorização/ﬁscalização das entidades que desﬁlarão no próximo Carnaval.

2.6 FOCO INFRAÇÕES À LEI ANTIBAIXARIA
A incumbência deste Foco consistiu em observação as infrações à Lei nº 12.573, de 11 de abril de 2012
(popularmente conhecida como Lei Antibaixaria) e à Lei nº 8.286, de 14 de maio de 2012, cometidas
por artistas e bandas. Sem dúvidas esta medida visa atender às sucessivas reivindicações da Sociedade
Civil, mas também em cumprimento à Recomendação nº 001/2016 e 002/2016 (MPBA/CAODH/GEDEM) e
também à Resolução COMCAR nº 11/2015 que se referem à implantação de medidas para enfrentamento
da discriminação sexista/homofóbica no Carnaval de Salvador.
A Lei nº 12.573, de 11 de abril de 2012, vigente em todo estado da Bahia, 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.
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.
(BAHIA, 2012)

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. (BAHIA,
2012)

Já a Lei nº 8.286, de 14 de maio de 2012, tem como objetivo de 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.
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Os (As) responsabilizados (as) em caso de descumprimento da Lei Municipal 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 - SPM 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 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)

Em 2016 foram contabilizados 108 registros de infrações às Leis 12.573/12 e 8.286/12, indicando um
aumento de 14% em relação ao ano passado, onde se obteve 95 ocorrências. Embora a Recomendação do
Ministério Público seja datada de 22 de janeiro de 2016, o impacto percebido entre os (as) dirigentes de
blocos e à população foi bastante signiﬁcativo, ocasionando muita repercussão na mídia e redes sociais.
Acredita-se que com o trabalho realizado pelas equipes institucionais (Ministério Público/SPM/SEMUR/
COMCAR) durante o Carnaval e ao longo deste ano, resultarão numa redução do número de infrações nos
próximos anos.

2.6.1 FOCO INFRAÇÕES À LEI ANTIBAIXARIA X CIRCUITOS
O Gráﬁco abaixo mostra que a maioria das infrações foi identiﬁcada no Circuito Osmar, com 92 registros
(85%), enquanto o Circuito Dodô obteve menos, com 16 (15%) registros. É possível notar-se que no circuito
do centro da cidade (Osmar), o segmento da população que escolheu aquele local para festejar o Carnaval,
esteve sob fortes inﬂuências de músicas/coreograﬁas de conteúdo discriminatório. Este fato também
aconteceu em 2015, quando das 95 ocorrências 66 foram registradas no Circuito Osmar e 29 no Dodô.
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FOCO INFRAÇÕES À LEI ANTIBAIXARIA X CIRCUITOS

Circuito Osmar
92

Circuito Dodô
16

85%

15%

Fonte: Observatório 2016.

Foi apurado que houve infrações cometidas por artistas/bandas responsáveis por entreter foliões (ãs)
de agremiações que desﬁlaram em ambos circuitos, mas também aqueles que estiveram apenas em
um deles. O fato do número de registros do Circuito Dodô ter reduzido, sugere que neste Circuito as Leis
12.573/12 e 8.286/12 foram mais respeitadas. Já no Circuito Osmar, onde as estatísticas apontam que a
violência se fez mais presente, estas Leis foram infringidas um número maior de vezes.

2.6.2 FOCO INFRAÇÕES À LEI 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 aos órgãos/entidades do Poder Público, considerou-se importante, destacar como o
quantitativo de 108 registros ﬁcou distribuído entre os blocos patrocinados pela Prefeitura e pelo Governo
do Estado: o Poder Público Municipal obteve 78% dos registros e o Estadual, os 22% restantes.

FOCO INFRAÇÕES À LEI ANTIBAIXARIA X ENTE PATROCINADOR

Artista/banda
com patrocínio municipal

Artista/banda
com patrocínio estadual

78%

22%

Fonte: Observatório 2016.
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Ao considerar como este item se comportou nos circuitos observados, é possível veriﬁcar que o
quantitativo de patrocínios municipais destinado a artistas/bandas que infringiram às referidas Leis,
superou o estadual, em ambos os circuitos. No ano de 2015, veriﬁcou-se a mesma situação. Ações serão
intensiﬁcadas para mudança destes fatos.

FOCO INFRAÇÕES À LEI ANTIBAIXARIA X ENTE PATROCINADOR
(COMPARATIVOS DOS CIRCUITOS)
72

Patrocínio Municipal

Patrocínio Estadual

20
12
4
Circuito Osmar

Circuito Dodô

Fonte: Observatório 2016.

2.6.3 FOCO INFRAÇÕES À LEI 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 responsabiliza-se o (a) Gestor (a) contratante.
Logo abaixo serão listados os nomes dos (as) artistas/bandas, que de acordo com anotações da equipe
de observadores (as), foram apontados como executores (as) de músicas de conteúdos discriminatórios,
abrangendo aspectos da discriminação racial, homofobia e desvalorização ou exposição negativa da
imagem das mulheres e se contrapondo à Resolução nº 11/2015 do COMCAR e às Recomendações nº
001/2016 e nº 002/2016 do Ministério Público da Bahia.
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ARTISTA/BANDA

REGISTROS20

ARTISTA/BANDA

REGISTROS20

Alexandre Peixe

1

Chiclete com Banana

1

Babado Novo

3

Claudia Leitte

2

Banda Black Style

34

É O Tchan

6

Banda Olodum

3

Flavinho

3

Bell Marques

3

Harmonia Do Samba

1

RELATÓRIO FINAL 2016

ARTISTA/BANDA

REGISTROS20

ARTISTA/BANDA

REGISTROS20

Ivete Sangalo

4

Psirico

15

Lafuria

6

Rose Mattos

1

Léo Santana

3

Samba de Roda

1

No Styllo

3

Saulo Fernandes

1

Pagodart

16

Tuca Fernandes

1

Fonte: Observatório 2016.

2.7 CANAL INTERATIVO COM A POPULAÇÃO: WHATSAPP
Como já foi informado, o Observatório disponibilizou uma nova ferramenta para prevenir e combater
casos de racismo, violência contra mulher e LGBT. Todas as pessoas puderam fazer denúncias, inclusive
adicionando links, fotos, áudios e/ou vídeos, pelo aplicativo WhatsApp, através do número (71) 986225494.

MENSAGENS RECEBIDAS ATRAVÉS DO WHATSAPP

Elogios, críticas e sugestões
1484

Denúncias
273

84%

16%

Fonte: Observatório 2016.

Como mostra o gráﬁco acima, foram recebidas um total de 1.737 mensagens, relacionadas a elogios,
criticas, sugestões e denúncias. No tocante às denúncias (16%), veriﬁcou-se que a maioria delas
relacionavam-se ao Foco LBGT com 271 mensagens (15,6%), e a totalidade delas foram a respeito do
episódio do cantor Léo Santana. Os Focos Discriminação Racial e Violência contra a Mulher receberam 1
mensagem cada, representando cerca de 0,4%.
Com relação aos encaminhamentos dados às denúncias recebidas por este canal, têm-se: denúncias do
Foco Discriminação LGBT serão acompanhadas através do Ministério Público da Bahia (GEDEM), Foco

20. Este dado refere ao número de vezes que o/a artista ou banda foi identiﬁcado executando músicas/coreograﬁas de conteúdos discriminatórios,
que podem ser com a mesma música ou músicas diferentes, no mesmo dia ou em dias diferentes.
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Discriminação Racial será acompanhada pelo Observatório Permanente e a do Foco Mulher foi encaminhada
para a Superintendência de Políticas para as Mulheres (SPM) que fará o devido acompanhamento.
Apesar de não haver dados em outros anos para que se façam comparativos, a utilização foi considerada
positiva pela equipe de Gestores (as) e será estudada a melhor forma de mantê-la não somente no
Observatório do Carnaval, mas ao longo do ano.

3 UM BALANÇO DAS EDIÇÕES 2013 – 2016
Ao assumir a Prefeitura do Salvador, a atual Gestão comprometeu-se com a promoção do desenvolvimento
da cidade, priorizando o bem-estar de toda população, buscando estabelecer um processo contínuo de
ajustes, em diálogo constante com a realidade, sem perder o foco das metas desaﬁadoras.
Desta forma, estipulou no seu Planejamento Estratégico 2013-2016 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. A SEMUR e a SPM coordenam iniciativas
que estão previstas nesta área temática, na qual está inserido o Observatório da Discriminação Racial e
LGBT, integrando o Programa Salvador Livre da Discriminação e do Racismo.
Ao ﬁndar-se o Carnaval de 2016, já é possível fazer-se uma avaliação dos avanços obtidos, assim como os
desaﬁos que ainda são percebidos.

QUADRO COMPARATIVO – 2013 x 2016
2013

64

Infraestrutura

1 Posto central (Ladeira de São Bento), 3 postos ﬁxos
(Ondina, Estação da Lapa e Pelourinho), uso da Central de
Videomonitoramento e Ouvidoria;
Registros efetuados através do Sistema da PMS (BADAUÊ).

Número de ocorrências

550 registros.

Número de focos trabalhados

3 (Discriminação Racial, Violência contra LGBT e Violência
contra a Mulher).

Equipe

84 colaboradores (as), onde a grande maioria colaborou como
observadores (as) voluntários (as).
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QUADRO COMPARATIVO – 2013 x 2016
2014

Infraestrutura

1 Posto central (Campo Grande) e 8 mirantes (Circuitos Osmar e
Dodô);
Registros efetuados através do Sistema da PMS (BADAUÊ).

Número de ocorrências

2556 registros (superou o ano anterior em cerca 364%).

Número de focos trabalhados

4 (Discriminação Racial, Violência contra LGBT, Violência contra
a Mulher e Exploração Sexual da Criança e Adolescente).

Equipe

Implementada a contratação remunerada de observadores (as),
mediante processo seletivo simpliﬁcado, perfazendo um total de
197 colaboradores (as). Foi inserida a distribuição de protetor
auricular, bonés e protetor solar a toda equipe.

2015

65

Infraestrutura

1 Posto central (Campo Grande), 7 mirantes e uso da Central da
Ouvidoria;
Elaborado e criado um Sistema de Registro de uso exclusivo do
Observatório e os registros realizados através de smartphones.

Número de ocorrências

3601 registros (superou o ano anterior em cerca de 41%).

Número de focos trabalhados

6 (Foco Racial, Foco LGBT, Foco Violência contra a Mulher,
Vulnerabilidade Social de Mulheres, Infrações à Lei Antibaixaria
e Descumprimentos ao Estatuto do Carnaval e das Festas
Populares do Salvador), superou o número de focos do ano
anterior em 50%.

Equipe

Mantida a contratação remunerada de observadores (as),
mediante processo seletivo simpliﬁcado, perfazendo um total
de 203 colaboradores (as). Permanece a distribuição de protetor
auricular, bonés e protetor solar a toda equipe.
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QUADRO COMPARATIVO – 2013 x 2016
2016

Infraestrutura

1 Posto central (Campo Grande), 5 mirantes e WhatsApp.

Número de ocorrências

5629 registros (Superou o ano anterior em cerca de 56%).

Número de focos trabalhados

6 focos (Foco Racial, Foco LGBT, Foco Violência contra a Mulher,
Vulnerabilidade Social de Mulheres, Infrações à Lei Antibaixaria
e Descumprimentos ao Estatuto do Carnaval e das Festas
Populares do Salvador).

Equipe

Mantida a contratação remunerada de observadores (as),
mediante processo seletivo simpliﬁcado, perfazendo um total
de 203 colaboradores (as). Permanece a distribuição de protetor
auricular, bonés e protetor solar a toda equipe.

A tarefa desempenhada pelo Observatório contrasta com o espírito daquele que é o maior evento popular
anual da cidade do Salvador, mundialmente atrelado a alegria e descontração, mas que não extingue as
desigualdades cotidianas e os dados conﬁrmam isto. Contudo, a Prefeitura de Salvador confere destaque
ao trabalho desempenhado pelo Observatório da Discriminação Racial, LGBT e Violência contra Mulher e
tem empreendido esforços para qualiﬁcar sua organização e funcionamento.

3.1 APOIO ÀS ENTIDADES REPRESENTATIVAS DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA
O Carnaval de Salvador, sem o ritmo, as cores e a diversidade dos blocos e agremiações participantes,
não seria o mesmo. A força e a riqueza cultural presentes na festa, resultam de uma gama de empenho,
dedicação e criatividade para manter viva a tradição cultural.
Referindo-se em particular às agremiações representativas da cultura afro-brasileira (blocos afros, de
samba, afoxé, de Reggae e Hip hop, entre outros), impossível não assinalar a histórica resistência às
diﬁculdades e a busca de adaptações à realidade, para fazerem-se presentes na folia.
A Prefeitura de Salvador, em 2015, através do Projeto Cultura Negra Matriz Africana21, proporcionou
um incentivo às várias destas, possibilitando que pudessem desﬁlar e abrilhantar a festa, tendo sido o
acompanhamento desta atividade de responsabilidade do Observatório e da SALTUR.
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O Observatório realizou uma ação especial, em paralelo com as demais atividades, acompanhando o
desﬁle destas entidades, através de registro detalhado do desﬁle e coleta de informações, de forma a
submeter à avaliação da PMS, uma futura proposição de estratégia de patrocínio.
As entidades contempladas no Projeto Cultura Negras Matriz Africana serão listadas logo abaixo, a partir
do Circuito que desﬁlaram:

CIRCUITO BATATINHA (CENTRO HISTÓRICO)
Bloco Kayala da Bahia, Furacão 2001, Bloco Dandara, Agbara, Quilombo, Oriobá, K Entre Amigos, Danados
de Coutos, Instituto Conexão Tribal, Swing Pelô, Leva Eu, Afoxé Relíquias Africanas, Afoxé Filhos de Maré,
Sambetão.

CIRCUITO OSMAR
B. Samba e Folia, É Com Esse Que Eu Vou, Pagode Total, Ara Ketu, Ibéji-Acei, Que Felicidade, Corrente do
Samba, Afoxé ﬁlhos do Congo, Ilé OYÁ, Afoxé A.C.A.R.A, Afoxé Koriefan.

CIRCUITO CONTRAFLUXO
Abuse e Use, B. Hip Hop Nova Saga, Diamante Negro, Surf Reggae, Ska Reggae, FourDays, Toalha da
Saudade.
Neste último Carnaval, o Observatório realizou uma pesquisa, mediante o Relatório Detalhado de Desﬁle,
cedido pela SALTUR, veriﬁcando se houve a permanência no desﬁle das entidades beneﬁciadas em 2015,
uma vez que não ocorreu o incentivo possibilitado pelo Projeto Cultura Negra Matriz Africana.
Veriﬁcou-se que, das 32 entidades participantes do Projeto em 2015, 16 delas desﬁlaram, perfazendo
assim um percentual de 50%.

3.2 VISIBILIDADE À COMUNIDADE LGBT
Salvador, desde 2013, tem avançado muito na proposição de política destinadas à população LGBT. Em
2015 foi realizada pela Prefeitura de Salvador, sob a coordenação SEMUR, a I Conferência22 Municipal para
tratar de Políticas e Promoção da Cidadania LGBT.

21. Projeto subsidiado pelo Contrato nº 169/2015, segundo DOM, de 10 de fevereiro de 2015, pág. 46.
22. Informações retiradas do site www.reparacao.salvador.ba.gov.br
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A Conferência, como instrumento democrático de participação e de controle social para reaﬁrmar e
ampliar o compromisso governamental, objetivou:
§

Reaﬁrmar e ampliar o compromisso governamental e da sociedade soteropolitana com a Política

Municipal de Promoção e Cidadania dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais
como fatores essenciais à democracia plena e ao desenvolvimento com justiça social;
§

Avaliar os desaﬁos a serem enfrentados pela implementação da Política Municipal de Promoção e

Cidadania dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transexuais;
§

Propor um conjunto de recomendações de enfrentamento a lesbo-gay-bi-transfobia no âmbito do

Executivo Municipal e de outros Poderes do Município do Salvador;
§

Discutir os mecanismos de institucionalização da Promoção dos Direitos e Cidadania LGBT no

Município do Salvador.
Neste Carnaval, a Prefeitura escolheu o conhecido Beco da Off (Barra) para organizar um espaço destinadas
à diversão da comunidade LGBT, com decoração especial e música eletrônica, que foi chamado de “Beco
das Cores”. Esta não foi a primeira vez que houve essa iniciativa, em 2014 foi estruturada a “Vila da
Diversidade”, no Largo Dois de julho.
Ainda no primeiro semestre deste ano, a PMS fará a inauguração do Centro Municipal de Referência LGBT,
que estará sob a coordenação da SEMUR e funcionará como um importante instrumento de Promoção da
Cidadania e dos Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais.
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ANEXO A
RELATÓRIO CARNAVAL 2016 (CMCN)
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ANEXO B
RESOLUÇÃO COMCAR Nº11/2015

Fonte: DOM nº 6279, de 12 de fevereiro de 2015.
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ANEXO C
RECOMENDAÇÃO Nº 001/2016 (MPBA/CAODH/GEDEM)
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ANEXO D
TRECHO DO PROTOCOLO GERAL DA POLÍCIA CIVIL NA OPERAÇÃO
CARNAVAL 2016 INCLUINDO QUESTÕES PERTINENTES AOS FOCOS DO
OBSERVATÓRIO
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Fonte: Esta retiﬁcação foi elaborada pela Polícia Civil e SEMUR.
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ANEXO E
OFÍCIO CIRCULAR SEMUR/COMCAR

Fonte: Gabinete SEMUR.
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ANEXO F
POSTCARD ELABORADO POR SEMUR/SPM/COMCAR

Fonte: SEREP / SEMUR.
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ANEXO G
REGISTROS FOTOGRÁFICOS

Alinhamentos com parceiros para planejamento do Observatório 2016.

Fonte: SEREP / SEMUR.
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