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 Introdução  

 
"A violência anti-homossexual aumenta se você não faz 
nada para combate-la. Nós, homossexuais, como os 
demais cidadãos, temos o direito de ser o que somos, 
sem medo  e protegidos de qualquer violência." 

 

O assassinato de gays, travestis e lésbicas é uma tragédia mundial, 

ocorrendo tanto nos países mais civilizados,  mas sobretudo nos países do terceiro 

mundo. É a expressão mais grave e cruel da homofobia. Na América Latina, e no 

Brasil em particular, onde altos níveis de violência social e generalizada homofobia 

são acrescidos pela conivência e incompetência da polícia, omissão da justiça e 

dos poderes públicos, além da atuação clandestina de esquadrões da morte, os 

crimes homofóbicos são uma verdadeira calamidade e ameaça constante à 

segurança de milhões de homossexuais que não têm a quem recorrer para exigir 

respeito ao direito fundamental de todo ser humano: o direito à vida.  

O Brasil ocupa triste liderança neste particular: é o campeão mundial de 

assassinato de homossexuais e provavelmente um dos países do mundo onde 

ocorrem mais discriminações diárias contra gays, lésbicas e travestis. Entre 1980-

1999 o Grupo Gay da Bahia (GGB) documentou a ocorrência de 1830 

assassinatos homofóbicos, sendo que apenas em 1999 foram registrados 169 

homicídios, perfazendo uma média de um crime a cada dois dias. Tendência,  

aliás,  que vem aumentando, pois enquanto na década de 80 matava-se em média 

um homossexual por semana, na década de 90 subindo para um homicídio a cada 

três dias, agora, no início do terceiro milênio, essa média agrava-se ainda mais: 

um homossexual é assassinado a cada dois dias. Crimes, em sua maior parte,  

praticados com requintes de crueldade, motivados pelos machismo e homofobia – 

o ódio patológico aos homossexuais. 

Apesar destes números serem chocantes -1830 assassinatos em duas 

décadas - tais cifras estão muito aquém da realidade, representando tão somente 

a ponta de um iceberg de sangue e ódio. Não havendo estatísticas oficiais sobre 

crimes de ódio no Brasil, temos de nos valer de notícias de jornal e de outras 

fontes a fim de documentar tão cruel genocídio.  



Com base nesta experiência de mais de duas décadas de coleta de 

informação, tratamento de dados, sua divulgação e implementação de políticas 

denunciadoras e mobilização da própria comunidade homossexual local contra 

crimes homofóbicos, o Grupo Gay da Bahia apresenta aqui, de forma didática e 

sintética, como implementar em todos os estados brasileiros,  e quiçá nos demais 

países latino-americanos, Centros de Documentação e Denúncia de crimes contra 

homossexuais. 

Denunciar a violência diuturna que se abate contra os/as amantes do mesmo 

sexo é o primeiro passo para a construção de nossa cidadania, na medida em que 

a maioria das pessoas, seja o cidadão comum, sejam os representantes dos 

órgãos governamentais, desconhecem esta triste e dramática realidade: a cruel 

mortandade de gays, travestis e lésbicas. Realidade encoberta pelo “complô do 

silêncio” e que necessita ser inadiavelmente denunciada a fim de impedir novas  

execuções. 

Portanto, a divulgação de tais denúncias não pode ser rotulada de “vitimismo” 

na medida em que não consideramos as vítimas de tais homicídios como mártires 

ou heróis, mas presas de uma ideologia machista e violenta que há gerações vem 

repetindo a mesma sentença: “viado tem mais é que morrer!” Assim sendo, ao 

denunciar e analisar o homicídio de homossexuais,  jamais os tratamos como 

“coitadinhos” ou incapazes de enfrentar e superar tais violências. Pelo contrário: 

retratamos realisticamente a força e maldade da homofobia com vistas a 

sensibilizar não só os donos do poder e a sociedade global, mas sobretudo as 

próprias vítimas dessa guerra sangrenta, a fim de que,  reagindo e evitando 

situações de risco, não se tornem mais um número a engrossar tão  infeliz 

estatística. Deixar de denunciar, com todas as cores e realismo, tais assassinatos 

e violações dos direitos humanos das minorias sexuais, não se indignar com tal 

carnificina, estas sim, são posturas condenáveis, posto que, como ensina a 

sabedoria popular, “quem cala, consente”, e a indignação, o grito e a denúncia são 

as principais armas dos oprimidos na luta pelo respeito e igualdade.  

Ao compartilhar essa experiência nosso objetivo é estimular que em todos os 

estados do Brasil e demais países da América Latina e do resto do mundo, sejam 

criados programas semelhantes a fim de que,  documentando e divulgando a 

crueldade dos crimes homofóbicos, possamos comover a sociedade e pressionar 

os poderes públicos de modo a erradicar do mundo tais assassinatos, acelerando 



assim a construção de uma nova sociedade mais fraterna e solidária onde o amor 

homossexual não termine numa poça de sangue. 

Durante estas duas décadas em que o Grupo Gay da Bahia realizou o  

levantamento e divulgação do assassinato de homossexuais, contamos com apoio 

financeiro pontual das seguintes entidades: European Foundation for Human 

Rights; Norwegian Foundation for Human Rights, International Gay and Lesbian 

Human Rights Comission,  Threshold Foundation, Kimeta Society, Henrich Boll 

Foundation/ISER, Banco Mundial/Bird, Ministério da Saúde, Unesco. A todas 

essas fundações, nossa gratidão e a certeza que muitos gays, travestis e lésbicas 

deixaram de ser assassinados graças a nossos ensinamentos divulgados em  

cartazes, folders, cartilhas e livros financiados por tais entidades.   

Agradeço também,  do fundo do coração a Jacques  Jesus e Gustavo 

Almeida, pela correção cuidadosa e sugestões dadas a este Manual.  

Em se tratando este ensaio de um Manual destinado a capacitar pessoas e 

entidades visando objetivos fundamentalmente políticos e humanitários, optamos 

por um estilo simples e direto. Embora tenhamos evitado propositadamente as 

discussões acadêmicas, incluímos nas notas finais algumas indicações 

bibliográficas que servirão de fio condutor àqueles que desejarem se aprofundar 

neste importante tema.  

 
"Informações sobre vitimização de homossexuais no mais das vezes foram 

obtidas a partir de amostras e pesquisas realizadas pela própria comunidade gay e 

lésbica. Como a documentação sobre violência anti-gay não tem sido uma 

prioridade para a justiça criminal ou para os estudiosos, os próprios ativistas 

homossexuais consideraram necessário realizar suas próprias investigações. A 

qualidade metodológica e a amostra utilizadas em alguns destes levantamentos às 

vezes deixa a desejar. A falta de recursos também prejudica tais iniciativas. Apesar 

de tais problemas, os resultados destes surveys permitem reconstruir um quadro 

coerente e dramático dos crimes homofóbicos: um ponto a mais para os 

pesquisadores que realizaram esses trabalhos." (Gregory Herek:  Hate Crimes. 

Confronting Violence Against Lesbians and Gay Men, 1992.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

1. O Crime Homofóbico 
 
Os crimes praticados contra homossexuais, conhecidos como crimes 

homofóbicos, pertencem à categoria dos crimes de ódio.  

 
 Crimes de Ódio:  

Atos ilícitos ou tentativas de tais atos que incluem insultos, danos morais e 

materiais, agressão física, às vezes chegando ao assassinato, praticados em 

razão da raça, sexo, religião, orientação sexual ou etnia da vítima. Os crimes de 

ódio são  portanto motivados pelo racismo, machismo, intolerância religiosa, 

homofobia e etnocentrismo, levando seus autores geralmente a praticarem 

elevado grau de violência física e desprezo moral contra a vítima, sendo tais 

mortes muitas vezes antecedidas de tortura,  uso de múltiplas armas e grande 

número de golpes. 

 

 Crimes Homofóbicos:  

Os crimes praticados contra homossexuais são,  na sua maior parte,  crimes 

de ódio,  e devem ser referidos como crimes homofóbicos, tendo como móvel a 

não aceitação e ódio por parte do agressor em relação à vítima  por ser gay, 

lésbica, travesti ou transexual. É impróprio referir-se aos crimes contra 

homossexuais como "crimes passionais", reservando-se tal denominação apenas 

às mortes provocadas por ciúme doentio ou decorrente de desentendimento 

sentimental entre as partes, ocorrendo crimes passionais com muito maior 

frequência entre homens que matam suas mulheres do que entre pessoas do 

mesmo sexo. Mesmo em crimes passionais entre homossexuais, na maioria 

destes casos, a homofobia está subjacente em tais delitos, explorando o assassino 

a condição inferior e a fragilidade física ou social da vítima. 



Quando um gay, lésbica ou transgênero é assassinado por um não-

homossexual, tendo como móvel ou inspiração do crime o fato da vítima pertencer 

a uma minoria sexual socialmente estigmatizada e extremamente vulnerável, ou 

por ostentar um estilo de vida diferenciado, aí então não se trata de um homicídio 

passional mas um crime homofóbico. 

Portanto, podemos descrever os crimes homofóbicos como homicídios 

praticados por autores não-homossexuais, ou eventualmente por homossexuais 

ego-distônicos1, contra vítimas com orientação sexual exclusiva ou 

predominantemente homoerótica, tendo como inspiração a ideologia machista 

predominante em nossa sociedade heterossexista que vê e trata os gays, lésbicas 

e transgêneros como minorias sexuais desprezíveis e desprezadas, que por 

viverem suas práticas eróticas em sua maior parte na clandestinidade, e por 

ostentarem comportamento andrógino ou efeminado, são vistos pelos agressores 

como alvo mais fácil de chantagem, extorsão e latrocínio.  

Assim como os demais crimes de ódio, o crime homofóbico é marcado pela 

crueldade do modus operandi do autor ou dos autores, incluindo muitas vezes 

tortura prévia da vítima, a utilização de diversos instrumentos mortíferos e elevado 

número de golpes. Como a homofobia permeia todas as áreas culturais e esferas 

de nossa sociedade, inclusive e particularmente o setor governamental, policial e 

judiciário, mesmo os crimes mais hediondos contra homossexuais raramente 

despertam a atenção e empenho das autoridades constituídas que, com 

indiferença, minimizam a gravidade de tais homicídios ou atribuem à vítima parte 

da responsabilidade do sinistro, seja por se expor a situações e contactos de risco, 

seja por tentar "seduzir" o agressor. Devido a tais preconceitos, muitos dos 

homicídios tendo homossexuais como vítimas não são rigorosamente investigados 

pela polícia, deixando de registrar, seja no documento policial, seja na mídia, a 

homofobia como móvel do crime. 

Em síntese: na classificação dos crimes de ódio e crimes homofóbicos, não 

resta dúvida que o homicídio constitui sua expressão mais grave e cruel, assim 

                                            
1
  Homossexual egodistônico, segundo a  Psicanálise, é a pessoa que não aceita e 

problematiza suas tendências homoeróticas, em oposição ao homossexual 

egosintônico que convive tranqüilamente com a própria orientação sexual. "Ego-

Dystonic Homosexuality", in Dynes, W. Encyclopedia of Homosexuality, New York, 



como nossa principal preocupação, na medida em que redunda no extermínio de 

um ser humano e violação de nosso bem mais precioso: o direito à vida. Contudo, 

devem ser consideradas e pesquisadas como crimes homofóbicos todas as 

demais expressões de preconceito e discriminação motivadas pela 

homossexualidade alheia, na medida em que constituem manifestações de 

violência, desrespeito aos direitos humanos e à igualdade de cidadania, sem falar 

que podem representar o primeiro passo de ações homofóbicas mais agressivas 

que poderão redundar no extermínio do indivíduo homossexual2. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                             

Garland Press, 1990, p. 349-350; Bayer, Ronald. Homosexuality and American 

Psychiatry. Princeton, Princeton University Press, 1987 
2
 Rica e diversificada bibliografia sobre crimes de ódio e crimes homofóbicos pode 

ser consultada no final deste manual. Infelizmente, ainda poucos são os títulos 

disponíveis em português.  



 
 
 

2. Coleta de Informação  
 
 
 Fontes Principais 

 
Infelizmente não existem no Brasil e na maioria dos países latino-americanos 

e em vias de desenvolvimento, estatísticas policiais relativas a crimes de ódio em 

geral e crimes homofóbicos em particular, nem arquivos especiais nas Secretarias 

de Segurança Pública relativos a homicídios de gays, lésbicas e travestis. 

Compete, por conseguinte,  ao movimento homossexual organizado e aos grupos 

de direitos humanos sanar tal lacuna, sem contudo deixar de pressionar o poder 

público para que instale serviços confiáveis de levantamento estatístico sobre as 

diferentes categorias de crimes de ódio.  

As principais fontes de informação sobre crimes homofóbicos são:  jornais, 

revistas, noticiários de rádio e televisão, informação oral e por carta, internet, 

delegacias de polícia, delegacia de homicídios, fórum, arquivos públicos, arquivos 

de jornais, instituto médico-legal.  

Destas fontes citadas,  destacam-se os meios de comunicação e 

particularmente, as páginas de crimes dos jornais constituem o local privilegiado 

onde encontrar notícia sobre assassinatos, especialmente aqueles jornais e 

revistas sensacionalistas especializados em crimes.  

Os maiores jornais brasileiros têm considerado política e jornalisticamente 

mais correto diminuir o espaço consagrado a crimes, deixando de divulgar 

fotografias sangrentas e detalhes cruéis que constituem a matéria prima da 

imprensa sensacionalista. Assim sendo, raramente os grandes jornais do Rio de 

Janeiro e São Paulo noticiam crimes contra homossexuais: são os jornais mais 

populares e os das menores capitais ou das cidades do interior os que devem 

merecer maior atenção, pois são os que mais divulgam tais assassinatos. 

A mesma observação quanto a revistas de circulação nacional: via de regra, 

tais veículos só noticiam os homicídios de homossexuais vips, ou crimes que 

tiveram repercussão nacional, como recentemente o caso de um antiquário do 



Pará assassinado em Nova York por um rapaz de programa3, ou a prisão de um 

“serial killer” de gays, como o “assassino do Parque Trianon de São Paulo4, ou 

ainda o crudelíssimo linchamento de Edson Néris, linchado por um bando de 

dezoito skinheads na Praça da República, em São Paulo5. Algumas matérias 

especiais dessas revistas, contudo, podem conter importantes sínteses sobre 

esses crimes, com depoimentos de autoridades policiais, experts, etc, e como tal, 

devem merecer atenta pesquisa. 

Muitos jornais locais dispõem de arquivos de recortes do próprio jornal, assim 

como de outros jornais e revistas, selecionados em pastas, por temas. Hoje alguns 

dos maiores jornais dispõem de arquivos temáticos informatizados. Num e noutro 

caso, sugere-se que logo ao se iniciar a coleta sistemática de dados sobre crimes 

contra homossexuais numa cidade ou estado ou país específico, consulte-se nos 

arquivos dos jornais a pasta de homicídios, ou pasta de homossexuais, pois muitas 

vezes aí podemos recuperar notícias mais antigas, anteriores ao início de nossa 

pesquisa, ou crimes ocorridos em outras localidades.  

Nestas mesmas pastas ou em outras pastas específicas só de ilustrações e 

fotografias, muitas vezes há coleções de fotos de gays assassinados, assim como 

dos criminosos, incluindo imagens que não foram divulgadas nas páginas do jornal 

e que podem documentar ainda com mais detalhes a crueldade de tais mortes. 

Uma conversa com o arquivista mais antigo ou com os repórteres policiais do 

jornal poderá ser de grande proveito para localizar matérias desconhecidas, 

recuperar detalhes importantes ou mesmo descobrir vítimas cuja 

homossexualidade não foi noticiada na imprensa – por censura imposta pela 

família, pelos editores ou mesmo por desconhecimento na época deste detalhe 

                                            
3
 Correio Braziliense, 18/03/99: Polícia dos EUA garante que um brasileiro matou 

Sabóia; O Globo,  21/03/99: Policia brasileira não pode dar ordem de prisão a 

Scherer sem pedido oficial da Interpol, policiais só podem vigiá-lo.  
4
 Veja, 6-9-1989:  "Maníaco do Parque Trianon"; Jornal do Brasil, 1-10-1989. 

5
 Edson Néris da Silva, 35, adestrador de cães, espancado a socos, murros e pontapés, 

na Praça da República, por volta da 2:10hs, assassinos: uma gangue de skinheads, 

Carecas do ABC, com 25 pessoas, e um deles estava armado com um soco inglês, 

após o crime foram  localizados no Bar Recanto dos Amigos, Rua Treze de Maio, 

registrado no 3º Distrito Policial, em São Paulo/SP (7/2/2000:  Jornal da Tarde/SP, 

Estado de Minas/MG, Diário Popular/SP, O Estado de São Paulo/SP, Diário do 

grande ABC/SP, Agora São Paulo/SP, Jornal do Brasil/SP, Jornal do Brasil/RJ, O 

Globo/RJ) 



existencial somente confirmado a posteriori. Matérias antigas dos jornais locais 

devem ser fotocopiadas, ou na sua impossibilidade, devem ser transcritas e 

digitadas para compor, junto com os recortes originais atuais e xerox de matérias 

antigas, a pasta de documentos destinada à elaboração do dossiê  final. 

O rádio e televisão igualmente, quando em vez,  fornecem informações sobre 

crimes contra homossexuais, seja nos noticiários e jornais diários, seja em 

programas sensacionalistas ou em reportagens especiais. Nestes últimos, há 

sempre detalhes trágicos, imagens chocantes das vítimas e, às vezes, entrevista 

com autores e policiais que investigam o caso. Nesses casos, é fundamental que 

se tenha sempre à mão, próximo ao aparelho de televisão, papel e caneta a fim de 

anotar rapidamente todos os detalhes identificadores, registrando-se igualmente o 

programa, o canal, o dia e horário da notícia, pois algumas vezes esta será a única 

fonte de informação sobre este crime. Melhor ainda se for possível gravar em 

vídeo tais notícias, seja no próprio momento em que foi divulgada, ou 

posteriormente, obtendo cópia na emissora original.  

 

 Investigação 

Para se obter dados que reflitam de forma mais próxima a triste realidade dos 

crimes homofóbicos, deve-se consultar regularmente as páginas policiais do maior 

número possível de jornais locais, deixando no "limbo", em caráter de espera, 

aqueles crimes que embora não haja identificação expressa de que a vítima era 

homossexual, por seu estilo de vida, profissão, pela modalidade do crime ou outra 

característica sui generis, levante a suspeita de que poderia se tratar de um 

homossexual. Nestes casos suspeitos, deve-se realizar investigação paralela, 

entrevistando-se delegados, agentes de polícia,  repórteres policiais, vizinhos, 

colegas e parentes da vítima. Certa vez, desconfiamos que um homem de meia 

idade, artista plástico, solteiro, encontrado morto em seu apartamento em 

Salvador, fosse gay, muito embora o jornal nada revelasse sobre este particular, 

nem sobre a causa mortis. Ao visitarmos a rua onde ocorreu o crime, uma 

vendedora ambulante que tinha sua barraca em frente ao edifício da vítima, 

forneceu-nos duas informações cruciais: que ele era mesmo homossexual e que 

fora esfaqueado, tanto que as paredes de seu  quarto estavam manchadas de 

sangue. 



 Homens solteiros, morando sozinhos, com profissões tradicionalmente 

femininas, encontrados mortos nus ou seminus, com as mãos e pés amarrados, 

com sinais de violência e tortura – são indícios típicos dos crimes homofóbicos. 

Tais casos devem ficar numa pasta especial aguardando mais dados que 

confirmem ou não a suspeita de que eram homossexuais. Também devem ser 

conservados numa pasta à parte os homossexuais que foram mortos por motivo 

outro que sua condição sexual: crimes comuns causados por tráfico de droga, 

ciúmes, violência doméstica, roubo, disputa de ponto de prostituição ou acidentes 

não relacionados à discriminação anti-homossexual.  

Do mesmo modo como ocorre às vezes que crimes divulgados pela televisão 

ou rádio não mereçam registros na imprensa escrita – ou que tais notícias não 

tenham chegado ao nosso conhecimento, assim também certos assassinatos,  

embora tenham sido registrados nos arquivos policiais, não receberam divulgação 

na mídia. Daí a importância de cada grupo homossexual ou de direitos humanos 

dispor de um caderno de registro de ocorrências de crimes contra homossexuais 

onde deverão ser anotados,  diligentemente, todas as informações não só relativas 

a assassinatos que não apareceram nas páginas dos jornais, como episódios de 

discriminação e violência contra homossexuais que sejam denunciados pelas 

próprias vítimas, por testemunhas ou por terceiros. No caso de crimes 

homofóbicos cuja fonte é a informação oral, devem ser anotados todos os detalhes 

que o informante dispuser: o nome ou apelido, idade, cor, profissão, residência, 

causa mortis da vítima, dia e local do crime, assim como os dados disponíveis 

sobre o autor do assassinato. Caso se tenha notícia de testemunhas ou outras 

pessoas que possam fornecer mais detalhes, anotem-se igualmente tais dados, 

além da identificação completa do informante e,  se possível, sua assinatura no 

final do registro. 

Cartas e telefonemas, sejam locais, sejam de outras cidades e estados,  

também constituem fonte subsidiária para o levantamento desses crimes: neste 

particular o GGB dispõe de alguns importantes colaboradores que do interior do 

Brasil, em locais às vezes sem imprensa escrita ou pouco expressiva, 

regularmente enviam cartas narrando crimes e casos de discriminação 

homofóbica. Os originais dessas cartas e o envelope com endereço do informante 

devem ser arquivados na mesma pasta de recortes de jornal de assassinatos, lado 



a lado com as notícias recolhidas nos noticiários da TV ou compiladas e transcritas 

do Caderno de Registro de Ocorrências. 

Nossa experiência tem revelado ser mais eficaz que dois membros da 

entidade centralizem todo o trabalho de coleta e sistematização do material relativo 

a crimes homofóbicos, tornando-se assim uma espécie de “investigadores” e 

“experts” neste tipo de trabalho, para eles sendo encaminhado  todo o material e 

informações. Recomenda-se igualmente que tais indivíduos, assim como todos os 

demais membros da organização, sempre que viajem para outras localidades ou 

se encontrem com homossexuais de fora, insistam em obter informação sobre 

crimes homofóbicos ocorridos em tais lugares, procurando anotar o máximo de 

detalhes e o mais completamente possível. Caso o informante não saiba ou não se 

lembre do nome da vítima, procure recuperar sua profissão, cor, local de 

residência, detalhes sobre a causa mortis, etc. Mais vale uma informação 

incompleta do que ausência ou nenhuma informação. Com tais pistas podemos 

escrever, mandar mensagens pela internet  ou telefonar para a Delegacia Central 

da localidade ou para os jornais locais e obter os dados completos sobre o sinistro. 

A mesma recomendação serve para notícias obtidas na internet, seja por 

meio de correspondentes, que relatam algum crime do qual tiveram notícia em sua 

cidade ou estado, seja mediante pesquisa realizada em jornais ou em diferentes 

sites. Tais notícias devem ser impressas com a indicação completa da fonte, 

endereço, data,  e arquivadas ao lado das procedentes de outras fontes.   

Alguns órgãos públicos dispõem igualmente de informação sobre crimes de 

morte envolvendo vítimas homossexuais. A Delegacia de Polícia mais próxima 

onde ocorreu o assassinato deve por obrigação legal, ser a primeira instância onde 

o crime é registrado, iniciando as investigações, realizando o inquérito e enviando 

toda a documentação para o Fórum afim de ser iniciado o processo. Como 

infelizmente nem todas delegacias estão devidamente aparelhadas com material 

humano e equipamentos adequados e eficientes, muitos desses registros deixam 

muitíssimo a desejar, sendo mal documentados, perdendo-se os laudos periciais, 

engavetando-se por tempo indeterminado tal documentação.  

Assim sendo, logo que se tem notícia de um crime, seja na própria cidade, 

seja no interior, seja por meio da imprensa ou por informação oral, a primeira 

preocupação deve ser localizar em que delegacia de polícia o crime foi registrado 

e o nome do delegado titular ou plantonista responsável pelo inquérito. Uma 



recomendação: como muitas vezes os telefonistas ou atendentes dessas 

repartições demonstram má vontade e pouca delicadeza no trato público, para 

facilitar a consulta, sugerimos que,  se possível, um advogado ou alguém 

"graduado" da entidade se identifique, informando que se trata de um grupo de 

direitos humanos. Este pequeno detalhe muitas vezes faz com que os atendentes 

e oficiais sejam mais atenciosos no fornecimento de dados sobre a vítima que 

procuramos identificar. 

Isso feito, anote-se diligentemente algum novo dado fornecido pela 

autoridade policial que porventura não tenha sido divulgado na imprensa ou 

alhures. 

A Delegacia de Homicídios é outro contacto de suma importância no 

levantamento local dos crimes homofóbicos, visto  ser a instância encarregada da 

condução de investigação de crimes mais complexos, cuja função é centralizar as 

informações relativas aos homicídios perpetrados em âmbito estadual. No caso de 

Salvador, dispomos há anos de um excelente profissional ocupando esse posto, o 

Dr. Walter Seixas, que dispõe de importante coleção de inquéritos de crimes 

contra homossexuais, e que tem mantido o mais cordial e orgânico diálogo com os 

dirigentes do GGB e seus advogados. Geralmente o Titular da Delegacia de 

Homicídios é o principal  expert em crimes contra homossexuais, quem de 

memória sabe o maior número de casos, das peculiaridades das vítimas, das 

características e modus operandi dos criminosos, etc.   

É fundamental manter relação amigável e cooperativa tanto com os 

delegados que acompanham os crimes específicos, quanto com o Titular da 

Delegacia de Homicídios, pois da boa vontade destes profissionais dependerá 

muito do andamento do processo e seu final feliz: a prisão, julgamento e punição 

do/a(s) assassino/a(s). Uma forma de cimentar tal cooperação é marcar uma visita 

ao delegado levando nossa pasta com as matérias documentando os crimes 

homofóbicos ocorridos na cidade e estado – oferecendo-lhe  eventualmente uma 

cópia xerox para ser arquivada na repartição, demonstrando assim o 

profissionalismo de nossa ONG e empenho na solução desses crimes. 

Recomenda-se igualmente oferecer material instrucional sobre homossexualidade, 

direitos humanos, homofobia, etc, aos delegados e ao arquivo das delegacias. 

Nessas entrevistas o representante do grupo gay ou de direitos humanos 

pode auxiliar significativamente as investigações: por exemplo, se a vítima era 



conhecida na comunidade, indicar seus hábitos, que locais da cena gay costumava 

freqüentar, sua rede de relações e até pistas de eventuais suspeitos. Mais de uma 

vez pistas chegadas ao GGB e por nós fornecidas aos delegados foram 

fundamentais para a prisão dos criminosos. Claro que em situações semelhantes, 

quando o informante por razões pessoais não quer ou não pode se identificar, é 

essencial a rigorosa guarda do sigilo e anonimato.  

Aconselhamos a elaboração de uma tabela com a distribuição dos crimes por 

Delegacia, com a data do sinistro e do início das diligências, telefonando de 

tempos em tempos para o delegado responsável para saber a quantas anda o 

inquérito e se já foi enviado ao fórum. Esta tabela permite avaliar se há má 

vontade ou irregularidade no andamento dos trabalhos nessas diferentes 

instâncias policiais. 

Outra repartição pública fundamental neste trabalho de documentação sobre 

crimes homofóbicos é o Fórum ou Palácio da Justiça. No Fórum a primeira 

providência deve ser  localizar em qual Vara Crime se encontra o processo, quem 

é o juiz responsável, a data de chegada, quais os prazos para a realização dos 

próximos passos judiciais, as datas de audiência, etc. A mesma sugestão dada a 

pouco: a elaboração de uma tabela afim de acompanhar o andamento dos 

processos nas diferentes varas criminais. Como a maioria dos fóruns já estão 

informatizados, a localização dos processos fica mais facilitada, sendo obtida pelo  

nome do réu.  

Também no Fórum pode ser de muita valia o contacto pessoal com 

funcionários do setor de crimes, pois eles podem ter lembrança de assassinatos 

desconhecidos envolvendo homossexuais. Igualmente crucial é conseguir a  

solidariedade de algum gay, lésbica ou simpatizante que trabalhe no Fórum, para 

nos telefonar avisando quando da chegada de novos processos, audiências ou 

julgamento de réus envolvidos em crimes contra homossexuais, afim de que 

possamos mobilizar a mídia e marcar presença de militantes com vistas a 

pressionar o juiz e o jurado na condenação exemplar dos réus – tema que 

trataremos mais adiante no capítulo sobre mobilização política. 

Tanto no contacto formal com as Delegacias ou com o Fórum, infelizmente 

não é qualquer cidadão, nem mesmo o Presidente de uma ONG de Direitos 

Humanos, que pode ter acesso aos dados relativos à detenção, situação do 

inquérito ou do processo - privilégio apenas de advogados ou acadêmicos de 



direito que já disponham da Carteira da OAB. Apesar dessa restrição, não custa 

tentar, pois às vezes, conseguimos informações apenas nos apresentando como 

representantes do grupo gay ou ONG de direitos humanos. Se mesmo assim for 

impedido nosso acesso, tem-se de conseguir um advogado, de preferência algum 

gay, lésbica ou simpatizante que dê assessoria gratuita, ou algum advogado da 

OAB ou assessor de outra ONG. Em último caso, tem-se de contratar um 

profissional experiente e que tenha empatia com nossa luta.  

Fonte igualmente importante para ampliar cronologicamente o levantamento 

sobre crimes contra homossexuais são os diferentes arquivos públicos, sobretudo 

o Arquivo do Estado que, via de regra, conserva a documentação “caduca” das 

diferentes repartições ligadas à segurança pública e judiciário. Para um estudo de 

“longa duração” sobre crimes homofóbicos, a pesquisa em tais arquivos é 

indispensável, e o índice, catálogo ou guia do arquivo, além da informação dos 

funcionários mais antigos serão de grande valia para localizar tal documentação. 

O Instituto Médico Legal representa igualmente um dos espaços mais 

importantes para a documentação de crimes homofóbicos – não apenas seus 

arquivos, para a reconstituição de crimes ocorridos a mais tempo, como sobretudo 

para a documentação fotográfica dos homicídios atuais. Alguns dispõem de 

arquivos com numerosas fotos da reconstituição dos crimes, material importante 

para se conhecer e enfrentar o modus operandi dos assassinos. Várias das mais 

realistas e cruéis fotografias de gays e travestis assassinados conservados em 

nosso Arquivo foram tiradas pessoalmente pelos atuais presidente e vice-

presidente do GGB, algumas, com certa conivência amigável e benemérita dos 

funcionários internos, que permitiram fotografar a vítima ainda nua, com as marcas 

do ferimento e da costura posterior à necropsia pericial. Outras fotos foram tiradas 

no caixão, antes da chegada de parentes ou com o consentimento desses. 

Requer-se muita resistência, coragem e ousadia para a realização destas fotos, 

pois é pavorosa e revoltante a visão de um membro assassinado da nossa grande 

tribo, muitas vezes com horripilantes sinais de violência. Se conseguirmos conter o 

choro e a ânsia de vômito, vale a pena o sacrifício, pois garante-nos imagens 

dramáticas da crueldade extrema da homofobia, além de reforçar  a convicção da 

importância de continuarmos na luta contra o “heterrorismo”.  



Ainda como fonte de informação sobre crimes homofóbicos, outra importante 

recomendação é construir uma rede regular de informantes na própria cidade, 

estado e no resto do país.  

Já que os jornais constituem a principal fonte de informações sobre 

assassinatos de homossexuais, o ideal seria a leitura diária de todos os jornais da 

cidade, estado ou país, dependendo a extensão do levantamento que se pretende 

realizar. Se houver alguma pessoa disponível que possa realizar sistematicamente  

tal leitura e fotocópia do material encontrado, ótimo! Bastaria alguém ir à Biblioteca 

Pública ou outra entidade que disponha de todos os jornais e realizar o trabalho. 

Como nem sempre isto é possível, há três soluções: conseguir o compromisso de 

pessoas que sejam leitores diários de diferentes jornais e revistas, para que 

recortem ou avisem,  no mesmo dia, toda notícia relativa a crimes homofóbicos; 

outra solução é pagar alguma firma especializada em clipping, a qual se 

encarregará de fazer a pesquisa e enviar diária ou semanalmente tais notícias, 

seja com recortes de jornal, seja através da internet; a terceira idéia é criar uma 

rede de leitores que se comprometam a enviar pelo correio recortes de matérias ou 

notícias destes crimes.  

Foi graças a estas estratégias que o GGB conseguiu documentar em 20 anos 

mais de 1800 assassinatos, sendo que apenas nos últimos 5 anos  recebemos 

financiamento que nos permite pagar os serviços especializados de um clipping. 

Toda semana recebemos uma ou mais notícias de novos assassinatos, sendo a 

maior parte deles enviada  por correspondentes espalhados por todo o Brasil. 

Neste caso, consideramos indispensável estar sempre divulgando o pedido em 

todo material produzido pelo grupo – jornais, boletins, folders, entre outros –, 

solicitando às pessoas que nos enviem informações sobre assassinatos e 

discriminações. Um lembrete: tão logo cheguem os envelopes com tais notícias, 

enviar sempre ao remetente, ao menos  um bilhetinho com os últimos folhetos do 

grupo, agradecendo e enfatizando a importância daquele informante continuar a 

nos fornecer tais dados. Não esquecer de agradecer no Relatório Final a 

colaboração destes informantes, enviando-lhes um exemplar da publicação. 

Enfatizo mais uma vez que para efeito de denunciar crimes homofóbicos,  

interessam-nos  não apenas os homicídios, mas todas as demais manifestações 

de preconceito e discriminação anti-homossexual. Desta forma, é fundamental a 

ampliação da coleta de informações também sobre essas outras manifestações 



homofóbicas, que vão da omissão e insulto, a diferentes formas de apartação 

social e violência física tendo como vítimas os gays, travestis e lésbicas.   

 
 
 
 
 
 
 
 

3. Organização do Arquivo 
 

A coleta de material é o passo inicial deste trabalho de documentação: 

localizado num jornal ou revista o crime contra um homossexual, deve-se recortar 

cuidadosamente a notícia, deixando pequenina margem dos lados. A identificação 

com o nome do periódico, sua data, número da página onde a matéria foi 

publicada devem ser escritos, com letras miúdas, na margem inferior do próprio 

recorte, ou a máquina, na parte inferior da folha onde foi colado. Melhor ainda se 

colar no alto da página o recorte com o nome do jornal tal qual aparece na primeira 

página.  

 

 

 

Recorte de jornal, meia página  

 

 

 

 

 

 

 

O recorte deve ser colado de forma simétrica no meio de uma  folha tamanho 

ofício em branco. Os arquivistas ensinam que a cola de bastão é a que resiste 

mais tempo sem danificar documento original, devendo-se tão somente passar a 

cola nas quatro extremidades do recorte. Para facilitar a consulta, pode-se 

escrever a máquina, ou com letra bem legível, no topo de cada folha, o nome 

completo da vítima e a data de sua morte. Quando os recortes das notícias 



ultrapassam o tamanho da folha, devem ser dobrados cuidadosamente para 

facilitar sua leitura sem danificar o original. Deixar sempre uma margem livre de ao 

menos dois dedos do lado esquerdo, para que o furador  do colecionador não 

danifique os originais. Todos esses cuidados são importantes a fim de conservar 

em bom estado tais fontes, posto representarem a matéria-prima comprobatória de 

tais crimes.  

Essas folhas com os recortes dos crimes, assim como as já referidas cartas, 

notícias da internet, etc, devem ser arquivadas numa pasta do tipo colecionador 

com presilhas laterais, ou pasta com sacolas de plástico, seguindo a ordem 

cronológica, seja ascendente, seja descendente, incluindo, em ordem sequencial,  

todas as matérias que forem encontradas sobre o mesmo crime. No caso de haver 

duplicatas da mesma matéria, devem ser guardadas numa outra pasta intitulada 

“Duplicatas”. Este material poderá eventualmente ser enviado para delegados ou 

juízes encarregados do caso. Acontece algumas vezes que meses ou até anos 

depois do crime, são publicadas novas matérias, especialmente quando a polícia 

consegue prender o assassino. Tais notícias devem igualmente ser incluídas na 

pasta, seguindo-se a ordem cronológica.  

Notícias recebidas por fax devem ser fotocopiadas considerando a reduzida 

duração de leitura das cópias em fax.  

A pasta com as notícias originais deve ser zelosamente guardada no 

arquivo ou num armário ou gaveta, e consultada com o máximo cuidado para não  

danificar os originais. De preferência,  o melhor seria tirar duas boas cópias xerox 

de todo o material, uma ficando para consulta e a segunda,  conservada em outro 

local, para se evitar a perda do original por incêndio ou destruição. 

Sugerimos que tão logo se tenha em mãos o recorte do jornal ou a notícia 

oral de um crime homofóbico, imediatamente seja incluído na pasta de 

documentos a fim de poder ter seus dados sistematizados e evitar seu extravio. 

No caso de se conseguir fotos originais da vítima, seja quando viva, seja no 

IML ou no velório ou enterro, tais fotos devem ser igualmente arquivadas junto com 

às notícias do crime.  

Sugere-se que esta pasta com os recortes de jornal de todos os homicídios 

locais tenha logo depois da capa uma tabela ou índice com todos os casos, 

constando o nome e a data do crime, facilitando assim a consulta de seu conteúdo. 



Como estamos interessados em documentar não apenas os homicídios mas 

todos os crimes tendo os homossexuais como vítimas, outra pasta deve ser 

organizada para reunir todas as matérias relativas às diferentes manifestações de 

preconceito e discriminação homofóbicas. Para facilitar a organização sistemática 

desse material, recomenda-se que as notícias sejam classificadas a partir dos 

seguintes temas:  

1. Agressões e Torturas 

2. Ameaças e Golpes 

3. Discriminação em Órgãos e por Autoridades Governamentais 

4. Discriminação Econômica, contra a Livre  Movimentação, 

Privacidade e  Trabalho 

5. Discriminação Familiar, Escolar, Científica  e  Religiosa 

6. Difamação e Discriminação na Mídia 

7. Insulto e Preconceito Anti-Homossexual 

8. Lesbofobia: Violência anti-Lésbica 

9. Travestifobia 

 

A mesma metodologia deve igualmente ser aplicada nestes delitos 

relacionados à violação dos direitos humanos dos homossexuais: após recortar e 

colar as notícias em folhas individuais, com a devida indicação da data e nome do 

jornal, fazer um resumo de umas cinco linhas de cada ocorrência, com um título 

que seja bem explicativo de seu conteúdo e do local (cidade ou estado) onde 

aconteceu. Um exemplo ilustrativo:  

 

GANGUE ATACA GAYS NO RIO 
 
Agente administrativo Flávio Mendonça, 36, foi vítima de uma gangue de 15 jovens 

que costumam atacar homossexuais no Rio de Janeiro nas imediações da praia 

Farme, em Ipanema. Segundo o subsecretário de Segurança Pública, Luiz 

Eduardo Soares, "diante das constantes agressões a homossexuais, pretendemos 

ampliar o curso de preparação de PMs e civis, convidando representantes das 

entidades gays para orientar policiais de como tratar os homossexuais." [O Globo, 

24/27-1-99] 

 



 

 

 

 

 

 

 

4. Sistematização dos Dados 

Tão logo forem arquivadas as notícias sobre assassinatos de 

homossexuais, o próximo passo, que deve ser realizado sempre à medida que 

novos casos forem incorporados à pasta de assassinatos, é a sistematização dos 

dados a fim de posteriormente serem divulgados e politicamente utilizados na luta 

contra a homofobia. 

Recomenda-se a confecção de uma tabela feita numa folha ofício no sentido 

paisagem, onde sejam transcritos, de forma resumida, os principais dados relativos 

ao assassinato, a saber: local, data do crime, nome da vítima, cognome,  idade, 

cor, orientação sexual (gay/travesti/lésbica/transexual), profissão, local do crime, 

causa mortis, nome do assassino, idade, cor, ocupação, delegacia onde o caso foi 

registrado, jornais e data. Eis um exemplo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Tabela de Assassinatos de Homossexuais: Bahia, 1987/1989 
 

Cidad
e 

Data Nome Sexo Idade Profi
ssão 

Causa 
Mortis 

Local Assassino Pro
fiss
ão 

Fonte 

Feir
a 

Sant
ana 

30/
9/8
7 

Venceslên
io F. da 

Silva 
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e 

Facad
as 
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on da 
Cruz 
Silva, 

17 

M
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a 
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a da 

Bahia 

Salv
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9/8/
87 

Ailton 
Silva 

G 51 Ro
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ento e 
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   A 
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a BA 

Itab
erab

a 

2/5/
88 

Hélio 
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Mascaren
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“Lelinho” 

G 45 - 17 
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Casa  J. O. 
S., 17 

 A 
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13/
4/8
8 

Alfredo 
Heitor 

Machado 

G 40 De
nti
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- - -  A 
Tarde 

Vit. 
Da 
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8,1
1/5/
88 

Benedito 
Costa 
Soares 

G 45 Pa
dre 

23 
Punha
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- Eliaqui
m 

Antônio 
de 

Almeid
a, 22,  

 A 
Tarde 

 Irecê 25/
4/8
9 

Sônia 
Araújo 
Novaes 

L 18 - Facada
s 

- Jean 
Bastos, 

22 

   

 Salv
ador 

12/
1/8
9 

“Lola” T 40 Pr
of. 
S
ex
o 

Tiros e 
Pedrad

as 

Rua   -   

 
Nem todos esses dados aparecem em todas as reportagens criminais. 

Muitas vezes a própria data do crime deve ser deduzida indiretamente, posto que 



alguns cadáveres são encontrados em adiantado estado de decomposição. Nestes 

casos, a solução é indicar a data da publicação da notícia seguida de uma 

interrogação.  

Essa tabela com todos os assassinatos deve ser atualizada com a entrada 

de novos casos e ser anexada como índice na supracitada pasta de arquivo de 

assassinatos. Sua função é permitir, num só lance de olhos, de forma imediata, a 

visão de todos os crimes locais, seja da cidade, do estado ou país. No caso do 

GGB, por exemplo, dispomos de uma tabela geral com os 1830 assassinatos do 

Brasil entre 1980-1999, além de  tabelas específicas para cada estado, o que nos 

permite enviar para os grupos gays das diferentes localidades a tabela resumida 

dos crimes locais. 

Além desta tabela resumida, sugerimos uma outra síntese de todos os 

crimes cuja função é sua divulgação no relatório anual. Assim, deve-se elaborar  

um resumo de 5 ou 6 linhas para cada sinistro, com todas as informações mais 

importantes redigidas de forma telegráfica. Eis um exemplo: 

[SP,  21-3-2000] - JOSÉ LUIZ MENDONÇA, travesti, “Vanessa de Madri”,  

25 anos, parda, cabeleireira, assassinada com cinco facadas no peito e costas, em 

seu apartamento, à rua Direita, n.34, bairro do Lago, Botucatu, S. Paulo. 

Assassino: Pedro Conceição, vulgo Tatu, branco, 36 anos, motorista de caminhão, 

o qual,  após o crime,  roubou eletrodomésticos e cartão de crédito da vítima, 

sendo preso horas depois pelo Delegado Jacinto Pinto, da 2a Delegacia de Polícia, 

onde se encontra detido. Segundo o assassino, “matei porque a vítima quis me 

beijar na boca!” (Jornal da Tarde, 22-3-2000, p.5; A Tribuna de Botucatu, 22-3-

2000, p.8) 

Conforme dissemos, a função desta síntese é reproduzir,  com todos os 

detalhes mais significativos, a notícia original do jornal, de tal sorte que no 

Relatório/Dossiê  anual, tanto as autoridades governamentais quanto o leitor 

disponham de informação completa sobre cada um dos crimes e as respectivas 

indicações dos periódicos ou demais fontes em que se baseiam. Em se tratando 

de notícia obtida por fonte oral ou registrada no Livro de Ocorrências da entidade, 

deve-se citar assim – Fonte: Informação Oral de S.D.E., Livro de Ocorrências de 

Crimes Homofóbicos, Arquivo do GGB, folha 6,  4-3-2000. 



Também esses resumos devem ser arquivados, em ordem cronológica, no 

início da Pasta de Assassinatos de Homossexuais, permitindo a leitura 

circunstanciada de seu resumo sem ter de ir às reportagens originais.  

 Consideramos que a organização de diferentes pastas contendo cada uma 

material específico sobre gays, lésbicas, travestis e transexuais, pode facilitar a 

consulta e análise dos crimes homofóbicos. Conforme a conveniência, também 

pode-se dentro de uma única pasta,  reunir seções específicas para os crimes 

destas três categorias. Tal separação, como dissemos, facilita a consulta e permite 

visualizar as  peculiaridades dos crimes quando analisados separadamente. 

 No caso específico das lésbicas, embora via de regra elas sejam muito 

menos vitimizadas do que os gays, as notícias envolvendo mulheres assassinadas 

devem ser analisadas com particular atenção pois às vezes o motivo destes crimes 

pode ser a lesbofobia, o ódio às lésbicas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Elaboração do Dossiê  
 



A metodologia e cronograma da elaboração do relatório anual ou dossiê 

relativo aos assassinatos e violação dos direitos humanos de homossexuais 

devem adaptar-se à situação específica da amostra documental que se está 

trabalhando: de um lado aqueles grupos locais que coletam e analisam apenas as 

informações de sua cidade ou estado; do outro, um grupo único que centraliza a 

pesquisa e sistematização de todos os crimes ocorridos no território nacional. 

Comecemos  pelo primeiro caso. 

Em se tratando de um estado pequeno e com poucos jornais além do da 

capital, normalmente as notícias sobre assassinato de homossexuais chegam ao 

grupo homossexual responsável pela sua sistematização no mesmo dia ou em 

poucos dias após o sinistro. Nesse caso, sugere-se que as duas pessoas 

encarregadas da sistematização deste material já nos meses de outubro-novembro 

de cada ano iniciem a preparação dos quadros e tabelas que servirão de substrato 

para a análise dos crimes homofóbicos registrados na sua região.  

Em se tratando de relatórios nacionais – como o que anualmente vem 

sendo preparado pelo Grupo Gay da Bahia ou pela Comision Ciudadana de 

México Contra Crimines de Odio por Homofobia 6, somente em fins de janeiro é 

que se dispõem das informações relativas aos crimes ocorridos em novembro e 

dezembro últimos, razão pela qual tem-se de esperar até os meados de fevereiro 

para dar por concluído tal levantamento. Mesmo com tal espera, o mais provável é 

que casos desconhecidos do ano anterior ainda cheguem ao arquivo da entidade 

ao longo do ano seguinte: nesses casos, quando o total de crimes do ano anterior 

já estiver “fechado”, deve-se incluir essas mortes remanescentes no relatório do 

ano seguinte, identificando-os como casos remanescentes e contabilizando-os no 

cômputo geral. 

O dossiê  anual deve constar de 4 partes:  

1. Introdução onde se dá uma visão geral dos assassinatos e dos episódios de 

discriminação e violação dos direitos humanos dos homossexuais, 

mostrando sua evolução comparativamente ao ano anterior; 

2. Transcrição numerada dos resumos de todos os crimes homofóbicos, 

apresentados e contabilizados mês por mês; 

                                            
6
 Comision Ciudadana de México Contra Crimines de Odio por Homofobia,  Reporte 

de Crimines, Investigacion Hemerografica, Mexico, DF, 1998 



3. Apresentação de tabelas sobre as principais tendências sócio-demográficas 

dos crimes homofóbicos e sua interpretação qualitativa; 

4. Transcrição dos resumos dos casos de discriminação homofóbica – tema 

que será abordado no final deste capítulo. 

         O primeiro passo na sistematização dos crimes homofóbicos é 

organizar tabelas sobre todas suas características, particularizando-as em temas 

específicos. Lançando mão das tabelas individuais das vítimas e dos resumos 

acima referidos, deve-se agora quantificar cada um desses elementos, 

elaborando-se anualmente as seguintes tabelas: 

 

1. Total de gays, travestis/transexuais e lésbicas assassinados 

2. Variação mês por mês desses crimes 

3. Características das vítimas 

 Idade 

 Cor 

 Profissão 
4. Local do crime 

 Estado 

 Cidade 

 Locus: em casa, na rua, etc 
5. Causa mortis 

 Arma de fogo, arma branca, espancamento,  etc 
6. Características dos assassinos 

 Idade 

 Cor 

 Profissão 
  

     Para facilitar a melhor compreensão de como elaborar essas tabelas, 

transcrevemos a seguir alguns exemplos – chamando a atenção para a 

importância de se apresentar sempre os números absolutos e as porcentagens 

para cada caso específico.   

A primeira tabela deve mostrar a evolução da criminalidade anti-

homossexual no país, se for um dossiê nacional,  ou no estado, caso tratar-se de 

um relatório regional. 

 



Assassinatos de Homossexuais no Brasil: 1963-1999 

Ano Total 

1963-1969 30 

1970-1979 41 

1980-1989  503 

1990-1999 1256 

TOTAL 1.830 

 

A segunda tabela deve mostrar a distribuição dos assassinatos por 

categoria: gay, travesti e lésbica. 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL DAS VÍTIMAS 
 

ANO                                              TRAVESTIS LÉSBICAS TOTAL 

1997 82           42 6 130 

1998 73 36 7 116 

1999 104 57 8 169 

 

A terceira tabela mostra a evolução dos crimes homofóbicos divididos por 

categoria,  listados mês a mês ao longo do ano. 

 
ASSASSINATOS  DE HOMOSSEXUAIS POR MÊS - 1999 

 

MÊS GAYS TRAVESTIS LÉSBICAS TOTAL 

JANEIRO 7 5 - 12 

FEVEREIRO 4 4 1 9 

MARÇO 10 11 - 21 

ABRIL 10 8 1 19 

MAIO 13 5 1 19 

JUNHO 13 - 1 14 

JULHO 10 10 1 21 

AGOSTO 11 - - 11 

SETEMBRO 2 3 - 5 

OUTUBRO 5 5 2 12 

NOVEMBRO 10 2 1 13 

DEZEMBRO 9 4 - 13 

TOTAL 104 57 8 169 

 

A quarta tabela deve mostrar a distribuição dos assassinatos especificando-

se o local onde foram cometidos. Em se tratando de um dossiê  nacional, alenca-

se estado por estado, em ordem alfabética ou em frequência dos crimes. No caso 



de relatórios estaduais ou regionais, deve-se especificar, além da capital, as 

cidades onde ocorreram tais sinistros. 

 

 

HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS POR ESTADO - 1999 
 

ESTADO GAYS TRAVESTIS LÉSBICAS TOTAL 

AM 7 4  11 

AL 8 -  8 

AP 1 -  1 

BA 7 4  11 

CE 3 -  3 

DF 1 -  1 

GO 2 4 1 7 

MG 6 1 1 8 

MT 4 1  5 

PA 3 4  7 

PE 15 10 1 26 

PI 1 1  2 

PR 4 4  8 

RJ 14 3 2 19 

RN 3 2  5 

RS 4 3  7 

SE 4 2  6 

SP 15 13 3 31 

EXTERIOR 2 1 - 3 

TOTAL 104 57 8 169 

 
 

A partir desta próxima tabela, passamos a identificar detalhes sobre o perfil 

das vítimas dos crimes homofóbicos: idade, profissão, causa mortis, local onde 

ocorreu o assassinato. 

 

IDADE DAS VÍTIMAS 

 
 

IDADE TOTAL 

12-17 7 

18-25 50 

26-30 18 

31-40 42 

41-50 18 

51-60 11 

61-70 2 



75 1 

S/IDADE 20 

TOTAL 169 

 
 

A próxima tabela esclarece sobre as profissões dos homossexuais 

assassinados, detalhando-se as diferentes categorias ocupacionais de acordo com 

o material disponível e o grau de abrangência que se pretenda dar ao relatório 

final. Pode-se igualmente especificar as profissões por categoria sexológica: gays, 

lésbicas e travestis. 

  

PROFISSÃO DAS VÍTIMAS 
 

PROFISSÃO TOTAL 
PROFISSIONAL DO SEXO 28 

SERVIÇOS 12 

CABELEIREIRO 8 

GERENTE, AUXILIAR  7 
COSTUREIRO, DECORADOR, 
ESTILISTA, CARNAVALESCO 

 
5 

ESTUDANTE 5 

FUNCIONÁRIO PÚBLICO 4 

APOSENTADO 4 

EMPRESÁRIO 4 

ENGENHEIRO, ARQUITETO 4 

PAI DE SANTO 4 

PROFESSOR 4 

DESEMPREGADO 3 

MÉDICO, DENTISTA 3 

PUBLICITÁRIO 3 

CAMINHONEIRO 2 

DONA DE CASA 2 

ADVOGADO 1 

ANTIQUÁRIO 1 

ARTISTA 1 

BANCÁRIO 1 

CANTOR 1 

ENTREGADOR DE PIZZA 1 

GUIA DE TURISMO 1 

MILITANTE HOMOSSEXUAL 1 

SEMINARISTA 1 

TEC. HOSPITALAR 1 

VIGIA 1 

S/ PROFISSÃO DECLARADA 53 



TOTAL 169 

 

Nesta sétima tabela apresenta-se a causa mortis das vítimas, iniciando-se 

pelas ocorrências mais freqüentes, especificando-se, se for o caso, duas ou mais 

modalidades de instrumentos utilizados na execução, como se vê a seguir: 

 

CAUSA MORTIS 
 

CAUSA TOTAL 

TIRO 78 

FACADA 29 

ESPANCAMENTO 15 

ESTRANGULAMENTO 10 

PAULADA, FERRADA 8 

ENFORCAMENTO, ASFIXIA 7 

ENVENENAMENTO 3 

DEGOLAMENTO 2 

ENFORCAMENTO E TORTURA 2 

PEDRADA 2 

AFOGAMENTO 1 

ATROPELAMENTO 1 

PEDRADA E PAULADA 1 

QUEIMADURA A ÁLCOOL 1 

SEM CAUSA CONHECIDA 9 

TOTAL 169 

 

 

A próxima tabela refere-se ao local específico onde a vítima foi encontrada: 

 

LOCAL DO CRIME 
 

LOCAL GAYS LÉSBICAS TRAVESTIS TOTAL 

RESIDÊNCIA 43 3 5 51 

RUA 13  27 40 

LOCAL N/ IDENTIF. 23 3 5 31 

PRAIA 3  3 6 

VEÍCULO 4  2 6 

CASADO CLIENTE 
OU  AMIGO 

 
4 

 
1 

 
1 

 
6 

TERRENO BALDIO 3  2 5 

HOTEL, MOTEL 3 1 1 5 

LAGOA 4   4 

MATAGAL 2  2 4 



BAR 3  1 4 

ESTRADA   3 3 

BUEIRO 2   2 

LOCAL TRABALHO 1   1 

POSTO GASOLINA   1 1 

TOTAL 108 8 53 169 

 

As próximas duas tabelas desenham o perfil dos assassinos: como 

infelizmente nem sempre as notícias divulgadas na mídia não dão muitos detalhes 

sobre os criminosos, temos de nos concentrar na idade e profissão dos 

delinqüentes:  

 

 

IDADE DO ASSASSINOS 
 

IDADE TOTAL 

14-17 10 

18-20 8 

21-25 24 

26-32 10 

33-39 3 

40-49 1 

S/IDENT. 123 

TOTAL 179 

 

 

PROFISSÃO DO ASSASSINOS 
 

PROFISSÃO TOTAL 

PROF. DO SEXO 5 

CLIENTE 4 

PORTEIRO 4 

G. DE EXTERMÍNIO 3 

POLICIAL 3 

DESOCUPADO 3 

PEDREIRO 2 

MODELO 2 

SEGURANÇA 2 

EX-PRESIDIÁRIO 2 

BALCONISTA 1 

CAFETINA 1 

CAMINHONEIRO 1 

F. PÚBLICO 1 



FRENTISTA 1 

COMERCIANTE 1 

ENGENHEIRO 1 

ESTUDANTE 1 

GARÇOM 1 

MOTORISTA 1 

PADEIRO 1 

PESCADOR 1 

S/PROFISSÃO 1 

VENDEDOR 1 

PINTOR 1 

S/IDENTIFICAÇÃO 124 

TOTAL 169 

 

 

 

Essas tabelas devem ser adaptadas de acordo com a realidade local, 

tornando algumas mais detalhadas, simplificando outras, alterando eventualmente 

as diferentes classificações, acrescentando novas tabelas se os dados permitirem 

sua ampliação, conferindo sempre para que não haja contradição nem erro nas 

somas totais e porcentagens.  

Cada uma destas tabelas deve merecer algum comentário ou interpretação, 

demonstrando quais os extremos (qual a menor idade e a mais avançada; maior 

incidência de vítimas em certas profissões; uso mais freqüente de armas de fogo, 

etc), salientando-se que regularidades são mais significativas, como explicar certas 

tendências, etc. No fundo, o que desejamos com estas descrições, tabelas e 

classificações, é dispor de dados objetivos que nos permitam diagnosticar as 

causas da intolerância homofóbica, além de identificar o que desperta em certos 

indivíduos impulsos homicidas tão cruéis, oferecendo-nos meios para a 

erradicação desses crimes hediondos. É evidente que a cooperação de um 

profissional em Ciências Sociais e Estatística pode ser muito útil no fornecimento 

de  interpretações mais adequadas e interessantes dessas tabelas do que as 

opiniões de um simples amador.  

A finalidade destas tabelas é permitir-nos a construção de uma tipologia dos 

crimes homofóbicos. Consideramos fundamental reconstituir a causa operandi dos 

delinqüentes, isto é, como os assassinos costumam agir para assassinar os 

homossexuais, quais as armas utilizadas, os dias, horas e locais de maior 



freqüência de homicídios. Particular atenção deve ser dada na reconstituição do 

perfil típico das vítimas: quais as categorias mais vulneráveis, que tipo de condutas 

e aspectos da subcultura homossexual local predispõem os gays, travestis e 

lésbicas a situações de maior exposição à homicídios, que contactos com 

potenciais assassinos oferecem maior risco, etc. Tais indagações e conclusões 

têm como finalidade chegar a um padrão típico do crime homofóbico, divulgando 

na mídia e junto à própria comunidade homossexual a fim de que os grupos mais 

próximos à situação típica de violência evite situações de risco. 

Insistimos: o ideal é que se procure a colaboração de algum especialista em 

estatística e de um sociólogo, antropólogo ou psicólogo para auxiliar nesta análise 

– se possível, comparando com as tendências dos anos anteriores e com o 

observado em outras regiões ou países. Pirâmides, curvas e demais recursos 

gráficos ajudam sempre a entender melhor a evolução desses crimes, devendo 

portanto ser incorporados no texto logo após a explicação das tabelas. 

Toda atenção e extremo cuidado devem ser tomados na redação e correção 

final do relatório, pois erros na contagem dos assassinatos, duplicidade de nomes, 

tabelas incompletas, porcentagens erradas podem prejudicar a credibilidade do 

dossiê  e lançar por terra meses e meses de trabalho. Como diz um sábio ditado 

acadêmico: “o autor é o pior revisor”. Desta forma, é conveniente que antes de 

imprimir e divulgar a versão final desta obra, passá-la de preferência a alguém de 

nível universitário capaz de realizar rigorosa revisão.  

 Até agora temos discutido quase exclusivamente sobre a coleta, 

sistematização e interpretação dos assassinatos de homossexuais. Contudo, como 

temos salientado ao longo deste Manual, os homicídios são o ponto culminante de 

uma escalada de intolerância homofóbica, que vai desde a omissão ou recusa de 

interação social com gays, lésbicas e travestis, incluindo manifestações mais 

graves de preconceito e violência anti-homossexual. Cremos ser este  o momento 

mais adequado para tratar da segunda parte do dossiê  anual, relativo às violações 

dos direitos humanos. 

Como dissemos, a homofobia se manifesta num crescente ou continuum, 

que inclui desde manifestações de preconceito verbal, insultos, passando por 

discriminações e atos contrários à liberdade dos homossexuais, incluindo 

ameaças, chantagens e golpes, até chegar a agressões físicas leves ou violentas, 

às mais graves redundando na morte da vítima. Até agora tratamos notadamente 



da forma extrema de homofobia, que são os assassinatos. Mas as outras 

manifestações homofóbicas constituem igualmente ilícitos, e enquanto delitos 

criminais, devem igualmente ser documentadas, divulgadas e punidas de acordo 

com a lei, pois simples insultos ou declarações homofóbicas servem de 

combustível e de justificativa ideológica para manifestações homofóbicas mais 

virulentas.  

Destarte, deve ser igualmente preocupação prioritária de todo grupo 

homossexual, ou de direitos humanos, coletar informação não apenas de 

homicídios, mas de todas as demais manifestações homofóbicas, incluindo-as de 

forma organizada como parte substantiva deste Relatório Anual de crimes contra 

homossexuais. Cada grupo decidirá a ordem da apresentação desses dados. O  

GGB tem optado por começar pelas violações dos direitos humanos, concluindo 

com os assassinatos. Em recente tradução de nosso último relatório, na versão 

norte-americana, optou-se por iniciar pelos assassinatos, alegando-se causarem 

maior impacto no leitor.  

A coleta, organização do arquivo e sistematização das violações dos direitos 

humanos dos homossexuais segue exatamente a mesma sistemática relativa  à 

preparação do dossiê  anual dos crimes homofóbicos. Por meio de notícias de 

jornal, tv, internet, cartas e informação oral organizam-se os documentos em 

pastas, por ordem cronológica ou temática, seguindo-se sempre o mesmo rigor na 

indicação precisa das fontes. Em seguida passa-se à elaboração do resumo de 

cada ocorrência, descrevendo-se telegraficamente os dados básicos sobre a 

vítima, a discriminação sofrida, o local e data, eventualmente as frases ou insultos 

homofóbicos, as conseqüências do ocorrido, completando sempre com a indicação 

precisa da fonte e data – exatamente igual à forma de documentação dos 

assassinatos.  

Transcrevemos abaixo alguns exemplos desses resumos que certamente 

auxiliarão a melhor compreensão do leitor de como realizar essa tarefa, sugerindo 

que tais discriminações sejam agrupadas a partir dos seguintes temas:  

1. Agressões e Torturas 
2. Ameaças e Golpes 
3. Discriminação em Órgãos e por Autoridades  

Governamentais 
4. Discriminação Econômica, contra a Livre  

Movimentação, Privacidade e Trabalho 
5. Discriminação Familiar, Escolar, Científica  e  Religiosa 



6. Difamação e Discriminação na Mídia 
7. Insulto e Preconceito Anti-Homossexual 
8. Lesbofobia: Violência anti-Lésbica 
9. Travestifobia 

  

 

GAY ESPANCADO POR VIZINHO EM MANAUS 
O homossexual Mário Augusto M.Silva, 38, morador no Bairro João Paulo, 
denunciou que seu vizinho Antônio F. Lima, depois de freqüentes ameaças e 
insultos com termos chulos, agrediu-o com uma ripa, tendo registrado queixa na 
14a DP. [Diário do Amazonas, 2-6-99] 
 

GAY É AMARRADO E RECEBE MARTELADAS NA CABEÇA EM SP 
O gerente Carlos Alberto Ximenes, 32, foi amarrado em seu apartamento em 
Pirituba  e levou várias marteladas na cabeça, sendo autor desta violência Cláudio 
Cândido, 27, que foi preso a seguir. [Notícias Populares; Agora São Paulo, 13-7-
99] 
 

POLICIAS ESPANCAM GAYS EM FESTA DE IEMANJÁ NA BAHIA 
Nas proximidades da Barraca Três Marias, na festa do Rio Vermelho, Salvador, 
policiais agrediram alguns gays e travestis, insultando com palavrões e distribuindo 
tapas entre os presentes. [Fonte: Denúncia na Reunião do GGB, 2-2-99] 
 

GANGUE DE MICHÊS EM SP 
Segundo o Delegado Gastão Luppi, há um grupo de michês no Parque Trianon de 
SP que costumam ameaçar e seqüestrar gays, obrigando-os a tirar dinheiro em 
caixas eletrônicos. Alguns deles são suspeitos de terem assassinado um estilista. 
[Notícias Populares, 3-2-99] 
 

MINISTÉRIO DA CULTURA DISCRIMINA FILME DE AUTOR GAY 
O Filme O Viajante, de Paulo Cezar Saraceni, baseado no romance de Lúcio 
Cardoso (+1968) ficou fora da lista dos contemplados com o Prêmio Resgate, do 
Ministério da Cultura, “porque três jurados disseram que Lúcio Cardoso era gay”. 
[Jornal do Brasil, 11-6-99] 
 

PASTOR CONDENA DIREITOS CIVIS DAS LÉSBICAS NO RGS 
O pastor e deputado Manoel Maria dos Santos, da Igreja Quadrangular, pediu a 
revisão da decisão da 8a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS, que 
concedeu status  de casal, na separação de duas lésbicas. "A decisão contraria as 
leis de Deus. Estes relacionamentos são contrários à natureza humana e são anti-
naturais." [Jornal de Brasília, 30-6-99] 
 

JORNAL E TV DISCRIMINAM GRUPO GAY DE ALAGOAS 
O Grupo Gay de Alagoas denunciou junto ao Conselho Estadual de Direitos 
Humanos que na TV Alagoas, no programa Boletim de Ocorrência e no Plantão de 
Polícia da Rádio Gazeta, foram feitos comentários preconceituosos contra a 



entidade, instigando  a população contra os defensores dos direitos humanos dos 
homossexuais. [Gazeta de Alagoas, 15-8-99] 
 
JUIZ DE FUTEBOL GAY É DISCRIMINADO 
“Ele é viado. Não fosse por isso, até seria um bom sujeito”, declarou Eurico 
Miranda sobre Armando Marques, em entrevista à ESPN. [Diário Popular, SP, 28-
9-99]  
 
LÉSBICA ESPANCADA PELO MARIDO  
Jovem de 21 anos foi espancada pelo marido ao pedir o divórcio por estar 
apaixonada por outra mulher. A dona-de-casa registrou queixa. Foi expulsa de 
casa com a roupa do corpo e teve que disputar na Justiça a guarda do filho. "Meu 
ex-marido dizia que nunca ia deixar meu filho com uma sapatão" – conta ela, que 
finalmente ganhou a guarda da criança. [Globo online, 18-1-2-99] 
 

TRAVESTI É BALEADO EM ARACAJU 
O travesti José Paulo dos Santos, 24, quando fazia pista na Avenida Ivo do Prado, 
Aracaju, foi baleado na perna esquerda ao comunicar ao cliente R.C.L, 37, 
vigilante, que não tinha camisinha.  [Jornal da Manhã, 18-2-99] 
 

 As declarações mais graves e cruéis de homofobia, sobretudo quando 

proferidas por autoridades ou personalidades nacionais costumam provocar 

repulsa na mídia e entre entidades defensoras dos direitos humanos, daí ser 

estratégico citar algumas “pérolas da homofobia” logo na introdução do dossiê, 

com destaques aos mais negativos registrados naquele ano e que por sua 

altíssima intolerância, estimulam e legitimam as demais expressões 

discriminatórias, incluindo atentados, tortura e os próprios assassinatos de 

homossexuais. 

Terminada a redação final do dossiê, passamos a sua etapa final: a 

impressão, cuja qualidade gráfica e quantidade de exemplares será definida por 

cada grupo, levando-se em conta os recursos materiais disponíveis e o público que 

se pretende atingir com tal obra.  

Em se tratando do relatório de um grupo estadual, cujos assassinatos variam 

de menos de uma até duas dezenas de casos anuais, e cujos registros de violação 

de direitos humanos via de regra não ultrapassam os mesmos números de 

homicídios, um pequeno boletim em tamanho meio-ofício, com 20 a 30 páginas 

será suficiente para incluir todo o relatório final.  

Em se tratando de relatórios nacionais, englobando todos os estados, deve-

se contar com aproximadamente uma centena de páginas – em ambos casos, 

havendo recursos suficientes, causa sempre maior impacto a inclusão de algumas 



fotos mais realistas das vítimas e eventualmente dos assassinos – fotos que 

devem ser devidamente identificadas e dado crédito ao autor. O título do dossiê e 

sua capa devem ser cuidadosamente planejados por um técnico em arte final, pois 

facilitam sua divulgação na mídia, despertando curiosidade entre os leitores.  

A quantidade do dossiê a ser impressa vai depender das condições de 

divulgação disponíveis pelo próprio grupo. Para um estado pequeno, cujo relatório 

não passou de 20/30 páginas, talvez cem cópias sejas suficientes, sendo 

eventualmente mais barato e funcional sua reprodução em fotocópia do tipo Xerox 

encadernado. No caso do dossiê nacional elaborado pelo GGB, temos editado mil 

a dois mil exemplares, número que tem se mostrado suficiente para atingir os 

objetivos previstos para sua ampla divulgação. 

Tanto em se tratando de relatórios estaduais como nacionais, é primordial 

que se defina a lista das instituições e personalidades às quais deverá ser enviado, 

assunto que detalharemos no capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6. Divulgação 

 

“Não se acende uma luz para colocá-la debaixo da cama, mas sim no alto 

para que ilumine a todos que estão em casa…”  diz um sábio ditado antigo. Este 

deve ser o objetivo deste trabalho: após tantos meses de coleta de informações, 

arquivamento de recortes de jornal, interpretação e redação do relatório de 

conclusão, chegamos finalmente à parte que dá mais satisfação – a divulgação do 

dossiê. 

Dispondo da versão impressa do relatório em mãos, os autores do mesmo 

assim como todos os membros do grupo devem lê-lo  cuidadosamente, anotando e 

corrigindo pequenos erros que tenham escapado dos revisores. Sobretudo os 

autores do dossiê e dirigentes do grupo homossexual devem memorizar os 

principais números e tendências aí revelados a fim de responder com exatidão e 

segurança quando entrevistados por repórteres ou precisarem falar sobre tais 

crimes. 

É primordial organizar criteriosamente uma lista e mala-direta com todas as 

entidades e personalidades que julgamos ser importante que tomem conhecimento 

e possam colaborar com a erradicação dos crimes e discriminações homofóbicas. 

Nunca é demais lembrar que correspondências bem endereçadas, com o 

nome certo e o cargo dos destinatários atingem mais diretamente seu alvo, pois 

correm menos risco de se perderem ou ficarem engavetadas sem atingir seu 

objetivo final. Eis uma sugestão de destinatários ideais para enviar o dossiê, que 

cada grupo ampliará de acordo com sua própria realidade e recursos: 

 Autoridades Governamentais do próprio Estado e Federais: Secretários de  

Segurança Pública, Direitos Humanos e Cidadania; Varas crimes do Fórum; 

Comandantes da Polícia Civil e Militar; Titulares das  Delegacias de Homicídio 

e demais delegacias locais; Governador e Vice Governador;  Prefeito e Vice 

Prefeito; Deputados Estaduais; Senadores e Deputados  Federais do Estado;  

Vereadores locais; Presidente e Vice Presidente da República; Ministro da 

Justiça; Secretaria Nacional de Direitos Humanos, etc 



 Entidades de Direitos Humanos: todos os grupos de gays, lésbicas e travestis; 

às principais ONGs locais e nacionais de Direitos Humanos e Aids; Comissões 

de Direitos Humanos da OAB, Câmara Municipal e Assembléia Legislativa; 

Anistia Internacional; Movimento Nacional de Direitos Humanos; principais 

entidades do Movimento estadual e nacional de mulheres, negros e índios, etc 

 Entidades Culturais: Bibliotecas Públicas Municipais e Estaduais; Biblioteca 

Central e Bibliotecas das Faculdades de Direito das diferentes universidades 

locais; Biblioteca Nacional (RJ);  Biblioteca do Congresso Nacional; Arquivo 

Anarquista da Unicamp (centro de documentação homossexual), etc. 

 

Em se tratando de Relatórios Nacionais, como o atualmente realizado todos 

os anos pelo GGB e pela Comisión Ciudadana conra Crimines de Odio por 

Homofobia  do México, convém incluir na mala direta a ILGA (International Lesbian 

and Gay Association), IGLRHC (International Gay and Lesbian Human Rights 

Comission), a Labadie Collection (que reúne um dos maiores acervos de 

publicações gays da América Latina), e outras entidades internacionais de Direitos 

Humanos, além  das Embaixadas de diferentes nações com representação no 

país.  

Sempre que enviar o dossiê, é aconselhável imprimir igualmente uma carta 

padrão em que se apresente o conteúdo do trabalho, seu objetivo, solicitando ao 

destinatário que também participe desta luta, enviando informações sobre novos 

casos de assassinatos ou violação dos direitos humanos dos homossexuais e, se 

possível, fazendo algum depósito na conta bancária do grupo para garantir a 

impressão do relatório do próximo ano. É indicado  incluir sempre junto à ficha 

catalográfica do dossiê , ou ao lado do endereço da entidade responsável, o nome 

do Banco e da conta do grupo, solicitando doações para a impressão do próximo 

relatório. Incluir também, no mesmo espaço, a seguinte observação: "Vendas pelo 

reembolso postal". 

É vital conseguir financiamento junto ao Ministério da Justiça e fundações no 

exterior a fim de subsidiar as despesas com a coleta sistemática e divulgação dos 

crimes homofóbicos, assim como para pagar a assinatura de clipping com 

informação de toda a mídia nacional sobre assassinatos e violações de direitos 

humanos dos homossexuais.  



Tão logo o dossiê  esteja impresso, dois dias antes de seu envio pelo 

correio para as entidades e personalidades acima sugeridas, deve-se convocar 

uma coletiva para a imprensa e televisão a fim de fazer sua divulgação. Esta 

coletiva é de suma importância pois será a oportunidade de fazer com que 

milhares, milhões de leitores de jornal e telespectadores tomem conhecimento de 

uma realidade cruel e sanguinária que muitos ignoram.  

Deve-se, para tanto, elaborar um release  de uma página, com o resumo 

dos principais temas do relatório, o número total dos assassinatos, a causa mortis 

desses crimes, as cidades ou bairros onde mais ocorreram, assim como alguns 

dados sobre os assassinos, as delegacias que investigaram , etc. Os jornalistas 

costumam sugerir como melhor horário para coletiva para a imprensa as 10h  da 

manhã ou 4h da tarde, de preferência em local central, sempre com o telefone dos 

responsáveis caso sejam  necessárias informações complementares. Os releases 

devem ser enviados por fax, e-mail ou entregues pessoalmente nas redações dos 

jornais e televisões com um dia de antecedência, sugerindo-se telefonar uma ou 

duas horas antes do evento a fim de insistir e confirmar com o chefe de 

reportagem ou pauteiro a presença de repórter na coletiva. Convém que o grupo 

disponha da lista mais completa possível dos e-mails de todos os jornais e 

agências de notícia no país e exterior, pois através da internet consegue-se 

divulgar tais notícias com a agilidade máxima e com o mínimo de custos. Deve-se 

igualmente providenciar uma versão de release, em inglês, para enviar aos jornais 

e agências estrangeiras. 

Meia hora antes do horário da coletiva, os responsáveis pelo relatório e o 

maior número possível de membros do grupo devem estar no local à espera dos 

jornalistas, reservando uma boa quantidade dos relatórios para serem distribuídos 

e fotografados ou filmados, além de cópias dos releases  para oferecer a algum 

jornalista que não tenha recebido previamente. Se a coletiva se realizar na sede da 

entidade, sugere-se a montagem de um cenário a fim de servir de imagem para os 

fotógrafos ou televisão, afixando-se cartazes sobre crimes homofóbicos, direitos 

humanos dos homossexuais e algumas matérias mais chocantes dos crimes 

divulgados na publicação.   

Cada grupo decidirá qual a data mais adequada para a divulgação do 

relatório anual na mídia: uma data significativa seria 10 de dezembro, Dia dos 

Direitos Humanos, embora apresente o inconveniente de ter de transferir para o 



relatório do ano seguinte os crimes eventualmente ocorridos no próprio mês de 

dezembro. Como dissemos acima, o GGB tem divulgado seu livro-relatório em 

fevereiro, a data mais viável para concluir a análise dos crimes ocorridos até 

dezembro do ano anterior. 

Tanto o release, quanto o próprio relatório, devem ser disponibilizados na 

home page do grupo caso já a possua. Outra sugestão é divulgar ao menos o 

release/resumo para todas as listas de grupos homossexuais e de direitos 

humanos, incluindo sempre no final o pedido para que enviem informações 

complementares para o próximo relatório. 

 

7. Mobilização Política 

 

Todo o enorme trabalho na realização da pesquisa sobre violação dos 

direitos humanos e assassinatos homofóbicos, sua sistematização, gastos com a 

publicação dos resultados e divulgação na mídia e entre as autoridades, tudo isto 

tem um único objetivo: a erradicação destes bárbaros crimes homofóbicos que 

ceifam a vida de milhares de jovens e adultos, mulheres e homens, condenados à 

morte por terem praticado um único “crime”: amar pessoas do mesmo sexo. 

Assim sendo, a finalidade última da realização de todo este trabalho é 

documentar esta verdadeira guerra anti-homossexual capitaneada pela sociedade 

heterossexista – um crime mortal a cada dois dias! Seu fim é  mobilizar os próprios 

interessados – gays, travestis, transexuais e lésbicas –, assim como a sociedade 

em geral, a fim de erradicar condutas tão hediondas. A mobilização política, 

portanto, é passo fundamental para o êxito de nosso projeto na construção de uma 

nova sociedade onde as discriminações e homicídios homofóbicos se tornem 

peças do museu dos horrores. 

Portanto, tendo o dossiê  em mãos, além da ampla  divulgação junto à mídia 

e às autoridades e grupos específicos, visualizamos quatro medidas básicas na 

maximização de seu desdobramento político: 

 

 contactos com autoridades ligadas à área da segurança pública e direitos 

humanos;  

 acompanhamento do inquérito e processo nas instâncias policiais e 

judiciais;  



 mobilização dos familiares das vítimas;  

 produção de material informativo e preventivo. 

 
Um primeiro momento da mobilização política contra crimes homofóbicos é a 

pressão junto ao poder público e à sociedade civil, a fim de investigar, processar e 

punir exemplarmente os criminosos, evitando assim que a impunidade, hoje tão 

generalizada, sirva de estímulo à prática de novos homicídios. Como disse um 

Secretário de Segurança Pública de São Paulo, "assassinato de homossexual é 

contagioso. Se esses crimes não são reprimidos imediatamente, podem se 

transformar em epidemia." 7 

Nesse sentido, além do envio sistemático e dirigido do dossiê a todas aquelas 

supracitadas autoridades civis e militares, do executivo, legislativo e judiciário, 

convém marcar audiência com os respectivos titulares a fim de discutir e propor 

medidas concretas com vistas a diminuir e erradicar tal violência.  

Para tanto, é fundamental que além do próprio dossiê, os dirigentes do grupo 

homossexual ou de entidades de direitos humanos que coordenam este trabalho, 

assim como os responsáveis pela elaboração do dossiê, levem consigo diversos 

exemplares, na entrevista com as diferentes autoridades, além de uma 

“Representação” de uma ou duas páginas com as principais reivindicações e 

sugestões com vistas a debelar tais crimes. No final deste Manual, em anexo, 

estão arroladas algumas propostas da Secretaria de Direitos Humanos da ABGLT 

que podem servir de inspiração para a elaboração da “Representação”, embora 

cada grupo regional tenha certamente medidas específicas a propor.  

Insistimos: nunca se deve ir a uma entrevista com o Secretário de Segurança 

Pública ou Comandante do Policia Militar, ou outra autoridade governamental, sem 

ter uma lista clara e precisa de sugestões e reivindicações viáveis que devem ser 

discutidas com a autoridade, estabelecidos prazos e cobrada sua concretização 

algumas semanas depois.  

Cada grupo organizará sua lista de autoridades mais estratégicas a quem 

visitar e cobrar medidas efetivas de maior proteção e segurança da “comunidade 

homossexual”, assim como a apuração dos crimes e julgamento  dos criminosos.  

                                            
7
 E.Muyaert, 1986, in Boletim do GGB, n.33, ano XVII, Jan/Fev. 1997, p.12. 



Devem ser visitados obrigatoriamente quando menos os Delegados Titulares 

de Homicídio  das demais Delegacias onde foram registrados crimes homofóbicos; 

o Secretário de Segurança Pública e de Direitos Humanos; os Juizes das Varas 

Crimes e Presidentes das Comissões de Direitos Humanos da Câmara, 

Assembléia e OAB. O contacto com o Governador e Prefeito pode ser 

politicamente muito significativo na medida em que ajudam a pressionar as 

autoridades do segundo escalão para que recebam em audiência os líderes 

homossexuais e para que ponham em prática com urgência as medidas sugeridas 

na referida “Representação”.  

Nunca é demais recordar que qualquer uma dessas atividades do grupo  

devem ser previamente divulgadas através de release na mídia local, pois no caso 

de tais contactos políticos virem a ser publicados nos periódicos, funcionam como 

força de pressão junto às autoridades governamentais.  

É igualmente importante a organização de uma pasta com recortes de jornais 

contendo tudo o que foi publicado relativamente a esta campanha, pois no 

momento destas entrevistas com as autoridades, tal book serve para mostrar-lhes 

a seriedade do trabalho e o quanto a mídia tem se interessado pelo assunto. Deve-

se também levar a pasta original dos assassinatos, com as fotografias mais 

chocantes eventualmente conseguidas no IML, pois causam grande impacto nas 

autoridades, beneficiando nossos objetivos.  

Já referimos à importância de se organizar um fichário a fim de facilitar o 

acompanhamento sobre a situação dos inquéritos e julgamento nos respectivos 

órgãos públicos, telefonando e realizando visitas às Delegacias e ao Fórum para 

pressionar aqueles casos que nos parecem vir recebendo menor atenção. Outra 

forma de pressionar tais autoridades é enviar freqüentes  cartas cobrando rapidez 

no processo e severidade na punição dos culpados – cartas que podem causar 

maior pressão se forem  divulgadas nos jornais locais. Tal pressão tem como 

objetivo, repetimos, não só a apuração e rapidez no julgamento dos criminosos 

como estimular o poder público na implantação de medidas governamentais de 

curto, médio e longo alcance a fim de erradicar crimes homofóbicos, incluindo a 

criação de um serviço telefônico de disque denúncia homossexual, a coleta 

sistemática de estatísticas sobre crimes homofóbicos, a capacitação de policiais no 

trato da comunidade GLS, etc.  



O contacto com os parentes da vítima a fim de obter seu apoio na pressão 

junto às autoridades deve sempre ser priorizado pelos ativistas do grupo 

homossexual ou de direitos humanos, muito embora lastimavelmente, famílias há 

que por vergonha e homofobia internalizada, prefiram negar a homossexualidade 

dos filhos, recusando-se a participar desta corrente defensora dos direitos 

humanos.  

Logo que um homossexual foi assassinado, é importantíssimo entrar 

imediatamente em contacto com sua família, hipotecando nossa total 

solidariedade, informando sobre os objetivos do grupo e nossa experiência em 

pressionar o poder público para prender e julgar o autor de tanto sofrimento.  

Em se tratando de travestis, coloca-se ainda o problema da identificação civil 

da vítima, pois muitas travestis não possuindo documentos, nem se conhecendo a 

residência de seus familiares, correm o risco de ser enterradas como indigentes. 

Nestes casos, deve-se realizar rápida investigação junto às demais travestis que 

conheciam a vítima a fim de tentar localizar algum parente que se encarregue dos 

trâmites do enterro.  

Obtida a boa intenção dos pais, irmãos ou parentes da vítima de trabalhar em 

parceria com o grupo homossexual, devem-se estreitar os laços de comunicação, 

escolhendo-se um dos membros mais comprometidos como canal principal de 

contacto, telefonando de vez em quando, informando sempre, com antecedência, 

o horário das sessões de audiência e julgamento, encarregando-o de por conta 

própria, igualmente acompanhar pari passu o andamento do processo.  

Sempre que houver a presença da imprensa e televisão em qualquer 

atividade ligada a estes assassinatos, é fundamental que ao menos algum membro 

da família se faça presente e seja entrevistado para relatar todo o sofrimento dos 

familiares pela perda de seu parente querido: tais depoimentos provocam grande 

empatia popular no apoio a nossa causa.  

Importantíssima também é a presença de familiares e amigos da vítima em 

todas as sessões do fórum, pois servem de contraponto face à encenação 

orquestrada por advogados astutos, que conseguem mudar a imagem de 

assassinos perigosos e frios, em vítimas indefesas e humildes que declaram ter 

matado o perverso homossexual a fim de se defenderem contra seu pecaminoso 

assédio sexual. A imagem verdadeira e pungente da mãe da vítima ou de seus 



parentes mais próximos fala por si, desmascarando a tão comum tentativa 

homofóbica de transformar o réu em vítima.  

Outra estratégia de mobilização política contra crimes homofóbicos é divulgar  

depoimentos de homossexuais que foram vítimas de agressões, escapando por 

pouco de serem assassinados. Revelar o modo de agir dos agressores e a reação 

da vítima pode fornecer pistas e alertar os próprios gays de como evitarem ser as 

próximas vítimas.  

Um recurso não menos importante, embora dificultoso, nesta campanha para 

erradicar a criminalidade homofóbica é tentar entrevistar os próprios assassinos na 

casa de detenção. Tal contacto no mais das vezes é inviabilizado pela hostilidade 

do réu vis a vis  em relação aqueles que defendem  os direitos humanos de suas 

vítimas: mais de uma vez assassinos de homossexuais chegaram a prometer 

vingança contra os líderes do Grupo Gay da Bahia, por termos pressionado e 

auxiliado a polícia e a justiça na sua prisão e julgamento. 

Caso se tenha acesso a tais presidiários, uma entrevista, de preferência 

gravada ou filmada, pode ser extremamente útil para melhor se conhecer os 

subterrâneos da alma de um caso extremo e protótipo da homofobia, seus 

argumentos de acusação e defesa. A discussão dessa entrevista com 

especialistas multidisciplinares da área da Psicologia  e Sociologia  pode ser de 

extrema utilidade para se propor soluções a este grave problema, norteando-se 

pelo mais estrito profissionalismo, ética e eficiência.  

Temos demonstrado ao longo destas páginas que para diminuir e erradicar 

os crimes homofóbicos faz-se necessário a conjugação de pelo menos três 

estratégias principais: a mudança de mentalidade da sociedade em geral, 

sobretudo das novas gerações, a fim de que, através da educação sexual, 

aprendam a conviver e respeitar a diversidade sexual, desenvolvendo sentimentos 

de tolerância face aos grupos diferenciados; o empenho das autoridades 

governamentais aprovando leis que garantam a cidadania plena das minorias 

sexuais, investigando e punindo exemplarmente os autores de discriminações e 

crimes homofóbicos; e finalmente, a mobilização dos próprios homossexuais, 

assumindo-se e afirmando sua identidade, evitando situações de risco e 

denunciando qualquer tipo de discriminação, ameaça ou violência homofóbicas. 

Nesse sentido, com vistas a mobilizar de forma mais eficiente os diferentes 

subgrupos que compõem a comunidade homossexual local, consideramos da 



maior importância a produção de materiais específicos que transmitam 

informações práticas e eficazes de como evitar, reagir e escapar ileso à violência  

homofóbica. Esta é a quarta medida básica que propomos na maximização do 

desdobramento político tendo o dossiê de crimes homofóbicos como propulsor. 

Em anexo incluímos um capítulo do Manual de Sobrevivência Homossexual, 

que deverá ser adaptado para cada realidade regional específica, e cuja 

distribuição junto à população homossexual poderá reduzir significativamente os 

crimes homofóbicos.  

Outra solução importante para se erradicar os crimes homofóbicos é realizar 

de quando em vez  grupos de discussão, work-shops, palestras e debates tendo 

como tema a segurança individual e a evitação de violência anti-homossexual. 

Cartazes e folhetos devem ser distribuídos nas áreas mais freqüentadas da cena 

gay, indicando quais os locais de pegação e engate que oferecem maior risco de 

violência. Fotos de conhecidos e contumazes agressores ou exploradores de gays 

e de assassinos foragidos devem igualmente ser distribuídas e afixadas nos locais 

de maior visibilidade, como forma de evitar futuras vítimas, sempre com o telefone 

e endereço do grupo gay ou de direitos humanos, a fim de receber denúncia de 

novos casos de agressão, extorsão ou violência anti-homossexual.  

Este material educativo e instrucional deve visar não só a autodefesa e 

reforço da cidadania dos gays, travestis e lésbicas, mas também a sociedade 

global, sensibilizando a todos para apoiar os direitos humanos e cidadania dos 

homossexuais. Os donos e gerentes das pensões e motéis mais freqüentados por 

casais do mesmo sexo devem igualmente ser advertidos para precaver-se a fim de 

que seus estabelecimentos comerciais não sejam palco de assassinatos, exigindo 

documentação dos freqüentadores, dirigindo-se ao quarto no caso de se ouvir  

algum grito ou conduta suspeita, chamando a polícia quando houver agressões ou 

qualquer violência anti-homossexual.  

Por meio das tabelas anuais do dossiê temos o perfil das categorias de 

homossexuais mais expostas a crimes homofóbicos, assim como o modus 

operandi  mais praticado pelos delinqüentes: com base em tais dados, o grupo 

homossexual deve concentrar sua preocupação especialmente em alertar e 

transmitir a essas categorias mais vulneráveis, como evitar situações de risco e 

sobreviver face a esta verdadeira guerra que já dizimou tantos e tantos 



cabeleireiros, profissionais do sexo – os dois grupos mais vitimizados no Brasil 

pelos crimes homofóbicos. 

Ainda com o intuito de dar maior visibilidade pública à gravidade da 

homofobia e sensibilizar a população em geral para que desenvolva sentimentos 

de solidariedade com a população homossexual, uma outra medida pode ser 

implementada: a realização de atos públicos e manifestações em frente ao Fórum 

ou às Delegacias por ocasião da prisão ou julgamento de assassinos de gays, 

travestis ou lésbicas. Meia dúzia de pessoas segurando uma ou duas faixas e 

cartazes com palavras de ordem clamando por justiça, denunciando a violência 

anti-homossexual já são suficientes para chamar a atenção das autoridades e dar 

boas fotos para os jornais e televisões, contribuindo para conferir respeitabilidade 

ao movimento homossexual e pressionar favoravelmente por nossa causa. A 

realização de missa de sétimo dia, a concentração de ativistas com velas acesas 

no local do crime, com participação dos familiares da vítima e simpatizantes de 

outras ONGs também são estratagemas que dão visibilidade e reforçam nossa luta 

pelos direitos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

À guisa de conclusão 

 

Os crimes de ódio não são necessariamente casualidades, ocorrências 

inevitáveis ou incontroláveis. Há evidências sociológicas que a sociedade pode 

intervir para reduzir e prevenir muitas formas de violência, especialmente entre 

jovens, inclusive a violência motivada por ódio que ameaça mortalmente e intimida 

diversas minorias sociais. 

Crimes de ódio são ataques violentos contra pessoas, propriedades ou 

organizações motivados pelo  fato  de pertencerem ou serem identificados a tais 

grupos. Respeitáveis  pesquisas científicas internacionais sobre a natureza geral 

dos crimes motivados  pelo ódio contra a raça, religião, etnia, orientação sexual, 

gênero ou contra deficientes físicos revelam que via de regra, 30% dos crimes de 

ódio são atos de vandalismo contra propriedades e 70% ataques contra pessoas, 

indo da ameaça e assaltos, aos espancamentos, raptos e assassinatos.  

Tais crimes violentam não apenas fisicamente as pessoas, mas provocam 

graves lesões em sua identidade. Pesquisas revelam que somente 5% destes 

crimes são cometidos por grupos neonazistas e skinheads, sendo que a grande 

maioria dos autores de crimes de ódio são pessoas jovens, muitas vezes sob 

efeito de álcool ou drogas, que não consideram errado agredir aos membros das 

minorias sociais por considerarem as pessoas diferentes como traidores que 

merecem ser agredidos. 

Os crimes de ódio são perpetrados como uma espécie de mensagem: ao 

agredir a vítima o ofensor está enviando um recado aos membros daquele  

determinado grupo que eles não são bem-vindos  naquele local em particular: no 

bairro, na escola, no local de trabalho, numa praça, etc.  

Pesquisas revelam que o crime de ódio mais tolerado socialmente pelos 

jovens e provavelmente o mais praticado é contra as minorias sexuais. Tais crimes 

homofóbicos se baseiam em quatro justificativas: a idéia que a homossexualidade 



é imoral e que espancando ou matando os gays está-se limpando a sociedade 

deste mal; os jovens que espancam gays sentem-se valorizados em seu 

machismo e na demonstração que têm força e poder; espancar gays pode servir 

como comprovação da própria heterossexualidade para os colegas; alguns 

justificam que os gays são predadores e ao agredi-los os jovens estão se 

prevenindo de possível assédio sexual.  

Gays e lésbicas sofrem mais sérios efeitos psicológicos quando vítimas de 

crimes de ódio do que de crimes comuns. Neste caso, é ainda mais intensa a 

associação entre vulnerabilidade e orientação sexual. Por isto que a sexualidade é 

parte tão importante na construção da identidade existencial dos homossexuais. 8 

Que este  Manual  de Coleta de Informações, Sistematização e Mobilização 

Política Contra Crimes Homofóbicos cumpra sua missão: documentar esta faceta 

tão cruel da intolerância a fim de sensibilizar a todos na construção de uma 

sociedade mais fraterna e solidária, onde a orientação sexual seja respeitada 

como um direito humano fundamental.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
8
 Texto traduzido e adaptado a partir do artigo Hate Crimes Today: An Age-old Foe 

in Modern Dress. American Psychological Association, 1998. 



 

 

 

 

ANEXOS 

 

 Ações Governamentais em Defesa dos Direitos Humanos dos 
Homossexuais 

 
Propostas da Secretaria de Direitos Humanos da  Associação Brasileira de 

Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) 
 
 

I. Ações Governamentais a curto prazo 
 

 Adotar mecanismos de coleta e divulgação de informações sobre a situação 
sócio-demográfica dos homossexuais e o problema da violência anti-
homossexual; 

 Proteger os homossexuais contra agressões e divulgação de idéias 
discriminatórias, seja pela imprensa, igrejas ou quaisquer outros meios de 
divulgação e informação; 

 Proceder a emenda da Constituição Federal alterando os Artigos 3 e 7 para a 
incluir a  proibição da discriminação por  orientação sexual;  

 Garantir aos homossexuais a plena capacidade jurídica de assumir cargos em 
órgãos públicos, civis , militares e no setor privado; 

 Implementar um  programa nacional de prevenção à violência contra os gays, 
lésbicas e travestis, obrigando-se que nas estatísticas policiais haja sempre 
referência específica aos crimes perpetrados em razão da orientação sexual das 
vítimas; 

 Propor a criação de uma Fundação ou Secretaria de Governo dirigida aos 
homossexuais, do mesmo modo como existem  para as mulheres, negros e 
índios; 

 Apoiar a regulamentação da Parceria Civil Registrada entre pessoas do mesmo 
sexo, projeto em tramitação no Congresso através do projeto de lei n.1151/95; 

 Incentivar programas de orientação familiar e escolar com o objetivo de capacitar 
as famílias e professores no sentido de conferir às crianças e jovens 
homossexuais, o respeito a sua livre orientação sexual, prevenindo atitudes hostis 
e violentas inclusive o uso abusivo de terapias corretivas; 

 Incluir em todos os censos demográficos e pesquisas oficiais do governo, 
quesitos relativos à orientação sexual dos brasileiros; 

 Incluir em todos documentos oficiais e Programas de Direitos Humanos, a defesa 
da livre orientação sexual e da cidadania dos homossexuais, ao lado das demais 
minorias discriminadas;  



 Apoiar a produção de publicação de documentos científicos que contribuam para 
a divulgação de informações corretas e anti-discriminatórias contra os gays, 
lésbicas e travestis; 

 Estimular que os livros didáticos enfatizem que muitos personagens históricos e 
celebridades foram praticantes da homossexualidade , eliminando os estereótipos 
negativos contra esta minoria sexual. 

 
II. Ações Governamentais a médio  e longo prazo 

 

 Capacitar profissionais de educação para promoverem em todos os níveis 
escolares e nos meios de comunicação, a consciência ética da tolerância das 
diferenças individuais, através da destruição do estereótipo depreciativo dos 
homossexuais; 

 Promover o reconhecimento, apoio e defesa do homossexual dentro dos diversos 
grupos Promover campanhas contra a discriminação (homofobia) e incentivo do 
reconhecimento das diferenças individuais nos meios de comunicação de alcance 
nacional; 

 Promover campanha junto aos profissionais da saúde e do direito para o 
esclarecimento relativo aos conceitos científicos e éticos legados à 
homossexualidade.  

 Incentivar ações que contribuam para a preservação da memória e fomento   `a 
produção cultural e ao resgate da história da comunidade homossexual no Brasil; 

 Formular políticas compensatórias que promovam social e economicamente a 
comunidade homossexual, e que acompanhem  os direitos e garantias 
conseguidos pelas demais  minorias sociais; 

 Apoiar a criação de varas, promotorias e delegacias especializadas em crimes 
envolvendo os homossexuais como vítimas da homofobia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Manual de Sobrevivência Homossexual 

 

Gay vivo não dorme com o inimigo: Dicas para evitar a violência anti-gay 

1. Evite levar desconhecidos ou garotos de programa para casa. Prefira 

fazer programas em hotéis, motéis ou saunas;  

2. Investigue a vida da pessoa com quem pretende sair. Prefira pessoas 

conhecidas ou indicadas por amigos e só saia com alguém se tiver 

certeza que é de confiança;  

3. Nunca beba líquidos oferecidos pelo parceiro desconhecido. A bebida 

(ou chiclete) pode conter soníferos, o perigoso "Boa Noite, Cinderela". 

Em um bar ou boate, preste atenção em seu copo e precisar ir ao 

banheiro ou se ausentar, leve o copo consigo, ou, invente uma desculpa 

e peça outra bebida;  

4. Se levar alguém para casa, não o esconda do porteiro, ou de vizinhos. 

Eles podem ajudá-lo na hora do perigo. É sempre bom ter uma boa 

relação com esse pessoal. Na hora do babado, eles podem ser 

solidários;  

5. Se for possível, demonstre para seu parceiro eventual que é gay 

assumido. Isso evita chantagem ou tentativa de extorsão;  

6. Não se sinta inferior. Não se mostre indefeso, evite demonstrar 

passividade, medo, submissão. Não cultive o tipo machão, ou pelo 

menos não mostre que o valoriza tanto; se ele lhe ameaçar, grite, faça 

escândalo, ou em último caso, saia correndo e peça socorro aos 

vizinhos; 

7. Evite fazer programa com mais de um michê. Antes da transa, acerte 

todos os detalhes: preço, duração, preferências eróticas (se ele aceita, 

por exemplo, ser passivo): isto evita brigas e discussões;  

8. Não humilhe o parceiro. Não exiba jóias, riqueza ou símbolos de 

superioridade que despertem cobiça. O garoto de programa quase 

sempre é de classe inferior à sua;  

9. Se o encontro for na sua casa, tranque a porta e esconda a chave. Não 

deixe armas, facas e objetos perigosos à vista; não se esqueça que  



você é dono da casa e deve dominar a situação;  

10.  Se for agredido, procure a polícia, peça exame de corpo delito e 

denuncie o caso aos grupos de ativistas homossexuais. Lembre-se que 

as Delegacias de Polícia são públicas. Se foi mal tratado pelo oficial, 

chame o Delegado Titular, se ele não estiver chame o plantonista. Se 

mesmo assim, for mal atendido, entre com uma ação contra a delegacia. 

Não tenha medo: é legal ser homossexual!  
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