


Gênero e Orientação Sexual no DF 
Um olhar inclusivo?”

Quais são os objetivos da pesquisa?
Os objetivos da pesquisa são o de levantar informações da população do Distrito Federal 
nos aspectos de identidade de gênero e orientação sexual e a relação desses aspectos 
com experiências no acesso a serviços públicos, processos de participação social e em 
eventuais processos de violência e discriminação.

Por que a Codeplan está fazendo esta pesquisa?
A Codeplan está fazendo esta pesquisa para subsidiar  a gestão pública do DF com 
informações e evidências científicas. Espera-se, com isso, que os órgãos e entidades 
competentes possam direcionar os serviços públicos de forma mais inclusiva para todas 
as pessoas.

Como esta pesquisa será realizada?
Esta pesquisa será realizada por meio do preenchimento de um questionário eletrônico, 
que terá o seu endereço disponibilizado por uma carta convite entregue pelos 
entrevistadores da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2021 nos 
domicílios visitados. O questionário funcionará como um suplemento à PDAD pois, a 
partir do código do domicílio, será possível conectar as respostas do questionário principal 
da PDAD, feito presencialmente, com o online. 

Quem poderá participar da pesquisa?
Neste primeiro momento, todas as pessoas maiores de 18 anos que morarem em 
domicílios visitados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2021. No 
segundo semestre de 2021, o questionário será aberto para todas as pessoas maiores de 18 
anos que residirem no DF. O link para acessar o questionário será outro para os 
respondentes não entrevistados pela PDAD e será oportunamente divulgado.

Quero participar da pesquisa, mas meu domicílio não foi visitado pela PDAD
Neste primeiro momento, somente as pessoas maiores de 18 anos que morarem em 
domicílios visitados pela Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 2021 
poderão participar. No segundo semestre de 2021, o questionário será aberto para todas as 
pessoas maiores de 18 anos que residirem no DF. O link para acessar o questionário será 
outro para os respondentes não entrevistados pela PDAD e será oportunamente 
divulgado no sítio eletrônico e nas redes sociais da Codeplan.
 
Como participar da pesquisa? 
Acesse o questionário online pelo link ou pelo QRCode que estão na carta-convite 
entregue pelo entrevistador da Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios (PDAD) de 
2021 e responda conforme as orientações disponíveis na tela. Após acessar o questionário, 
a primeira informação solicitada no questionário será o código do domicílio, anotado na 
carta-convite pelo entrevistador da PDAD.
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Todos os moradores maiores de 18 anos de uma mesma residência usarão o mesmo link?
Sim. Todos os moradores maiores de 18 anos usarão o mesmo link para acessar o 
questionário eletrônico, mas os questionários serão diferenciados por data de nascimento.

Essa pesquisa é apenas para pessoas LGBTQIA+?
Não. A Codeplan quer ouvir a todas, todos e todes. 

Quem não foi visitado pela PDAD poderá responder à pesquisa?
Nesse primeiro momento, o questionário eletrônico é apenas para pessoas que residem 
em domicílios que foram visitados pela PDAD. No segundo semestre, a Codeplan 
estenderá a pesquisa ao restante dos moradores do Distrito Federal.  O link para acessar o 
questionário para os respondentes não entrevistados pela PDAD será outro e será 
oportunamente divulgado no sítio eletrônico e nas redes sociais da Codeplan.

Posso encaminhar o link para um(a) amigo(a)/parente responder?
Não. Quando a Codeplan estender a pesquisa para os demais moradores do Distrito 
Federal, ela será amplamente divulgada e o link de acesso ao questionário será outro e 
será oportunamente divulgado no sítio eletrônico e nas redes sociais da Codeplan.

As pessoas que moram comigo terão acesso às minhas respostas?
Não. Cada pessoa que acessar o link terá acesso a um formulário novo. Após o questionário 
ser enviado, as informações não ficam salvas no link. 

Quem terá acesso às minhas respostas?
Apenas pesquisadores/as da Codeplan terão acesso às respostas e elas serão tratadas 
apenas para fins de pesquisa. 

Como poderei ter acesso aos resultados da pesquisa?
A Codeplan divulgará os resultados desta pesquisa no sítio eletrônico da Codeplan e em 
suas redes sociais em 2022. 

Alguns conceitos:
O sexo biológico: conjunto de informações cromossômicas, órgãos genitais, capacidades 
reprodutivas e características fisiológicas secundárias que distinguem machos, fêmeas e 
intersexuais.

Identidade de gênero: O conceito de gênero foi criado para distinguir a dimensão 
biológica da dimensão social, a partir da compreensão que uma pessoa tem de sua 
identidade; está relacionado a como ela se percebe diante da sociedade quanto ao seu 
gênero: masculino, feminino, ambos ou nenhum. Com isso, tem-se o conceito de 
identidade de gênero. 

Transgêneras: pessoas que não se identificam com o gênero que a sociedade lhes 
atribuiu. É importante ressaltar, porém, que não é obrigatório e nem todas/os as/os 
transgêneros desejam se submeter a intervenções médicas e cirúrgicas, não havendo 
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nenhum tipo de condição específica ou forma corporal exigida para o reconhecimento 
dessa identidade a não ser a autodeclaração.

Cisgêneras: pessoas que desenvolvem uma identificação de gênero de acordo com o 
que a sociedade as designou (e não necessariamente de acordo com o sexo biológico).

Orientação sexual: se refere à capacidade de cada pessoa ter profunda atração 
emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gênero diferente, do mesmo gênero ou de 
mais de um gênero.
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