
De ordem pública

Convidado da mesa Direitos Sexuais Humanos, o Coordenador de Políticas 
LGBT da Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Cidadania de São Paulo 
Alessandro Melchior contou aos presentes o que o governo municipal tem feito 
nessa área. “A política pública LGBTQI é muito nova”, disse na ocasião. “Os 
partidos começaram a discutir isso muito recentemente. O que faz com que as 
bases e os eixos norteadores para o desenvolvimento de medidas sejam muito 
restritos”. Conheça algumas das ações da esfera municipal – como o Programa
TransCidadania, que formou no começo de 2016 a primeira turma de 100 
transcidadãs – e confira as considerações do coordenador sobre esse trabalho.

Questão de planejamento
“Uma coisa que poucas pessoas sabem que é uma gestão pública não 
depende apenas da vontade dos envolvidos. Infelizmente, quando surge uma 
boa ideia não basta o gestor manifestar a vontade de colocá-la em prática. E 
com isso eu quero dizer que não se trata apenas de se estar ou não sensível 
aos elementos externos ou mesmo ceder ou avançar na relação de forças. A 
viabilidade depende do planejamento. O orçamento aprovado para ações 
nessa área, em 2015, foi de R$ 3,9 milhões” 

Política de eventos I
“A política LGBT na cidade de São Paulo se constituiu como uma política de 
eventos. O que equivale dizer que estamos falando de uma política de 
visibilidade – porque você precisa criar visibilidade. A questão é que, com isso, 
o que poderia ser revertido para políticas públicas propriamente ditas – como 
serviços de atendimento, por exemplo – acaba indo para essa única agenda. E 
isso traz alguns problemas”.

Política de eventos II
“Essa cultura de eventos pode criar algumas situações bizarras, como quando 
recebemos pedido de apoio a um bloco de Carnaval LGBT, no começo de 
2015. Iríamos repassar R$ 50 mil para esse bloco, mas tomamos 
conhecimento que os organizadores vendiam cotas de patrocínio. Então 
acabamos não apoiando. É necessário um exercício muito grande de identificar
iniciativas que ultrapassem o momento do evento e tragam resultados para 
além de sua mera realização”

Rede de proteção
“Um grande desafio foi o de criar o que chamamos de rede de proteção social 
para a população LGBT. Ou seja, se você sofre violência, que serviço você 
pode procurar? Existe uma estratégia no âmbito da política de assistência 
social para isso. Temos o Centro de Referência da Diversidade (CRB), criado 
na gestão do Kassab, e que hoje é um serviço da assistência social destinado 
a fazer a inscrição da população LGBT nos serviços de assistência (como o 
Bolsa Família e outras políticas de transferência de renda) e desenvolver 
atividades junto à população beneficiária”

Vulnerabilidade social 



“A gente tinha o Centro de Combate à Homofobia, um serviço criado em 2005, 
e que hoje se chama Centro de Cidadania LGBT e funciona de segunda à 
sexta, da 9h às 21h, com uma equipe com advogados, psicólogos e assistentes
sociais. Temos também a Unidade Móvel de Cidadania LGBT, que faz 
agendamento de atendimentos no Centro de Referência, que visa atender 
outras regiões da cidade além do Centro. Essa unidade circula pela cidade 
para divulgar o serviço. Temos algumas estruturas de legislação, como 
portarias para inclusão dessa população em programas como o Minha Casa 
Minha Vida, por exemplo, que é do Governo Federal – ou seja, é basicamente 
um instrumento de adequação da legislação já existente”

Programa TransCidadania
“A lógica é estruturar uma ponte para as pessoas que estão fora dos serviços 
do Estado – como, por exemplo, possibilitar que as pessoas voltem a 
frequentar a escola. Só que não se trata apenas de fazer essas pessoas se 
matricularem numa escola, é preciso verificar tudo o que envolve a evasão e o 
retorno desse cidadão para escola. Não vai para a escola quem está com 
silicone industrial infeccionado, não vai para a escola quem está com 
problemas devido ao uso clandestino de hormônios, não vai para a escola 
quem está em situação de rua. Então, é preciso criar uma estrutura de suporte 
a essas pessoas ao oferecer alternativas de reinserção. O Programa 
TransCidadania tem três objetivos: relação com a escolaridade, ou seja, 
prioridade para quem tem ensino fundamental incompleto, porque quem não 
tem sequer esse nível de educação fica fora do mercado de trabalho (quadro 
que se agrava no caso dos travestis e pessoas transexuais); o segundo 
elemento é a qualificação profissional, por meio do Pronatec; e o terceiro é a 
informação para a cidadania. Esses eixos são trabalhados por meio de 30 
horas semanais de atividades e oferecimento de uma bolsa de R$ 910. A 
primeira turma, que começou no dia 29 de janeiro de 2015, conta com 100 
participantes – a maioria travestis e transexuais. Além disso, essas pessoas 
recebem o suporte de uma equipe formada por 11 profissionais – 
semanalmente, essa equipe faz plantão nas escolas do programa – são 
psicólogos e pedagogos conversando com professores e outros funcionários 
desses estabelecimentos, para identificar problemas”


