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Este livro tornou-se realidade graças à colaboração de inúmeros correspondentes do 

GGB que nos enviaram recortes de jornal e noticias  pela internet sobre assassinatos e 

violação dos direitos humanos de gays, transgêneros e lésbicas.  Em nome de todas as 

vítimas,  seus familiares e do movimento de liberação homossexual, a todos, nossa 

eterna gratidão!  

 

Solicitamos encarecidamente a você leitor/a que ao ter conhecimento de qualquer 

discriminação ou crime contra homossexuais, nos envie o recorte da notícia com 

informação completa. Muitas vezes, nas matérias sobre homicídios de gays, não vem 

citado expressamente que a vítima era homossexual, mas que “costumava receber 

rapazes em casa.” Homens solteiros, com profissões específicas (cabeleireiros, 

decoradores, cozinheiros, etc) encontrados mortos em seus apartamentos, geralmente 

nus e com sinais de tortura ou vítimas de crime violento, com muitos golpes, etc, em 

tais casos, muitas vezes, se trata de um gay. Se tiver dúvida, confira outros jornais 

com a mesma notícia ou tente conversar com algum vizinho ou amigo da vítima, pois 

poderá encontrar a confirmação de se tratava mesmo de um praticante do “amor que 

não ousa dizer o nome”. No Anexo 15, a Ficha de Registro de Assassinato de 

Homossexuais  poderá ser útil na coleta de informação sobre estes crimes. Sua 

colaboração é  vital para estancarmos tantos crimes de ódio! 

 

Se quiser receber o Manual de Coleta de Informação, Sistematização e Mobilização 

Política contra Crimes Homofóbicos, solicite à caixa postal ou e-mail do GGB. 
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Apresentação  
“Bichinha só tem três opções: Inferno, cadeia ou hospício.” 

 (Internauta anônimo, Terra Lycos, 20-2-2002) 

 
Nosso Brasil, lastimavelmente, é um país extremamente contraditório na 

maneira como trata os homossexuais. Seu lado cor de rosa é fantástico e promissor: 

realizamos recentemente  a maior parada gay do mundo, com mais de um milhão de 

pessoas na Avenida Paulista! Impressionantes também têm sido  algumas conquistas 

do Movimento Homossexual Brasileiro (MHB), a começar pelo significativo 

crescimento nos últimos anos  do próprio movimento, hoje contando com mais de 

uma centena de grupos de gays, lésbicas, travestis e transexuais espalhados 

praticamente por todas as capitais brasileiras e em diversas cidades do interior, do 

Amazonas ao Rio Grande do Sul. Passam de  oitenta as cidades brasileiras onde a Lei 

Orgânica Municipal e uma dezena de  Leis Estaduais proíbem, e algumas multam, a 

discriminação baseada na “orientação sexual”. Em 2002, pela primeira vez na história 

pátria, um Presidente da  República ousou pronunciar em cerimônia pública, a palavra 

“homossexual”, declarando inclusive ser favorável à união civil entre pessoas do 

mesmo sexo. Aceitou ser fotografado portando a bandeira do arco-íris!  

A grande contradição é que, concomitantemente a estas cruciais 

conquistas, persiste em todas as regiões do Brasil, violenta intolerância anti-

homossexual, cientificamente chamada de “homofobia”. Este ódio explícito, cruel,  

persistente e generalizado, vai do insulto e ameaça, à graves episódios de 

discriminação, constatados em todos os segmentos e esferas sociais. Incluem 

violência física, golpes e tortura, culminando em violentíssimos e  pavorosos 

assassinatos – via de regra cometidos com revoltantes requintes de crueldade, 

abrangendo elevado número de golpes e tiros, o uso de múltiplos instrumentos e 

tortura prévia. Crimes de ódio em que a homossexualidade da vítima motivou a 

agressão e pesou definitivamente no modus operandi do homicida.  

Desde 1980 que o Grupo Gay da Bahia, a mais antiga ONG defensora dos 

direitos humanos dos homossexuais, realiza a coleta sistemática de informações sobre 

o homicídio de gays, travestis  lésbicas em nosso país. Neste período, 1980-2002, 

documentamos o chocante número de 2.218 assassinatos de homossexuais – cifra  

certamente muito inferior à realidade, posto que  inexistindo no Brasil estatísticas 
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oficiais relativas a crimes de ódios, temos de nos valer de  notícias publicadas na 

imprensa, pesquisa na internet e informações enviadas pelos próprios militantes 

homossexuais, a fim de reconstituir este lado  sombrio que ameaça gravemente a 

sobrevivência de mais de 10% de nossa população representada pelos homossexuais 

de ambos os sexos. Desde 1995 passamos a divulgar, além da análise anual destes 

“HOMOcídios”, também um resumo dos episódios mais graves de violação dos 

direitos humanos de travestis, transexuais, lésbicas e gays, incluindo variegadas 

manifestações de homofobia: na mídia, nas repartições públicas, dentro do lar, nos 

púlpitos e tribunas, nos shoppings, na rua. Nossos dados, apesar de sua assumida 

incompletude,  têm sido anualmente utilizados pelo próprio State Department do 

Governo Norte-Americano
1
, e mais recentemente,  pelo Relatório Anual da Justiça 

Global, além de constar em nossos principais sites de Direitos Humanos. 
2
 

Este é portanto o conteúdo deste livro: um relatório sobre violação dos 

direitos humanos e assassinato de homossexuais no Brasil ocorridos em 2002. 

Relatórios semelhantes foram publicados em anos anteriores com os títulos Violação e 

Assassinato de Homossexuais no Brasil (2000)  Causa Mortis: Homofobia (2001), O 

Crime Anti-Homossexual no Brasil (2002). O título escolhido este ano, Matei porque 

odeio gay  (2003)  inspirou-se numa frase pronunciada por um dos assassinos que 

resume, de forma chocante, o absurdo destes  crimes homofóbicos.  

Conseguimos reunir em 2002 informação sobre 126 assassinatos de 

homossexuais e um total de 166 de violações de direitos humanos. Números 

reconhecidamente inferiores à realidade, convém insistir. Apenas a ponta de um 

iceberg de sangue e ódio. 

E para desde já ambientar o leitor mais cético quanto à gravidade da 

homofobia em nosso país, comprovando a dramática e crudelíssima discriminação de 

que são vítimas os homossexuais, transcrevemos dois corpus documentais bastante 

diversos quanto à composição sociológica de seus expoentes,  mas semelhantes por 

manifestarem  a homofobia na  plenitude de sua intolerância. Iniciamos com uma 

seleção das declarações mais contundentes de pastores evangélicos, padres, políticos e 

autoridades, cujo texto completo e sua contextualização encontram-se no  Capitulo II  

desse livro. O segundo documentário reproduz a opinião de uma dezena de internautas 

                                            
1
 http://www.state.gov/p/wha/ci/c2843.htm 

2
 http://www.global.org.br/portugues/modules.php?name=News&new_topic=3 

http://www.cidadania.org.br/imprimir.asp?conteudo_id=461&secao_id=95 

http://www.global.org.br/portugues/modules.php?name=News&new_topic=3
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anônimos sobre a união civil entre pessoas do mesmo sexo. Em ambos os  casos, a 

ideologia machista e homofóbica dão substrato e referendam este verdadeiro 

genocídio que faz do Brasil, comprovadamente, o campeão mundial de assassinato de 

homossexuais. 
3
 Que o leitor substitua “homossexual”, por “negro”, “judeu” ou 

“mulher” e certamente concluirá que se metade destas ofensas fossem dirigidas às 

demais minorias sociais, certamente os infratores sofreriam graves punições, o que 

injustamente não ocorre quando as vítimas são os homossexuais, posto não constar na 

Constituição Federal nem no Código Penal,  a expressa condenação da discriminação 

por orientação sexual – o que abre flanco para que tais barbaridades sejam propaladas 

impunemente.  

Eis o que pensam e não se envergonharam de proclamar, nem foram 

punidos por tais declarações discriminatórias, alguns de nossos “respeitáveis” 

formadores de opinião:  

               
"O homossexualismo é pura aberração". [Deputado Federal Enéas Cordeiro, Prona/SP] 

 

“O casamento gay demonstra a decadência moral que vai minando todos os valores de nossa 

sociedade”. [Deputado Severino Cavalcanti, PFL/PE] 

 

“Sou frontalmente e literalmente contra a parceria civil de homossexuais. Vou trabalhar 

para combater a inversão de valores, a contrariedade dos princípios estabelecidos por Deus. 

Daqui a pouco, vão permitir a união entre o animal e o ser humano”. [Pastor Oliveira Filho, 

Deputado Federal (PL/PR) 

 

“A  proposta de liberar o estacionamento do Parque Ibirapuera para local de paquera gay é 

ridícula. Se a prefeita Marta Suplicy  quer um lugar para colocar a bicharada, que a coloque 

em um zoológico!” [Deputado Estadual Daniel Martins, PPB/SP] 

 

"O  homossexualismo é uma forma de violência à natureza humana”. [Jose Alencar,  Vice-

Presidente da República] 

 

"Sou radicalmente contra esse negócio de coluna do meio." [Deputado Federal  Jair 

Bolsonaro, PPB-RJ] 

 

“Ser homossexual é não ser digno”. [Vereador Jonas Pedó, PDT, Caxias do Sul, RS] 

 

“Levando  Anthony Garotinho à Presidência da República evita-se que os homossexuais 

conquistem o status de uma nova raça, só assim os cristãos abortariam o plano do 

demônio“. [Pastor Ednio Fonseca, Assembléia de Deus, RJ, Candidato à Deputado, 

Prona/RJ] 

 

                                            
3
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“O homossexualismo é prática doentia, pecaminosa e contra os costumes sadios da 

sociedade e da condição humana;  comportamento desregrado, doentio e até 

desavergonhado. Considero irresponsável um magistrado que permite a um par de 

homossexuais adotarem uma criança, pois, com certeza, estarão criando um terceiro 

homossexual.  O Chicão, filho de Cássia Eller,  jamais poderá ficar com a mulher, amante 

da cantora, por  que não existe possibilidade jurídica para tanto, e, além do mais, o que se 

deve ver não é a vontade da criança, mas o bem da criança.” [Celso Marques Araújo, 

jornalista, MT] 

 

”Esse negócio de casar gente do mesmo sexo é utopia. Melhor dizendo, é viadice, 

sapatãozice, lesbinice, ou o que quiserem chamar. É coisa de besta a enézima potência. Eu 

sou vacinado  anti-bichas, anti sapatões, anti-dengue, AIDS e o que quiserem mais!”  [José 

Henrique Teixeira,  Jornalista, Jaú, SP] 

 

“Quem em sua família desejaria ter um homossexual? Tenho certeza que ninguém... Tenho 

certeza que esta infeliz prática, deveria ser combatida e não defendida.” [Jornal A Gazeta, 

Irará, Ba] 

 

"Aqui na nossa pousada dois homens não ficam no mesmo quarto de modo algum!" [Gerente 

da Pousada Ste Gallen, do Secretário de Turismo de Campos de Jordão, SP] 

 

“Por maior que seja a misericórdia, com que a Igreja trata os homossexuais, ela não pode 

deixar de pregar que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados”. 

[Dom Aloysio Penna, Arcebispo de Botucatu, SP] 

 

“O  homossexualismo é, simplesmente, uma aberração ética.” [D.Amaury Castagno, Bispo 

de Jundiaí ] 

 

"Morte ao bispo GLS! Como é que pode isto, um homem que se diz religioso, defendendo 

travestis e viados?". [Bilhete anônimo deixado na igreja do bispo  Dom Carlos II, ao lado de 

uma bomba, RJ] 

 

“Os homossexuais cínicos e agressivos devem merecer dos católicos o repúdio votado a 

todos os pecadores públicos e insolentes, que se declaram ou se comportam como inimigos 

de Deus e de Sua Santa Lei.  Homossexuais assim são como células cancerosas e pútridas no 

corpo social. Devem ser repudiados, com nota de execração. Que Nossa Senhora livre o 

Brasil dessa infâmia. E não permita seja aprovado no Congresso Nacional o torpe projeto de 

lei que institui o "casamento" entre homossexuais. Isto constituirá uma insolente ofensa feita 

a Deus e a Nossa Senhora pelos legisladores do País,  e que atrairá sobre o Brasil grandes 

castigos, pois será a legalização e a legitimação oficial de um pecado infame que clama a 

Deus por vingança, alinhando-nos a Sodoma e Gomorra...” [Cônego José Luiz Marinho 

Villac, SP] 

 

“Em nosso seminário, pessoas desse tipo (homossexuais)  não entram”. [Padre Jorge 

Cunial, CS,  Pároco do Alto do Ipiranga, SP] 

 

“O comercial do Ministério da Saúde (mostrando uma família que aceita seu filho gay) é 

uma safadeza por fazer apologia ao homossexualismo: o Governo Federal está  jogando 

dinheiro fora“. [Pastor Silas,  da Associação Vitória em Cristo, RJ] 
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“A homossexualidade é um castigo e distúrbio do comportamento sexual. O homossexual é 

alguém que em vidas passadas abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de 

outras pessoas com a destruição  de uniões construtivas e lares diversos. As relações 

homossexuais de hoje comprometem as reencarnações futuras, de modo que os gays e 

lésbicas parecem estar condenados a um aumento contínuo do seu atraso espiritual.” 

[Américo Domingos, médico e escritor espírita, MG] 

 

A união de pessoas do mesmo sexo  é uma coisa extremamente nojenta. Tenho muito nojo 

destas pessoas.” [Evangélica entrevistada num programa de televisão da Igreja Universal 

do Reino de Deus, SP] 

 

Ao apoiar a união homossexual, não estará o Presidente FHC atraindo para nossa pátria 

castigo semelhante ao de Sodoma e Gomorra?” [Opinião do leitor Fabio Cardoso, 

evangélico do RJ] 

 

Proclamando opiniões tão aberrantes aos quatro ventos, na tribuna das 

Assembléias e Câmaras, divulgando tão graves preconceitos nos púlpitos das igrejas e 

programas religiosos no rádio e  televisão, os corifeus desta cruzada anti-homossexual 

atingem plenamente seu objetivo: alimentam o discurso e manifestações de ódio da 

população contra a “viadice e sapatãozice.” São estes formadores de opinião que fornecem 

munição pesada para atualizar e legitimar a ideologia homofóbica que persiste em repetir, de 

norte a sul do país, a tradicional pena de morte contra os amantes do mesmo sexo: “Viado 

tem mais é que morrer!” Pena de morte que funciona efetivamente: a cada dois dias um 

homossexual é barbaramente assassinado no Brasil, vítima da homofobia. 

Prepare-se agora o leitor para nova descarga de chumbo grosso homofóbico:  uma 

pequenina amostra do que pensam e declaram nossos internautas sobre o amor entre pessoas 

do mesmo sexo. Acobertados pelo anonimato da internet, exteriorizam sem censura todo o 

ódio que experimentam contra esta minoria sexual. Ódio mortal que se tivesse como alvo os 

judeus, negros, deficientes físicos, índios – as “minorias dignas” -  com certeza a Polícia 

Federal, o Congresso Nacional, a CNBB, os donos do poder já teriam investigado e 

reprimido exemplarmente tais absurdos.  

Eis o que pensam nossos concidadãos que navegam pela internet, tal qual se 

manifestaram numa lista de discussão em um dos mais importantes  portais brasileiros, Terra 

Lycos 
4
, à pergunta “Qual sua opinião a respeito da união entre gays”: 

 

 “Bichinha agora quer casar? Sai fora putada de merda! Vira Homem primeiro e 

depois arruma uma gata, é o único caminho. Satã te espera no inferno! Esqueci que 

viado é ateu e não acredita em Deus, nem no céu e no inferno, senão não estariam 

dando o rabinho por aí. Temos que fazer o que os pais destas merdas não fizeram, 

descer o sarrafo e ensinar a virar gente novamente e caso não adiantar, chumbo 

neles!” Anônimo  

 

“Ajude a humanidade, mate um viado!” Salvador 

 

“Só matando! Bicha não presta para nada! Devemos eliminá-los da face da terra o 

mais  rápido possível, ou ganharão mais espaço a cada dia e nossos filhos e netos 

pagarão caro. Chumbo nestas merdas!” Anti-Viado 

                                            
4
 Terra Lycos, Fórum sobre União entre gays, [20/02/2002]                

              http://brasil.indymedia.org/pt/blue/2002/02/18029.shtml 
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 “Assassinos, depravados sexuais, viados, suicidas, ladrões,etc....tudo bosta do 

mesmo pinico! Não vejo diferença nenhuma, todos tentam de suas formas egoístas 

destruir a sociedade civilizada em prol de suas idéias absurdas. Se Deus criou dois 

sexos, tantas religiões, cores de pele, países, devemos respeitar a vontade divina e 

calar a boca egoísta que visa apenas o prazer. Vamos parar de tentar ser maior que 

Deus seus imbecis, ou iremos pagar o preço.” Jairo  

 

 “Cala a boca viado. Seu único direito é de levar porrada na rua e ser odiado  por 

todos incluindo o papai e a mamãe que se envergonham de seu jeitinho feminino e do 

seu cu arrombado. Lugar de chupador de caralho e no hospício, na cadeia ou no 

cemitério. O que você precisa é de uma liçãozinha de moral, de natureza e de Deus. 

Vocês são o lixo da sociedade e com lei ou sem lei sempre serão, a vergonha dos 

seres humanos.” Autor anônimo   

 

 “Dar cu é coisa de galinha. É falta de porrada! Todo viado é safado! O negócio é 

baixar a porrada nestes safados!” Hitler 

 “Acabou de ser divulgado que mais 13 bichas morreram ontem de AIDS. Dá-lhe 

Deus, acaba logo com estes infiéis pecadores,nos,gente de bem estamos com o 

Senhor. AIDS neles, oh grande Criador! Chega de pervertidos e lixo neste mundo! 

Vamos voltar às origens, ao mundo que o Senhor criou e sobreviveu por milhares de  

anos. AIDS neles! O Senhor sabe de tudo, por isto está ai no céu controlando tudo e 

tentando limpar o mundo destas pestes. Viva Deus, Viva o Papa e Viva a natureza! 

Acaba rapidinho com estes animais, meu Senhor. Nós, simples mortais, agradecemos 

muito sua tentativa de melhorar  nossas vidas. Obrigado Grande Superior!” Anônimo 

“No ultimo fim de semana morreram vários membros ligados a grupos de pederastas.  

Dá-lhe Deus, AIDS neles, o Senhor sabe de tudo e por isto esta aí em cima 

comandando tudo.Grande trabalho Criador, nós aqui na terra estamos prontos para 

ajudar no que for preciso na luta contra Satã e a favor do Senhor.  Chega de infiéis 

ignorando as leis de Deus, pecadores têm que ir para o inferno mesmo. Estamos com 

o Senhor: AIDS neles! Ó Grande Criador: também queremos um mundo melhor, mais 

limpo e com respeito total e absoluto ao Senhor!” Autor anônimo  

    

“Hahahahahaha... Arrase com os arrombados chupadores infiéis. Lugar de gentinha 

podre é no cemitério e podem por as leis que quiserem, as trichas foram, são e serão 

sempre motivos de piadas, de gozação e vão continuar apanhando na rua! Vão na 

polícia chorando, apanham do delegado; chegam  em casa todo desmunhecados e 

apanham do pai que tem vergonha do filho marica. Eta gentinha imprestável e 

imoral!. “ Autor  anônimo       

 

“Gays estão sendo bombardeados! A famosa bichórdia do movimento Gay Taliban, 

esta sendo bombardeada pela força aérea dos Estados Unidos! Quem sabe é o 

começo do fim da viadagem   mundial.” Konar 

 

“Conselho aos pais: Se meu filho quiser ser homossexual, tudo bem, mas será expulso 

da minha casa. Na minha casa quem manda sou eu, e lá homossexual não põe os 

pés!” Autor: Verdade 

 

“Saiba que a verdadeira psicanálise condena os gays! Freud, o pai da psicanálise foi 

quem começou tratar os homossexuais como pervertidos.Quem duvidar é só ler 
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qualquer coisa de Freud que vai  confirmar o que estou dizendo. Alguns psicólogos e 

psicanalistas sem caráter, hoje em dia não tratam homossexualismo como doença. 

Isso acontece simplesmente por um motivo: DINHEIRO. Os gays representam uma 

grande fatia de pacientes do mercado da psicanálise, e alguns psicanalistas muito 

espertos gostam de ganhar a simpatia dos gays, pois sabem que eles serão seus 

eternos clientes, ainda mais se ele não der uma solução imediata para seus 

problemas.Ou seja, o psicanalista finge que o gay não é um doente, o  gay sai 

momentaneamente feliz do consultório, e depois de uma semana volta triste 

novamente, pois seu problema não foi resolvido.Esse ciclo vicioso nunca termina, o 

gay simplesmente é enganado. Sugestão aos gays, procurem um psicanalista sério 

que realmente tenha coragem de enfrentar seu problema e que não vise somente o 

dinheiro.Na maioria dos casos os gays precisam de ajuda psiquiátrica, pois sem 

remédio fica mais difícil ainda resolverem seu problema.” Autor Desconhecido 

       

“Bichinha só tem 3 opções: Inferno, cadeia ou hospício. O resto é resto. Um animal 

que nasce homem e tem medo de mulheres não merece sorte melhor na vida.Vai para 

o inferno que já é poluído!” Anônimo  

 

“A única solução é matar estas merdinhas cor-de-rosa; é só observar os       

comentários e ver que cada dia ficam mais folgados e querem mais espaço. Portanto       

enquanto temos nossa civilização viva, a única solução possível e cabível é  elimina-

los. Não digo isto com alegria, e sim com tristeza, mas do jeito que tudo está  indo, se 

não tomarmos providencias já, nossos filhos e netos vão  aprender na escola aulas de 

viadagem em vez de religião, moral, cívica e outros tópicos importantes na formação 

de um indivíduo. Infelizmente tem  uma minoria dos viados que deseja a torta toda e 

está no fundo  prejudicando aos demais. Cabe aos demais abrirem o olho e pará-los 

antes que o ódio aumente, ou alguém lembra deste ódio existir há alguns anos       

quando eram conhecidos por cortar cabelo de madame? E a divulgação que vai       

gerar a guerra e a eliminação, tenho pena da maioria que apenas segue uns tantos 

idiotas, mas também quem manda não pensarem e apenas seguirem......” Anônimo  

  

 “Eu discordo da união entre gays, pois eles são os grandes responsáveis por       

espalhar o vírus da Aids pela população do mundo. Nós temos que acabar com o 

homossexualismo mundial.Ser gay é ter vergonha do que você é e se você  não gosta 

de si mesmo então se mate.” Anônimo 

 

“É o que eu estou dizendo: "orgulho gay". Gays sentem orgulho porque  acreditam 

que são melhores que o heterossexuais.  Alguém viu passeata do "orgulho hetero"? É 

muita discriminação dessa turma! Enquanto isso, é absolutamente necessário repetir 

a Verdade Absoluta: o homossexualismo é uma abominação condenada por Deus.  

Parabéns a todos nós!” Anônimo  

 

“Viado bom é viado morto!  Morram bichas filhas da puta pervertidas. Não há lugar 

para   bichas neste planeta ou melhor neste sistema solar. Aonde já se viu um 

barbado se ajoelhar e chupar um cacete de outro barbado e depois por no meio do 

cu???!!!!!????!!!Só matando esta gentinha baixa e suja!” Anônimo 

 

E aí, caro leitor, cara leitora: qual sua opinião sobre tanto ódio, ignorância, 

maldade?! Repito a mesma sugestão feita há pouco: experimente substituir nas 

mensagens acima os termos “bicha”, “viado”, “sapatão”, por negro, judeu, índio, 
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mulher : qual a reação destas minorias  se fossem insultados com tamanha humilhação 

e ódio?!  “Só matando esta gentinha baixa e suja!” 

 

 Farei minha as sábias palavras de um participante desta mesma lista, que se 

auto-assinou Gaúcho Voador, e que reflete, de maneira inteligente e propositiva, 

alternativas para enfrentar este tipo de  intolerância homofóbica. Em sua linguagem 

coloquial, este internauta  dá uma maravilhosa lição de militância usando o  mesmo 

espaço virtual onde a  homofobia graça com a mesma virulência dos fanáticos nazi-

fascistas. Obrigado, anônimo Gaúcho Voador por você existir! 

 

“Olha gente, esses odiadores ferrados [de homossexuais] não mudam, pode perguntar 

para a liderança gay do primeiro mundo que tem conseguido grandes avanços nas       

últimas décadas. A única razão para se investir tempo em fóruns como os do Terra 

Lycos sobre a possível legalização e registro das uniões entre pessoas do mesmo sexo, 

é por que tem gays isolados que chegam ali via internet e precisam de algum 

argumento positivo para não  perderem a esperança, para obterem argumentos para 

continuar lutando. As pessoas de bem existem, mas precisam ser engajadas: convide 

os  simpatizantes a fazer coisas bem específicas para ajudar o movimento,       

informando-os de datas importantes, leis pra serem votadas, para quem  mandar uma 

carta  ou  fazer um telefonema de protesto. Infelizmente o último recurso  é  mandar 

e-mail, embora sejam  freqüentemente vistos como informação duvidosa,  pois uma 

pessoa pode escrever mil e um com nomes diferentes.  Mas e-mails são melhor do que 

nada, e sempre deve-se indicar para o político  quem está escrevendo, nome completo, 

endereço, telefone, assim existe melhor chance de ser levado à sério. Os tempos 

mudaram, hoje em dia há muita  informação sobre o que é ser homossexual e os 

antigos mitos não valem  mais, os líderes do país na maioria sabem disso, mas por 

causa dos votos de seus constituintes se acanham em fazer o que é certo. Mas quem 

chora  mais alto é que mama numa democracia. Todos precisamos pertencer à uma 

organização GLS em nossa área de residência e gastar um  tempo para levantar  um 

pouco a bandeira. Como eu disse, os avanços no primeiro mundo não vieram sem 

muita dedicação da parte da comunidade gay. Muita gente está de olho no que vai 

acontecer com o Brasil, sobre o movimento pelos direitos plenos  de cidadania dos 

homossexuais brasileiros - é agora ou racha. Não devemos  pedir por justiça mas 

EXIGIR, esta é a única linguagem que eles conhecem. Outra coisa, quando um gay 

faz parte e é conhecido na comunidade gay local e regional, os covardes têm mais 

medo de fazer qualquer coisa. Lembrem-se  sempre que eles são covardes, e como tal, 

são oportunistas e não atacam uma  manada inteira, mas procuram uma ovelhinha 

isolada. Precaução mas coragem,  para que ter medo?! Viver com medo, NUNCA 

MAIS! A hora é nossa gente! Bola para frente! Olha, não tem político que pode se 

esquivar de votar por leis que criminalizem aqueles que se acham no direito de atacar 

homossexuais - é só  mostrar comentários como os de acima, ter em mãos uma cópia 

da  Constituição e mostrar para eles o artigo número cinco, que reza que NINGUÉM 

por motivo ou razão alguma pode discriminar qualquer pessoa, brasileiro ou 

estrangeiro  em nosso país, SEM EXCEÇÕES! Os líderes gays estão bem afinados, 

em contato com a mídia e liderança nacional do movimento popular e com as grandes 

organizações mundiais. Eu acredito que podemos mudar a coisa para melhor, chegou 

nossa hora. Eu acho muito importante o direito  ao "casamento"  por vários motivos, 

que em verdade tem pouco à ver com vida casada tradicional. Então, se pretender se 

casar ou não, é  um direito de todo cidadão, inclusive dos homossexuais, daí ser  

muito importante lutar por essa causa. Pelo menos,  trate de se informar bem sobre os 
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detalhes do assunto para poder tomar uma  decisão legal! Todos temos que buscar e 

participar de nossas organizações!”  Gaúcho Voador, Terra Lycos, 20/02/2002, 23:15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

I. HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS NO BRASIL: 2002 
 

Nestes primórdios do  terceiro milênio, desgraçadamente, a mortandade de 

gays, lésbicas e travestis brasileiros continua sendo verdadeira calamidade pública: 

apesar das campanhas e alertas do movimento homossexual organizado, seja 

advertindo os gays  para que evitem situações de risco, seja cobrando do poder 

público punição efetiva dos crimes homofóbicos, seja ainda oferecendo serviços de 

“Disque Denúncia Homossexual” em algumas cidades, o certo é que os homicídios de 

homossexuais continuam em patamares altamente preocupantes: em 2002 foram 

assassinados 90 gays, 32 travestis e 4 lésbicas. 126 seres humanos executados por um 

único “crime”: amar o mesmo sexo! 
 

HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS 

 NO BRASIL –  1963/2002 

 

ANO TOTAL 

1963 – 1969 30 

1970 – 1979 41 

1980 –1989 503 

1990 134 

1991 153 

1992 83 

1993 149 

1994 97 

1995 99 

1996 126 

1997 130 

1998 116 

1999 169 

2000 130 

2001 132 

2002 126 

TOTAL 2.218 

 

Se prestarmos atenção neste quadro, a primeira constatação é que os 

crimes homofóbicos  subiram de uma média de  50 por ano na década de 80,  para 125 

crimes anuais  na década de 90 - um aumento de 120%! A associação preconceituosa 

da Aids com a homossexualidade  e o aumento generalizado da violência em nossa 

sociedade explicariam o aumento tão assustador dos crimes homofóbicos. Enquanto 

as outras minorias sociais  mais organizadas e com maior atenção governamental 

(negros, índios, mulheres, crianças,  etc) registram salutar decréscimo de homicídios 

nos últimos anos, os crimes contra homossexuais têm aumentado assustadoramente e 

de forma generalizada. A segunda constatação sugerida pelo quadro acima é que de 

ano para ano, o número de vítimas tem variado de forma imprevisível, num sobe e 

desce desconcertante: em 1990 foram 134 homossexuais assassinados, subindo para 

153 em 1991, baixando para 83 em 1992, subindo novamente para 149 no ano 

seguinte, e assim sucessivamente. Em 1997 registraram-se 130 vítimas, baixando para 

116 em 1998, mas subindo para o número máximo em 1999, com 169 mortes. Nos 

três primeiros anos deste novo milênio, o número de mortes variou de 130 para 132 e 
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neste  último ano, 2002, baixou para 126 homicídios. Oxalá esta redução em seis 

mortes represente uma tendência permanente para os próximos anos.   

Sugerimos ao leitor/a que antes de prosseguir a leitura, consulte o 

Capítulo III, “Relação Nominal dos Homossexuais Assassinados no Brasil em 2002”, 

no final do livro. Ali estão resumidos um a um,  os 126 homicídios, com identificação 

básica da vítima e do assassino, a causa mortis, a data e fonte da notícia. Todas as 

análises destes crimes, nas próximas páginas, baseiam-se, portanto, nos dados desta 

citada relação nominal. A simples leitura daquela lista macabra há de dramatizar a 

frieza e anonimato dos números aqui apresentados.   

Quanto à variação dos homicídios de gays, travestis e lésbicas ao longo de 

2002, temos a seguinte realidade: 

 

HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS POR MÊS - 2002 

 

Mês Gay Travesti Lésbica Total 

Janeiro 5 3 - 8 

Fevereiro 8 1 - 9 

Março 7 3 1 11 

Abril 8 3 - 11 

Maio 8 5 - 13 

Junho 7 1 - 8 

Julho 12 3 - 15 

Agosto 2 - 1 3 

Setembro 13 5 - 18 

Outubro 6 3 - 9 

Novembro 5 4 - 9 

Dezembro 9 1 2 12 

Total 90 32 4 126 

 

Em 2002, setembro  foi o mês campeão de assassinato de homossexuais: 

18 mortes, uma execução dia sim, dia não. Em maio foram 13 as vítimas,  12 em 

dezembro e 11 em março e abril. Como nos anos anteriores, não há tendência fixa ou 

regularidade observável quanto aos meses ou estações de maior concentração destes  

crimes ao longo dos anos, pois em 2001 março e dezembro foram os meses mais 

dramáticos, com 18 mortes;  em 2000, abril  foi o mais violento dos meses, com 21 

assassinatos, seguido de fevereiro com 20 ocorrências. Se agruparmos por semestre 

estas ocorrências, a variação da freqüência dos crimes também não permite observar 

regularidade significativa: em 2000, 65% dos assassinatos de homossexuais 

ocorreram no primeiro semestre;  52% em 2001 e finalmente, 47% em 2002.  

Nenhuma lógica, portanto,quanto à variação semestral.  

Deslocando agora a análise para o lado oposto, para os meses de menor 

registro de óbitos, temos: em  2000,  o mês de  julho, com 4 sinistros,   o mesmo 

número observado em  janeiro de 2001, enquanto em 2002 agosto foi o mês com 

menor numero de crimes, 3 ocorrências.  Destarte,  embora conjeturemos que aumente 

a probabilidade de ocorrerem crimes homofóbicos nos meses com maior concentração 

de celebrações públicas, por exemplo, nos meses de  carnaval, festas juninas, 

reveillon,  etc.  – onde é maior o consumo de bebidas alcoólicas, drogas e interações 

sócio-sexuais, os dados estatísticos são ainda insuficientes  para generalizações 

conclusivas. Março tem  sido o mês mais trágico relativamente a crimes homofóbicos:  

21 mortes em 1999,   15 em 2000,  18 em 2001 e 11 no presente ano – 65 casos nos 
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quatro  últimos anos. Comprovando a ilogicidade da variação sazonal destes crimes,  

lembramos ao leitor que até então,  nos últimos anos que nos tem servido de base para 

esta  comparação estatística, setembro era o mês menos violento, com  23 casos entre 

1999-2001. Eis que no ano passado, setembro emerge como o mês  campeão de 

homicídios de homossexuais:  18 mortes! Caso o leitor tenha alguma sugestão 

interpretativa destas oscilações, envie seus comentários para o GGB que serão bem-

vindos!  

No que tange à distribuição geográfica destes crimes, também neste 

ultimo ano tivemos algumas surpresas altamente preocupantes. 

 

HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS POR ESTADO –  2002 

 

Estado Gay Travesti Lésbica Total 

1. BA 17 2 1 20 

2. SP 7 12 - 19 

3. PE 13 2 1 16 

4. AM 8 4 - 12 

5. PR 7 4 - 11 

6. GO 7 1 1 9 

7. MG 6 - - 6 

8. PI 3 1 1 5 

9. RS 4 1 - 5 

10. SC 3 1 - 4 

11. CE 3 - - 3  

12. RJ 2 1 - 3 

13. AL 2 - - 2 

14. ES 2 - - 2 

15. MT 2 - - 2 

16. PA 1 1 - 2 

17. RN 1 1 - 2 

18. MA 1 - - 1 

19. PB 1 - - 1 

20. RO - 1 - 1 

Total 90 32 4 126 

 

          Este quadro nos leva a uma  primeira reflexão: aí estão arrolados 20 dos 

27 estados da Federação. 
5
 A ausência de sete estados explica-se certamente não pela 

ausência de homossexuais assassinados em 2002, mas porque provavelmente tais 

informações  não chegaram ao nosso conhecimento. Faltaram dados sobre Acre, 

Amapá, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Roraima, Sergipe, Tocantins.  Nos anos 

anteriores também faltaram informações sobretudo a respeito dos estados da região 

norte, onde a inexistência ou pequenez dos grupos homossexuais organizados dificulta 

ainda mais a obtenção destes dados. A grande surpresa deste ano é quanto a Sergipe e 

o Distrito Federal. Em 2001 registraram-se 11 assassinatos de homossexuais em 

Brasília, sendo que nos últimos anos, este número oscilava  entre uma a quatro 

                                            
5
 Quando este livro já estava em fase de editoração, recebemos informação de mais 

seis novos assassinatos de homossexuais ocorridos em 2002 que não constam no 

cômputo geral, devendo ser incluídos no relatório de 2003. 
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mortes. O grupo Identidade de Brasília confirmou não ter em seus arquivos nenhum 

caso relativamente a 2002. Quanto a Sergipe, também é surpreendente a ausência de 

registro de gays assassinados no ano passado, considerando que em 2001 foram três  

mortes, duas em 2000 e seis em 1999. Insistimos: a inexistência de dados sobre esses 

estados não significa necessariamente que nenhum homossexual tenha sido 

assassinado, devendo ser interpretada antes como falha na coleta de informação. É 

esta a ocasião de mais uma vez solicitarmos penhoradamente a todos os leitores/as 

que nos enviem o recorte do jornal toda vez que se depararem com a notícia de mais 

um gay, travesti ou lésbica assassinados. 

2002 ficará indelevelmente marcado na história do  Grupo Gay da Bahia 

como um ano particularmente dramático e preocupante: desde que fundamos o GGB, 

em fevereiro de 1980, é a primeira vez, em 23 anos de pesquisa sobre crimes 

homofóbicos no Brasil, que a Bahia ocupa o primeiro lugar nesta abominável 

estatística. Eis a evolução destes sinistros na chamada “Boa Terra”: 

 

         HOMOSSEXUAIS ASSINADOS  

                NA BAHIA – 1970-2002 

 

ANO TOTAL 

1970-1979 3 

1980-1989 61 

1990-1999 143 

2000 8 

2001 14 

2002 20 

TOTAL 249 

 

Nos livros anteriores, geralmente costumamos lembrar que via de regra a 

Bahia aparece anualmente nos primeiros lugares da lista de crimes contra 

homossexuais, em parte devido à atenção e cuidado como o GGB acompanha in loco 

a ocorrência de tais sinistros, muitas vezes, investigando e obtendo informações sobre 

homossexuais assassinados cujos nomes não chegaram a constar nos jornais, quiçá 

nem mesmo em registros da polícia.  Dispondo de extensa rede de associados e 

freqüentadores de nossa sede, somos logo informados sobre episódios envolvendo 

homossexuais da capital e do interior do estado, sobretudo quando violentos ou fatais. 

Daí o lugar preeminente ocupado anualmente  por Salvador e o Estado da Bahia 

nestas listas de crimes. Em 2002, contudo, ficamos profundamente abalados e sem 

saber como explicar tamanha violência homofóbica na  Terra de todos os Santos e 

Santas, ocupando a Bahia o primeiro lugar neste sangrento ranking nacional, com  17 

gays, 2 travestis e uma lésbica, num total de 20 indivíduos assassinados.  Por mais que 

investiguemos e dialoguemos com lideranças da comunidade gay local e autoridades 

policiais, infelizmente não há como explicar tal incremento no  surto de violência 

anti-homossexual – levando-se em conta que não se presenciou, na mesma região e no 

mesmo período, concomitantemente, nem aumento absoluto de homicídios, nem o 

recrudescimento de outras manifestações de  violência anti-homossexual. Caso algum 

leitor ou cientista social, preferencialmente expert em Bahia, tenha alguma pista 

interpretativa sobre tão preocupante problema, que nos comunique, pois tudo faremos 

para que nos próximos anos, nosso estado deixe de ocupar essa triste liderança. 

Apesar de dispormos de mais de dois mil registros detalhados de crimes homofóbicos 

ocorridos no país, perfazendo duas décadas de análise  qualitativa e quantitativa, ainda 
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não conseguimos descobrir e apontar regularidades, tendências e perspectivas para 

explicar estas importantes  variáveis destes sinistros – entre elas, a variação  do 

número de crimes praticados num mesmo estado ao longo dos anos.  

Nos últimos cinco anos, seguidamente, São Paulo liderou esta triste lista: 

agora rebaixado para segundo lugar, com 19 casos, felizmente, em franco declínio, 

pois foram 28 os homicídios registrados nesse Estado  em 2000, 24 em 2001. Como 

na maioria das demais unidades da federação,  também em São Paulo observou-se  

leve redução destes crimes: em 2000  mataram-se no estado paulista  2,3 

homossexuais por mês, baixando para 2 “homocídios”  em 2001 e 1,5 neste ultimo 

ano.  

 A Paulicéia Desvairada oferece a contraditória situação de ter conseguido a 

fantástica façanha de reunir mais de um milhão de  gays, lésbicas, transgêneros e 

simpatizantes na Parada do Orgulho Gay de 2003, a maior manifestação de 

visibilidade massiva já conseguida em toda história da América Latina, e 

opostamente, não ultrapassou  uma centena de GLS quando da celebração de um ato 

político no primeiro aniversário do assassinato deste que vem se tornando um ícone 

dos crimes homofóbicos: Édson Néris. Urge que os grupos homossexuais e de direitos 

humanos de São Paulo e do resto do país encontrem o caminho de como diminuir tais 

homicídios e mobilizar politicamente a massa GLTB a fim de protestar e exigir 

punição rigorosa e  exemplar dos autores de crimes de ódio. Infelizmente, a 

implementação de uma Defensoria Homossexual em São Paulo em 2001 teve vida 

curta, sendo desativada após um ano de funcionamento, devido à falta de recursos. 

Pernambuco tem sido um dos estados que igualmente maior preocupação vem 

nos despertando no tocante a crimes homofóbicos, embora com uma população de 

aproximadamente 8 milhões de habitantes, por anos seguidos ocupou o primeiro lugar 

neste rol de crimes, ultrapassando São Paulo, com 37 milhões. Pernambuco manteve 

nos últimos dois anos, o mesmo total: 16 assassinatos.  Nesse  estado circula o jornal 

que divulga as fotos mais realistas de assassinatos de todo o Brasil: a Folha de 

Pernambuco, que  utiliza curioso sistema para obter fotos tão chocantes: paga R$100 

a quem primeiro indicar ao jornal um corpo morto ainda não fotografado! 

Amazonas, tanto quanto Pernambuco, tem sido um dos estados mais violentos 

do país. Com aproximadamente 2,5 milhões de pessoas, registrou 9 assassinatos de 

homossexuais em 2001, subindo para 12 em 2002, o dobro de crimes cometidos 

contra homossexuais em Minas Gerais, que tem seis vezes mais habitantes.  

Comparando  a evolução do número de assassinatos de 2001 para 2002, 

observamos que sete estados registraram aumento na criminalidade homofóbica, a 

saber: Bahia (14/20), Amazonas (9/12), Paraná, (7/12), Rio Grande do Sul (3/5), 

Goiás (2/9), Piauí ((2/5) e Santa Catarina (2/4). Goiás foi o estado que notificou o 

maior crescimento de homicídios: de 2 para 9 crimes, seguido do Paraná, de 7 para 

12. Coincidentemente, em todos estes  estados  há grupos homossexuais organizados, 

alguns inclusive bastante dinâmicos (Bahia, Paraná, Amazonas, Goiás), não obstante, 

foi nestas regiões onde em 2002 a criminalidade anti-homossexual manifestou-se mais 

perversa. 

  Conforme já salientamos, houve significativo decréscimo de homicídios no 

Distrito Federal (11 em 2001, zero em 2002), na Paraíba (5/1) e em Sergipe (3/0). No 

total, em 11 estados registrou-se número inferior de crimes em 2002 relativamente a 

2001, e em dois manteve-se o mesmo número, Ceará (3/3) e Espírito Santo (2/2). 
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     HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS POR REGIÃO - 2002 

Região Gay Travesti Lésbica Total % População Região 

Norte  9 6 - 15  12 12.000.000    

Nordeste  41 6 3 50  39 47.000.000    

Centro – Oeste 9 1 1 11  9 13.000.000     

Sudeste  17 13 - 30  24 72.000.000  

Sul   14 6 - 20  16 26.000.000  

Total 90 32 4 126 100 170.000.000 

  

 

Se compararmos a população total de cada área geográfica  com o numero 

de homicídios de homossexuais, conclui-se que a região Norte é a que se configura 

proporcionalmente como a mais violenta, já que detendo 7% da população nacional, 

aí se registraram 12% destes assassinatos. Segue-se o Nordeste, que com 27% da 

população brasileira, concentrou 40% dos crimes. Centro-Oeste e Sul  apresentam 

proporcionalidade entre estas duas variáveis: o número de homossexuais assassinados 

equivale à mesma porcentagem da população regional: 16% para a região Sul e 9% de 

crimes para 8% da população do Centro-Oeste.  O Sudeste seria portanto a região 

onde os homossexuais correriam menor risco de terminarem seus dias numa poça de 

sangue, já que os estados do sudeste concentram 42% da população brasileira, 

enquanto os gays, travestis e lésbicas aí assassinados representaram 23% do total 

registrado no ano de 2002.  

 Tais números sugerem algumas regularidades e suscitam questionamentos: 

fica claro que a homofobia recrudesce nas áreas mais pobres a atrasadas do Brasil – 

Norte e Nordeste. Baixa escolaridade, desemprego, machismo e homofobia são 

algumas das manifestações do subdesenvolvimento. Contudo, a região Sul, que 

apresenta os melhores indicadores socioeconômicos do país, tem praticamente a 

mesma incidência de violência anti-homossexual do Centro-Oeste, região bem mais 

pobre que o sul-maravilha, relativisando a hipótese de que progresso socioeconômico 

provoca necessariamente maior tolerância à diversidade sexual.  O Sudeste, onde se 

concentram nossos mais populosos núcleos urbanos, e conseqüentemente, maior 

visibilidade de gays, travestis e lésbicas,  apresenta proporcionalmente os menores 

índices de crimes de ódio sexual, inferiores inclusive à região mais desenvolvida, o 

extremo Sul.  A nosso ver, somente uma pesquisa qualitativa e quantitativa que leve 

em conta as variáveis religião, tradições culturais regionais, mídia, índices gerais de 

violência e repressão, movimento homossexual organizado e outras mais, poderá 

fornecer pistas para interpretar de maneira segura a variação da criminalidade anti-

homossexual nestas diferentes regiões de nosso país.  

Ainda buscando entender os crimes homofóbicos em  nível regional, 

constatamos que nos dois últimos anos, a região nordestina concentrou  o mesmo 

índice de crimes contra homossexuais: 39% (contra 42% em 2000), região onde o 

machismo patriarcalista costuma ser  mais virulento, onde o mandonismo das elites 

locais, o  abuso de autoridade policial e a ineficácia do poder judiciário facilitam a 

impunidade dos autores de crimes contra as minorias sexuais. Vislumbramos porem  

uma luzinha no fundo deste poço tenebroso: com exceção calamitosa da Bahia e do 

Piauí, os dois estados que tiveram aumento de crimes em relação ao ano anterior, seis 

estados nordestinos apresentaram ou redução no número de homicídios ou estes  

mantiveram-se estáveis.   

Vejamos a seguir, como foi a distribuição destes crimes a partir de sua 

localização territorial urbana: 
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 HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS NA CAPITAL E INTERIOR - 2002 

 

Local Gay Travesti Lésbica Total 

Interior 39  

50% 

13 

59%  

2 

66% 

54 52% 

Capital 39 

50% 

9 

41% 

1 

33% 

49 48% 

Sem Informação  

12 

 

10 

 

1 

 

23 

Total 90 32 4 126 

 

Os dados relativos aos assassinados de homossexuais em 2002 divergem dos 

observados em 2001 no que concerne à variável capital-interior: neste ano, 

exatamente  metade dos gays foram mortos na capital e a outra metade, em diferentes 

cidades do interior dos estados. No ano anterior 59% destes  crimes ocorreram nas 

capitais. Quanto às travestis, em 2001 54% terminaram seus dias nas pistas das 

cidades interioranas, subindo para 59% em 2002.  

Estes dados ratificam nosso alerta: pouco mais da metade dos homossexuais 

foram assassinados em cidades do interior do Brasil - 53% em 2001, 52% em 2002. 

Como ainda são raríssimos os grupos organizados de homossexuais na nossa 

interlardândia, urge que esta numerosíssima população de gays, travestis e lésbicas 

interioranos tenham acesso a informações básicas sobre direitos humanos, auto-

estima, segurança e como evitar riscos ligados à condição de minoria sexual. 

Esperamos que novas campanhas nacionais e ações afirmativas voltadas para os 

homossexuais seja efetivamente implementadas afim de atingir   as mais recônditas 

regiões do país, garantindo a universalização da informação que no Brasil, “é legal ser 

homossexual!” 

 Em 2002, repete-se a mesma tendência dos anos anteriores no que 

concerne  ao gênero das vítimas, a saber, 71% gays, 26% travestis e 2% lésbicas. 

Vejamos abaixo a evolução destes crimes nos últimos cinco anos: 

 

 

ORIENTAÇÃO SEXUAL DOS HOMOSSEXUAIS         

ASSASSINADOS -  1998-2002 

 

ANO GAYS TRAVESTIS LÉSBICAS TOTAL 

1998 73  (63%) 36  (31%) 7  (6%) 116 

1999 104 (61%) 57 (34%) 8  (5%) 169 

2000 90 (69%) 38 (29%) 2 (2%) 130 

2001 88 (67%) 41 (31%) 3 (2%)  132 

2002 90 (71%) 32 (26%) 4 (2%) 126 

Total  445 (67%) 204 (30%) 24 (3%) 673 

 

Analisando a tabela acima, notamos que a porcentagem de gays, travestis 

e lésbicas assassinados neste último qüinqüênio tem-se mantido bastante estável, os 

gays variando de 61% a 71% do total das vítimas; as travestis de 29% a 34% e as 

lésbicas, de  2% a 6%. Em 2002, os gays foram 4% mais vitimados que em 2001, as 

travestis diminuíram 5% e as lésbicas permaneceram no mesmo patamar do ano 
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anterior: 2%. Também aqui convém recordar que tais oscilações variam de ano para 

ano, num sobe e desce imprevisível e inexplicável, tanto que as tendências de 2002 se 

inverteram  totalmente em relação a 2001, os gays subindo na estatística e as travestis 

baixando.  

Sempre é bom insistir que proporcionalmente as travestis são muito mais 

vitimizadas do que as lésbicas e gays, pois a população de transgêneros no Brasil deve 

oscilar ente 10 a 20 mil indivíduos  (para um total de 32 homicídios), enquanto os 

gays devem ultrapassar 17 milhões (para 90 vítimas). A chance de  uma transgênero 

ser assassinada é de 0,0016%  enquanto um gay corre 0,0000052% de risco de entrar 

nestas estatísticas. Esta maior vulnerabilidade das travestis foi assim explicada por 

uma profissional do sexo de Campinas ao lado de sua colega recém assassinada nas 

proximidades do Bosque dos Jequitibás:  “somos as vitimas mais fáceis da violência 

porque estamos sempre no mesmo lugar. Acostumamos a ver as pessoas nos jogando 

pedras, garrafas, ovos, lixo e muitas vezes até dando tiros. Somos seres humanos 

como qualquer outro e temos sentimentos. Mais do que tudo, queremos viver!”
6
 O 

estilo de vida das travestis profissionais do sexo, tão próximas de ambientes 

marginais, é, sem dúvida, o principal fator explicativo de tantas baixas fatais neste 

segmento populacional.  

Dos 20 estados dos quais dispomos de informação sobre homicídios, 

somente em São Paulo neste ano as travestis foram proporcionalmente mais 

assassinadas do que os gays: 12 travestis pra um total de  7  gays. No ano anterior, 

Pernambuco e Alagoas apresentaram essa tendência, o que confirma nossa insistência 

em lembrar a variabilidade inexplicável de tais crimes.  

Não temos ainda como propor generalizações sobre este particular a partir 

do material até agora examinado, pois se agruparmos os seis estados onde em 2002 

não se documentou homicídio contra travestis – Minas Gerais, Ceará, Alagoas, 

Espírito Santo, Mato Grosso, Maranhão e Paraíba – notamos que neste ano 

predominaram estados nordestinos – enquanto no ano anterior, estavam incluídas 

todas as regiões do país – extremo norte, nordeste, centro-oeste e  extremo sul, não 

permitindo-nos por conseguinte, destacar nenhuma região como sendo mais 

“transexofóbica” do que outra. No ano anterior,  São Paulo, que vinha sendo o líder de 

assassinatos nos últimos anos, perdeu em 2002 para a Bahia,  passando de 13  gays   e 

11 travestis assassinados em 2001 para 7 gays e 12 travestis. Contudo, na maior parte 

dos demais estados, como vimos na tabela acima, nos últimos cinco anos, observa-se 

via de regra um pouco mais que o dobro de gays assassinados (67%) em relação às  

travestis (30%). Alagoas ilustra muita bem a falta de um padrão regular destes 

assassinatos, tanto que em 2000, todos os 8 mortos nesse Estado eram gays; em 2001, 

das 4 vítimas, três eram travestis e um gay, enquanto no último ano, só dois gays 

foram assassinados, nenhum travesti.  Em Rondônia, em 2002, o único homossexual 

assassinado de que dispomos informação, foi a travesti Xuxinha, encontrada  morta 

com  cinco facadas, atrás do Mercado Central  em Porto Velho, numa madrugada do 

ultimo dia de setembro.  

 Vejamos a seguir o perfil sócio-demográfico dos homossexuais assassinados 

em 2002, iniciando pela variável idade. 

 

 

 

 

                                            
6
 Correio Popular, Campinas, 5-3-2002 
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        IDADE DOS HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS  – 2002 

 

Idade Gay Travesti Lésbica Total 

16 -17 1 - 1 2 

18 – 29 25 15 1 41 

30 –39 30 5 2 37 

40 – 49 13 - - 13 

50 – 59 8 - - 8 

60 – 69 3 - - 3 

70 – 79 4 - - 4 

80 – 86 1 - - 1 

S/ Informação 5 12 - 16 

Total 90 32 4 126 

 

 

Como nos anos anteriores, a grande maioria dos amantes do mesmo sexo 

assassinados estava na flor da idade: 73% entre 16-39 anos, sendo que as travestis 

morrem ainda mais jovens, 76% antes de completar 30 anos. Aventamos uma 

explicação para tal prematuridade na idade do homicídio: homossexuais mais jovens 

seriam mais afoitos e sequiosos de novas experiências, expondo-se  mais a situações 

de risco do que gays de meia idade, mais experientes e conhecedores dos riscos 

ligados ao sexo com desconhecidos ou aventuras em lugares desertos ou com 

indivíduos com estereótipo de marginais. 

Em 2002, três vítimas, um gay, uma travesti e uma lésbica ainda não 

haviam atingido a maioridade quando foram brutalmente assassinados – crimes 

covardes cometidos por adultos, motivados pelo ódio homofóbico, sem permitir auto-

defesa por parte destas infelizes criaturas: em  junho, no Amazonas, a travesti 

Neguinha (Anderson Vasconcelos Rodrigues de Lira) , 17 anos,  profissional do sexo, 

foi morta com dois tiros, no Bairro Alvorada II, na Zona Centro-Oeste de Manaus; no 

interior da Bahia, no município de Miguel Calmon, a lésbica  Helena Santos da Silva, 

17 anos, apelidada  “Negão”, foi morta a  cacetadas, por dois rapazes inconformados 

com sua orientação sexual e em Anápolis, o gay goiano  Eric Silva de Oliveira , 16 

anos,  estudante, depois de violentamente  espancado por três vizinhos da mesma 

família, tendo suas pernas e crânio quebrados, levou  cinco tiros no rosto  a 500 

metros de sua residência no   Jardim  Boa Vista. 
7
  

Urge que os órgãos encarregados de zelar pelo cumprimento do Estatuto 

do Menor e Adolescente realizem campanha nacional  junto às instituições escolares, 

estimulando aos professores/as e diretores/as que instaurem cursos de educação sexual 

em todos os níveis e séries, ensinando que a livre orientação sexual de jovens e 

adolescentes é um direito humano fundamental, impedindo palavras e atos 

discriminatórios contra menores  homossexuais, estimulando  aos adolescentes gays, 

transgêneros e lésbicas  evitar situações de risco, denunciando qualquer ameaça ou 

violência decorrente de sua orientação sexual ou estilo de vida. 
8
 

                                            
7
 Mais detalhes sobre todas as vítimas citadas ao longo deste livro podem ser 

consultadas no  Capítulo III “Relação nominal dos gays, travestis e lésbicas 

assassinados no Brasil em 2002” 
8
 O Grupo Gay da Bahia dispõe de diversos livretos e impressos destinados a reforçar 

a auto-estima de jovens homossexuais, orientando-os  como se assumir sem ter de 
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No extremo oposto da grade etária destes crimes de ódio encontramos 

cinco  homossexuais idosos com mais de 70 anos: o mais velho desta trágica lista,  o 

baiano Eugênio do Nascimento Pinho, 86 anos, “Pai Ginu”, babalorixá, cujo  corpo 

foi encontrado sem vida, com sinais de violência,  em seu  Terreiro de Candomblé na 

periferia de Salvador. Guiusepe Fregos, homossexual italiano tinha 79 anos quando 

um rapaz de programa o matou  por estrangulamento na suíte 911 do Flat Sol Jangada, 

em Fortaleza. Três homossexuais tinham 70 anos ao serem assassinados:  João Lopes 

Silva,  enfermeiro, aposentado da Petrobrás, encontrado amarrado com fios elétricos e 

o pescoço enrolado numa toalha e num lençol, próximo ao  Aeroporto de Salvador; no 

Ceará, em  Mombaça, Antônio Monte de Souza,  morto com 15 facadas e enforcado 

no interior de sua residência, tendo como autores dois jovens de 17 e 18 anos, e 

finalmente, Luís da Conceição de Souza Pinto, conhecido como  Little Box,  jornalista 

de Manaus,  morto com várias facadas  no craniano. Além da vulnerabilidade social 

inerente à condição de homossexual, muitos destes velhos gays setuagenários e 

mesmo octogenários, provavelmente ostentavam visível fragilidade física face a seus 

parceiros de sexo – em diversos casos, agindo estes em dupla quando dominaram, 

mataram e roubaram os bens das vítimas.  

Como nos anos anteriores, a presença de alguns menores homossexuais 

assassinados todos os anos, também em 2002, obriga-nos a discutir e defender, sem 

hipocrisia e falso moralismo,   à exemplo dos países mais civilizados do mundo, a 

redução da idade da maioridade sexual quando menos para 16 anos, implementando-

se concomitantemente campanhas de conscientização, auto-estima e defesa dos gays, 

travestis e lésbicas adolescentes. Hoje em dia, via de regra, somente são perseguidos 

pela polícia e justiça os homossexuais, quando mantêm relação afetiva ou sexual com 

menores de 18 anos, enquanto as relações entre  adultos heterossexuais com 

adolescentes são toleradas e aceitas com toda naturalidade. Muitos adultos 

homossexuais, caso já fosse legalizado o casamento entre pessoas do mesmo sexo, 

certamente casariam com seus amantes maiores de 16 anos, como ocorre com 

centenas de milhares de heterossexuais, cujo enlace com donzelas adolescentes recebe 

o beneplácito da lei e da igreja.  Para evitar tais injustiças, urge que a idade do 

consentimento sexual seja reduzida quando menos para 16 anos – como fez 

recentemente Israel e já é lei em diversos países do mundo moderno. 
9
 Convém 

lembrar que durante nosso período colonial, as Constituições da Igreja Católica 

diziam: “os varões podem-se casar aos 14 anos e as donzelas, aos 12”, o que mostra a 

culturalidade da definição do conceito de  “menor” e  “maior”.  Condenar como crime 

hediondo a  liberdade sexual de adolescentes antes dos 18 anos,  é autoritarismo 

adultocêntrico  que censura e  reprime a livre prática sexual dos jovens, sobretudo dos 

homoeróticos. Um entulho moralista que deve ser modernizado com vistas à proteção 

dos  direitos humanos dos próprios adolescentes.  

A variável  cor dos homossexuais assassinados  é uma das principais 

lacunas nas notícias divulgadas nos jornais, tanto que das  126 ocorrências registradas 

em 2002,  conseguimos levantar informação sobre a cor/etnia de apenas   37 vitimas – 

em comparação com 110 dados  sobre suas idades.  Tal omissão seria um reflexo de 

nossa polêmica ideologia da democracia racial, refletindo a indiferença dos repórteres 

                                                                                                                             
padecer maiores problemas familiares e sociais.  Cf. Publicações do GGB,  

www.ggb.org.br  
9
 Confira lista da Idade do Consentimento Sexual no mundo,  International Lesbian 

and Gay Association  http://www.ilga.org/Information/legal_ 

survey/Summary%20information/age_of_consent.htm 

http://www.ggb.org.br/
http://www.ilga.org/Information/legal_
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e policiais à questão  racial, ou teria algum significado sociológico mais profundo que 

ainda não conseguimos diagnosticar? Sugestões pra esclarecer tal omissão 

classificatória continuam sendo bem-vindas. Em 2001 as reportagens de crimes contra 

homossexuais que nos serviram de fonte foram mais minuciosas na identificação 

racial das vítimas (54%), enquanto em 2002, dispomos de apenas 29% de informação 

– 37 indivíduos num total de 126. E para chegar a tais números, quando não era 

explicitada a cor da vítima na matéria jornalística, tentamos identificá-la através de 

seus fenótipos raciais revelados na fotografia divulgada no jornal, o que torna tal 

análise menos acurada do que desejaríamos. Mesmo assim, levando-se em conta tais 

reservas, repete-se a mesma tendência observada  no ano anterior: os pretos e 

mestiços continuam sendo as principais vítimas de crimes homofóbicos no Brasil. 

 

                COR DOS HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS – 2002 

 

Cor Gay Travesti Lésbica Total 

Pardo 16 1 1 18  (48,5%) 

           Preto 4 3 1  8   (21,5%) 

Branco 9 2 -   11 (30%) 

S/ Informação 61 26 2 89  

Total 90 32 4 126 

 

 

70% dos gays, travestis e lésbicas assassinados no Brasil em 2002  sobre os 

quais dispomos de informação eram  afro-descendentes, sendo 48,5% pardos e 21,5% 

pretos. Número aliás bastante próximo ao encontrado para 2001, 72%. Os gays pardos 

neste ano representaram a categoria racial mais atingida: 43%.  

Como se sabe, a vulnerabilidade social dos homossexuais é potencializada, 

sobretudo para as travestis, transexuais e gays mais estereotipados, vulgarmente 

chamados de “bichas loucas” ou “bichas fechativas”, assim como as lésbicas mais 

masculinizadas, rotuladas de “caminhoneiras”, “sapatonas”, quando ostentam além de 

traços identificadores de sua orientação sexual, novas marcas diacríticas associadas a 

outras categorias estigmatizadas. Assim, um gay negro, como se sabe, sofre dupla 

discriminação, devido à sua raça e à sua orientação sexual. Uma lésbica afro-descente, 

é discriminada por ser mulher, lésbica e negra, variando a intensidade da exclusão de 

acordo com os ambientes e situações vivenciais específicas. O mais grave neste 

particular é que pesquisas revelam que, surpreendentemente, os pretos tendem a ser 

mais homofóbicos e conservadores em questões sexuais  do que os pardos e os 

brancos
10

 – agravando ainda mais as aflições dos homossexuais afro-descendentes, 

que além de sofrerem discriminação racial por parte dos brancos, são vítimas  

redobradas  da homofobia, primeiro  por parte da sociedade em geral, segundo,  por 

parte de sua própria comunidade étnica, não podendo contar sequer com a 

solidariedade ou tolerância de seus irmãos de cor, que costumam repelir 

agressivamente os  negros homossexuais, acusando-os de serem traidores da própria 

raça.  

Por trás da homofobia dos negros estão algumas idéias preconceituosas de 

que homossexualidade é coisa de branco, que não existia amor unissexual no 

continente negro antes da conquista, chegando os mais cegos a negar a existência do  

                                            
10

 Mott, Luiz. Crônicas de um gay assumido. São Paulo, Editora Record, 2003, p. 25 e 

ss. 
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homoerotismo  na África contemporânea. Outros defendem que um negro amar outro 

homem, sobretudo um branco, enfraqueceria o potencial revolucionário quilombista 

da população afro-brasileira,  justificando assim o preconceito anti-homossexual.
11

 

Urge que sejam implementadas campanhas de informação visando desconstuir a 

homofobia dentro da comunidade afro-descendente, assim como a consolidação de 

ações afirmativas visando o resgate da auto-estima e afirmação política dos negros e 

pardos homossexuais, reforçando  assim  na população  negra, o respeito  aos direitos 

de cidadania dos gays, travestis e lésbicas de todas as cores.  

Sempre à procura de desenhar o perfil dos homossexuais assassinados no 

Brasil em 2002, vejamos a seguir qual a composição profissional  das vítimas. 

 

PROFISSÃO DOS HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS - 2002 

 

Profissão das Vitimas Gay Travesti Lésbica Total 

1. Profissional do sexo - 20 - 20 

2. Cabeleireiro 14 2 - 16 

3. Professor 9 - - 9 

4. Empresário 5 - - 5 

5. Cozinheiro 6 - - 6 

6. Advogado 3 - - 3 

7. Pai de santo 3 - - 3 

8. Médico, psicólogo 3 - - 3 

9. Jornalista 2 - - 2 

10. Comerciante, vendedor 2 - - 2 

11. Enfermeiro 2 - - 2 

12. Estudante 2 - 1 3 

13. Padre 2 - - 2 

14. Administrador, economista 2 - - 2 

15. Pedreiro 1 - - 1 

16. Coreógrafo-Bailarino 1 - - 1 

17. Carvoeiro 1 - - 1 

18. Assessor 1 - - 1 

19. Artista Plástico 1 - - 1 

20. Vereador 1 - - 1 

21. Engenheiro 1 - - 1 

22. Químico 1 - - 1 

23. Vigilante 1 - - 1 

24. Produtor Cultural 1 - - 1 

S/Informação 25 10 3 38 

Total 90 32 4 126 

 

A primeira constatação sugerida por essa tabela é que comparativamente a 

outras variáveis demográficas, a profissão dos homossexuais vítimas de homicídio 

aparece relativamente bem documentada, cobrindo 70% de nossa amostra, em 

                                            
11

 A reação irada de algumas lideranças negras à polêmica sobre a possível 

homossexualidade de Zumbi refletiu o alto índice de homofobia presente no discurso 

e na prática dos afro-brasileiros. Cf. Mott. Luiz. Crônicas de um gay assumido. 

Op.cit. p. 155 e ss. 
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contraposição a 29% de informação sobre a cor. Só a variável idade é que a superou , 

cobrindo 87% da amostra.  

Dentre os homossexuais assassinados cuja profissão/ocupação constava na 

noticia do jornal, localizamos 24 atividades – confirmando mais uma vez a grande 

diversidade ocupacional sobretudo dos  gays, validando o célebre refrão muito caro ao 

movimento homossexual mundial: “somos milhões e estamos em toda parte!”  Entre 

as vítimas, tanto profissionais liberais com formação universitária: professores,  

empresários, um vereador, diversos líderes religiosos, artista plástico, assim como 

homossexuais ligados a profissões mais humildes, do tipo  vigilante, pedreiro e 

sobretudo   cozinheiros e cabeleireiros.  Entre os gays vips,  o alagoano Gustavo 

Leite,  produtor cultural, cujo corpo com sinais de violência foi encontrado  num 

canavial no município de Marechal Deodoro, distante  35 quilômetro de Maceió. 

Muito conhecido pela população e respeitado pelos artistas alagoanos, ficou famoso  

por organizar anualmente as homenagens a Zumbi dos Palmares na Serra da Barriga, 

no mesmo município onde existiu o Quilombo dos Palmares.  Outro vip assassinado 

em 2002 foi Valter Costa, de Porto Alegre, famoso proprietário de dois salões de 

beleza de Porto Alegre, Scalp e  Looking Glass: morreu em conseqüência de  cinco 

golpes de faca no peito e um corte profundo no pescoço, crime  seguido de latrocínio, 

cometido em seu elegante apartamento, na Rua Fernando Machado. Cabeleireiro com 

mais de 35 anos de profissão, Costa já era  famoso desde a década de 70 e muito  

conhecido no meio artístico. Foi o criador  do troféus Scalp, que tinha como objetivo 

premiar com obras de arte criadas por artistas plásticos gaúchos, as personalidades em 

destaque no cenário cultural gaúcho. Um dos agraciados foi o poeta Mário  Quintana, 

em l989. Também na Bahia, um gay vip terminou seus dias numa poça de sangue, 

morto a pedradas: Egberto Tavares Costa, 57 anos, jornalista e editor de diversos 

jornais e revistas locais, secretário de comunicação social da  Prefeitura de Feira de 

Santana, rotariano,  morto a 26 de  maio de 2002. Sua morte foi pranteadíssima na 

imprensa feirense e de Salvador, merecendo moção de pesar na Assembléia 

Legislativa da Bahia onde se enaltecia sua “irretocável biografia, temperamento 

equilibrado, profissional que se impunha por sua críticas e posições imparciais, 

responsável pela formação de muitos repórteres, assessor de imprensa de diversos 

clubes e entidades feirenses, ex-presidente do Rotary Clube, fundador do Banco de 

Olhos, etc.” 
12

 

Como nos anos anteriores, a categoria trabalhista  mais exposta  aos 

homicídios violentos são as travestis profissionais do sexo (23%). Houve redução 

significativa da violência prostitucional em 2002 se comparada ao ano anterior, 

quando 36% das travestis foram assassinadas na pista quando faziam prostituição. 

Consideramos que tais cifras  estão bem aquém  da realidade, pois de acordo com 

nossas pesquisas na Bahia  e informações coletadas entre travestis de outros estados, 

por volta de 90% das travestis brasileiras vivem da prostituição.
13

 A maior parte 

destas travestis profissionais do sexo estavam na pista quando foram assassinadas, 

quer nas áreas centrais de suas respectivas cidades, quer nas rodovias onde igualmente 

mantêm pontos de atendimento de clientes. Predominam nestas mortes  o uso de 

armas de fogo, registrando-se também diversos casos onde o assassinato ocorreu com 

requintes de crueldade: o travesti Raimundo Rocha Alves, 25, de Sorocaba, SP, foi 

morto com várias pauladas na cabeça no centro da cidade; a travesti  “Magda 
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Cotrofe”, 23 anos,  foi encontrada  em um terreno do Jardim Industrial na cidade de 

São Paulo, morta por espancamento e enforcamento.  

Esta maior vulnerabilidade das travestis profissionais do sexo relaciona-se 

ao alto índice de violência inerente ao estilo de vida marginal em que muitas vivem, 

compartilhando os mesmos espaços urbanos ou nas beiras das estradas com traficantes 

de drogas, assaltantes e delinqüentes. Referindo-se à área de prostituição na zona 

central de Campinas, nas imediações da Rua Luzitana, um morador revoltado  

declarou: “aqui toda noite e madrugada é um inferno! é um  tal de travesti que briga 

com outro, arranca roupa, vende droga. As famílias que moram nas imediações estão 

reféns disto tudo, deste cenário de prostituição e tráfico de entorpecentes”. 
14

 

Mesmo nestes assassinatos de travestis profissionais do sexo, malgrado a 

violência generalizada inerente a estes espaços fora da lei, tais homicídios devem ser 

entendidos e interpretados como crimes homofóbicos, pois o que provoca tanto ódio 

por parte dos clientes ou transeuntes não é a prostituição em si, mas a 

homossexualidade do profissional do sexo, tanto que raramente mulheres prostitutas 

são assassinadas, embora compartilhem os mesmos espaços marginais, vendam 

igualmente seus corpos e sejam abordadas pelo mesmo tipo de clientela. 

Lastimavelmente não conseguimos informação junto às associações nacionais  de 

prostitutas sobre o número de mulheres profissionais do sexo assassinadas em nosso 

país. Se tomarmos como amostra o Estado da Bahia, segundo informação da 

APROSBA (Associação de Profissionais do Sexo da Bahia), desde a fundação da 

Associação, em 1997, até a presente data (2002), documentou-se o assassinato  de 

apenas duas  prostitutas  na Bahia, enquanto neste mesmo período  foram assassinadas 

nesse Estado, 123 travestis na área de prostituição. Se levarmos em conta que não 

passam de 300 as travestis nesse Estado, enquanto ultrapassam de três  mil as 

mulheres prostitutas, patenteia-se inequivocamente o caráter homofóbico dos crimes 

contra as travestis de pista e rapazes de programa. Portanto, travestis assassinadas 

quando faziam pista, no exercício da prostituição,  são vítimas de crimes de ódio, 

crimes que devem ser incluídos na categoria de “transfobia” ou “travestifobia”, posto 

que foram motivados pelo ódio à esta  peculiaridade existencial de tais indivíduos.  

 

PROFISSÕES  MAIS VULNERÁVEIS FACE AO CRIME  

ANTI-HOMOSSEXUAL  - 2002 

Profissão  1998 1999 2000 2001 2002 Total 

Profissional do Sexo 21 28 28 18 20 115 

Cabeleireiro 7 8 8 5 16 44 

Professor 2 4 4 5 9 24 

Cozinheiro - - 5 5 6 16 

Médico 2 3 2 5 3 15 

Funcionário Público 3 4 3 4 - 14 

Comerciante - - 2 6 2 10 

Total 35 47 52 48 56 238 

 

Segundo se deduz do quadro acima, nos últimos cinco anos, a segunda 

categoria laboral mais vulnerável a crimes homofóbicos, depois das travestis 

profissionais do sexo,  é constituída pelos cabeleireiros, em sua maior parte, gays que 

ostentam aparência andrógina, alguns podendo ser melhor identificados como “semi-
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travestis”. Segundo depoimento de alguns  esteticistas que tivemos ocasião de 

entrevistar, muitas destas “monas” têm como hábito não manter relações 

homoeróticas com outros gays, estando sempre à procura do “homem de verdade”, 

predominantemente bissexual, que assume estereótipo de machão, muitos dos quais 

extremamente violentos e ameaçadores, reflexo do conflito psicológico em que 

vivem, sempre inseguros de serem igualmente apontados como homossexuais. A 

maioria destes cabeleireiros/as assassinadas passava dos 30 anos, sofrendo mortes 

ultraviolentas: Paulete, de Manaus, morreu a  pauladas e esfaqueada;  o recifense 

Severino de Souza, levou 14 facadas; Edivando Santos, de Salvador, seis tiros; Xuxa,  

outra cabeleireira de Manaus, morreu com dez estocadas. Muitas destas vítimas foram 

vítimas de latrocínio, não raramente com participação de dois  ou mais comparsas.  

Em 2002, os professores foram a terceira categoria de homossexuais  mais 

atingida por crimes de ódio . Entre as nove  vítimas, repetindo o mesmo padrão de 

anos anteriores, alguns   docentes de nível superior, como  Hélio de Brito Costa, 49 

anos, de Florianópolis, lotado  na Faculdade de Engenharia Mecânica da UFSC, com 

doutorado em metalurgia física e mecânica no Rio de Janeiro, um dos professores 

mais respeitados na área,  morto por três garotos de programa a  facadas e marteladas; 

o Padre  José de Souza Fernandes, 48,  professor na  PUC de Minas Gerais; também 

de Minas,   Sérgio F. Celani Leite, 52 anos,   professor na Universidade de Patos de 

Minas (UNIPAM) , enforcado e estrangulado por um desocupado de 19 anos. Neste 

caso, a matéria jornalística não constava explicitamente que a vítima era 

homossexual: telefonei então para a Faculdade de Filosofia da Unipam e a Diretora da 

mesma, amiga pessoal da vítima, confirmou que o professor era mesmo gay.  Entre os 

mortos, um professor de educação física do Paraná (Alto Boqueirão),  Leonir Alves 

Cordeiro, 37, assassinado em sua casa com 10 facadas; o professor goiano Lázaro 

Duarte de Mesqu7ita,  59,  morto com 42 facadas, encontrado  amordaçado e 

enforcado no banheiro de sua própria casa, enquanto o professor baiano  Eudâmidos 

Emilton Costa do Nascimento, 32, foi morto com o cabo de um bicicleta e depois 

queimado num matagal no Km 210, que liga o município de Sobradinho a Juazeiro,  

crime seguido de latrocínio.  

 Ministros religiosos, sobretudo do Candomblé e da Igreja Católica,  costumam 

aparecer anualmente na lista dos homossexuais assinados no Brasil. Neste ano foram 

cinco: três pais de santo e dois padres. Entre estes um jovem babalorixá  de 23 anos,  

Flávio José da Silva Lins, morto com cinco tiros no seu terreiro, Centro Espírita 

Cabocla Jurema, em Olinda.  

 

CAUSA MORTIS DOS HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS - 2002 

Causa Mortis Gay Travesti Lésbica Total 

Tiro 22 17 - 39 

Facada, estocada 29 7 3 39 

Paulada, espancamento 13 4 1 18 

Estrangulamento 7 2 - 9 

Asfixia 3 1 - 4 

Degolado 6 - - 6 

Pedrada 4 1 - 5 

Atirado da janela 1 - - 1 

Enforcamento  1 - - 1 

Atropelamento criminoso 1 - - 1 

S/Informação 3 - - 3 

Total 90 32 4 126 
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Diversamente dos anos anteriores, quando predominavam as mortes 

causadas por tiro, em 2002, pela primeira vez, equiparam-se os homicídios provocados 

por arma de fogo e a golpes de facas: 39 ocorrências em cada modalidade. Mera 

casualidade ou nova tendência criminológica? Só o tempo poderá responder. O que 

permanece idêntico, lastimavelmente, é o altíssimo índice de violência associado à 

morte de gays, travestis e lésbicas, um dos sintomas que tipificam a especificidade dos 

crimes homofóbicos. Nestes crimes, o agressor não se contenta em tirar a vida de sua 

vítima, mas pelos requintes de crueldade, pelo número multiplicado de golpes, pelo 

uso de diversos instrumentos mortíferos e tortura prévia, patenteia-se a raiva  

exacerbada  que o algoz alimentava contra aquele indivíduo por pertencer a uma 

categoria desprezível. Viado tem mais é que morrer, repetem os machistas 

homofóbicos de  norte a sul de nosso país. Como muito bem diagnosticou um 

Delegado da Polícia de Cuiabá, num episódio em que  quatro assaltantes invadiram a 

casa onde viviam cinco  homossexuais de classe média em Cuiabá: “os assassinos não 

se contentaram em render os gays, espancá-los, pisar sobre seus  corpos estendidos no 

chão. Ao encontrar um dos gays escondido atrás da porta, esmurraram-no até 

desfigurar seu rosto, deram tiros na cabeça  e jogaram seu corpo sem vida num córrego 

próximo. Ao fugir, os assassinos roubaram um televisor e outros objetos de valor. 

Segundo o titular da  Delegacia Metropolitana de Cuiabá, os bandidos não se 

contentaram em roubar,  mas parece que queriam  ferir não só o corpo mas também a 

alma da vítima, praticando este  crime horrível." 
15

 

A freqüência das cinco principais causae mortis mantêm-se bastante 

regular nos últimos anos: em 1
o
 lugar empataram armas de fogo e armas perfuro-

cortantes; 2
o
, espancamento; 3

o
, estrangulamento; 4

o
 lugar, pedrada. Segundo as 

estatísticas criminais para nossa população em geral, predominam no Brasil as mortes 

causadas primeiro por arma de fogo e em seguida, através do uso de facas, estiletes, 

punhais, etc. 
16

   

Quanto às outras modalidades de violência, envolvendo agressão física, 

luta corporal, uso de pedras, cacetes e paus, ou estrangulamento, são ações criminosas 

que refletem diretamente o alto grau de agressividade e selvajaria dos criminosos e a  

fragilidade das vítimas, que são facilmente amarradas, sufocadas, estranguladas, 

contando o agressor com a convicção que facilmente dominará o viado, um ser frágil, 

indefeso, vulnerável física e socialmente. 

Quanto às mortes causadas por arma de fogo, predomina o uso de 

revólver e pistolas, deixando os repórteres policiais, na maioria dos casos, de dar mais 

detalhes sobre o calibre do armamento usado. Geralmente  as travestis são  mais 

atingidas por tiros do que os gays, ocorrendo tais sinistros  via de regra nas ruas onde 

fazem pista ou em lugares ermos onde costumam atender seus clientes: foram 17 

travestis que morreram baleadas (53%) para 22 gays, (25%). A maior freqüência de 

homicídios de travestis com armas de fogo explica-se pela própria condição social de 
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grande parte de seus clientes, sendo comum andarem armados e já acostumados ao uso 

de revólveres.  

O quadro abaixo demonstra a quantidade de tiros descarregados no 

assassinato de  gays e travestis, 3/4 das vítimas sendo assassinadas com uma a três 

balas. O homossexual mais baleado foi  o pernambucano Jorge Edson de Souza, 34 

anos,  morto com 6 projéteis  na madrugada do sábado, 25 de  novembro de 2002, 

numa ribanceira na estrada da Muribeca.  

 

   NÚMERO DE TIROS NO ASSASSINATO 

           DE HOMOSSEXUAIS -   2002 

 

Tiros   Gay Travesti Total 

6 1 - 1 

5 3 2 5 

4 1 2 3 

3 3 4 7 

2 4 3 7 

1 9 5 14 

Vários 1 1 2 

Total 22 17 39 

 

 

Muitos destes homossexuais levaram tiros à queima roupa nas costas, no 

rosto, na nuca, no coração. A travesti Sheila, de Campinas, foi morta com quatro tiros 

nas costas; o cabeleireiro  Edivando Santos de Jesus, 22, foi morto com três tiros nas 

costas e três na nuca, em um matagal na Estrada Velha de Periperi, em Salvador; a 

travesti, Camila, 19 anos,  profissional do sexo em Natal, morreu com um tiro na boca; 

o cozinheiro gay  Mohab César da Costa, 24 anos, de Pernambuco, foi assassinado  

com um tiro a queima-roupa na cabeça, num terreno baldio localizado a 50 metros de 

sua residência, em  Iburá. Pior sorte teve o já citado gayzinho goiano Eric Silva de 

Oliveira , 16 anos,  estudante residente em Anápolis: primeiro teve  suas pernas e o 

crânio quebrados por três vizinhos homofóbicos, que em seguida  lhe desferiram cinco 

tiros no rosto. O número máximo de tiros desferidos contra os homossexuais vem 

oscilando  nos  últimos anos: 7 tiros em 1999,  10 em 2000, 20 balas de pistola em 

2001 e 6 em 2002.  

Os assassinatos cometidos com armas brancas revelam com maior realismo, 

a virulência  do ódio quando um machão esfaqueia  um “viado”. Repetimos: crimes 

homofóbicos são homicídios qualificados, onde a ira  contra a condição existencial  da 

vítima deve ser considerado agravante na intensidade do uso desmedido da violência. 
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NÚMERO DE FACADAS  DESFERIDAS NO 

ASSASSINATO  DE HOMOSSEXUAIS - 2002 

 

Facadas Gay Travesti Lésbica Total 

42 1 - - 1 

15 1 - - 1 

14 1 - - 1 

10 2 - - 2 

7 - 1 - 1 

6 1 - - 1 

5 2 1 1 4 

4 1 1 - 2 

3 - - - 1 

2 1 2 1 4 

1 1 2 - 3 

Vários golpes 18 1 - 19 

 

Dentre os 29 gays, 7 travestis e 3 lésbicas mortos com armas brancas, nem 

sempre foram indicadas nas matérias jornalísticas o tipo de instrumento perfuro-cortante 

nem quantos  golpes feriram o corpo da vítima. Por exemplo, a  Folha do Maranhão de 

24/9/2002, ao noticiar o homicídio  do  cabeleireiro  Waldimiro Gadelha de Lima, 32 

anos, conhecido como  “Gugu”,  informou apenas “morto a facadas”. Dos 39 

homossexuais assassinados  com arma branca, a metade (19) é referida como tendo 

recebido “vários golpes”, ou “diversas facadas”, sem especificar que foram duas, dez, 

ou mais de vinte. O militante gay baiano Alexsandro de Jesus Nascimento, 25, 

Presidente do Grupo de Homossexuais do Calafate (Salvador),  foi “morto com várias 

facadas na barriga, peito e costas”. No enterro, na Quinta dos Lázaros, ouvi 

pessoalmente o depoimento  de seus familiares e testemunhas desconsolados dizerem 

que eram tão grandes e profundas algumas chagas abertas pelas facadas no peito da 

vítima, que permitiam penetrar dois dedos dentro do corpo, tamanha a violência dos 

golpes. Portanto, “várias facadas” podem significar mais de uma dezena de perfurações.  

Em 2002, conforme pode-se observar no quadro acima, o número de golpes  

variou de uma a 42 as facadas, redundando na morte de 39 dos 126 homossexuais 

assassinados de norte a sul do país (31%). O mais golpeado foi o professor  goiano 

Lázaro Duarte de Mesquita, “Lazinho da Rodoviária”, 59 anos,  encontrado amordaçado 

e enforcado no banheiro da sua própria casa, no Bairro São João, em Catalão, segundo 

laudo do IML, com marca de 42 facadas! Segundo a polícia, o crime teria sido praticado 

por duas ou três pessoas, que usaram três diferentes  facas. Qual teria sido a  seqüência 

do crime? Primeiro os três assassinos amordaçaram e imobilizaram o velho professor, 

enforcaram-no e não contentes em vê-lo morto, ou quem sabe, ao verem o corpo 

estrebuchar  dependurado no banheiro de sua casa, o esfaquearam, ou então, poderia ter 

caído o corpo no chão ainda com vida, ocasião em que os assassinos avançaram sobre a 

indefesa criatura desferindo-lhe mais de quarenta facadas!  

Muitas das facas utilizadas nestes crimes foram retiradas da cozinha das 

vítimas, incluindo facões  e facas de serra.  Coincidente, no ano anterior (2001)  outro 

professor, este da Faculdade de Economia da Universidade de Brasília,  Leonardo de 

Almeida Vilhena, 47 anos, foi assassinado com o mesmo absurdo número de golpes: 42 

facadas!    

Em 2002, outros homossexuais também receberam elevado  número de 

facadas: o ancião  cearense  Antônio Monte de Souza, 70 anos, foi morto com 15 golpes 
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de peixeira. Como o anterior, também seu corpo foi encontrado  dependurado numa 

corda no interior de sua residência. Só a perícia policial poderia precisar se foi 

esfaqueado antes ou  depois de enforcado, se quando dependurado ou no chão. O 

cabeleireiro pernambucano  Severino Ramos de Souza, 38,  foi morto com 14 facadas, 

no final de semana, dentro de  seu salão  localizado na  Ilha do Leite, em Recife. O  

professor de educação física,  Leonir Alves Cordeiro, 37,  paranaense, levou  10 facadas 

na cabeça e nos braços, em sua casa, no  Alto Boqueirão. Uma  lésbica  de identidade 

desconhecida, aparentando 25 anos, morena,  foi encontrada  morta com 4 facadas, de 

bruços no chão, no campo de futebol do Vasco de  Açucena,  no Bairro do Timbi, em 

Camaragibe, Pernambuco. 

Algumas das vítimas alem de perfurações e estocadas, receberam  também  

cortes e mutilações, como o cabeleireiro  Valter Carlos Costa, 51, de Porto Alegre, 

morto com 5 golpes de faca no peito e um corte profundo no pescoço;  Edvaldo Araújo, 

53, empresário,  foi encontrado com as mãos e pés amarrados e um enorme  corte na 

garganta, em sua casa no setor do  Aeroporto em Goiana. Segundo informação prestada 

pela travesti Monique Alves, presidente do Grupo Babilônia de Teresina e nossa 

principal informante sobre criminalidade anti-homossexual nesse estado, aos 23 de 

julho de 2002, o cozinheiro homossexual  Valdir da Silva Rufino, 44 nos, foi  degolado 

vivo com um facão no interior da sua casa, no Bairro Vila do Avião; o empresário  

Carlos Garbuccio,  41, foi encontrado morto dentro de seu carro na Praia Grande, no 

litoral paulista,  com um corte profundo na garganta e uma faca encravada no lado 

direito do peito. É sobretudo nos presídios onde muitas vezes  ocorre o uso múltiplo de 

instrumentos perfuro-cortantes para tirar a vida de homossexuais: em dezembro de 

2002, outro cabeleireiro homossexual,  Carlos Alberto Ribeiro de Souza, 36,  foi  morto 

com golpes de chave de fenda e punhal caseiro por cinco colegas de cela.  

Se compararmos o número de facadas que levaram à morte  estes 39 

homossexuais em 2002, chama a atenção que os gays são mais vitimizados por esta 

modalidade de violência (29%) do que as travestis(7%). A explicação para tal 

freqüência tem a ver com o local onde sucedeu o crime: 31 gays - e apenas 4 travestis 

- foram assassinados dentro da própria  casa, sendo portanto  geralmente na cozinha 

da residência onde o assassino encontrou a faca que serviu de arma para o assassinato. 

Neste sentido, o Grupo Gay da Bahia há anos vem  distribuindo  milhares de folhetos 

“Gay vivo não dorme com o inimigo”, onde uma das “dicas” para evitar ser 

assassinado por um parceiro sexual desconhecido dentro de casa, é exatamente, 

esconder facas e demais objetos perfuro-cortantes. 
17

 

Outro detalhe macabro relativamente aos homicídios cometidos com armas 

brancas: também os gays receberam número muito superior de golpes – de 10 a 42 

facadas – do que as travestis – de 1 a 7. Talvez Freud ajude-nos a explicar esta 

diferença do ódio e violência refletido no maior numero de facadas desferidas contra 

os gays: para um machista homofóbico, as travestis representariam menor ameaça à 

sua masculinidade pois  assumem plenamente o estereótipo feminino, vestindo-se, 

agindo socialmente e na intimidade erótica como mulheres. Os gays não: sua condição 

intermediária de homens que gostam de homens, que eventualmente desejam e tentam 

ser “ativos” com seus parceiros eventuais, deve provocar um misto de  surpresa, 

pânico e ódio nestes machistas que se vêm ameaçados, ou têm  liberada sua libido até 

então  reprimida e acorrentada. Daí reagirem com tanta violência, chegando a desferir 
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dezenas e dezenas de facadas naquele verme que ousou ultrapassar as fronteiras e 

quebrar os sagrados tabus do orgulho heterossexual.  

Muitos são os registros de assassinos de gays que declararam ter matado “em 

legítima defesa da honra”, para impedir de serem sodomizados ou até simplesmente 

beijados pela bicha ousada que tentou “inverter os papéis.” Este parece ter sido o que 

ocorreu com o Padre José Reinaldo Arezzo e Silva,  41,  que ao transportar em sua 

caminhonete a Carlos Eduardo de Almeida, 20, segundo este declarou, teria o 

sacerdote o assediado sexualmente, razão pela qual reagiu, entrando em luta corporal 

e imobilizando o padre, em seguida amarrou suas mãos nas costas, estrangulou-o, 

jogando o corpo numa estrada vicinal próximo a Conceição do Rio Verde, MG. Para 

completar tão hediondo crime, roubou o veículo e outros pertences do religioso.  

O quadro abaixo nos mostra a evolução das causae mortis mais comuns nos 

últimos cinco anos nos crimes contra homossexuais no Brasil.   

 

CAUSA MORTIS MAIS FREQUENTES 

DE HOMOSSEXUAIS NO BRASIL:  2002 

 

Causa Mortis 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL 

Tiro 50 78 52 53 39 272  (50%) 

Facada 28 29 33 30 39 159  (29%) 

Espancamento 4 11 20 6 17 58     (11%) 

Estrangulamento 4 10 4 5 8 32       (6%) 

Pedrada  4 2 3 6 5 20       (4%) 

Total 90 130 112 100 108 540 (100%) 

 

 

Como salientamos acima, embora em 2002 tenha sido igual o número de 

homossexuais assassinados a tiros e facadas, nos últimos cinco anos, 

inequivocamente, o uso de armas de fogo é responsável pela metade destes crimes, 

enquanto armas brancas representam  1/4 das ocorrências. Repetimos: não sabemos 

até que ponto a equivalência observada no ultimo ano é casual ou representa uma 

nova tendência criminológica, já que a repressão ao porte de armas de fogo tem se 

intensificado ultimamente no país. 

 Espancamento (11%), estrangulamento (6%) e pedrada (4%) são, depois 

dos tiros e facadas, a forma mais usual de tirar a vida dos homossexuais em nosso 

país. Alguns gays e travestis sofreram cruéis sessões de tortura antes de morrer, mais 

uma vez comprovando a condição de crime de ódio destes homicídios, onde o autor 

não se contenta em tirar a vida, mas quer destruir a própria natureza do homossexual. 

O cardápio da modus operandi destes crimes é de revirar o estômago: tiro, facada, 

estocada, paulada, espancamento, estrangulamento, asfixia, degolamento pedrada, 

atirado pela janela, enforcamento, estrangulamento, atropelamento criminoso.  

O cozinheiro paranaense  Cleiton Rodrigo Moreira Pires, 24, primeiro foi 

violentado, depois cruelmente espancado, sendo finalmente morto com uma  facada 

no pescoço. Seu corpo todo ensangüentado foi encontrado  num terreno baldio em 

Araucária, vestido apenas com cueca e camiseta, e sobre suas nádegas, duas ripas de 

madeira  em formato de cruz. Também num terreno baldio, no Jardim Industrial de 

São Paulo, a travesti Magda Cotrofe, já citada,  foi morta por espancamento e 

enforcamento. Outra travesti de programa,  Jô Rodrigues, 31 anos, foi morta a chutes 

e pedradas  próximo ao aeroporto de Curitiba, em  São José dos Pinhais. Na  Bahia, o 

jornalista e assessor da  Prefeitura de Feira de Santana, Egberto Tavares Costa, foi 
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morto a pedradas na cabeça.  Os assassinos, Paulo Roberto Gomes do Santos, 19, que 

mantinha um relacionamento de um ano com a vítima, e seu tio, confessaram:  ”Nós 

matamos Egberto, porque ele me conhecia e de qualquer maneira eu seria preso. 

Antes de morrer, ele implorava que não fosse morto!”. 

Neste ano passado, no rol de crimes homofóbicos, consideramos que talvez 

o assassinato mais cruel e com maiores requintes de crueldade foi cometido em 

Alagoas, no município de Maribondo, a 80 kms de Maceió – estado que 

lastimavelmente amarga a triste tradição de bárbaros crimes homofóbicos – como o 

do vereador Renildo José dos Santos, barbaríssimamente torturado, decapitado, 

empalado, queimado e afogado no município de Coqueiro Seco, nos arredores de 

Maceió, em 1993. Este crudelíssimo assassinato ocorreu  na noite de  4/4/2002: José 

Márcio Santos Almeida, 33,   militante do Grupo Gay de Alagoas, caminhava pelo 

centro desta cidade, quando foi atacado   por um bando de dez  rapazes, que com paus 

e pedras, deixaram-no bastante ferido. “Vítima da intolerância de jovens da cidade, o 

homossexual foi apedrejado. Como Maribondo não tem hospital, Almeida ficou na 

sua casa, sem assistência médica, sendo então  transferido no dia seguinte para 

Maceió. Alem de ser alvejado por pedras, ato de violência que virou um espetáculo 

público no centro da cidade, o gay sofreu golpes de pedaços de pau. Os agressores 

também cuspiram nele. Disse o Delegado  Ailton Cavalcante, que investiga a autoria 

do crime, que comentou-se que teria sido amarrado a uma moto e arrastado pela 

cidade,  município de 15.145 habitantes. Pouco antes de morrer, na Unidade de 

Terapia Intensiva do Hospital Armando Lages, o militante teria citado os nomes de 

vários rapazes que teriam iniciado o apedrejamento. O homossexual sobrevivia 

fazendo pequenos bicos de serviço doméstico para moradores. Segundo o mesmo 

delegado, era pessoa pacata e nunca teve o seu nome envolvido em confusões.“
18

  

Levando em conta a gravidade deste crime homofóbico, o Conselho Nacional de 

Combate à Discriminação enviou dois de seus conselheiros a Alagoas, entre eles, o 

autor deste livro,  para articular e cobrar ações enérgicas das autoridades daquele 

Estado no sentido de punir os culpados por esse bárbaro assassinato.   

Dando prosseguimento à depuração das informações constantes nas 

matérias jornalísticas relativas ao assassinato de homossexuais, reconstituímos  a 

seguir o cenário dos homicídios homofóbicos, iniciando pelo lócus onde ocorreram 

tais crimes: 

LOCAL DO ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS  - 2002 

Local Gay Travesti Lésbica Total 

Rua, praça  23 18 2 43 

Residência 34 7  41 

Terreno baldio, loteamento 5 2 - 7 

Estrada 4 2 - 6 

Matagal, canavial 6 - - 6 

Delegacia, cadeia  4 - - 4 

Carro 2 - - 2 

Terreiro de Candomblé 2 - - 2 

Salão de beleza 2 - - 2 

Campo de futebol - 1 1 2 

Bar - - 1 1 

S/ Informação 8 2 - 10 

Total 90 32 4 126 
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A maior parte dos crimes contra homossexuais (55%) foram cometidos 

em locais exteriores – ruas, estradas, locais ermos (matagal, plantações, campo de 

futebol, loteamentos). Locais secretos, procurados altas horas da noite, com a 

finalidade de  ocultar encontros fortuitos e  clandestinos, predispondo e facilitando 

atos de violência, roubos e  agressões físicas.  

Nossa sociedade heterossexista e homofóbica, ao estigmatizar e satanizar 

os homossexuais, obriga sua grande maioria a viver enrustidos, inibindo ou  proibindo 

a entrada de casais do mesmo sexo em pensões e  motéis, ou propiciando o 

desenvolvimento de fantasias suicidógenas em muitos gays que se excitam com a 

idéia de transar com “bofes homens e verdade” , com estereótipo de marginais, em 

lugares e situações de risco.  

Este é o quinto  ano que incluímos neste relatório  a variável local onde 

ocorreu o crime, dada a importância desta informação para alertar os homossexuais 

para que evitem situações e espaços de maior  risco.  Como nos anos anteriores, no 

mais das vezes,  travestis são assassinadas na rua e em locais públicos: 76% em 2002,  

88% em 2001,  71% em 2000, 89% em 1999, 80%  em 1998, quase sempre  quando 

faziam trotuar. Os gays, por sua vez, são mortos predominantemente em casa, locais 

fechados mas também em lugares ermos, como estradas, terrenos baldios ou nas 

periferias da cidade. Este é o terceiro  ano seguido em que pais de santo homossexuais 

são mortos dentro de seus terreiros de candomblé: crimes a um tempo homofóbicos e 

que violam a sacralidade destes espaços religiosos.  

 Um alerta para você  leitor amante do mesmo sexo: várias destas vítimas 

foram transar  com desconhecidos em  matagais, lagoas,  terrenos baldios – lugares 

desérticos que facilitam atos de violência e latrocínio.  Sugerimos como regra básica 

de segurança,  que para transar, dê preferência a hotéis, motéis  e pensões. Em se 

tratando de pensões  populares, exija  que o  parceiro desconhecido deixe seu 

documento na portaria, ou melhor ainda, que seja feito registro de sua identidade, 

dizendo ao  gerente  ou recepcionista  que ambos devem  sair juntos do quarto, 

medidas que podem inibir as más intenções de criminosos. Em Salvador, o GGB 

distribuiu em todos os principais hotéis da área central freqüentados por 

homossexuais, um folheto sugerindo aos gerentes que sejam bastante zelosos neste 

particular, evitando assim novos crimes  homofóbicos. Muitos gays aconselham as 

saunas como um dos locais mais seguros para encontros homoeróticos, não havendo 

registro até agora de casos de violência aí ocorridos. (Não esquecer de levar 

camisinha!) Este é o segundo  relatório em que incluímos  a análise de duas  novas  

variáveis criminológicas: o dia da semana e horário em que ocorreram os homicídios, 

tentando assim estabelecer o “perfil” da cena modelar  típica  destes crimes. 

 

DIA DA SEMANA  DO ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS  

Semana Gay Travesti Lésbica Total 

Segunda  7 5 - 12 

Terça 4 2 - 6 

Quarta 5 - - 5 

Quinta 9 5 1 15 

Sexta 3 1 - 4 

Sábado 8 6 - 14 

Domingo 10 4 2 16 

S/ Informação 44 9 1 54 

Total 90 32 4 126 
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Convém logo de início pontuar a grande dificuldade em se determinar com 

precisão o dia em que ocorreram tais mortes, pois muitas das matérias jornalísticas 

(43%) não traziam informação sobre a data do sinistro. Noutras, como o corpo  da 

vítima só foi encontrado quando já em adiantado estado de decomposição, tal 

handicap não possibilitou aos repórteres ou mesmo aos policiais que encontraram o 

cadáver,  esclarecer a data certa do assassínio.  Analisando um a um os 126 casos 

registrados em 2002, chegamos à conclusão que domingo  é o dia mais fatídico para 

os homossexuais, concentrando 22%  dos crimes. Enquanto em 2002 a maioria das 

mortes ocorreram aos domingos, quintas e sábados, em 2001 sucederam aos 

domingos, sextas e segundas feiras.  Veremos nos próximos anos se é possível 

detectar alguma regularidade nesta variável.  

Para os gays, a explicação da predominância do “domingo sangrento”,  poderia 

ter a ver com a fantasia de  que domingo seria a última oportunidade de se “gozar” 

antes de se iniciar nova semana, onde o tempo e as chances de encontros eróticos 

teoricamente seriam  mais reduzidas. Daí também ser domingo, segundo confirmam 

os proprietários de sauna,  o dia de maior freqüência destes espaços de socialização 

homoerótica. Domingo, dia por excelência da confraternização familiar, representa 

para muitos gays, lésbicas e travestis, um momento de isolamento, solidão, depressão, 

daí aventurar-se na busca de companhia e prazer em encontros fortuitos que podem 

levar a violência e até à morte. 

 Outra nova variável introduzida e analisada  neste relatório é o horário em que 

tais crimes foram praticados. Ratificamos que tal informação  costuma igualmente ser 

bastante incompleta nas notícias de jornal, constando em apenas 52% dos casos 

documentados. 

 

HORÁRIO DO ASSASSINATO 

DE HOMOSSEXUAIS - 2002 

 

Horário  Gay Travesti Lésbica Total 

19h às 24h 14 4 - 18  

1h às  6h 15 18 2 35   

7h às 12h 7 2 - 9    

13h às 18h 3 1 - 4  

S/Informação 51 7 2 60 

Total 90 32 4 126 

 

 À medida que anoitece, aumenta a freqüência dos assassinatos de gays, 

travestis e lésbicas. Das 66 mortes onde há informação sobre seu  horário, 80% 

ocorreram após as 19hs, das quais 53% de madrugada, mantendo-se a mesma 

tendência observada em 2001. A vida sexual de muitos homossexuais, sejam gays 

ou bissexuais enrustidos, sejam travestis ou michês profissionais do sexo, devido à 

homofobia dominante em nossa sociedade, concentra-se quase exclusivamente à 

noite, em ruas e locais pouco iluminados ou recônditos, daí o maior risco de 

sofrerem violência exatamente nestes lugares despovoados. Se dividirmos por 

turnos, temos a seguinte porcentagem de assassinatos: 14% de manhã, 6% à tarde, 

80% durante a  noite e de madrugada. O cansaço do fim do dia, o uso de bebidas 

alcoólicas  ou drogas são fatores agravantes que tornam os amantes do mesmo sexo 

ainda mais vulneráveis nas madrugadas da vida. 

O que as notícias sobre assassinato de homossexuais revelam a respeito 
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dos autores destes homicídios? Consideramos crucial tentar reconstituir  o perfil dos 

assassinos de travestis, gays e lésbicas, para  efeito de conscientizar nossa 

comunidade, habilitando-a a identificar seus potenciais matadores, mobilizando-a  

contra situações de risco. Porém, todos os anos deparamo-nos com grave empecilho:  

as notícias de jornal e oriundas de outras fontes de informação costumam  fornecer 

pouquíssimos dados sobre os autores de tais crimes.  A razão de tal carência de dados 

é de fácil explicação: grandes partes dos gays não são assumidos,  mantendo 

clandestinamente seus encontros homoeróticos. Em tais circunstâncias, como vimos 

em páginas anteriores, dão preferência a transar em locais secretos, longe dos olhares 

e conhecimento de terceiros, tornando muitas vezes impossível à polícia encontrar 

qualquer pista sobre os assassinos, por não terem sido vistos por nenhuma 

testemunha.  

 Noutras vezes, vizinhos ou mesmo conhecidos da vítima omitem 

informação sobre os  criminosos, por alimentarem preconceito anti-homossexual, e 

conseqüentemente, não terem estabelecido contactos anteriores com a vítima, ou 

ainda, por temerem envolvimento com a polícia. A família muitas vezes é quem mais 

tenta obstruir as investigações. Um exemplo: em Recife, em junho 2002, foi 

encontrado morto com um tiro na praia da Boa Viagem, o engenheiro Paulo Roberto 

Ferraz de Oliveira. Na ocasião, a Polícia identificou o garoto de programa Paulo 

Pereira Pinto Neto, 22 anos, como autor do crime, o qual  se fazia acompanhar de 

mais dois comparsas, um deles menor.  “A esposa família do engenheiro contestou 

esta versão: meu marido era um homem honrado e íntegro, nunca houve nada que 

pudesse mancar sua imagem. Sua vida era de casa pra o trabalho e do trabalho para 

casa. Não se pode dar ouvidos a esses marginais, desabafou a esposa de Oliveira. O 

delegado encarregado do caso, contudo, afirmou que a versão apresentada pelos 

acusados corresponde às circunstancias em que foi encontrado o corpo da vítima. As 

evidências apontam para uma assalto premeditado. Marilena passou  vinte anos 

casada com o engenheiro e disse que em nenhum momento suspeitou que o marido 

mantivesse algum caso homossexual.“
19

  Também em Belo Horizonte, quando do 

assassinato do advogado Joaquim Francisco de Paula Fernandes, 65 anos, 

estrangulado, “seus familiares afirmaram desconhecer qualquer relacionamento 

homossexual da vítima e se disseram surpresos com as circunstancias do  

assassinato.” 
20

  

Crimes homofóbicos, em decorrência da clandestinidade das relações 

homoeróticas, constituem, portanto, uma das modalidades de ilícitos de mais difícil 

investigação e elucidação, acrescidos pela homofobia dos agentes policiais e titulares 

de delegacias, que devido ao preconceito anti-homossexual, transformam as vítimas 

em réus da própria homossexualidade,  fazendo  vista grossa ou empurrando com a 

barriga tais investigações. Comprova do que acabamos de dizer  uma interessante  

pesquisa realizada pelo antropólogo Dr. Sérgio Carrara, da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, “Homossexualidade, Violência e Justiça: a violência letal contra 

homossexuais no município do Rio de Janeiro”, que de um total de 200 indicações de 

homossexuais assassinados, encontrou tão somente 105 homicídios onde a  imprensa 

indicava  que as vítimas eram  de fato homossexuais. Quer dizer: além de não 

identificar o homoerotismo das vítimas, aproximadamente a metade dos  matadores de 
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 41 

homossexuais permanecem desconhecidos. 
21

 No caso do assassinato do já citado 

candomblezeiro baiano “Pai Ginu”, 86 anos, informava o jornal que “ate ontem a 

noite, policiais lotados na 11
a
 Delegacia não tinham pistas dos criminosos ou mesmo 

o motivo do crime que pode entrar para o rol dos insolúveis”. 
22

 

 Não obstante tais lacunas, conseguimos nestes homicídios de 2002 alguns 

dados sobre a idade e profissão de 65  autores (35%) de crimes contra gays, travestis e 

lésbicas. 

 

         IDADE DOS ASSASSINOS  

                                        DE HOMOSSEXUAIS - 2002 

 

Idade Total 

15– 17 10  (15%) 

18 – 20 16 (24%) 

21 – 29 24 (37%) 

30 – 39 8 (12%) 

40 – 49    6 (9%) 

50 – 64   1 (0,1%) 

S/informação 118 

Total 183 

 

 

Confirma-se a mesma tendência observada nos relatórios anteriores: esta 

categoria de delinqüentes é constituída sobretudo por jovens, tanto que  dos 65 

assassinos sobre os quais se conhece a idade, 39%  tinham menos de 21 anos,  (50% 

em 2001), 15% dos quais eram  menores de idade, entre  15 e 17 anos.  

Também em 2002 repete-se o mesmo padrão freqüentemente observado 

em anos anteriores pelo Brasil a fora: gays mais velhos têm preferência por parceiros 

mais jovens, daí os matadores de gays geralmente serem mais novos que as vítimas. 

Inversamente, muitos adolescentes sentem grande curiosidade e desejo sexual por 

adultos homossexuais, outros consideram mais fácil  iniciar sua vida sexual com  

“viados”, daí a presença de tantos jovens na lista dos assassinos.
23

   

Neste ano,  o caso mais chocante envolvendo um menor assassino ocorreu 

em Salvador, em meados de dezembro, tendo como vítima o economista  e 

administrador de empresas Carlos Moreno Chaves Jr, 36 anos. Eis como o Correio da 

Bahia noticiou este sinistro: “Ódio a homossexuais. Este foi o principal motivo do 

assassinato deste Economista. Os criminosos foram os estudantes Jefferson Wander 

Figueiredo Gentil, 18 anos e Guisner Ferreira  Suarez Jr, 17, autor do golpe de jiu-

jitsu conhecido como ‘mata leão’ que deixou a vítima inconsciente antes de ser 

estrangulada. Ambos confessaram e relataram com detalhes a trajetória do crime. A 

vítima havia deixado  sua residência naquele domingo para se encontrar com amigos 

para beber num bar. Por volta das 17hs, recebeu um telefonema de Jefferson, à época 
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 Carrara, Sergio. A violência letal contra homossexuais no município do Rio de 
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 A Tarde, 6-9-2002,” Assassinato de pai de santo é um mistério” 
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 Ouvimos certa vez o depoimento de um jovem do Rio Grande do Norte dizendo que 

“no Sertão, o rapaz tem sua primeira transa com uma galinha ou com alguma fêmea 

animal; depois transa com viado e só depois come  uma puta...” 
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com 17 anos, convidando-o para ir a uma casa de shows.  Combinado, o economista 

foi buscá-lo em Paripe, no subúrbio de Salvador, encontrando-o com o outro menor, 

Guisner, que confessou odiar homossexuais, surgindo daí a idéia de matar Carlos. O 

crime foi executado no interior do Corsa que estava com a vítima. Primeiro, Guisner  

deslocou o pescoço  do economista e em seguida, estrangulou-o com um cinto, aí deu 

uma facada no pescoço, jogando o corpo num matagal do Centro Industrial de Aratu, 

ateando fogo e fugindo com o carro e roubando sua carteira.“
24

 Mais adiante em outra 

matéria,  este menor assassino acrescentou: “Eu nem conhecia ele. Jefferson me 

convidou para matar um homem, dizendo que era gay. Apenas porque eu não gosto 

dessa gente aceitei ajuda-lo.”  Homofobia mais  explícita impossível! Foi neste 

depoimento que nos inspiramos para dar o nome deste livro: Matei porque odeio gay! 

Em crimes praticados por menores, insistimos, observam-se algumas 

regularidades: muitas das vítimas tinham idade para ser pai do menor, que nem por 

isso se intimidou com a idade e status superior do homossexual, agredindo-o 

mortalmente; vários destes crimes tiveram a participação de dois ou mais menores, 

acompanhados algumas vezes  de comparsas adultos; em anos anteriores, notou-se 

violência extremada nos crimes envolvendo menores, o que sugere o quanto a 

homofobia impregna os códigos de violência de parte de nossa juventude, 

especialmente marginais juvenis, que matam sem dó nem piedade, alguns certos de 

contar com o álibi da proteção do Estatuto da Criança e do Adolescente.  

Consideramos urgente a implementação de campanhas de esclarecimento e 

informação junto à nossa juventude com vistas a universalizar  sentimentos de 

tolerância e fraternidade vis-a-vis as minorias sexuais, a fim de erradicar a homofobia 

das futuras gerações.  

 

PROFISSÂO DOS ASSASSINOS  DE HOMOSSEXUAIS - 2002 

 

Profissão Total 

Garoto de programa 14 

Motoqueiro 6 

Estudante 3 

Auxiliar serviço geral 1 

Fazendeiro 1 

Cantor 1 

Caminhoneiro 1 

Catadora de entulho 1 

Açougueiro 1 

Saldado PM 1 

Vaqueiro 1 

Mecânico 1 

Office-Boy 1 

Traficante 1 

Vigilante 1 

Aposentado 1 

Evangélico 1 

S/informação 146 

Total 183 
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 Correio da Bahia, 31-1-2003, “Morte de economista elucidada” 
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 De um total de 183 assassinos responsáveis pela morte de 126 

homossexuais em 2002, as fontes prestam informação sobre a profissão de apenas 37 

indivíduos (20%) – confirmando a enorme dificuldade em se identificar os autores 

destes homicídios que via de regra são cometidos na calada da noite, em lugares 

secretos e distante da vista de testemunhas.  Tem variado, de ano para ano, o perfil 

ocupacional dos assassinos de homossexuais, embora sempre conste com destaque, 

nesta lista macabra, profissionais do sexo, serviçais, comerciários, policiais, 

marginais. Neste ano, 38% destes matadores foram identificados como garotos de 

programa. Na categoria de profissionais do sexo assassinos, predominam os 

homicídios  perpetrados por michês, os quais devem ser categorizados como crimes 

de ódio, pois revelam e refletem o desprezo e homofobia como esses “bofes” 

costumam tratar e se relacionar com as “mariconas”.  

Este caso ocorrido em Campo Grande (MS) em 19 de março de 2002 é 

particularmente ilustrativo da homofobia presente no modo de pensar e agir de muitos 

rapazes de programa. Eis como um jornal local divulgou este homicídio. “Presos 

matadores de Cabeleireiro. Latrocidas confessam crime com frieza. Policiais da 1ª 

Delegacia de Polícia Civil e da Especializada em Defraudações desvendaram todos os 

detalhes do latrocínio ocorrido na madrugada de domingo, que vitimou o cabeleireiro 

João Luiz Borges da Silva, de 37 anos. O latrocínio foi esclarecido com a prisão dos 

dois autores do crime, Luiz Santos de Matos, de 21 anos, o “Júnior” e Márcio Aurélio 

Nascimento, 32. Com o esclarecimento do crime, a polícia apurou que um dos 

autores, o “Júnior”, chegou a acompanhar todos os levantamentos dos peritos do 

Instituto de Criminalística e as primeiras investigação da Polícia Civil no local do 

latrocínio. Durante conversa com um agente, Júnior mostrou-se bastante indignado 

com o violento assassinato. Mas foi justamente o “excesso” de revolta por parte de 

“Júnior” que despertou suspeitas em um dos policiais que, com isso, o levou para 

viatura onde fez um breve interrogatório. Assustado com as perguntas do policial e 

em meio a muitas contradições, “Júnior” acabou confessando o crime e entregou onde 

estaria seu comparsa Márcio Aurélio Nascimento. Júnior revelou aos policiais que ele 

e Márcio roubaram os objetos mais valiosos da residência do cabeleireiro, mas não 

pretendiam matá-lo. “Não sei o que aconteceu. Foi um momento de bobeira. Não 

tivemos consciência do que estávamos fazendo”, disse o latrocida. Segundo Márcio, 

às 3 horas de domingo, João Luiz chegou a uma lanchonete da Vila Pioneira 

acompanhado de duas amigas e sentou-se à mesa onde estavam ele e Júnior. Todos 

permaneceram no local bebendo cerveja por cerca de trinta minutos. Após isso, as 

amigas do cabeleireiro foram embora, ficando na lanchonete Mário, Júnior e a 

vítima.Na conversa, João Luiz revelou ser homossexual e convidou os “novos 

amigos” a irem para seu apartamento. Por volta de 12 horas de domingo, foi 

encontrado o corpo do cabeleireiro na cama de sua residência, na Rua Cascais, 35, 

apartamento 2, Residencial Botafogo. De acordo com relato dos latrocidas, às 4 horas 

de domingo os três chegaram ao apartamento e o cabeleireiro de imediato foi tomar 

banho, oportunidade em que os dois aproveitaram para roubar o videocassete, 

aparelho de cortar cabelo e um aparelho de som. Márcio e Júnior empacotaram os 

objetos e esconderam para a vítima não desconfiar. Ao sair do banheiro enrolado na 

toalha, João Luiz fez sexo oral com Márcio, enquanto Júnior se masturbava atrás da 

vítima. Em um certo momento, “Júnior” pegou uma camisinha e em seguida foi à 

cozinha do apartamento e buscou uma faca tipo peixeira. No momento da penetração, 

ao mesmo tempo “Júnior” efetuou um violento golpe na nuca da vítima, a qual tentou 

se levantar, porém, Márcio a segurou e tampou sua boca com as mãos. Friamente, 
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Márcio pegou a faca de “Júnior” e aplicou diversos golpes no cabeleireiro, que acabou 

caindo na cama. Em seguida, Márcio foi ao banheiro lavar a faca e Júnior gritou a ele: 

“Ele está vivo. Ele ainda está vivo”. Márcio voltou e aplicou o último golpe, que 

cortou profundamente a garganta de João Luiz, por pouco não separando sua cabeça. 

Confirmada a morte do cabeleireiro, Júnior e Márcio fugiram do local levando um 

caixote com os objetos furtados. Quando passavam em um terreno baldio, na Rua 

Centro Oeste, jogaram a faca utilizada no crime, juntamente com as chaves das portas 

do apartamento de João Luiz. O aparelho de cortar cabelo e o som foram encontrados 

na residência de “Júnior”, e o videocassete em um terreno baldio ao lado do lava-jato 

onde “Júnior” trabalhava. Márcio foi localizado em sua casa, quando se preparava 

para fugir de Campo Grande. Márcio e “Júnior” foram autuados em flagrante na 1ª 

Delegacia de Polícia e responderão pelo crime de latrocínio. Os dois não tinham 

passagem pela polícia e serão transferidos a Polinter. “ 
25

 

Consideramos urgente que sejam realizados trabalhos de conscientização e 

humanização dirigidos aos michês e rapazes de programa, para evitar tamanha 

violência anti-homossexual. Alguns destes assassinos eram marginais que 

aproveitaram-se dos espaços freqüentados por gays, disfarçando-se de profissionais 

do sexo, para executar suas ações criminosas. Outros aproveitaram o “vacilo” do gay, 

ou ficaram tentados em se apropriar de seus pertencentes, contando para tanto com a 

fragilidade social ou mesmo física da vítima. Em seu interessante livro sobre os 

assassinatos de homossexuais atribuídos ao “Monstro do Trianon”, Roldão Arruda 

constatou que  a maior parte das vítimas havia ingerido grandes quantidades de 

bebidas alcoólicas, tornando-se assim vitimas ainda mais fáceis de  serem dominadas 

e assassinadas. 
26

 

Depois dos rapazes de programa, os motoqueiros foram identificados 

como a categoria que praticou mais homicídios contra homossexuais em 2002. No 

mais das vezes suas vítimas são travestis de pista estacionados em seus pontos de 

atendimento. Seis motoqueiros foram autores de homicídios neste ano, nove no ano 

anterior. Este  elevado número indica tão somente que os autores dos disparos usavam 

uma motocicleta quando cometeram o homicídio, podendo seus autores pertencer a 

diferentes categorias profissionais, no mais das vezes, desconhecidas da polícia, posto 

que fugindo em alta velocidade após o crime, raramente são identificados e presos. 

Tais motoqueiros podem perfeitamente ter sido contratados por terceiros para se 

vingar de desafetos. Agindo sempre em duplas (um dirige a moto, o outro atira) uma 

destas duplas matou em Manaus disparou  três tiros  mortais contra a travesti 

Raimundinha, em plena Praça São Sebastião, no Centro, às  4hs de uma  madrugada 

de setembro último. Duas mortes praticadas por motoqueiros ocorreram na Bahia: em 

Salvador, na Avenida Sete de Setembro, uma das  mais movimentadas do centro de 

Salvador, a travesti Érica, 24 anos, foi alvejada por diversos tiros de pistola na 

madrugada do ultimo domingo de julho, fugindo os assassinos em disparada em sua 

moto. Em Paulo Afonso, no sertão baiano, o cabeleireiro Cícero, 35 anos, atravessava 

a Avenida André Falcão quando dois motoqueiros vendo-o, disseram: “É um viado 

que está passando na pista. Vamos tirar um fino dele.” Atropelaram-no mortalmente, 

causando-lhe traumatismo craniano. Crime de ódio premeditado.  

São numerosos entre os assassinos de homossexuais,  homens e rapazes 

ligados ao setor terciário, prestação de serviços e atividades menos especializadas, 
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ocupações geralmente pouco remuneradas, o que levaria alguns destes indivíduos  a se 

relacionar com homossexuais, seja para auferir alguma remuneração pelo sexo 

prestado, seja para roubar bens, dinheiro ou cheques da vítima. Alguns destes 

matadores já tinham antecedentes criminais ou mantinham ligação com a 

marginalidade. Entre eles, o menor F.R.A., 15 anos, assassino do vereador Nilson 

Saldeira, do município Francisco Alves, no noroeste do Paraná, que já contava com 

cinco passagens pela polícia em razão de lesões corporais. Sem nenhum motivo nem 

discussão, além do ódio contra o homossexual, este menor após um lauto almoço num 

dia de jogo da copa do mundo de 2002, desferiu um  golpe de madeira na cabeça do 

anfitrião,  metendo-lhe uma faca nas axilas e pescoço. 
27

 Também tinha ficha na 

polícia o garoto de programa Luiz Fernando da Costa, 19 anos, um dos assassinos do 

engenheiro Hélio de Brito Costa, de Santa Catarina, acusado de ser autor de um 

homicídio em Palhoça e que contou que usava o apartamento do professor para se 

esconder  da polícia ou de desafetos. E foi isto que teria acontecido  na noite do crime: 

o rapaz , que estava drogado, fez-se acompanhar de mais três homens. O professor 

teria discutido, reclamando por estar drogado, e o bate boca evolui para agressão da 

vítima com varias facadas e marteladas desferidas pelo bando. Após deixa-lo morto 

sobre a cama, roubaram objetos de valor e fugiram no veículo Gol da vitima. O falso 

garoto de programa, Francisco Gomes de Oliveira, Chiquinho, assassino do DJ  

Sinésio Soares da Cunha Neto, na zona norte de São Paulo, já tinha ficha policial por 

roubo, alegando  falsamente que tinha sido contratado pelo irmão da vítima para 

matá-lo, com vistas a escapar da acusação de latrocínio.  

Soldados e policiais, seja em diligencia, seja a paisana, têm sido 

responsáveis , nos últimos anos,  por gravíssimas violências contra travestis e gays em 

praticamente todos os estados do Brasil. Basta conferir a segunda parte deste livro , 

“Violação dos Direitos Humanos dos Homossexuais”  para  constatar diversos 

episódios onde policiais cometem abuso de poder, extorsões e tortura contra esta 

minoria social. A presença de  policiais e militares  no rol dos assassinos de 

homossexuais conspurca a dignidade e honorabilidade que todos esperamos das forças 

de segurança pública. Felizmente diminuiu significativamente neste ano o número de 

policiais que mataram homossexuais: de 11 em 2001 para apenas 1 em 2002. 

 Repetimos: no Capítulo III encontra-se lista completa com a descrição 

resumida de todos os homicídios praticados contra homossexuais no Brasil em 2002. 

Este é um bom  momento de mais uma vez consulta-la para se ter a visão global desta 

guerra que a cada 2,7 dias levou à morte um homossexual em nosso país. 

 

NÚMERO DE ASSASSINOS  EXECUTANTES  DE CRIMES 

CONTRA HOMOSSEXUAIS – 2002 

Número Gay Travesti Lésbica Total 

1 58 27 3 88 

2 17 3 1 21 

3 10 - - 10 

4 - 1 - 1 

5 1 - - 1 

6 2 - - 2 

Vários 2 1 - 3 

S/inf.    10 

Total 90 32 4 126 
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As noticias de jornal que nos serviram de amostram revelam que 1/4 

destes crimes foram cometidos por mais de um assassino, como no caso do militante 

gay alagoano residente em Maribondo, José Márcio Santos Almeida, 33 anos, onde de 

seis a dez  comparsas se uniram para executar este hediondo crime. Neste outro 

episódio, foram quatro os comparsas: Hélio de Brito Costa, 49 anos, era professor do 

Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

Ele foi encontrado morto, na noite de segunda-feira, em sua casa em Florianópolis. O 

corpo estava de bruços sobre a cama, com as mãos amarradas para trás. Havia uma 

série de perfurações no peito feito por uma faca e um ferimento na cabeça provocado 

por um martelo. “Luiz Fernando Costa, 19 anos, garoto de programa, conhecia a 

vítima e já havia estado na casa antes. Ele disse que foi até a casa de Costa, onde 

encontrou outros três  rapazes. Houve um desentendimento aí  eles mataram o 

professor a facadas e martelada, conta o delegado. Em seguida, os quatro recolheram 

todos  os objetos de valor, colocaram dentro do carro e tentaram fugir. Como o 

veículo tem um dispositivo antifurto, o mesmo andou alguns metros e depois apagou. 

Eles ainda tentaram empurrar o carro, mas desistiram, pegaram um táxi e voltaram 

para casa. Ainda em depoimento, Luiz Fernando negou que tenha premeditado o 

crime e que encontrou os demais envolvidos por acaso. Ele contou que estava em um 

baile em Palhoça e lá ficou sabendo que algumas  pessoas estavam atrás dele. Ele 

decidiu se esconder na casa de Costa, o que segundo o acusado, já era um costume. 

Sempre que estava com algum problema, costumava ir à casa da vítima para passar a 

noite, diz o delegado Leonísio Lauro Marques,. Não ficou muito claro para a polícia 

em que circunstâncias Luiz Fernando se encontrou com os outros participantes. Ele 

disse que já os conhecia e que encontrou os três nas proximidades da casa. Mas é bem 

provável que eles já estivessem dentro da residência, afirma o delegado. “ 
28

 

Por duas vezes em 2002, dois homossexuais foram assassinados no 

mesmo local: o empresário Edvaldo Araújo, 53 anos e um gay de identidade 

desconhecida, 25, ambos foram encontrados com as mãos e pés amarrados na casa do 

primeiro, próximo ao aeroporto de Goiânia, mortos com enormes cortes na garganta. 

No Paraná, duas travestis de identidade desconhecida foram baleadas por matadores 

desconhecidos dentro de num humilde barraco da Favela de Taipas, na zona oeste de 

Curitiba. 

Desafortunadamente, as noticias de jornal são muito incompletas quanto 

aos motivos que levaram os homossexuais a serem assassinados. Como não chegam a 

10% os assassinos de homossexuais efetivamente presos e processados, não nos sendo 

acessíveis os autos judiciais destes crimes,  faltam elementos que nos permitam  uma 

visão cabal das causas destes homicídios já que as reportagens jornalísticas pecam 

pela superficialidade, quando não,  muitas vezes, dão pistas erradas sobre este 

particular. Ou quando há informação sobre os motivos do homicídio, prevalece o 

depoimento do assassino, que instruídos por advogados de porta de delegacia, logo 

acusam a vítima de ter praticado assédio sexual, justificando a agressão seguida de 

morte como legitima defesa da honra.  

O caso da travesti Sidnéia Arruda, morta com três tiros por um 

motoqueiro na “Boca do Lixo” de São Paulo, revela as diversas versões dos motivos 

que teriam levado ao homicídio: “foi você que me roubou ontem, teria afirmado um 

motoqueiro, disparando três tiros contra o travesti.  Uma testemunha firmou não 

acreditar que a vitima tivesse praticado algum roubo, apesar disso ser comum entre 

homossexuais  que se prostituem naquela região. Para ele, esse tipo de acusação foi 
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um artifício utilizado pelo criminoso para abordar Sidnéia e tentar assalta-la. Talvez 

ele tenha atirado porque pensou que ela ia reagir.  Vivendo há um mês em São Paulo, 

originário de Manaus,  a travesti não se relacionava com marginais, nem sustentava 

gigolô, não usava droga.  Para os policiais, porem, nem tudo o que foi dito pelas 

testemunhas deve ser verdade e havia  grande possibilidade que a vitima fosse usuário 

de drogas, e tivesse divida ou tenha mesmo na véspera roubado algum cliente que 

resolveu vingar-se.” Em quem acreditar, já que ambas hipóteses são plausíveis?  

Somente uma pesquisa nos inquéritos policiais nas  delegacias que 

investigaram os casos, ou nos processos no fórum, permitiria avaliar em quantos 

destes crimes o ódio anti-homossexual, isto é, a homofobia,  foi realmente o principal 

móvel do sinistro. Dada a impossibilidade infraestrutural de efetuarmos tais 

levantamentos nos 21 estados nos quais sucederam tais crimes, do total de 126 

assassínios, em  27  (27%) não foi possível identificar a causa da agressão mortal, 

entrando, tais casos na categoria de assassinatos “sem informação”.  Por exemplo: 

nestes dois crimes registrados em janeiro de 2002, não há qualquer indicação sobre os 

autores e conseqüentemente, sobre os motivos que levaram a tais crimes:  a baiana 

Gleice, travesti negra,  profissional do sexo, foi encontrada morta com 3 tiros em na 

sua residência numa transversal da Rua Itororó, em Feira de Santana, sem pista 

alguma  dos motivos que levaram dois homens,  “Gringo” e “Neném” a executá-la;  

no Ceará, o médico  Lourival Abrantes da Silva Junior, 32, foi morto asfixiado com 

fio de carregador de celular e seu corpo encontrado numa cova rasa. Neste último 

episódio, apesar de terem sido  identificados os assassinos, Rodrigues Silveira de 18 

anos e o menor F.AM.P, 16, o Diário do Nordeste nada disse sobre os motivos que 

levaram a tal homicídio.  

Repetimos: pouco mais de 1/4  dos crimes contra homossexuais neste ano 

não  fornecem qualquer pista esclarecedora dos motivos de tais assassinatos. Portanto, 

com base em 99 noticias de jornal e demais fontes que nos tem servido de guia (79%) 

em que se apontam  ou há indícios sobre os motivos do assassinato, elaboramos o  

seguinte quadro: 

 

MOTIVO DO ASSASSINATO 

DE HOMOSSEXUAIS - 2002 

 

Motivo do assassinato Total 

Latrocínio 42 

Prostituição 27 

Homofobia 8 

Relacionamento  6 

Brigas  10 

Assédio 4 

Diversos  2 

S/Informação 27 

Total 126 

 

 

Dentre as causae mortis, predominam os latrocínios: 42% - número 

superior ao observado em 2001 (32%). Latrocínio é aqui entendido como “crime 

contra o patrimônio que consiste em apossar-se de coisa alheia mediante violência que 

resulta na morte da vítima”. Ou como se diz popularmente, “o criminoso matou para 

roubar”, ou ainda: “depois de matar, roubou a vítima.”  
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É possível, nalguns casos, a partir do noticiário da mídia, deduzir que de 

fato,  o  criminoso premeditara matar o homossexual para em seguida, roubar. Noutras 

vezes, permanece a dúvida se foi somente após ter  matado o homossexual, que o 

assassino aproveitou a ocasião para roubar seus bens.  Eis alguns casos: em Manaus, 

em janeiro de 2002, o cabeleireiro Antonio Paulo C.Fonseca, 43 anos, foi morto por 

dois desconhecidos com golpes de pauladas e facadas dentro de sua residência no 

bairro de Santa Luzia. “O delegado descreveu o crime como premeditado, motivado 

pela discriminação e furto. A carteira do cabeleireiro foi encontrada sem dinheiro. Um 

irmão da vítima, no velório disse: Mataram meu irmão por maldade!” 
29

 Em Olinda, o 

micro-empresário Carlos Alberto Guedes e Silva, 59 anos, foi morto a golpes de faca 

no interior  de sua casa, no Bairro Novo,  porém, segundo a polícia, “o assassino 

alterou a cena do crime, simulando uma situação de suicídio, objetivando ocultar a 

primeira hipótese, que é a de latrocínio. Segundo o Instituto de Criminalística, Carlos 

foi assassinado pela manhã, no seu quarto, vitimado por três facadas nas costas, uma 

no peito e outra no abdômen. O curioso é que após o crime, o assassino despiu o 

corpo, levou-o ao oitão da casa e por fim, amarrou uma corda ao pescoço de Carlos 

simulando uma situação de enforcamento. Policiais acreditam que o micro-empresário 

foi vítima de latrocínio, pois vários pertences pessoais foram levados: um quadro 

avaliado em R$10 mil, roupas e um vídeo-cassete. Segundo vizinhos, Carlos era 

homossexual e costumava receber jovens em sua casa para banhos na piscina e 

confraternizações. Há 15 dias acolheu um ex-presidiário que encontra-se 

desaparecido.“
30

 Na Paraíba, em abril último, em Gramame, o assessor de marketing 

da Federação das Unimeds do Nordeste, Robson Leopoldino de Oliveira, foi 

encontrado morto com dois tiros, um na nunca e outro no ouvido. Algumas horas 

depois, dois rapazes de 20 anos foram detidos num posto da Polícia Rodoviária com o 

automóvel da vítima. Em seu poder  foram encontrados documentos, cartões de 

crédito, CDs e porta CDS, celular, revolver taurus, talões de cheque e dinheiro.  

Em São Paulo, segundo o noticiário, o assassino  do DJ Sinésio Soares da 

Cunha Neto, já citado, “se passava por garoto de programa para assaltar homossexuais 

nas regiões de Santana e Horto florestal, fazendo ponto na avenida Cruzeiro do Sul 

em Santana, tendo levado consigo  na bolsa a corda que estrangulou a vítima, além de 

luva cirúrgica para não deixar impressões digitais.” No caso do assassinato do 

jornalista  Egberto Tavares Costa, 57, o citado Secretario de comunicação de Feira de 

Santana, que teve sua cabeça e  nuca esmagados por pedradas,  crime  seguido de 

latrocínio, segundo um dos assassinos, Paulo Roberto Gomes do Santos, 19, que por 

um ano manteve relacionamento com a vítima, depois de amarrado,  o gay  implorava 

para que não fosse morto:  ”Nós matamos Egberto, porque ele me conhecia e de 

qualquer maneira eu seria preso”. Não lhe valeu a cruel decisão, tanto que os dois 

matadores ”foram presos no mesmo dia:  em posse do  carro da vitima, bebiam num 

bar na cidade vizinha de Santo Amaro da Purificação. O assassino contou que há 

cerca de um mês o jornalista evitava novos encontros, mas seu tio e comparsa no 

crime  insistia que ele mantivesse o caso, alegando que o Secretário tinha muito 

dinheiro. De olho em sua conta bancária, e no carro que ele comprara recentemente, 

Joseval pressionou o sobrinho a ligar para Egberto e planejou a emboscada. Eles 

confessaram que pretendiam usar o cartão bancário para efetuar saques. Usaram um 

cabresto de couro para laçar o pescoço do jornalista e introduziram um saco plástico 
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na cabeça até que ele desmaiasse e colocaram  o corpo no porta malas do carro.  Já no 

canavial, apesar dos desesperados apelos  do jornalista, os dois acusados não deram 

ouvidos as súplicas. Paulo Roberto deu a primeira pedrada na cabeça de Egberto que 

caiu de bruços, o rosto para o solo. Eles retiraram o cinto da vitima, passaram pelo 

pescoço e enquanto Paula esticava,  Joseval dava outras pedradas na nuca.  Foram seis 

golpes ao todo.  Após o assassinato, voltaram para Feira de Santana no carro da 

vitima, pegaram dois amigos e foram para Santo Amaro tranqüilamente, sentaram em 

um bar na Praça da Purificação e começaram a fazer uma farra até serem presos pelo 

delegado plantonista às 16hs do domingo. “ 
31

 

Estes dois episódios de latrocínio revelam a peculiaridade do criminoso 

ter entrado em contacto com a vítima através de anúncios, seja  de jornal, seja pela 

internet. Em Julho de 2002, Heitor Melo Boaventura, 45, químico, foi encontrado  

morto por estrangulamento, em seu apartamento no Edifício Custódio de Melo, na 

Rua Marujo do Brasil, no Bairro do Tororó, em Salvador. Segundo o  assassino, 

Nilson Pedro dos Santos Junior, 39, “foi através de um anuncio de jornal que 

conheceu a vitima e passou a freqüentar o apartamento. Dias antes do crime, o 

químico mostrou-lhe um pacote de dinheiro, mas lhe negou um empréstimo. Na sua 

ultima visita,  aproveitou que  o gay estava sentado de costas no computador, 

estrangulou-o e para não ficar olhando jogou uma toalha no rosto da vitima e em 

seguida passou a saquear os objetos de valor, roubando o CPU, celular, vídeo cassete 

e 130 reais.” Também em julho, só que agora em São Paulo, foi a vez do médico Luiz 

Fernando Salgado, 36, morrer baleado,  vítima de latrocínio. O criminoso, Rogério 

Oliveira Magalhães disse que conhecera o medico havia um mês por meio da internet 

e chegou a visitá-lo umas três vezes antes de resolver assalta-lo e mata-lo. O latrocida 

levou da residência da vítima:  uma televisão, um vídeo cassete, um computador, dois 

aparelhos de som, uma impressora, um telefone celular, uma agenda eletrônica, talões 

de cheque e cartões de crédito.  Na casa do assassino a polícia encontrou  um mapa 

detalhando a localização de cada um dos eletrodomésticos da residência do médico, 

inclusive alguns que o assassino deixou de lado por não caber dentro carro.  Foi um 

crime premeditado e executado com frieza, asseverou a delegada.  A mãe da vítima, 

de 60 anos disse: Meu filho morreu porque era muito bom e acreditava nas pessoas. 

Perdi a criatura mais bela que conheci na vida. Era um amigo, um pai, um irmão e um 

filho ao mesmo tempo.” 
32

  

Neste outro latrocínio, a descrição do encontro dos corpos de dois gays é 

particularmente comovente: o empresário goiano  Edvaldo Araújo, 53, segundo a 

policia teria sido degolado por três homens desconhecidos que  lhe roubaram uma 

caminhonete D-20, um telefone, uma televisão de 29 polegadas, um som, um 

videocassete, um celular e um porteiro eletrônico.  “O filho e o irmão do empresário 

preocuparam-se com a falta de noticia dele e com o fato de que a caminhonete não 

estava na garagem da casa. Tentaram falar com ele pelo celular, que também foi 

roubado,  mas apenas ouviram a gravação de que estava fora de área. O filho de 

Edvaldo subiu então no telhado da varanda dos fundos, retirou as telhas e desceu pelo 

buraco, quando  viu pingos de sangue no piso da sala. O adolescente desesperado 

avisou o tio e os vizinhos  entraram na casa e no chão do quarto de hóspedes estava o 

cadáver com as mãos e pés amarrados e um enorme corte na garganta. Em cima da 

cama de casal no quarto principal estava o  corpo de outro rapaz, amordaçado com fita 

crepe e também com os pés e mãos amarrados. Os móveis de ambos quartos estavam 
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totalmente revirados e havia muito sangue no chão e na cama. Na sala junto do sofá 

havia um copo com bebida e uma lata vazia de cerveja.  

Latrocínio contra homossexuais, sobretudo quando perpetrados dentro do 

imóvel da vítima, no mais das vezes devem ser considerados crimes homofóbicos, 

pois a vulnerabilidade social e fragilidade andrógina de muitos gays, sobretudo 

quando mais velhos, faz destes indivíduos presas fáceis e tentadoras de rapazes de 

programa ou homens mal intencionados. A condição de clandestinidade e ocultamento 

como se realizam muitos destes encontros, é outro detalhe que reforça a justeza em 

classificar tais latrocínios como crimes homofóbicos, pois é o estigma associado ao 

homoerotismo que força muitos homossexuais a manterem-se no armário, sem poder 

contar com o apoio de vizinhos quando agredidos ou quando gritam por socorro.  NO 

caso do engenheiro Paulo Roberto Ferraz de Oliveira, morto com um tiro na Praia de 

Boa Viagem, no Recife, fica patente esta assertiva: casado, com vida familiar 

aparentemente exemplar, costumava manter relações sexuais  “à noite, atrás da quadra 

de tênis do Pina.” Segundo disse o garoto de programa C.A.J., 16 anos, “eu já tinha 

feito dois programas com ele na semana antes. Da primeira vez ele me pagou 30,00 da 

segunda deu 20,00 . Ele pedia para eu penetrar nele. Não rolava sexo oral. Usava 

sempre camisinha. “ Sucedeu porem que no ultimo encontro “no momento da relação 

sexual chegaram Paulinho e Paulo Mago e atiraram. Os dois que mataram o 

engenheiro vivem pelo Pina assaltando gays.” 
33

  

27% destes crimes registrados em 2002  levaram à morte travestis e 

rapazes de programa envolvidos com  prostituição. Como descrevemos mais acima, 

quatro  eram michês e 23  travestis profissionais do sexo. Embora os mais críticos 

possam argumentar que o motivo das mortes desses/as prostitutos/as não se configure 

strictu sensu como um crime de ódio anti-homossexual, contra-argumentamos: porque 

são mortos tantos homossexuais profissionais do sexo enquanto rarissimamente se 

noticia o assassínio de mulheres profissionais do sexo?  

Lastimavelmente não conseguimos informação junto às associações 

nacionais  de prostitutas sobre o número destas mulheres assassinadas em nosso país. 

Se tomarmos como amostra o Estado da Bahia, segundo informou a Presidência da 

APROSBA (Associação de Profissionais do Sexo da Bahia), desde a fundação da 

Associação, em 1997, até março de 2002, documentou-se o assassinato  de apenas 

duas  prostitutas  na Bahia, enquanto neste mesmo período  foram assassinadas nesse 

Estado, 11 travestis na área de prostituição. Se levarmos em conta que não passam de 

300 as travestis nesse Estado, enquanto ultrapassam de três   mil as mulheres 

prostitutas, patenteia-se inequivocamente o caráter homofóbico dos crimes contra as 

travestis de pista e rapazes de programa.  

Para não nos acusarem de parcialidade, considero necessário também 

associar a maior violência praticada contra travestis profissionais do sexo às próprias 

peculiaridades desta subcultura. Como já discutimos alhures, lastimavelmente, grande 

parte das travestis que fazem prostituição participam de um código inter-relacional de 

extrema violência, seja entre si, seja com os clientes. Roubos, extorsões, assaltos e 

outras manifestações de delinqüência  são bastante comuns neste meio, e a própria 

Presidenta da Associação de Travestis de Salvador, Michelle Mari, em recente visita a 

Brasília, ficou chocada com a agressividade e “ganância” como as travestis 

“atracaram” alguns clientes motorizados na capital federal, uma arrancando a chave 

do carro enquanto outra assaltava a vítima. Ao comentarmos com a fundadora do 
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Grupo Esperança de Travestis de Curitiba, Marcela Prato, se considerava que crimes 

contra travestis de pista deveriam ser classificados como crimes de ódio, respondeu-

me enfaticamente que sim, explicando que boa parte dos assassinos mataram por ódio 

e com raiva, vingando-se de alguma “falcatrua” de que anteriormente tivera sido 

vítima no trato com as “bonecas”.  

 Longe de nós de generalizar para todas as travestis condutas violentas ou 

criminosas, ou atribuir apenas a vingança ou desforra, as agressões, tiros, facadas de 

que são vítimas. Contudo, mesmo a delinqüência praticada pelas travestis pode ser 

perfeitamente explicada como decorrente da homofobia estrutural, ou melhor, 

“transfobia”, na medida em que elas próprias são diariamente insultadas, 

discriminadas, agredidas, daí reagirem muitas vezes de forma também agressiva e 

anti-social. Sem absolver tais condutas delituosas, que fazem de muitas travestis 

perigosas profissionais do sexo,  não há como negar que em muitos casos, talvez na 

maioria destes homicídios, a homofobia foi o principal ingrediente.  

Da mesma forma, não cremos estar exagerando o conceito de crime de 

ódio ao ponderar que mesmo nos seis casos de crimes classificados como 

“relacionamento” – quando o amante  mata seu companheiro gay ou travesti, crime 

que entraria como expressão extrema no continuum de violência doméstica, mesmo 

nestes casos, algumas destas  vítimas têm sua fragilidade acrescida pelo fato de ser 

mais efeminada ou andrógina do que seu parceiro agressor.  

Veniam pedimus para mais uma vez lembrar que na definição de crime 

homofóbico, os cientistas sociais J.Mouzos & S.Thompson apresentaram alguns 

possíveis indicadores que devem ser levados em consideração na qualificação ou  

tipificação de um crime de ódio contra homossexuais:  admissão formal ou informal 

do autor,  abuso anti-homossexual,  proximidade de locais de encontro de gays,  

informação de pessoas que conheciam a vítima, natureza das injúrias: mutilação, 

muitos golpes, fúria no ataque, proximidade de eventos da comunidade gay,  ausência 

de outros motivos, alegação de proposta ou assédio sexual por parte da vítima. 
34

 Em 

todos os 126 homicídios aqui registrados, estão presentes um ou mais desses 

indicadores. Em 4% destes crimes  os assassinos disseram ter matado como reação  

por terem sido assediados sexualmente pelos homossexuais – alegação difícil de se 

acreditar e comprovar, e sobretudo, desmedida face à ofensa, pois se todas as 

mulheres vítimas de assédio sexual reagissem com tal agressividade, certamente 

haveria uma hecatombe de machos assassinados em nosso país. Na categoria de 

“brigas”  incluímos tanto o caso de travestis que mataram o colega por disputa de 

ponto nas áreas de prostituição ou por motivos fúteis, quanto os assassinatos de gays  

presidiários  praticados por outros detentos dentro da cadeia, onde a causa mortis não 

foi claramente especificada. A “bronca”  que os  apenados costumam demonstrar 

contra certos delinqüentes – sobretudo os acusados de pedofilia, incesto, abuso sexual, 

etc,  certamente  inclui os viados na lista das categorias mais vulneráveis dentro  da 

cadeia.  

Embora, conforme acabamos de justificar, consideremos perfeitamente 

lógico e justo a inclusão na categoria de crimes homofóbicos aqueles que na tabela 

acima foram classificados como latrocínio, prostituição, brigas e relacionamento, 

posto que a condição homossexual da vítima foi o motivo ou agravante de seu 

assassinato, tivemos por bem tipificar oito crimes  sob a rubrica “homofobia”, posto 
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que nestes, o preconceito e ódio anti-homossexual foram expressamente verbalizados 

pelos executantes ou como tal percebidos pelos familiares da vítima ou pelas 

autoridades policiais.  Eis os mais  emblemáticos  crimes de ódio ocorridos em 2002 

em nosso país: ao disparar quatro tiros contra o bailarino mineiro Igor Lacerda 

Xavier, 29 anos, o assassino, Ricardo Athayde Vasconcelos, 47 anos, fazendeiro 

pecuarista,  irmão do Prefeito de Montes Altos disse: “Não suporto homossexual!” 

Em Paulo Afonso, interior da Bahia, um gay conhecido pelo codinome “Corro”, 33 

anos, foi espancado até à morte por um menor que segundo testemunhas, xingou 

diversas vezes a vítima  de “viado” até tirar-lhe a vida. Nesta mesma cidade, dois 

motoqueiros ao ver o cabeleireiro Cícero, 35 anos, atravessar uma rua, disseram: “é 

um viado que está passando na pista. Vamos tirar um fino nele”, atropelando-o 

mortalmente. A mãe e o pai  do paulista Leonardo Moisés Singillo, 29 anos, morador 

em A.E.Carvalho, disseram  que “seu filho foi morto por ser homossexual. Mexeram 

com meu filho na rua e ele respondeu. Aí espancaram ele com um pedaço de pau.” 
35

 

O alagoano José Marcio Santos Almeida, 33, espancado, apedrejado e arrastado por 

uma moto pelas ruas da cidade de Maribondo, segundo revelou a autoridade policial 

local, “todo mundo sabia que era homossexual, mas era gente boa e não  mexia com 

ninguém por aqui.  Foi vítima da intolerância de jovens da cidade.” Um dos 

matadores do administrador de empresas  baiano  Carlos Moreno Chaves Jr, 36 anos, 

“confessou odiar homossexuais, surgindo daí a idéia de matar Carlos”  enquanto o 

outro assassino disse: “Eu nem conhecia ele. Jefferson me convidou para matar um 

homem, dizendo que era gay. Apenas porque eu não gosto dessa gente,  aceitei ajuda-

lo.”   

Concluo esta triste sangrenta análise de crimes contra homossexuais com 

um caso que nos deixou particularmente tristes e revoltados posto que a vítima era um 

jovem militante homossexual com futuro promissor, tendo participado de 

treinamentos de ativismo  ministrados pelo Grupo Gay da Bahia. Vê-lo morto no 

caixão, com seus familiares e amigos aos prantos foi das cenas que mais nos 

entristeceram em 2002.  Quais teriam sido os motivos reais que levaram à morte o 

jovem  professor de inglês Alexandro de Jesus Nascimento, 25 anos, presidente do 

Grupo de Homossexuais do Calafate (GHC),na periferia de Salvador?  “Moradores da 

área atribuem a autoria do crime a um homem recentemente chegado ao local e com 

quem a vítima não tinha qualquer envolvimento. Após o homicídio, o suspeito 

desapareceu. Sandro, como o professor era carinhosamente tratado, foi visto na 

madrugada que antecedeu ao crime no "Bar da Diva", um barzinho com música ao 

vivo situado no Conjunto SOS, um loteamento popular entregue pela prefeitura anos 

atrás a famílias relocadas de áreas de risco. Estava com amigos, parecia bastante 

alegre, apesar de ter se envolvido numa discussão com o suposto criminoso. Dançou 

boa parte da noite, segundo testemunhas. Saiu sozinho ao amanhecer. Por volta das 

6h, e no trajeto para casa, na Rua Durval Farias (a principal do Calafate), aconteceu o 

crime. Alexandro foi golpeado no peito e nas costas, cambaleou alguns metros e 

morreu no local. A comunidade acredita que o criminoso tenha ficado à espreita e 

atacado a vítima de surpresa. Coordenador do Programa de Prevenção a Doenças 

Sexualmente Transmissíveis e Aids do Coletivo de Mulheres do Calafate, Alexandro 

Nascimento era bastante querido na área. Tinha uma personalidade alegre e se 

relacionava facilmente com as pessoas. Fazia amizade com muita rapidez, o que pode 

tê-lo tornado vulnerável, segundo os vizinhos e companheiros de militância gay. "Ele 

era muito dado e não desconfiava de ninguém", recorda o auxiliar de serviços gerais 
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Ailton Santos, o Duda, secretário do recém-criado GHC. Indignado, o presidente do 

Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira, vê no crime "um reflexo da intolerância que 

a sociedade alimenta contra o homossexual". Ele conhecia a vítima de perto e afiança: 

"Ele era incapaz de fazer mal a uma mosca, era uma pessoa totalmente pacífica, 

incapaz de reagir a uma ofensa".
36
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II. VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS DOS GAYS, 

TRAVESTIS, TRANSEXUAIS E LÉSBICAS NO BRASIL: 

2002 

 
Desde 1995 o Grupo Gay da Bahia  divulga um resumo, tão completo 

quanto possível, das principais violações dos direitos humanos de homossexuais 

ocorridos no Brasil. Para tanto, coletamos sistematicamente ao  longo de todo o ano 

de 2002, na mídia (jornais, revistas, internet)  e através de denúncias registradas junto 

ao GBB e demais grupos homossexuais do Brasil, informações relativas ao 

preconceito e discriminação anti-homossexual. Para 2002 catalogamos 166 episódios 

de violação homofóbica, incluindo 9 casos de agressões e torturas, 8 de ameaças e 

golpes, 42 registros de discriminação em órgãos e por autoridades  governamentais e 

políticos, 8 de discriminação econômica, contra a livre  movimentação,  privacidade e 

trabalho, 27 casos de discriminação religiosa,  familiar, escolar e  científica, 24 

difamações  e discriminações  na mídia, 12 insultos e  casos de preconceito anti-

homossexual, 12 manifestações de lesbofobia e 14 de travestifobia. Com certeza 

absoluta, estes  166 casos de violação de direitos humanos representam ínfima 

amostra da  realidade, pois raro é o gay, travesti, transexual e lésbica que não tenha 

sido objeto, ao menos uma vez por ano, de algum tipo de preconceito ou 

discriminação devido à sua condição homossexual. Especialmente aqueles de menor 

poder aquisitivo ou de aparência mais andrógina.   

Se compararmos os nossos dados com as cifras do Disque Denúncia 

Homossexual do Rio de Janeiro,  evidencia-se o quão superior deve ser o numero real 

das violações de direitos humanos dos homossexuais em todo Brasil.  De acordo com  

Relatório dos casos de homofobia registrados no  DDH/RJ, (cf. Anexo 13)  em 2002, 

só na Cidade Maravilhosa foram documentados  239  ocorrências homofóbicas, 

distribuídas em 17 modalidades de ilícitos, a saber: agressões físicas, assaltos, roubos, 

tentativa de homicídio, conflito com vizinhos, extorsão,  ameaça de outing, etc. Se só 

nesta cidade 239 homossexuais denunciaram ter sido vítimas de discriminações e 

violências homofóbicas, quantos milhares de gays, lésbicas, travestis e transexuais 

nesta mesma cidade e no resto do país deixaram de denunciar?!  

Queremos  mais uma vez insistir sobre a importância de você leitor/a, 

enviar para o GGB, informações sobre tudo o que viu, ouviu oo leu referente à 

discriminação anti-homossexual. A documentação e divulgação destas violações são 

fundamentais para detectarmos quais as áreas  e grupos mais vulneráveis, a fim de 

cobrarmos do poder público ações afirmativas que erradiquem esta peste social. E 

advertirmos lésbicas, transexuais, travestis e gays para que enfrentem com  coragem e 

determinação, qualquer manifestação de preconceito e discriminação anti-

homossexual contra si ou contra o próximo,  registrando queixa e cobrando das 

autoridades a devida punição dos infratores. 

Para facilitar a  sistematização e localização das 166 ocorrência 

homofóbicas relativas a 2002, agrupamo-las nas categorias abaixo relacionadas: 

 

1. Agressões e Torturas: 29 casos 

2. Ameaças e Golpes: 8 casos 

3. Discriminação em Órgãos e por Autoridades  Governamentais e Políticos: 

42 casos 

4. Discriminação Econômica, contra a Livre  Movimentação,  Privacidade, 

Trabalho: 8 casos  
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5. Discriminação Religiosa,  Familiar, Escolar e  Científica: 27 casos  

6. Difamação e Discriminação na Mídia: 24 

7. Insulto e Preconceito Anti-Homossexual: 12 casos 

8. Lesbofobia: Violência anti-Lésbica: 12 casos 

9. Travestifobia: 14 casos 
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1.  Agressões e torturas: 29 casos 
 

1. GAY É ESPANCADO PELO IRMÃO NO RIO GRANDE DO NORTE 

No dia 20 de Dezembro de 2002, na cidade de Serra Negra do Norte, A 303 km de 

Natal, RN, o homossexual Francisco das Chagas Araújo, foi barbaramente 

espancado por seis pessoas. Apunhalado pelas costas com um pedaço de madeira, 

teve sua nuca atingida, o que o deixou tonto e o fez cair ao chão. Os bandidos 

também deflagraram seis tiros contra a vítima, atingindo sua boca, coluna e peito. 

Depois desse ato de extrema e inominável covardia, ainda apedrejaram a vítima, 

ao mesmo tempo em que cavaram um buraco para enterrar o "suposto" morto, 

mas, felizmente, Francisco conseguiu escapar. O pior de tudo isso é que um dos 

acusados, Carlos Roberto Galdino, é irmão da vítima por parte de mãe. Carlos e 

Antonio Fernando Monteiro, também acusados, estão presos na Delegacia de 

Serra Negra, enquanto o restante do bando encontra-se foragido. [Fonte: Arquivo 

GGB, ilgalac@yahoo.com.br, enviado por Wilson Dantas, 28-12-2002] 

 

2. QUATRO HOMOSSEXUAIS ESFAQUEADOS EM AMERICANA, SP 

Em um período inferior a 24 horas no mês de janeiro de 2002, quatro 

homossexuais foram esfaqueados em Americana . À época, a  ligação entre os 

casos estava sendo investigada pela polícia. [Fonte: Agora, S. Paulo - SP, 10-1-

2002] 

 

3. GAY É AGREDIDO EM DELEGACIA DE ALAGOAS 

O professor Otone Luís da Silva, de Maceió, foi agredido moralmente pelo 

delegado Eraldo Brasil, sendo obrigado a permanecer 30 minutos na delegacia, em 

seguida recebeu um soco no peito desferido pelo escrivão José Clério Oliveira. 

Segundo o Presidente da ABGLT, Marcelo Nascimento, ” uma cultura machista 

como a nossa não desfaz preconceitos de uma hora para outra,  por isso defendo a 

criação de uma delegacia especial das minorias.[Fonte: Tribuna de Alagoas,30-7-

2002, Maceió/AL]. 

 

4. “CAPITÃO GAY”  É APEDREJADO E CHICOTEADO EM  PORTO 

ALEGRE, RS 

O advogado José Antonio San Juan Cattaneo, conhecido como “capitão gay”, ao 

visitar o acampamento Farroupilha, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, teve o 

seu acesso barrado e foi ofendido por dezenas de tradicionalistas. Cattaneo, 

Ricardo Martins e Eduardo dos Santos, montados em éguas e empunhando a 

bandeira do arco-íris, símbolo do movimento gay, passaram pela porteira principal 

e imediatamente foram alvo de manifestações negativas: “Mas que pouca 

vergonha!” – gritou um jovem, em seguida  os tradicionalistas começaram a 

ameaçá-los com adagas, atingindo-os com pedras e objetos em meio a gritos. Dias 

depois, no desfile da Revolução Farroupilha, ao tentar passar com a bandeira do 

arco-íris em frente ao o Palanque do Governador,  foi agredido por cavaleiros 

sendo chicoteado nas costas por cavalarianos. O Grupo Gay da Bahia e o 

Movimento Gay de Minas enviaram ofício à OAB e ao Governo do RS exigindo 

apuração desta grave violação dos direitos humanos. Confira artigo do Deputado 

Rolim, “O relho e o arco-íris” no final deste livro. [Fonte: Zero Hora, 9-9-02, 

POA/RS; O Estado do Paraná, 21-9-02, Curitiba 
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5. HOMOSSEXUAL É EMPURRADO PARA DEBAIXO DE ÔNIBUS EM 

SP 

Em setembro de 2002, os estudantes Fábio Tomés Ceccarelli e José Carlos 

Nascimento, ambos com 19 anos, agrediram, na rua Clélia, na Lapa, um 

homossexual identificado apenas como Laura. Após a agressão, a polícia afirmou 

que testemunhas disseram ter visto os rapazes empurrarem Laura para debaixo de 

um ônibus. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro do hospital das Clínicas e 

passou por várias cirurgias. Os agressores, sem antecedentes criminais, foram 

presos e seriam depois indiciados por tentativa de homicídio [Fonte: Fonte: Agora 

São Paulo, 16-9-02, São Paulo/SP;  Folha On-line, 15-9-2002] 

 

6. TRAVESTIS SÃO APEDREJADOS EM CAMPINAS,SP 

Após uma partida de futebol que gerou empate entre Guarani e Juventude, 

torcedores começaram a atirar pedras e pedaços de pau em travestis que estavam 

no local. [Conte: Correio Popular, 24-9-02, Campinas/SP]. 

 

7. CANDIDATO GAY É AGREDIDO EM ESTUDIO DE TELEVISÃO, DF 

No dia 17/09/2002 o candidato a deputado distrital pelo PPS,  Roberto Espírito 

Santo foi atacado em um estúdio de televisão no qual se preparava para gravar sua 

participação no programa eleitoral. Os agressores, um candidato a deputado 

federal  pelo PPS, conhecido como “Professor Jakão” , e um suposto Delegado da 

Polícia Federal, imobilizaram a vítima e desferiram socos no seu  rosto. As razões 

da agressão parecem estar associadas à condição homossexual da vítima. Pelo 

telefone, um dos agressores disse:  “Você mantém minha campanha e eu faço isso 

de graça para você; vou quebrar esse veado, ele esta aqui perto de mim”. A vítima 

declarou: “Eu luto contra a discriminação, o racismo e o preconceito, e por isso 

sou ameaçado de morte todos os dias!” Apesar dos pedidos de desculpa 

apresentados pela esposa de um dos agressores, a vítima decidiu registrar queixa 

por entender que o “silêncio e a mera aceitação das desculpas seriam, mais uma 

vez reforçar a violência generalizada e gratuita, com agravante da discriminação 

sofrida pelos homossexuais  neste país. “ (Fonte: Jornal de Brasília, 24-9-2002, 

Brasília/DF; glbtdopt@yahoogrupos.com.br, 27.9.2002) 

 

8. AGRESSÃO EM BAR GAY EM CUIABÁ, MT 

O enfermeiro Carlos Ramos do Nascimento, 36, é acusado de agredir a garçonete 

de um bar freqüentado por gays e lésbicas. O presidente do Grupo Livre-Mente, 

Clóvis Arantes afirma que este comportamento foi uma demonstração de 

homofobia, além de termos chamado a polícia e esta se negou a registrar a 

ocorrência, daí fomos registrar no comando geral da PM. Confira todo o drama 

desta agressão no final deste livro, “Calvário de uma lésbica em Cuiabá”. [Fonte: 

A Gazeta, 26-11-2002, Cuiabá/MT]. 

 

9. GAY É MASSACRADO POR TAXISTAS EM BELÉM 

Alex da Rocha Roldão, 24 anos, foi espancado violentamente dentro da sua 

própria casa, enquanto dormia. Um grupo de taxistas armados com porretes e 

arma de fogo, confundiram Alex como um dos envolvidos no assassinato de um 

taxista, sua mãe o socorreu agonizante, isso aconteceu por ele ser pobre e 

homossexual. [Fonte: Diário do Pará, 27-11-2002, Belém/PA]. 

 

mailto:glbtdopt@yahoogrupos
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10. GAY MILITANTE DO PSTU É AGREDIDO EM SÃO PAULO 

Thiago,  militante do grupo de Gays, Lésbicas e Bissexuais do PSTU e o seu 

amigo César, foram agredidos verbal e fisicamente ao pedir informações a 

seguranças de uma galeria no Centro de Osasco. Os seguranças os chamaram de 

“viados”, Os dois foram empurrados com força, esbofeteados no rosto, e ao 

tentarem fugir por uma escada estreita, sofreram  torção nos pés. Thiago diz que 

irá entrar com um processo responsabilizando a administração da galeria junto a 

Defensoria Homossexual da cidade de São Paulo, além de estar contatando a 

Comissão de Direitos Humanos da OAB/SP, estará enviando uma denúncia à 

ILGHRC – International Lesbians and Gays Human Rights Comission  de San 

Francisco, convocando assim um ato público.  “Para Thiago, pode   parecer muito, 

para um simples ato de agressão, tão comum contra nós e tão corriqueiro a ponto 

de já estarmos acostumados com tamanha injustiça!” [Fonte: Arquivo GGB, 

Informação enviada por internet, Osasco/SP.] 

 

11. POLICIAL PERSEGUE PRESIDIÁRIO HOMOSSEXUAL  NO RIO DE 

JANEIRO 

O Sargento Rogério, policial militar do 28º Cia, vem praticando, segundo 

denúncia do preso Édio (Branca), maus-tratos, injúria e ameaças, pondo em perigo 

de vida deste preso. Édio diz que desde o dia que chegou à cadeia, o sargento 

revelou aos outros detentos sua condição de homossexual, fazendo ameaças e  

insultos, acusando-o de ladrão e de ser portador de  Aids. Esta perseguição é 

antiga e já acontecia desde antes de ser detido. [Fonte: Jornal Três, 19-1-2002, 

Rio de Janeiro/RJ]. 

 

12. HOMOSSEXUAL INDÍGENA É QUEIMADO EM SÃO PAULO 

Emilio Dias Quadros, 63 anos, filho de índios da tribo Xavantes, do Paraná, teve o 

corpo queimado por dois rapazes de 21 anos, na cidade de Mira Estrela/SP. Antes, 

os dois rapazes abusaram sexualmente do velho índio. Ele foi encontrado às 3:00h 

de sábado por um policial, com  queimaduras graves no peito e rosto. Os dois 

agressores estão foragidos. [Fonte: Folha de São Paulo, 10-4-2002, São 

Paulo/SP]. 

 

13. GAY É AGREDIDO POR FUZILEIROS NAVAIS NO RIO DE 

JANEIRO 

Manoel Pereira Brito há 15 dias foi perseguido por ser gay, sendo alvo de  tomates 

atirados contra si. Segundo declarou: “se você vai a delegacia não consegue 

registrar queixa!”  Ele denunciou também que alguns  fuzileiros navais abriram a 

calça e chamaram-no, em seguida, quando se aproximou,  ameaçaram com armas 

e jogaram pedras. Segundo relatório elaborado por Yone Lindgren, do Disque 

Denúncia Homossexual do Rio de Janeiro,  o golpe  “Boa Noite Cinderela” foi 

responsável por 32,8% de notificações registradas neste serviço.   [Fonte: O Dia, 

30-6-2002, Rio de Janeiro/RJ]. 

 

14. POPULARES E JOVENS ATACAM GAYS EM IPANEMA, RJ 

Na rua Farme de Amoedo, em Ipanema, populares armados com paus e pedras, e 

rapazes de classe média, entre 15 e 18 anos, auto-intitulados “exterminadores de 

gays”, defensores de ideologia neofascista e armados com socos ingleses, agridem 

homossexuais sem quaisquer razões além da homofobia. A polícia não age, apesar 
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de ter conhecimento do ocorrido. [Fonte: Arquivo GGB, denúncia, 

mcasola@ig.com.br, 4-3-2002, Rio de Janeiro/RJ] 

 

15. SEGURANÇAS DE SHOPPING AGRIDEM HOMOSSEXUAIS NO RIO 

Seguranças do Shopping Center Madureira, na cidade do Rio de Janeiro, têm 

agredido sistematicamente homossexuais na praça de alimentação do 

estabelecimento, desrespeitando a lei 3.406/2000, do estado, que pune a 

discriminação em razão da orientação sexual. [Fonte: Grupo Arco-Íris, arco-

iris@arco-iris.org.br, 14-10-2002, Rio de Janeiro/RJ]  

 

16. GANGUE “HOMENS DE PRETO” ATACA HOMOSSEXUAIS EM 

CAMPINAS, SP 

Em Campinas/SP, rapazes de cabelos longos, vestidos de preto, agrediram dois 

homossexuais, R.P., 22 anos e A.S., 20 anos, conhecido como “Andréia”. Quando 

eles voltavam de madrugada para suas casas , no bairro Ponte Preta, a gangue 

apareceu. Seus integrantes tinham um aparelho que provocava choques. O grupo, 

após render as vítimas, levou-as para o Cemitério da Saudade e ali as agrediram 

com socos e pontapés. Uma das vítimas conseguiu correr, a outra, que não pôde 

escapar, sofreu mais agressões e foi insultada. Após o espancamento, roubaram 

seus pertences e fugiram. A ação do grupo durou cerca de 15 minutos. [Fonte: 

Agência Anhanguera, 4-11-2002, Campinas/SP]  

 

17. GAYS SÃO AMEAÇADOS EM DESFILE DA BANDA DE IPANEMA, 

RJ 

No dia 10-02-2002, o grupo gay Arco-Íris recebeu 23 denúncias de agressão e 

tentativa de assalto durante o desfile da Banda de Ipanema. Segundo Cláudio 

Nascimento, presidente do grupo, os gays agredidos não registraram queixa na 

delegacia por não confiarem na polícia  e temerem ser vítima de discriminação. 

Como a banda ainda sairia à rua mais um dia, Nascimento resolveu pedir o apoio 

da Comissão contra a Violência e Impunidade em busca de reforço policial para o 

desfile restante. Os agressores eram jovens entre 16 e 27 anos, que agiam na 

Avenida Vieira Souto, entre a Praça Nossa Senhora da Luz e a Rua Farme de 

Amoedo. O professor Márcio Vale, 25 anos, disse ter sido perseguido por seis 

rapazes, que carregavam facas. "Eles diziam que gay tinha que apanhar", afirmou. 

Já o bailarino André Santos, 19, foi empurrado por um bando que usava óculos e 

casacos compridos. A drag-queen Sky Leandro lembrou que as drags e os gays 

são o ponto forte da Banda e que a agressão a eles arrasaria a festa. "Em quatro 

anos, esta é a primeira vez que sei de algo assim", completou. O pedido da 

entidade homossexual Arco-Íris, no entanto, não sensibilizou a Polícia Militar, que 

pretendia manter, no desfile de 12-2-2002, o mesmo contingente policial do 

primeiro dia de saída da Banda. [Fonte: O Dia - RJ, 11-02-2002; Jornal do Brasil 

- RJ, 12-02-2002] 

 

18. ATAQUES HOMOFÓBICOS EM PRAIA  EM FLORIANÓPOLIS  

No dia 13-2-2002, um homossexual foi agredido fisicamente na praia de Galheta, 

em Florianópolis. Segundo denúncias, integrantes de academias de lutas querem 

expulsar os homossexuais da praia que, há anos, tem frequência gay. Os 

agressores ficam à espreita nas proximidades do Bar do Deca, na praia Mole, e 

observam potenciais vítimas vindas da praia da Galheta [Fonte: Arquivo GGB, 

denúncia enviada por guimacl@terra.com.br, 12-2-2002]. 

mailto:guimalc@terra.com.br
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19. DELEGADO AGRIDE HOMOSSEXUAL EM PORTO CALVO, AL 
O professor Otone Luiz da Silva, 23 anos, foi vítima de agressão física e 

discriminação dentro da delegacia do município de Porto Calvo, em Alagoas. 

Homossexual assumido, Otone foi à delegacia para atender a uma intimação do 

delegado. No local, ele recebeu um tapa do escrivão José Clelio Ferreira de 

Araújo, tendo sido deixado em uma sala até a chegada do presidente da 

Associação de Gays e Lésbicas de Porto Calvo, Cícero Leandro da Silva, 

conhecido como Stefane. O tratamento discriminatório do escrivão e do delegado 

Eraldo Brasil se estenderam ao militante gay. Os agressores chamaram os dois 

homossexuais de "viados safados". Segundo Stefane, o caso foi levado ao 

conhecimento do Disk-Denúncia contra discriminação [Fonte: Gazeta de Alagoas 

- AL, 26-5-2002]. 

 

20. MULHER SKINHEAD QUE AGREDIU GAY É PRESA EM  SÃO 

PAULO  

O 1
o
 Tribunal do Júri de São Paulo estabeleceu que a dona de casa Edilene 

Aparecida Bezerra, 31 anos, aguardasse presa o desenrolar de um processo de 

agressão contra o restaurador de móveis Marcos Daniel Braga Ferreira. No dia 24-

7-2002, a dona de casa e skinhead foi presa em sua casa em São Bernardo do 

Campo (SP). Em 1999, o restaurador foi espancado por Edilene, Henrique 

Velasco e Davi Alves dos Santos Júnior, mas Marcos só reconheceu seus 

agressores depois que eles foram presos pelo assassinato do adestrador Edson 

Néris da Silva na praça da República, no centro de São Paulo, em fevereiro de 

2000. Os outros dois acusados já estavam presos pela morte do adestrador [Fonte: 

Diário do Grande ABC - Santo André, SP, 25-7-2002]. 

 

21. HOMOSSEXUAIS SÃO PERSEGUIDOS PELA POLÍCIA MINEIRA 

Denúncia de lideranças do movimento homossexual publicada no Jornal Vale do 

Aço informa que gays da região vêm recebendo tratamento violento e arbitrário 

por parte de policiais militares. Um grupo de defesa dos homossexuais 

encaminhou  um documento ao estado maior da polícia mineira pedindo 

providências. (Fonte: listagls@yahoogrupos.com.br, 16-6-2002 e Jornal Vale do 

Aço. Caderno Cidades, pg. 3, s/d) 

 

22. GAY É INSULTADO E AGREDIDO EM BELO HORIZONTE, MG 

O homossexual  Arnaldo Marcelo Pinto, de Belo Horizonte, ao passar pelo 

viaduto do Bairro da Floresta, sofreu  agressões verbais de baixo calão de um 

rapaz conhecido como Chicão, residente no Edifício  Fontana de Treve, à Av. do 

Contorno, nº 1205/1215 - bloco R, no bairro Floresta,  que com  uma pedrada 

quebrou-lhe os óculos. A Associação Lésbica de Minas entrou com queixa junto à 

Secretaria de Justiça do Estado de Minas já que a  Polícia Civil do 5º distrito, Rua 

Paraisópolis, nº  887, Bairro Santa Tereza,  não fez a ocorrência, alegando que a 

mesma deveria ser feita por outro setor policial. [Fonte: grupoalem@uol.com.br, 

31-12-2002] 

 

23. SEDE DO MOVIVIMENTO GAY DE MINAS É ALVO DE 

VANDALISMO 

Mais um ato de vandalismo foi praticado contra a sede do Movimento Gay de 

Minas (MGM), na Rua Olegário Maciel 1.344. No final de semana, tentaram atear 

mailto:grupoalem@uol.com.br
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fogo à bandeira do arco-íris, símbolo universal do movimento gay, que ocupa boa 

parte da fachada. Pedras também foram atiradas contra o imóvel e a porta de 

blindex. Em menos de um ano de funcionamento da organização não- 

governamental, os integrantes já contabilizaram 42 atos contra a sede, a maioria 

agressões verbais. No ano passado, uma cruz suástica foi desenhada no cimento 

fresco da rampa destinadas a deficientes. Mas os fatos do último final de semana 

impressionaram o diretor do MGM, Marco Trajano. "O arco-íris é nosso símbolo e 

representa o orgulho de ser gay. Consideramos este um ataque terrorista sério que 

fere nossos direitos de livre associação e patrimonial, garantidos pela 

Constituição." Os integrantes do MGM anotam placas de veículos de motoristas 

que passam em frente à sede gritando ofensas. "A polícia nunca investigou estas 

agressões a fundo. Estes ataques são dirigidos a um segmento social, não só ao 

prédio."Em outubro de 2001, as lâmpadas da rampa de acesso foram quebradas, e 

a fiação elétrica, danificada. "Os agressores tentam danificar a sede sempre que 

está fechada. Isso mostra que estudam nossa rotina. Estas pessoas não assumem a 

autoria dos atentados, mas o recado está claro: querem nos dizer que os 

homossexuais não podem existir."Após os ataques de outubro, membros da 

Comissão de Direitos Humanos da Câmara Municipal visitaram a sede e 

realizaram audiência sobre o tema. Entre as propostas levantadas estavam a 

inclusão do tema preconceito no currículo de escolas municipais e campanhas 

institucionais de conscientização. As sugestões não saíram do papel. A Tribuna 

não encontrou o presidente da comissão, Flávio Cheker (PT), para comentar o 

assunto.” [Fonte: Tribuna de Minas30/04/2002]  Segundo Trajano, este não foi 

apenas um ataque ao prédio, mas sim contra a causa homossexual, o que 

classificaria o ato como terrorismo. "Para iniciar o fogo, com certeza foi preciso 

usar algum tipo de produto inflamável", afirmou Trajano, que já providenciou 

grades e a instalação de câmeras de vigilância com funcionamento de 24 horas na 

sede do MGM. Mesmo com o registro das ocorrências, não houve investigação 

policial devido à falta de pistas dos infratores. A câmara conseguiu captar imagens 

de alguns rapazes, possíveis agressores, identificados como jovens brancos. A 

gravação foi encaminhada a polícia pelo MGM. [Fontes: Estado de Minas - MG, 

1-5-2002; Hoje em Dia - MG, 1-5-2002; listagls@yahoogrupos.com.br, 16-6-

2002]  

 

24. VIOLÊNCIA CONTRA HOMOSSEXUAIS EM ALAGOAS 

Em reunião realizada no dia 20-5-2002, na sede da Ordem dos Advogados 

seccional Alagoas (OAB-AL), o tema da violência contra homossexuais no estado 

foi discutido por advogados, entidades homossexuais ― Grupo Gay da Bahia e de 

Alagoas ― e o representante do Ministério da Justiça e do Conselho Nacional de 

Combate à tortura, José Roberto Camargo de Souza e Luiz Mott. Até a ocasião do 

encontro, a homofobia em Alagoas já havia feito três vítimas mortais  no ano de 

2002. Entre esses casos, encontra-se José Márcio Santos de Almeida, que, em 

março de 2002, foi torturado e assassinado no município de Maribondo, situado a 

94 quilômetros de Maceió. Segundo o advogado Alberto Jorge, a maioria dos atos 

de violência praticados contra homossexuais é testemunhada pela comunidade, 

que "apesar de toda a brutalidade observada, não se manifesta, o que é um 

absurdo". Na reunião, ele lembrou também que "a omissão das autoridades nestes 

casos acaba fortalecendo os agressores." [Fonte: Tribuna de Alagoas - AL, 21-5-

2002] 
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25. HOMOSSEXUAL É INSULTADO E AGREDIDO  EM SALVADOR 

Ricardo dos Santos, 24, homossexual, negro,  dançarino, residente  na Cidade Nova 

em Salvador denunciou que estando em  companhia de duas primas menores, foram 

abordados por um homem de nome Celso, 22 anos, pardo, ordenando que as meninas 

abrissem os sacos de supermercado que tinham nas mãos. Ante a negativa destas, 

começou a agredir com palavras a uma das menores chamando-a de “vagabunda”. 

Ricardo respondeu com um chamado de atenção e o agressor chamou-o de “seu veado 

descarado”e deu uma bofetada nele, reagindo a vítima, retribuindo alguns socos. Dias 

depois chegaram à sua casa quatro homens dizendo-se policiais, portando algemas e 

“suporte armado”, entregando-lhe intimação para comparecer na delegacia do bairro 

injustamente acusado de agressão.  [Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e 

Violência Anti-homossexual, Arquivo do GGB, 26/02/2002] 

 

26.  GAYS SÃO AGREDIDOS  EM DELEGACIA DE SALVADOR  

Edson Jesus de Oliveira, 33,cabeleireiro, negro, homossexual, cabeleireiro, morador 

no bairro  Cidade Nova em Salvador, denunciou que, juntamente com  três amigos, 

estavam voltando de uma festa quando encontraram alguns  conhecidos que 

ofereceram carona aos três, parando por algum tempo em um bar, dirigindo-se em 

seguida  para a casa da vítima. Já na residência o visitante José  Dias, 20 anos, agarrou  

uma faca tipo serra e ameaçou a todos. Tomou o relógio de um e a carteira de 

identidade de Edson. Os outros dois colegas fugiram da casa e conseguiram  prender o 

agressor. Um vizinho, policial foi chamado efetuou a prisão, chamando uma viatura, 

seguindo todos para a 2ª Delegacia, na Lapinha. Depois de relatados os fatos à Escrivã 

esta começou questionar os motivos do ocorrido e quando soube que as vítimas eram 

homossexuais diz que “isso é viadagem, vocês, vêm uma hora dessa dar trabalho 

para gente, se eu fosse delegada eu prendia os quatro!” O agressor aproveitou e 

começou dizer que ele tinha sido roubado pelas vítimas. Depois de uma longa espera 

pelo delegado, a escrivã continuava insistindo que todos deviam ser detidos. Foram 

então todos detidos, sem dar  direito às vítimas de  falar com o delegado. Um dos 

agentes disse que se os gays dessem dinheiro ao agressor, todos seriam liberados. As 

vítimas se recusaram e o agente continuou dizendo frases discriminatórias. Foram 

levados ao xadrez onde ficaram de cueca. Recusando-se as vítimas ficar na cela junto 

com criminosos, recebera  tapas nas costas, sendo chamados de viado pelos agentes.  

As vítimas ficaram detidos 12 horas sem receber, café da manha nem poder telefonar. 

Só foram liberados graças à  intervenção do Grupo Gay da Bahia. [Fonte: Registro de 

Queixa de Discriminação e Violência Anti-homossexual, Arquivo do GGB, 

25/02/2002] 

 

27. HOMOSSEXUAL É DISCRIMINADO PELOS VIZINHOS EM 

SALVADOR 
Wilians Inácio Gonçalves Oaskis, 33, homossexual, branco,  autônomo, vêm sofrendo 

discriminação e injúrias por parte dos vizinhos, da Tv. Franco Velasco, Nazaré em 

Salvador,  por ser homossexual. Procura informação e quais são os procedimentos 

cabíveis para uma futura ação por discriminação e injúria e onde seria registrada a 

queixa. Foi orientados o procedimento e o local (JEC) e que teria o acompanhamento 

jurídico do GGB.[Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e Violência Anti-

homossexual, Arquivo do GGB, 21/03/2002] 
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28. POLICIAIS MILITARES ATIRAM  EM HOMOSSEXUAL  EM 

SALVADOR    

Luciano Reis Santos, dançarino, 23, homossexual, negro, morador da Rua 12 de 

Setembro, no Bairro Bom Juá do Retiro em Salvador. A vítima se encontrava com 

duas amigas que fazem programas na Pituba, quando foram agredidos  por quatro 

policiais militares que chegaram abordando; “Cadê o dinheiro?Acerta todo mundo!”. 

Quando se encontrava dominado e deitado no chão, temendo  mais vexames, tentou 

evadir-se do local, sendo baleado nas nádegas  pelo PM  Elizeu Laranja. Este policial 

levou-o para um lugar escuro onde se auto-cortou com uma lâmina, acusando à vítima 

de tentativa de homicídio. Foi preso e conduzido ao Hospital Roberto Santos e depois 

à Delegacia da Policia onde ficou detido por aproximadamente dois meses. Foi posto 

em liberdade Provisória, pelo juiz da 2ª Vara do Júri, acusado de tentativa de morte do 

policial.(Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e Violência Anti-homossexual, 

Arquivo do GGB, 4/2/2002)  

 

29. GAY INSULTADO E AGREDIDO EM SALVADOR 

Moisés Jerônimo Santos Ferreira, 29, homossexual, negro, cinegrafista, morador na 

3
a
 Travessa Ademário Pinheiro, em Amaralina, Salvador, foi discriminado por sua 

orientação sexual e religião, o Candomblé. O agressor, André Luiz Prazeres, 19, 

negro, barbeiro residente na mesma rua em Amaralina, chamou à vítima de “veado 

macumbeiro, safado, descarado”. Quando a vítima estava conversando com um 

amigo pela janela do carro, veio o agressor e deu-lhe uma porrada, quebrando os seus 

óculos. Teve que ir ao médico para tirar os vidros que ficaram nos olhos, com sérios 

riscos para sua visão. Além disso teve o nariz fraturado, pés, pernas e mãos 

machucados. Também teve quebrado seu colar de contas (ritual) que estava usando. 

Foi ameaçado  dizendo que: “iria bater mais e que esta vez não foi nada”. Esta não 

foi a única pessoa agredida por este indivíduo, pois teve mais dois rapazes e um 

senhor de 50 anos. [Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e Violência Anti-

homossexual, Arquivo do GGB, 7/01/2002)] 

 

 

2. Ameaças e golpes: 8 casos 
 

1. PRESIDENTE DE GRUPO GAY É  AMEAÇADO DE MORTE EM 

NATAL, RN 

Em ofício encaminhado, no início de maio de 2002, ao governo do Rio Grande do 

Norte, a Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) pediu 

proteção de vida para José Dantas, presidente do grupo gay Habeas Corpus Potiguar. 

O militante estava sendo ameaçado por estar acompanhando um inquérito que 

investiga a morte de travestis em Natal. As ameaças telefônicas começaram depois da 

participação de Dantas no programa de televisão Tropical Comunidade e faziam 

menção à volta de um grupo de extermínio que se autodenomina Mão Branca, que 

agia em Natal no passado. "Não podemos voltar às chacinas do Alagamar, onde 

morreram vários travestis e, até hoje, não sabemos quem foram os assassinos", 

afirmou José Dantas [Fontes: Diário de Pernambuco - PE, 4-5-2002; Jornal de Natal 

- RN, 6-5-2002; Diário de Natal, 30-4-2002]. 
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2. GAYS SÃO AMEAÇADOS DE MORTE EM MINAS GERAIS 

Gays são ameaçados após enviar emails informativos sobre o movimento GLBTT em 

Minas Gerais. O senhor Manoel Macedo, dono de galeria de arte, após receber email 

“pediu” que o Movimento Gay de Minas, de Juiz de Fora,  o retirasse da lista, assim 

ameaçando: “to avisando se eu receber mais um desse e-mail, vou na sede de vocês 

armado, e pelo menos um eu mato. Outra coisa:  esse Sávio Reale, que assina coluna 

gay no jornal O Tempo de BH não é bicha nada, ele comeu  minha irmã. Já disse mil 

vezes:  não quero receber e-mails de bichonas iguais a vocês, se eu receber vou aí dar 

porrada em todos vocês, ouviram bem ou além de viados são surdos também?! Vão 

para o inferno!” .[Fonte: marcotrajano@acessa.com, Grupo Clube Rainbow, 6 e 7-2-

2002, BH/MG]. 

 

3. PRESO URUGUAIO QUE APLICAVA O GOLPE BOA NOITE 

CINDERELA, SP 

Ele dopava vítimas em bares e fazia compras com seus cartões enquanto dormiam. O 

encontro é marcado sempre às sextas-feiras num bar freqüentado por gays. Na 

primeira oportunidade, dois ou três comprimidos do tranqüilizante Lorax dissolvidos 

são colocados num copo de suco ou de cerveja. A moleza aparece após alguns goles 

da bebida. Meio zonzo e andando com dificuldade, a vítima do golpe 'boa noite, 

Cinderela' é levada do bar para seu apartamento e cai num sono profundo. Só acorda, 

muitas vezes, dois ou três dias depois.O autor ou autores do golpe aproveitavam então  

para furtar os objetos de valor nos apartamentos e usar os cartões de crédito em lojas. 

O golpe foi revelado à polícia pelo tradutor uruguaio Hector Hugo Carro Arias, de 44 

anos, preso anteontem e acusado de ter atacado dezenas de homossexuais. Arias 

também vendia o remédio para grupos que usam o mesmo método em São Paulo, Rio, 

Minas e Rio Grande do Sul. As vítimas dos golpistas, em sua maioria, são 

profissionais liberais que o uruguaio disse conhecer através das salas de bate-papo na 

internet. Ele foi autuado por tráfico no Departamento de Investigações sobre 

Narcóticos (Denarc). Estava com cem comprimidos de Lorax, um psicotrópico de 

venda controlada. Um investigador do Denarc soube das atividades do uruguaio e se 

passou por comprador dos comprimidos, Marcou encontro num bar da Avenida São 

João, no centro, para receber o tranqüilizante. Ao perceber que se tratava de um 

policial, Arias fugiu e acabou entrando no prédio da Superintendência da Polícia 

Federal, na Rua Antônio de Godoy. Afirmando ter lutado boxe, ser faixa preta e 

amigo de empresários de jogadores de futebol, Arias disse ter trabalhado como 

assessor da Fifa nas eliminatórias para a última Copa do Mundo, nos jogos realizados 

no Brasil. No hotel onde estava hospedado havia seis meses, mostrou as credencias do 

jogo Brasil e Argentina, em 26 de julho de 2000. Ao delegado Eduardo Nardi mostrou 

fotos com jogadores do Boca Juniors, da Argentina, na vitória da Libertadores da 

América contra o Palmeiras. Ele disse que comprava os comprimidos a R$ 8 e os 

vendia a R$ 12, mas não contou de quem comprava. O delegado disse que o tradutor 

apreendeu o golpe nos bares gays do Rio.” [Fonte:   

http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2002/11/27/cid048.html]  

 

4. GOLPE BOA NOITE CINDERELA COM BALAS E CHICLETES, RJ 
No Rio de Janeiro, balas e chicletes das marcas Fresh  e Bubbaloos são as novas 

armas de golpistas que aplicam o golpe “Boa noite Cinderela”. Eles injetam grandes 

quantidades de sedativos nesses doces e oferecem-nos a gays, que freqüentam a noite 

GLS carioca. Em poucos minutos, a vítima adormece e é capaz de fornecer endereço, 

telefone, senha de cartão de crédito e número de conta bancária. O designer Marcelo 

http://www.estado.estadao.com.br/editorias/2002/11/27/cid048.html
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Barbosa, 29 anos, caiu no golpe depois de ter aceitado um chiclete de um homem bem 

vestido, a quem tinha dado carona ao sair da boate Dama de Ferro. Acabou sendo 

roubado em mais de R$ 15 mil. Já o comerciário João Pompeu, 40 anos foi dopado 

com uma bala oferecida por um homem que encontrou no bar The Copa. No seu caso, 

os efeitos do sedativo se prolongaram por três dias. Donos de estabelecimentos 

comerciais estão recomendando aos clientes não aceitarem balas ou chicletes de 

desconhecidos [Fonte: O Globo - RJ, 4-8-2002]. 

 

5. ATOR É VÍTIMA DO GOLPE BOA NOITE  CINDERELA, RIO DE 

JANEIRO 

O ator e apresentador do canal Shoptime, Carlos Takeshi Saito foi vítima do golpe 

“Boa noite Cinderela”. Ele disse que conheceu Jairo Delgado na boate gay Freedom 

naquela noite, em seguida não lembra de mais nada.  Jairo roubou o apartamento do 

apresentador fugindo em seguida com o carro, matando a advogada Cláudia Campos 

dos Santos, 28 anos. Jairo foi preso e encontraram com ele comprimidos de Lorax que 

usava para dopar as vítimas. [Fonte: O Dia, 6-5-02; Jornal do Brasil 7-5-02, Rio de 

Janeiro/RJ]. 

 

6. GOLPE BOA NOITE CINDERELA EM SALVADOR 

O vendedor David Cordeiro Júnior, 28 anos, que  vinha aplicando o golpe “Boa noite 

Cinderela”, foi reconhecido por duas vítimas, um médico que dormiu 50 horas após 

ter convidado o acusado para ir à sua casa, lá teve dinheiro e cartões roubados; e uma 

outra vítima, um aposentado que conheceu o acusado na praia e o convidou para 

tomar uma cerveja em sua casa, o qual disse que após beber umas cervejas não se 

lembra de mais nada, apenas no dia seguinte percebeu que seu dinheiro e cartão de 

crédito tinham sido roubados.[Fonte: A Tarde, 11-9-02, Marília/SP]. 

 

7. MARANHENSE APLICAVA GOLPE CONTRA GAYS NO RIO DE 

JANEIRO 

Desde 1997, o maranhense Glauber Ramos Paes, 31 anos, aplicava o golpe "Boa noite 

Cinderela" em homossexuais, que ele conhecia em casas noturnas do Rio de Janeiro. 

No dia 19-07-1999, no entanto, o golpista foi reconhecido por uma de suas vítimas, 

que contatou a polícia após ter reconhecido, no centro do Rio, o carro dirigido pelo 

acusado. Preso em casa, Glauber teve a prisão preventiva decretada e foi encaminhado 

à carceragem no início da noite do mesmo dia. Segundo o delegado Oswaldo Cupello, 

ele dissolvia comprimidos de sedativos na bebida de homossexuais, que já dopados, 

mas não desmaiados, cediam as senhas de cartões bancários. Além disso, objetos 

pessoais das vítimas eram também roubados [Fonte: Jornal do Brasil - RJ, 20-7-

2002; O Globo (RJ), 20-7-2002]. 

 

8. MOVIMENTO GAY DE MINAS DENUNCIA  GOLPE BOA NOITE 

CINDERELA 

Em carta ao delegado regional da segurança pública de Juiz de Fora/MG, o 

Movimento Gay de Minas (MGM) denunciou a recorrência do golpe conhecido como 

“Boa noite Cinderela” na região, exemplificando com os casos das vítimas D.R.B. e 

M.M.H., e solicitou o empenho das autoridades na apuração rigorosa dos 

acontecimentos, que vêm ameaçando os plenos direitos dos cidadãos homossexuais 

juiz-foranos. [Fonte: Clube Rainbow, denúncia de Oswaldo Braga, 8-11-2002, Juiz de 

Fora/MG] 
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3. Discriminação em órgãos e por autoridades  

governamentais e políticos: 42 casos 
 

1. VICE-PRESIDENTE DA REPÚBLICA É CONTRA UNIÃO 

HOMOSSEXUAL 

Em entrevista coletiva no dia 25-02-2002, o empresário José de Alencar (PL) , 

então candidato, agora vice-presidente da República mostrou sua oposição à 

defesa do PT em relação à união civil de pessoas do mesmo sexo. Alencar afirmou 

que "o  homossexualismo é uma forma de violência à natureza humana". [Fonte: 

Folha de S. Paulo - SP, 26-2-2002] 

 

2. GOVERNADOR APÓIA REPRESSÃO A TRAVESTIS E 

PROSTITUTAS NO RN 

O governador Fernando Freire, do Rio Grande do Norte,  assinou convênio com a 

Secretaria de Segurança Pública e o Ministério Público Estadual para criar força 

tarefa e combater os “atos obscenos” cometidos pelas travestis e prostitutas em 

vias públicas de Natal. “Vamos combater o atentado ao pudor para melhorar a 

imagem da cidade”, disse o promotor público Silvio Bezerra. [Fonte: Diário de 

Natal, 10-4-2002; Grupo GHAP, 27-4-2002, Natal/RN]. 

 

3. GAROTINHO SE DIZ CONTRA A UNIÃO CIVIL DE 

HOMOSSEXUAIS, RJ 

Em Teresina, Piauí, o pré-candidato do PSB/RJ à Presidência, Anthony Garotinho, 

posicionou-se contra a união civil de homossexuais e confessou que não tinha lido 

detalhadamente o Programa Nacional de Direitos Humanos, no qual o Estado 

brasileiro declara apoio ao projeto de união civil. [Fonte: O Globo, 15-5-02. 

Arquivo GGB, notícia enviada por Maitê Schneider, maite1@uol.com.br, 15-5-02, 

Teresina/PI] 

 

4. AUTORIDADES DE NATAL NEGAM CIDADANIA A TRAVESTIS, 

RN 

O Ministério Público e a Polícia Civil do Rio Grande do Norte anunciaram 

operação para prender em flagrante e processar criminalmente travestis que fazem 

exposição seminuas enquanto praticam prostituição em uma avenida da capital. 

De acordo com o presidente do Grupo Habeas Corpus Potiguar, José Dantas, uma 

operação deste tipo revela um falso moralismo das autoridades e uma suposta boa 

intenção de combater denúncias de atos obscenos. José Dantas acredita que, ao 

invés de uma operação repressora, o Ministério Público poderia obter mais 

sucesso cobrando dos organismos de assistência social uma campanha de 

orientação às travestis. Grande parte delas padece de formação cultural mínima e 

está na prostituição porque sofre discriminação cruel em todos os setores de 

convivência social. A simples ação repressora sobre eles é uma tortura a mais, que 

não resolveria o problema. É grande, na região, a violência a que as travestis são 

submetidas por algumas pessoas, que jogam pedras e objetos quando passam de 

carro, essa violência afeta muito a estima das travestis, que já são pessoas 

martirizadas pela discriminação natural das famílias, dos vizinhos e das 

instituições, relatou José Dantas que ‘‘a discriminação. Para José Dantas a 

discriminação social é tão forte que às travestis são vedadas todas as 

oportunidades. Muitos são expulsos de casa e para eles sobram apenas três 
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profissões: domésticos, prostitutas ou cabeleireiros”. O presidente do Grupo 

Habeas Corpus Potiguar ressaltou que situações em outros bairros da cidade são 

ignoradas porque os protagonistas são heterossexuais: “Lá na estátua de Iemanjá, 

na Praia do Meio, as pessoas se masturbam e andam seminuas nem por isso há 

mobilização para prender ninguém. Querer mirar apenas os casos da Estrada de 

Ponta Negra é negar cidadania às  travestis”. [Fonte: Grupo Hábeas Corpus 

Potiguar, Natal/RN] 

 

5. TRIBUNAL DE JUSTIÇA SUSPENDE PENSÕES A GAYS NO RIO DE 

JANEIRO 

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro suspendeu a lei estadual que garantia 

direitos a pensão para companheiros de servidores públicos homossexuais  do 

Estado. O desembargador José Carlos Murta Ribeiro aceitou a representação do 

Deputado estadual Carlos Dias, PPB, membro da renovação carismática católica, 

alegando inconstitucionalidade no projeto de lei. [Fonte: Tribuna da Bahia, 12-5-

2002, Salvador/Bahia]. 

 

6. JUIZ COMPARA HOMOSSEXUAIS A CRIMINOSOS 

O juiz Daniel César Botto Collaço, em notícia publicada no semanário O Tempo 

(Araxá/MG), equiparou homossexuais a criminosos, ao qualificar determinado 

indivíduo de “corruptor de adolescentes e homossexual". [Fonte: O Tempo, 18-4-

2002; Arquivo GGB, 20-04-02, Araxá/MG] 

 

7. DEPUTADO FEDERAL CONDENA UNIAO HOMOSSEXUAL, DF 

Em artigo divulgado na internet com o suporte do site da Câmara Federal, o 

Deputado Federal pernambucano Severino Cavalcante, 2º Vice-Presidente e 

Corregedor da Câmara, expõe suas razões para que os demais parlamentares 

votem contra a proposta da união civil entre pessoas do mesmo sexo, que ele, 

erroneamente, denomina “casamento gay”. Além de considerar que o projeto 

agride a consciência nacional e que é desimportante, defende que, “pela 

Constituição Brasileira só cabe união entre um Homem e uma Mulher”, que o 

projeto “demonstra a decadência moral que vai minando todos os valores de nossa 

sociedade”. Contrariamente ao que afirmam pesquisas científicas no Brasil e no 

exterior, e nas famílias formadas por casais homossexuais, que vivem em todo o 

mundo, considera que “é inconcebível uma família dirigida por dois homens ou 

duas mulheres”.  

[Fonte: Arquivo GGB. http://www.camara.gov.br/severinocavalcanti/, 1-12-02, 

Brasília/DF] 

 

 

8. DEPUTADO FEDERAL OPÕE-SE AOS DIREITOS HOMOSSEXUAIS, 

DF 

O deputado federal Jair Bolsonaro (PPB-RJ) posicionou-se contra a nova versão 

do Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH II) apresentado em maio de 2002 

pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. Bolsonaro, que se diz "radicalmente 

contra esse negócio de coluna do meio", opõe-se à defesa de questões como a 

união civil entre homossexuais, a mudança no registro civil para transexuais e a 

adoção de filhos por casais do mesmo sexo [Fonte: O Dia - RJ, 11-5-2002]. 

 

http://www.camara.gov.br/severinocavalcanti/
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9. DEPUTADO FEDERAL É CONTRA DIREITOS CIVIS DE VIUVA 

LÉSBICA, DF 

A guarda do filho da cantora Cássia Eller é destaque na mídia nacional. Maria 

Eugênia Vieira, que mantinha um relacionamento estável com a cantora há 14 

anos conseguiu a guarda provisória de Chicão e após a morte da companheira, 

solicitou a liberação dos bens da cantora para a criação do menino. Na Câmara dos 

Deputados, em Brasília, deputados ligados a grupos religiosos manifestaram-se 

contra a regulamentação do projeto, como o deputado Severino Calvalcanti, do 

PPB/PE, 1º secretário da casa:  “Não posso aceitar uma aberração como esta, de 

homem com homem, de mulher com mulher. Isso é contra as leis de Deus, contra 

os princípios éticos e morais. Não concordarei. Estarei na linha de frente para 

combater, como sempre fiz aqui na Câmara dos Deputados”.[Fonte: Jornal do 

Comércio, Rio de Janeiro/RJ, 10-1-2002 ; Hoje em Dia, 11-1-2002, Belo 

Horizonte/MG]. 

 

10. ENEAS E HAVANIR CONSIDERAM HOMOSSEXUALIDADE 

ABERRAÇÃO 

O Deputado Federal Dr. Enéas (Prona/SP), afirmou, em entrevista ao SPTV (TV 

Globo), que era contra a homossexualidade, e que considerava os homossexuais 

como "pura aberração". Presente durante a entrevista, a Deputada Estadual Dra. 

Havanir (Prona-SP) endossou as opiniões de seu companheiro de partido. [Fonte: 

site Mix Brasil, 10-10-2002; Arquivo GGB, denúncia de Eduardo Piza, 

epizamello@uol.com.br, 11-10-2002, São Paulo/SP] 

 

11. DEPUTADO CONDENA APOIO DE FHC À UNIÃO HOMOSSEXUAL, 

DF 

Brasília, 14-52002:  

O SR. PRESIDENTE (Pedro Valadares) - Concedo a palavra ao nobre Deputado 

Euler Morais. 

O SR. EULER MORAIS (PMDB-GO. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, 

Sras. e Srs. Deputados, a imprensa, hoje, divulgou que ao lançar ontem o novo 

Programa Nacional de Direitos Humanos, o Presidente Fernando Henrique 

Cardoso ressaltou o apoio do Governo ao projeto de lei, que reconhece a união 

civil entre homossexuais, de autoria da prefeita de São Paulo, Marta Suplicy, que 

já vem tramitando neste Congresso Nacional desde 1995, sendo esta a primeira 

vez que o Governo assume essa posição clara e explícita de apoio a essa proposta. 

A nova versão do Programa Nacional de Direitos Humanos prevê dez ações do 

Governo a favor de gays , lésbicas, travestis e transexuais. Creio que o Governo 

Fernando Henrique Cardoso deseja adotar os dez mandamentos da 

homossexualidade em nosso País. Como cristão evangélico, não poderia deixar de 

ocupar esta tribuna para manifestar a minha perplexidade, a minha indignação 

contra este governo, que em lugar de estar definindo ações efetivas e concretas 

para o desenvolvimento e progresso do nosso País, inclusive no que tange aos 

próprios Direitos Humanos vem sobressaltar a Nação brasileira, sobretudo, 

aqueles que têm valores e princípios cristãos, anunciando o apoio do governo, à 

união civil entre homossexuais. Quero dizer que, acima do meu partido, estão os 

meus princípios. Princípios de cristão, que jamais poderíamos admitir esse tipo de 

avanço, entre aspas, que nos países ditos desenvolvidos, já vêm adotando, 

institucionalizando, não só a homossexualidade, a promiscuidade e tantas outras 

coisas que demonstram a devassidão realmente das ditas sociedades 



 69 

desenvolvidas. Sr. Presidente, na semana passada, representantes do segmento 

evangélico, reunidos no Rio de Janeiro, especialmente da Assembléia de Deus, 

declararam publicamente apoio ao candidato José Serra à Presidência da 

República. Em Goiás, meu Estado, vou concitar os pastores e líderes evangélicos, 

católicos e de outras confissões, que sejam verdadeiramente cristãos, a retirar o 

apoio ao candidato José Serra, se ele não declarar sua posição contrária à 

assumida pelo Presidente Fernando Henrique Cardoso, que, com seu ato, 

caracterizou-se como homem ateu, que não tem temor a Deus e não tem os 

princípios cristãos no seu coração. Faço um apelo à representativa bancada 

evangélica desta Casa - somos mais de 40 e temos grande responsabilidade, 

juntamente com os nossos irmãos de fé, não só evangélicos, mas também católicos 

- para que nos reunamos e demonstremos que não somos acomodados e não 

aceitamos esse tipo de legislação que vem manchar o Congresso Nacional e a 

história daqueles que tiverem o despudor de aprová-la. Faço um apelo aos colegas 

evangélicos dos mais diversos partidos, bem como a todos os demais 

Parlamentares, no sentido de que nos unamos efetivamente para levantar as nossas 

vozes contra esse tipo de ação, que visa a institucionalizar o perverso, a corrupção, 

a imoralidade, a vergonha e a nudez, que nós não desejamos para a nossa Nação. 

Respeito os homossexuais, aqueles que fizeram opção contra a própria natureza, 

mas não posso admitir que nós, aqui, no Congresso Nacional, sejamos induzidos, 

com apoio do Governo, a aprovar esse tipo de legislação, em nome dos Direitos 

Humanos, para podermos desfigurar, sacrificar, acabar com a família brasileira. 

Portanto, Sr. Presidente, meu protesto veemente contra o Presidente Fernando 

Henrique Cardoso, que mostra estar cada vez mais distante da realidade dos 

problemas mais urgentes da população brasileira. S.Exa. deveria, sim, estar mais 

preocupado com a justiça social, com os pobres e marginalizados que não têm 

alimento, não têm acesso à saúde e à educação, e não em jogar a questão da união 

civil entre homossexuais no bojo da discussão dessa questão tão importante 

relacionada aos Direitos Humanos. Fica aqui a palavra de um representante do 

Estado de Goiás, que, certamente, lutará em seu Estado e juntará sua voz à de 

companheiros de outros Estados, para que essa vergonha não ocorra em nossa 

Nação, porque será mais um sinal de retrocesso, de falência dos valores mais caros 

e efetivos da família brasileira. Tenho certeza de que o Deputado Lincoln Portela, 

o Deputado Cabo Júlio e o Deputado Eber Silva levantarão suas vozes juntamente 

com o Deputado Walter Pinheiro e outros Parlamentares evangélicos, que têm no 

coração o respeito e em suas mentes e nos seus espíritos a confiança de que Deus 

é grande e maior do que essas idiossincrasias e interesses escusos de mandatários 

do nosso País, que querem vir denodar e macular a família brasileira. Não posso 

admitir esse tipo de avanço nos Direitos Humanos. Para mim, esse fato é a 

institucionalização da vergonha, da corrupção e da queda dos valores mais 

sagrados da família. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos livre dessas 

iniciativas que humilham e envergonham aqueles que lutam por um Brasil que 

tenha respeito e dignidade.  Muito obrigado.”[Fonte: Arquivo do GGB, mensagem 

enviada pelo Dep.Marcos Rolim, PT/RS, <dep.marcosrolim@camara.gov.br>] 

 

12. MILITAR DISCRIMINADO NO CEARÁ 
O militar C.L.S., residente em Fortaleza, 41 anos, divorciado, divulgou na internet 

que passou a ser perseguido e investigado pela corporação após ter tido contato 

com uma travesti. Este processo resultou em tentativas de manchar sua imagem, 

expondo-o ao ridículo em seu local de trabalho, além de tortura psicológica, que 
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incluiu carros que passavam com som altíssimo durante todo o tempo em que 

permanecia em casa,  vizinhos que moram num cortiço do lado ficavam batendo 

panelas até 01:00 da madrugada e a partir da 05:00h, além da pressão de uma 

família que lidera estas ações contra ele no bairro em que reside.  [Fonte: Arquivo 

do GGB, ccczi@hotmail.com , 31-8-2002] 

 

13. SANGUE GAY RECUSADO POR HEMOCENTRO NO RIO GRANDE 

DO NORTE 

Depoimento divulgado nas listas GLT: “Meu nome é Martins, moro em uma 

cidade de médio porte no semi-árido  nordestino, no Rio Grande do Norte, tenho 

31 anos e meu parceiro  Adriano, 25. Estamos juntos há 5 anos, dividimos uma 

casa e juntamos nossas  vidas. Como a cidade não é muito grande, e ele sendo 

professor universitário  e eu gerente de uma empresa de  médio porte somos bem 

conhecidos na região,  razão pela qual  vivemos certos momentos de 

constrangimento e  descriminação durante este tempo.  O primeiro foi no 

Hemocentro da cidade. Ele era doador e eu também com mais de 30 doações na 

carteira. Como  lá existiam  funcionários gays que nos conheciam, passaram essa 

informação ao responsável  pela entrevista  que recusou o nosso sangue.Foi muito 

ruim, saímos com a  cara no chão pois logo todos os presentes estavam 

comentando o  motivo da recusa. Procuramos alguns advogados que nos fizeram 

desistir de  uma possível empreitada judicial. A segunda maior discriminação foi 

quando eu fui demitido sem  justa causa pelo meu chefe, numa outra empresa que 

eu também gerenciava,  quando ele descobriu que eu era gay e sendo ele 

protestante (evangélico)  disse-me que "as trevas não poderiam habitar nem 

conviver com a luz" e sob  essa alegação me despediu. Procuramos novamente 

advogados e foi-me  aconselhado a não-exposição,  pois eu era novo na região e 

poderia sofrer mais  discriminação ainda... ou seja, seria mais difícil conseguir um 

novo  emprego.”  [Fonte:  cepemo@zipmail.com.br, 9-3-2002]  

 

14. DEPUTADO NEGA DIREITO AOS HOMOSSEXUAIS EM 

PERNAMBUCO 
O Deputado Estadual Carlos Lapa do PSB-PE declarou-se  contrário ao projeto de 

lei nº 1.060/2002 que assegura a pensão aos companheiros dos servidores 

estaduais homossexuais. Segundo Robson Cavalcante, consultor jurídico da 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis, “o deputado Carlos Lapa 

emitiu opinião antes mesmo de apresentar o parecer, antecipando-se aos fatos sem 

julgar o mérito da questão, pois a matéria trata dos direitos dos previdenciários, 

sendo, portanto competência do Estado de Pernambuco a apreciação do projeto, já 

que possui previdência Estadual.” Marcelo Nascimento, presidente do Grupo Gay 

de Alagoas, enfatiza que o parlamentar demonstrou despreparo para a função que 

exerce e ficando impedido de continuar na relatoria da matéria já que este 

fundamenta seus argumentos em preceitos religiosos e não nas Constituições 

Estadual e Federal. O Grupo Leões do Norte protestou contra o deputado 

repudiando seus argumentos. [Fonte: Arquivo GGB, Informação via fax, 21-2-

2002, Recife/PE]. 

 

15. DEPUTADO VETA PENSÃO A PARCEIRO HOMOSSEXUAL NO RJ 

A Justiça suspendeu, no dia 11-4-2002, a lei que garantia aos servidores estaduais 

homossexuais do Rio de Janeiro o direito de deixar pensão para o companheiro ou 

companheira com quem vivia. O pedido de inconstitucionalidade feito pelo 
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deputado Carlos Dias Filho (PPB-RJ) foi aceito pelo desembargador José Murta 

Ribeiro. Com isso, a lei  de autoria dos deputados Carlos Minc (PT) e Sérgio 

Cabral Filho (PMDB) ficou suspensa até julgamento do mérito pelo Órgão 

Especial do Tribunal de Justiça. A lei já havia sido vetada pelo então governador 

Anthony Garotinho, mas o veto acabou derrubado pelos parlamentares. 

Inconformado, Carlos Dias Filho recorreu à Justiça, afirmando que a lei fere a 

Constituição Federal. Membro da Renovação Carismática Católica, o deputado 

disse não temer ser chamado de preconceituoso. "Não sou eu, sim, o brasileiro que 

não aceita a união homossexual", afirmou. Sérgio Cabral e Minc anunciaram que 

entrariam com recurso pedindo a cassação da liminar. [Fonte: O Dia - RJ, 12-4-

2002; Tribuna da Bahia - BA, 12-4-2002; O Globo - RJ, 12-4-2002] 

 

16. ROSINHA GAROTINHO FAZ DECLARAÇÃO HOMOFÓBICA, RJ 

Os homossexuais estão magoados com a candidata ao governo do Rio de Janeiro. 

Rosinha Garotinho, do PSB-RJ, evangélica,  então candidata ao Governo do RJ, 

declarou que não gosta de sexo entre iguais. Os Gays entenderam isso como 

homofobia e exigiram sua retratação. [Fonte: O Dia, 1-7-2002, Rio de 

Janeiro/RJ]. 

 

17. DEPUTADO AFANASIO OFENDE HOMOSSEXUAIS NO RATINHO, 

SP 

Mensagem enviada ao Grupo Gay da Bahia: “Estou lhe enviando esse e-mail 

porque ontem (14-5-2002), no programa do Ratinho (S.B.T.), assisti ao debate 

entre o Leão Lobo e  Afanásio Jazadji e fiquei muito indignada com as palavras 

ofensivas que este político proferiu. Ele chamou os homossexuais de anormais, 

dirigiu ofensas aos gays da platéia, embora também tenha sido ofendido por um 

deles. Esse homem é uma pessoa pública, não pode ficar dando esse mau 

exemplo, concorda? Será que não existe nenhuma forma de obrigá-lo a retratar-

se? [Fonte: Arquivo do GG, 14-5-2002] 

 

18. JARDIM GAY VIRA POLÊMICA EM SÃO PAULO 

A secretaria de Meio Ambiente de São Paulo reuniu os grupos gays locais para 

discutir o planejamento e reconstrução do Estacionamento do Parque do 

Ibirapuera, ponto de reunião e socialização  tradicional dos homossexuais. 

Segundo Helênio Del´Oso, Delegado de repressão e análise dos delitos, a 

prefeitura terá de garantir segurança aos moradores: “É preciso evitar que o 

Ibirapuera vire mais um ponto de prostituição masculina”,  alertou. Para o 

deputado estadual Afanásio Jazadji, do PFL-SP, este projeto é inconstitucional:            

“Ninguém tem o direito de reservar um espaço público para um grupo de pessoas. 

É simplesmente o PT querendo implantar a prostituição em São Paulo”. Segundo 

o deputado Daniel Martins, do PPB-SP,  a proposta é ridícula: “Se a prefeitura 

quer um lugar para colocar a bicharada, que coloque em um zoológico, desde que 

a Marta assumiu o cargo São Paulo virou uma cidade arrasada”. Para deputado 

estadual Conte Lopes, PPB-SP, “O jardim gay vai colocar em risco a segurança 

dos moradores do jardim Lusitânia e dos freqüentadores do Parque do Ibirapuera. 

Os gays vão ficar nus no parque e ainda vão atrair bandidos e marginais para a 

região”. O filósofo Olavo de Carvalho, o homófobo brasileiro mais articulado,  

disse que “a Prefeitura pretende conceder aos gays no Ibirapuera não é um direito: 

é um odioso privilégio de casta”. O projeto não foi adiante pela pressão dos 
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moralistas de plantão. [Fonte: Diário de São Paulo, 13-7-2002; Jornal da Tarde, 

19-7-2002, São Paulo/SP] 

 

19. DEPUTADO QUER REVOGAR PROJETO CONTRA HOMOFOBIA 

EM SP 

O deputado estadual Daniel Martins (PPB-SP) apresentou projeto à Assembléia 

Legislativa de São Paulo para anular a lei n.º 10.948, que prevê punição a 

estabelecimentos comerciais e órgãos públicos que discriminem homossexuais. 

Martins ― que é também pastor evangélico ― teve apoio de mais de 30 

deputados, inclusive do PMDB e PSDB. O deputado, autor deste projeto 

homofóbico,  afirmou que "entrar em um restaurante e ver dois homens se 

beijando é uma discriminação contra a família". O preconceito de Daniel Martins 

é reforçado pela opinião de que o afeto homossexual deve ficar restrito a guetos. 

Segundo ele, "existem barzinhos gays onde eles podem fazer isso". O deputado 

Renato Simões (PT), autor do projeto que originou a lei contra a discriminação, 

declarou que iniciativas como a de Martins "são um retrocesso na política de 

direitos humanos". [Fonte: O Estado de S. Paulo - SP, 27-6-2002]. 

 

20. DEPUTADO PASTOR É CONTRA LEI ANTI-HOMOFOBIA, SP  

O pastor evangélico e Deputado Estadual pelo PPB-SP quer derrubar lei aprovada 

pela Assembléia Legislativa do estado de São Paulo que prevê sanções para 

estabelecimentos comerciais e órgão públicos que discriminarem homossexuais. O 

argumento do deputado é o de que a lei fere a família tradicional e que os 

homossexuais devem manifestar seu afeto em lugares de freqüência 

exclusivamente gay. [Fontes: listagls@yahoogrupos.com.br, 29/06/2002] 

 

21. DEPUTADOS EVANGÉLICOS SÃO CONTRA PARCERIA 

HOMOSSEXUAL, PR 

Os parlamentares paranaenses são, majoritariamente, contrários ao projeto de lei 

de  Parceria Civil Registrada entre homossexuais, (PCR). O deputado Pastor 

Oliveira Filho, PL declarou-se “frontalmente e literalmente contra” a proposta de 

Marta Suplicy, pois considera a parceria homossexual uma aberração. “Vou 

trabalhar para combater a inversão de valores, a contrariedade dos princípios 

estabelecidos por Deus. Daqui a pouco vão permitir a união entre um ser humano 

e um animal. Minha fé não deixa margem de negociação”, sentencia. O Grupo 

Dignidade do Paraná entrou com um processo contra a declaração do Pastor 

Oliveira. Segundo Toni Reis,  “não estamos no Afeganistão, não estamos num 

Estado teocrático. Troque nas frases do deputado a palavra homossexualismo por 

judaísmo, ou por qualquer outra minoria e fica clara a grave discriminação”. O 

Padre Roque Zimmermann, do PT, afirma seguir a orientação da igreja. O 

deputado Max Rosenmann, do PSDB, diz “não ter nada contra os casais do 

mesmo sexo, mas  a aprovação de legislação referente aos direitos homossexuais 

pode abrir um precedente perigoso: a adoção de crianças por casais do mesmo 

sexo. Se eu tiver um vizinho homossexual, tudo bem. Mas não para brincarem de 

papai e mamãe!”, frisa.  [Fonte: Gazeta do Povo, 8-1-2002; Jornal do Estado, 3-4-

2002, Curitiba/PR] 
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22. VEREADOR CONSIDERA HOMOSSEXUAIS PESSOAS INDIGNAS, 

RS 

O vereador Jonas Pedó, do PDT da cidade de Caxias do Sul, RS, numa sessão da 

câmara municipal afirmou que “ser homossexual é não ser digno”.  A propósito da 

defesa dos valores familiares ele ainda condenou as atividades de combate a AIDS 

desenvolvidas naquele município e criticou a prefeitura por apoiar atividades 

desenvolvidas por gays e lésbicas. [Fonte: ilgalac@yahoogrupos.com.br, 21-6-

2002;  Jornal Pioneiro, 20-6-2002] 

 

23. POLICIAIS HUMILHAM PROFESSOR EM UBATUBA, SP 

O professor de Geografia e História, Erivaldo da Silva Teixeira, 30 anos, foi 

humilhado e preso arbitrariamente em Ubatuba, SP. Policiais o abordaram em um 

ponto de ônibus e levado a delegacia, lá o delegado o comparou com o maníaco de 

Guarulhos e disse que ele tinha 95% de chance de ser estuprador, perguntou se ele 

era homossexual e o chamou depreciativamente de nordestino. Depois disso teve 

sua casa invadida e sem motivo perguntaram-lhe se era pedófilo.[Fonte: Diário de 

São Paulo, 8-10-2002, São Paulo/SP]. 

 

24. POLICIAIS DISCRIMINAM GAYS EM BELO HORIZONTE 

Policiais discriminam homens homossexuais que freqüentam a praça Raul Soares, 

na capital mineira ao alertar casais heterossexuais para a presença de “pederastas”, 

solicitando que os casais se retirem do local ou “tomem cuidado”, marginalizando 

o cidadão homossexual. Em carta à 5
a
 Companhia de Polícia e ao Conselho 

Corregedor da Polícia Militar de Belo Horizonte, a Associação Gay de Minas e o 

Grupo Guri lamentam o comportamento desses policiais, que “insistem em usar 

termos pejorativos e desmerecedores ao se referirem aos gays” e questionar 

desnecessariamente as vítimas quanto a sua vida pessoal, ao mesmo tempo em 

que, durante as abordagens, retiram as tarjas de seus coletes, o que dificulta a 

identificação do policial. [Fonte: Associação Gay de Minas e Grupo Guri, 

denúncia de Itamar Santos, itamarguri@uol.com.br, 15-05-02, Belo 

Horizonte/MG] 

 

25. JUIZ CONSTRANGE  HOMOSSEXUAL EM SALVADOR 

Edgar Souza Santos, 52, branco, homossexual, professor, residente em Salvador, 

denunciou que no Juizado Especial da Liberdade, durante a tramitação de dois  

processos,  o juiz Viphias   provocou situações constrangedoras para a vÍtima em 

virtude de a sua orientação sexual. O magistrado insinuou que a vítima estava 

querendo seduzi-lo e perguntou ao funcionário do juizado se “conhecia o anus” da 

vítima. (Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e Violência Anti-homossexual, 

Arquivo do GGB, 13/5/2002). 

 
OPINIÃO DOS PARLAMENTARES MAIS HOMOFÓBICOS DA CÂMARA 

DOS DEPUTADOS A RESPEITO DO  PROJETO DE PARCERIA CIVIL 

REGISTRADA (PCR) DE AUTORIA DA DEPUTADA MARTHA SUPLICY, 

PT/SP [Fonte:  http://br.groups.yahoo.com/group/gaylawyers/ 

http://midiaindependente.org/pt/red/2002/05/26093.shtml] 

  

26. SEVERINO CAVALCANTI - PPB-PE   

Votou contra a PCR na Comissão Especial destinada a apreciar o PL 1.151/95, em 

dezembro de 1996. No último dia 9 de maio, usou o microfone do plenário da Câmara 
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para se pronunciar, mais uma vez, contra a proposição. Eis alguns trechos de seu 

discurso: 

  “Será justo e digno estarmos aqui, agora, perdendo tempo com uma discussão inócua 

em torno de um projeto que fere a Lei Maior do nosso país, pois foi considerado 

'inconstitucional' até mesmo pelo Conselho Federal da respeitada Ordem dos 

Advogados do Brasil (OAB)?  Todas as minorias merecem o nosso respeito. Nada 

temos contra os homossexuais e repudiamos qualquer ato de violência que atinja o ser 

humano. As diferenças precisam ser respeitadas e tratadas com dignidade. Mas como 

legisladores, cabe a nós zelar pelo respeito à nossa Constituição.  Se querem garantir 

direitos previdenciários a seus parceiros, votamos uma Reforma da Previdência que 

assegura a todo cidadão , independente de sexo, direito à aposentadoria, desde que 

contribua como autônomo.  Não podemos aceitar que setores interessados na total 

destruição do sistema familiar, no núcleo da Família constituída por um pai (Homem) 

e uma mãe (Mulher) venham a nos impingir as suas leis, a pretexto de atender aos 

direitos de uma minoria, já contemplada pela legislação brasileira. Que os 

homossexuais tenham a sua vida privada, tudo bem. Mas casamento, só entre um 

Homem e uma Mulher. Esta é a Lei de Deus, da Natureza. Dos grandes países que se 

preocupam com o futuro dos seus filhos. Com a boa formação moral dos seus filhos. 

Dos países e homens públicos que respeitam a família, célula mater de qualquer 

sociedade." 

Na atual legislatura, o pernambucano apresentou dois projetos de lei, um deles institui 

o "Dia do Nascituro". O deputado ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para 

apresentar dois projetos. Ou R$ 573.000,00 por proposição. 

  

27. INOCÊNCIO OLIVEIRA - PFL-PE  

"Gente, sou carola! Pode ir à votação, mas vou fazer o discurso mais duro da minha 

vida. Contra, claro". O líder pefelista apresentou 10 projetos de lei e 2 projetos de 

decreto legislativo, um dos quais propõe plebiscito sobre o aborto, a união civil e 

prisão perpétua por ocasião de eleições gerais.” 

 O deputado ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar 12 projetos. Ou R$ 

95.000,00 por proposição. 

  

28. MAGNO MALTA - PL-ES  

No final da sessão do último dia 9 de maio, apenas a mais um parlamentar no 

plenário, o liberal capixaba afirmou que "qualquer discriminação é nefasta, imoral e 

indecente. Não se trata disso, mas de convicções firmadas em princípios e de crenças 

na família.  A família e a Nação brasileiras não podem ser presenteadas 

negativamente com a aprovação de uma matéria como essa, que vilipendia os 

princípios e atinge a família, primeira instituição criada por Deus. Por ela, os homens 

de bem precisam zelar, até porque todos nós nesta Casa somos pais de família e a 

entendemos como o bem maior criado por Deus". 

 Apresentou quatro projetos de lei, sendo que um deles dispõe sobre a venda e o 

aluguel de fitas de vídeo contendo cenas de sexo explícito. Ganhou R$ 1.146.000,00 

em 30 meses para apresentar quatro projetos. Ou R$ 286.500,00 por proposição. 

  

29. PHILEMON RODRIGUES - PL-MG  

 Um dia antes da ameaça de votação da PCR, o liberal mineiro pronunciou, no 

plenário da Câmara:  

 "Cogita-se colocar em pauta para votação nesta Casa de Leis o Projeto de Lei n.º 

1.151/95, instituindo o casamento de gays e de lésbicas. (...) Estamos desperdiçando 
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tempo com assuntos que deveríamos ignorar, pois ainda não chegamos ao Primeiro 

Mundo. Quando não houver mais assuntos de caráter social para discussão, aí sim, 

creio que será o momento para debatermos matérias dessa natureza.  Os evangélicos, 

os católicos apostólicos romanos, espíritas e todos os homens de bem deste País não 

podem aceitar em silêncio que projetos de lei contrários à Bíblia e aos padrões morais 

da nossa sociedade venham atolar ainda mais a sociedade brasileira, que sobrevive em 

meio a tantas mazelas. Se isso é pouco, essa 'união' propiciará abertura para a adoção 

de crianças por pais adotivos homossexuais que, inevitavelmente, assimilarão os 

mesmo princípios praticados pelos 'pais'.  Concordar com essa sugestão abominável 

significa voltar as costas ao Criador. A autora está desrespeitando as mulheres, 

querendo tirar o direito e o prazer que Deus deu às mulheres de fazer sexo conforme 

Deus permite à sua criatura. Passar este privilégio para os homossexuais é um 

desrespeito às mulheres. Nesta Casa, há muitas parlamentares que representam o 

povo. São elas que têm este direito e não os homens. Como vamos permitir que dois 

homens se unam por um contrato civil, desrespeitando o que institui a Constituição 

Federal: que só pode ser feito contrato civil entre homens e mulheres? " 

 O deputado ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar três projetos. Ou 

R$ 382.000,00 por cada um deles. 

  

30. CARLOS BATATA - PSDB-PE  

  Depois de receber mais de 2500 mensagens de apoio à PCR, a assessoria do 

deputado pernambucano enviou -em maiúsculas, que na linguagem virtual significa 

que o remetente está gritando- o seguinte e-mail à Campanha PCR Já!:  

 "O Deputado federal Carlos Batata é absolutamente contra o projeto de lei nº 1151-95 

que trata da união de pessoas do mesmo sexo. Tendo em vista os danos morais que 

podem causar ao conceito cristão de família indo totalmente contra a palavra de Deus, 

sendo tal ato abominável a deus." 

 Apresentou uma proposta de emenda constitucional e dois projetos de lei, pelos quais 

ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses, ou R$ 382.000,00 por proposição. 

  

31. WAGNER SALUSTIANO - PPB-SP  

  Votou contra a PCR na Comissão Especial destinada a apreciar o PL 1.151/95, em 

dezembro de 1996. Na atual legislatura, apresentou duas propostas de emenda 

constitucional e 18 projetos de lei. Entre os quais, o que proíbe a venda de cosméticos 

sem prescrição médica, e um outro, que transforma a segunda-feira de Carnaval no 

"Dia Nacional da Oração". Há também um projeto que determina o isolamento, nas 

penitenciárias, de portadores de moléstias infecto-contagiosas e de doenças 

sexualmente transmissíveis.  

 Ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar 20 projetos, ou R$ 57.300,00 

por proposição apresentada. 

  

32. JORGE WILSON - PMDB-RJ  

 Votou contra a PCR na Comissão Especial destinada a apreciar o PL 1.151/95, em 

dezembro de 1996. Em seu mandato atual, o deputado fluminense embolsou R$ 

1.146.000,00 em 30 meses para apresentar dois projetos, ou R$ 573.000,00 por 

proposição apresentada. 

  

33. LAEL VARELLA - PFL-MG  

 O deputado mineiro não apresentou NENHUM projeto na atual legislatura. Ou seja, 

ganhou R$ 1.146.000,00 para não fazer nada! No último dia 8 de maio, depois de 
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receber mais de 2500 mensagens que pediam a aprovação da PCR, enviou o seguinte 

e-mail à Campanha PCR Já!:  

 "Conte com a nossa rejeição desse projeto aberrante. Amanhã farei pronunciamento 

contra essa união espúria e que brada aos céus e clama a Deus por vingança." 

 No dia seguinte, como prometido, o deputado se pronunciou no plenário da Câmara. 

A seguir, trechos de seu discurso: 

 "Venho recebendo inumeráveis manifestações no sentido de impedir que o Brasil se 

transforme na Sodoma do século 21. São solicitações do Brasil inteiro para impedir 

que a Câmara dos Deputados aprove o vergonhoso projeto que legaliza o chamado 

'casamento' homossexual. Transformar tal projeto em lei é o mesmo que legalizar o 

pecado protuberante, atroz . Esse projeto aberrante visa equiparar essa união espúria e 

imoral ao casamento legítimo e abençoado por Deus. A prática homossexual, além de 

atentar contra a própria natureza humana, é um pecado que 'brada aos Céus e clama a 

Deus por vingança', como ensina a doutrina católica. A aprovação de lei deste naipe 

atrairia seguramente a vingança de Deus sobre o Brasil." 

  

34. BISPO RODRIGUES - PL-RJ  

 Para o líder da bancada evangélica, "mesmo que o projeto não legalize o casamento 

gay, abre a porta. Isso vai contra as leis naturais ditadas por Deus".  

 Em seu mandato atual enviou à mesa da Câmara um projeto de lei complementar, 

duas propostas de emenda constitucional e 50 projetos de lei. Entre eles, um 

determina que motéis obriguem seus clientes a preencherem ficha de controle de 

hospedagem a fim de impedir a freqüência de menores de 18 anos; outro, dá direito a 

milhagens aéreas a funcionários públicos em viagens oficiais.  

 O deputado liberal fluminense ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar 

53 projetos. Ou R$ 21.622,64 por proposição apresentada. 

  

      35.GERSON PERES - PPB-PA  
 Para o deputado paraense, "o argumento fundamental é que a homossexualidade fere 

componente da formação da lei: o racional, o natural, a lógica e o ético".  

 Apresentou uma proposta de emenda constitucional e dois projetos de lei. Ganhou R$ 

1.146.000,00 em 30 meses para apresentar três projetos. Ou R$ 382.000,00 por 

proposição. 

  

     36. SALVADOR ZIMBALDI - PSDB-SP  
 Votou contra a PCR na Comissão Especial destinada a apreciar o PL 1.151/95, em 

dezembro de 1996. Em seu atual mandato, o tucano paulista apresentou nove projetos 

de lei. Um deles dispõe sobre a profissão de cabeleireiro. Um outro transforma São 

Tomás Moro patrono dos governantes políticos brasileiros.  

 Embolsou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar nove projetos. Ou R$ 

127.333,33 por proposição apresentada. 

  

37. GIVALDO CARIMBÃO - PSB-AL  

 No último dia 8 de maio, o socialista alagoano discursou no plenário da Câmara: 

"Ao chegar à Câmara dos Deputados e ler a Ordem do Dia, constatei que está em 

pauta, para ser discutido e votado, o velho e tão discutido projeto que dispõe sobre a 

união de homossexuais. De antemão, digo que sou absolutamente contra, porque não é 

justo e entendo perfeitamente, sem nenhum sofisma que existam homens que 

entendem de viver com homens, e mulheres que entendem de viver com mulheres. 

Em hipótese alguma podemos concordar com a abertura de uma situação que existe 
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no popular: o casamento homossexual. Entendo tratar-se de abertura perigosa. Não 

podemos começar a oficializar esse tipo de comportamento, já existente na sociedade, 

pois a família é o lastro da sociedade. Casei-me com dezessete anos. Portanto, estou 

casado há 25 anos e muito bem casado, Graças a Deus. Não posso aceitar isso. Como 

cristão e como homem, entendo que  Deus trouxe ao mundo o homem, Adão, e Eva, a 

mulher, tirada de sua costela, exatamente para darem início à primeira família da 

Terra. Não é possível convivermos com alguém que quer destruir a família. Imaginem 

dois seres do mesmo sexo morando juntos dois homens , e, de repente, uma criança é 

criada no meio de duas pessoas desse nível, dizendo: 'são meus pais' ou 'são minhas 

mães'. Não consigo, como cristão, como homem que tem um compromisso com a 

vida, aceitar esse tipo de comportamento." 

Apresentou três projetos de lei, um dos quais define horários de veiculação e a 

duração dos programas educativos. Ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para 

apresentar três projetos. Ou R$ 382.000,00 por proposição. 

  

38. EXPEDITO JÚNIOR - PFL-RO  

 No último dia 7 de maio, enviou o seguinte e-mail à Campanha PCR Já!:  

 "Com todo respeito... Deus não iria perder seu precioso tempo para ficar olhando 

para tal atrocidade... se isso não é pecado, então é o quê??????" 

 Pelas interrogações do parlamentar pefelista, parece que ele não está seguro de suas 

convicções. Ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar três projetos, R$ 

382.000,00 por cada. 

  

39. AGNALDO MUNIZ - PPS-RO  

 O deputado comunista de Rondônia fez pequeno discurso no dia 09 de maio, 

afirmando o seguinte:   

"Quero apenas manifestar-me com relação ao projeto de lei que reconhece a união 

civil de pessoas do mesmo sexo. Estaremos, a bancada evangélica e grupo de 

representantes de entidades religiosas, fazendo manifestação contrária. O País deve 

apreciar questões importantes. Não podemos parar a Câmara dos Deputados para 

apreciar projeto de casamento de homem com homem e mulher com mulher, que vai 

de encontro aos bons costumes e à família. Este momento que estamos vivendo é para 

levantar a bandeira dos bons costumes, cuidar da família, célula mater da sociedade 

brasileira e do mundo." 

 O deputado ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar um único projeto 

de lei. 

  

40. SILAS CÂMARA - PTB-AM  

Proferiu discurso no plenário da Câmara, no último dia 9 de maio, do qual 

destacamos:  

 "Gostaria de falar sobre o momento que atravessa o Brasil em que tantas questões 

relacionadas à ética, moralidade e honestidade, são suscitadas, ocasião em que o País 

fica praticamente parado. Membro da banca evangélica, quero mencionar a falta de 

critério para colocar em votação o PL nº 1.151-A, que trata da união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, por entender que há projetos prioritários e de importância 

vital para a Nação. Enquanto há homens lutando contra, outros tentam provar sua 

força; há confusão imensa no País. Existem inúmeros projetos tramitando na Câmara 

dos Deputados. E como se isso fosse pouco, tenta-se afrontar Deus com argumentos 

antibíblicos, que precisam ser repensados por esta Casa." 
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 O deputado ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar nove projetos. Ou 

R$ 127.333,33 por proposição. 

  

41. JOSUÉ BENGTSON - PTB-PA  

 Do discurso que proferiu no plenário da Câmara em 09 de maio último, destacamos: 

 "Quero citar passagem da Bíblia, palavra de Deus, que nos diz: 'Feliz a nação cujo 

Deus é o Senhor'. Essa matéria é afronta ao cristianismo, aos católicos, aos 

evangélicos, aos espíritas e a todos que têm fé espiritual. Não tenho nada contra a 

opção sexual de cada pessoa, mas querer transformá-la em casamento homossexual, 

julgo absurdo, pois o Brasil não precisa de lei dessa natureza." 

 O deputado apresentou nove projetos de lei, um dos quais multa motoristas flagrados 

fumando na direção de automóveis. Ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para 

apresentar nove projetos, R$ 127.333,33 por proposição. 

  

    42. PASTOR AMARILDO - PPB-TO  
 À agência de notícias Reuters, disse que "o conselho quer tornar público o que essas 

pessoas estão fazendo, promovendo a inversão da natureza humana que Deus nos deu. 

A norma de que todos são iguais só é válida enquanto não interferir na lei maior, que 

é a lei de Deus, que nunca deixou de dizer que o sexo entre iguais é uma abominação, 

como são a pedofilia e a pederastia". 

 O deputado ganhou R$ 1.146.000,00 em 30 meses para apresentar dois projetos de 

lei. Ou R$ 573.000,00 por proposição apresentada. 

 

 

4. Discriminação Econômica, contra a livre movimentação, 

privacidade e trabalho: 8 casos 
  

1. PASSEATA GAY PROVACA (PROVOCA)TENSÃO EM TRES RIOS, 

MG 

A iniciativa de celebrar na cidade mineira de Três Rios o Dia do Orgulho Gay, 

assim como acontece em Juiz de Fora, provocou conflito e quase acabou em 

confusão. Integrantes do Movimento Familiar Cristão tentaram impedir a passeata, 

Jair Ribeiro coordenador do evento, disse que não houve apoio por parte das 

autoridades, o coordenador da prefeitura, Luiz Carlos Ferreira Silva disse que “ a 

atual administração não tem interesse em patrocinar ou participar desse tipo de 

evento”. [Fonte: O Dia, 12-10-02, Rio de Janeiro/RJ]. 

 

2. BAR DISCRIMINA HOMOSSEXUAIS EM CAMPINAS, SP 

Dois homens foram destratados pelo gerente do City Bar por terem se beijado no 

local. O ocorrido foi no dia 9 de agosto, e o grupo Identidade esta juntamente com 

as vítimas acionando o bar pela discriminação cometida.[Fonte: Correio Popular, 

7-9-02, Campinas/SP]. 

 

3. MILITANTE DE GRUPO GAY É AGREDIDA EM BAR, RN 

Jakelina Brazil, travesti, 36 anos, vice-presidente do Grupo Habeas Corpus 

Potiguar, sofreu discriminação por parte de funcionário Lucivaldo, do Bar 24 

Horas na cidade de Esperança/RN: ao ingressar no banheiro,  foi impedida e 

agredida com palavras de baixo calão. [Fonte: Arquivo GHAP, 31-1-02, 

Esperança/RN]. 
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4. BAR  PROÍBE BEIJOS ENTRE HOMOSSEXUAIS EM SÃO PAULO 

No dia 10-04-2002, um casal de namoradas foi repreendido pelo garçom do bar 

Drosophyla por estarem se beijando. Segundo informação do empregado, a 

proprietária não queria que o bar se transformasse em um ponto para gays, 

lésbicas e simpatizantes. A gerente Ângela Uchôa disse que o casal foi advertido 

porque estava tendo um comportamento considerado inadequado. A proprietária 

do local disse que o beijo teria sido indecoroso. Em resposta à discriminação, 

casais gays fizeram, no dia 16-4-2002, um "beijaço", isto é, um protesto com 

beijos contra a homofobia no estabelecimento comercial. [Fonte: Folha de S. 

Paulo - SP, 17-04-2002] 

 

5. SHOPPING TATUAPÉ, SP, CONSTRANGE HOMOSSEXUAIS 

Carta enviada à Direção do Shopping Tatuapé:  “Quase toda segunda-feira, entre 

19 e 22 horas, um pequeno grupo de amigos se encontra na praça de alimentação 

do Shopping Tatuapé para comer, conversar e ter alguns momentos de lazer. Até 

aí tudo bem, já que este grupo informal, observado pela ótica comercial do 

shopping, é formado por clientes, não só da praça de alimentação, mas também 

das demais  lojas que constituem o mesmo. O único grande detalhe que faz, e não 

deveria fazer, diferença é que este grupo é formado por gays, lésbicas, bissexuais, 

transgêneros e simpatizantes. Não saberia dizer exatamente o quê, mas essa 

pequena diferença é percebida pelos seguranças do shopping que, de tempos em 

tempos, rondam esse grupo de uma forma ostensiva, dando a impressão que existe 

"algo errado" com essas pessoas. Tanto que, na segunda,30 de Setembro, 

apareceram 3 seguranças e ficaram próximo do pessoal. Chamei um deles e 

perguntei se existia algum problema. Me disseram que sim, que o pessoal deveria 

ficar sentado, pois os lojistas estavam reclamando. Disse educadamente a ele que 

eu poderia até pensar em pedir para que o povo se sentasse, mas eles, assim como 

qualquer outra pessoa, teriam todo o direito do mundo de ficar em pé onde bem 

entenderem. E que, se continuassem a agir desta forma, não só eu, mas muitos dos 

que estavam presentes poderiam considerar isso como sendo uma forma de 

discriminação, e que  poderíamos até, dependendo da gravidade, tratar do assunto 

judicialmente.  Em todo caso, com o objetivo de evitar qualquer situação 

desagradável que possa vir a ocorrer nestes "encontros", resolvi escrever-lhes para 

pedir que orientem  seguranças e demais funcionários da administração do 

shopping com a finalidade de criar uma política de relacionamento que vise não 

discriminar, sob nenhuma hipótese, este público. Muito pelo contrário, 

proporcionar a segurança do ambiente (função primeira destes profissionais) 

propiciando, de forma satisfatória, a presença de diversas "tribos" neste amplo 

complexo de entretenimento. Em pleno século XXI, é inadmissível que um 

estabelecimento deste porte não busque promover a tolerância e o respeito à 

diversidade, constrangendo apenas por preconceito e falta de informação. Para 

auxiliá-los na interpretação dos fatos citados, estou anexando o texto integral da 

lei estadual antidiscriminação criada em outubro do ano passado, garantindo em 

todo o estado de São Paulo, que empresas, instituições e até pessoas físicas sejam 

severamente punidas caso exista qualquer forma de discriminação a gays, lésbicas, 

bissexuais e transgêneros.” [Fonte: Fabrício Viana, Organizador da Campanha 

Digital contra o Preconceito a Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros, 3-10-

2002,  http://campanha.rg3.net] 

 

http://campanha.rg3.net/
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6. CASAS NOTURNAS  DISCRIMINAM HOMOSSEXUAIS EM 

FORTALEZA, CE 

No dia 27-5-2002, a boate Órbita, localizada em Fortaleza, foi alvo de um protesto 

marcado por apitos, palavras de ordem e beijos de protesto. O motivo do "apitaço" 

foi  a recriminação ou proibição de manifestações de afeto entre casais 

homossexuais na casa noturna, algo que se repete em outros locais como o Docas 

Bar e mesmo no bar São Sebastião, espaços muito freqüentados por  GLS.  Uma 

cliente chamada Fernanda  foi "convidada a se retirar" da Órbita por ter beijado a 

namorada no local. Segundo ela, "um casal hetero estava ao nosso lado fazendo o 

mesmo, mas nós não podíamos. Não podemos aceitar assim a homofobia", 

completou. Há também o caso do professor Darlan Lima Paiva, que foi impedido 

de entrar na boate Mystical por acharem que ele era homossexual. Em Fortaleza, 

no entanto, a lei 8221 garante sanções aos estabelecimentos comerciais que 

praticam discriminação por orientação sexual. Seu autor, o ex-vereador Durval 

Ferraz, lamenta que a lei não esteja valendo na prática. Segundo ele, "não estamos 

discutindo se alguém é contra ou a favor do homossexualismo. Estamos falando 

de Direitos Humanos e isso todos têm que respeitar" [Fonte: O Povo - CE, 29-5-

2002]. 

 

7. EMPRESA DEMITE FUNCIONÁRIO HOMOSSEXUAL EM BELO 

HORIZONTE 

A empresa rodoviária Viação Sandra, de Belo Horizonte, demitiu Gilberto 

Nogueira de Almeida da função de trocador por causa da sua orientação 

homossexual. Essa denúncia de Gilberto foi corroborada por ex-colegas e até por 

passageiros regulares da linha em que ele trabalhava, todos dispostos a 

testemunhar a seu favor no processo movido pelo funcionário demitido contra a 

empresa. A demissão do trocador foi precedida por agressões verbais, por 

punições administrativas e pela sua transferência para aquela que é considerada a 

pior linha da empresa. A Viação Sandra alegou que Gilberto Nogueira de Almeida 

foi dispensado, porque teria praticado atos obscenos dentro de um dos ônibus 

durante suas férias em março de 2002. A fonte da acusação permaneceu anônima. 

Já Gilberto lembrou que, no dia em questão, nem o motorista nem a trocadora 

fizeram registro de qualquer anormalidade no livro de ocorrências da empresa. 

Euzébia Lopes da Silva, uma outra ex-funcionária da Viação Sandra, afirmou que 

o ex-trocador "nunca teve problemas na empresa e, depois dessa história de 

denúncia anônima, começaram a difamá-lo, dizer para todo mundo que ele era 

viadinho, bichinha, promíscuo, isso e aquilo e que a empresa não podia ficar com 

esse tipo de gente" [Fonte: O Tempo - MG, 27-7-2002]. 

 

8. PRECONCEITO CONTRA HOMOSSEXUAIS COLOCA CAMPOS DO 

JORDÃO NOVAMENTE NA BERLINDA. 

Em março último, dois turistas procedentes do Rio de Janeiro tentaram se 

hospedar numa pousada da cidade. Segundo relatam as vítimas, em boletim de 

ocorrência e nos termos de declaração, eles citam que ao chegarem à pousada, um 

deles pediu para ver um apartamento.Quando seu companheiro que esperava no 

veículo foi em sua direção, momento em que o recepcionista percebeu que se 

tratavam de duas pessoas do sexo masculino, e segundo os declarantes, exclamou 

"em tom de ironia e deboche: são dois homens. Não, de jeito nenhum. Vocês 

tratem de sair daqui e procurar outro hotel, que de repente vocês podem ficar lá." 

Segundo os depoentes arrolados como vítimas, eles "se sentiram profundamente 
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constrangidos, humilhados e principalmente discriminados pela sua opção sexual, 

a qual é garantida por lei e que, em face do ocorrido, tiveram sua privacidade 

invadida ao terem que procurar a polícia e a imprensa para valerem-se de seus 

direitos." [Fonte: Jornal Campos do Jordão, 12-4-2002] 

 

 

5. Discriminação familiar, escolar, científica e religiosa: 27  

casos 
 

1. GAY É DISCRIMINADO PELA PRÓPRIA FAMÍLIA, MG 

O advogado Newton Hercos, morador de Uberaba, MG e gay assumido, foi vítima 

de discriminação, sendo agredido verbal e fisicamente por seu irmão, pai e mais 

três pessoas, dentro de seu quarto na casa dos pais. No domingo, dia 24-11-2002, 

por motivos fúteis, seu irmão que é médico, juntamente com o pai, invadiram seu 

quarto e o expulsaram de casa. Não satisfeitos, ainda o esmurraram, causando 

escoriações, crises intestinais e afonia (rouquidão), tamanho o susto diante de 

tanta hostilidade. A vítima registrou Boletim de Ocorrência na 15
a
 Delegacia 

Regional de Segurança Pública de Minas Gerais. [Fonte: Arquivo GGB, denúncia 

enviada por Newton Marcos, 26-11-2002] 

 

2. REITOR INSULTA E EXPULSA ALUNO NA UNIBAN, OSASCO, SP 

Ivair Ferreira de Souza, 32 anos, aluno do curso de psicologia no  campus da 

Uniban em Osasco - SP, está acusando o reitor daquela  universidade de tê-lo 

ofendido e humilhado. De acordo com uma das  professoras do curso, Terezinha 

Baiana, o caso aconteceu no  20-4-2002,  quando Ivair e outro colega seu estavam 

num dos  prédios do departamento de engenharia fazendo aplicação de testes,  

foram interpelados repentinamente na sala onde encontravam-se  pelo reitor 

acompanhado de um segurança. O mesmo abordou um dos  colegas de Ivair 

acusando-o de estar fazendo algo proibido naquela  sala fechada. Ao tentar 

defender o colega, Ivair ouviu do reitor que  eles eram homossexuais e estavam lá 

praticando obscenidades. Ivair  foi recriminado no início da semana pelo diretor 

do campus e pela coordenadora do curso, que lhe aplicaram a expulsão da 

faculdade por  desacato à autoridade do reitor. Inconformados com este  

acontecimento, alunos e alguns professores estão marcando uma  manifestação na 

porta da Uniban nesta quarta, dia 24-4, às 19 horas,  para pedir uma retratação e a 

volta de Ivair às aulas. "Eu fui ferido  no que há de mais importante em mim: a 

minha dignidade", disse ele ao  MiX.  [Fonte:http://www2.uol.com.br/mixbrasil] 

 

3. CATÓLICOS FUNDAMENTALISTAS PREGAM PENA DE MORTE 

AOS GAYS 

No site  http://tuna.taubaina.com.br/abccjesus/ católicos conservadores  pregam 

violência anti-homossexual. No link "sobre Nós" vejam o que eles dizem sobre 

moralidade e violência. Eles são a favor da pena de morte para os homossexuais. 

No link "Artigos" vejam os textos da Cruzada Anti-Homossexual. E vejam 

também em "Artigos", Moralidade Cristã, os textos: "Providencie a castração do 

seu filho" e "Equipamento antimasturbação" e também "Técnicas de humilhação 

para crianças". No link "Conselhos" leiam o relato: "Meu vizinho é um monstro 

homossexual":  "como ele é um homossexual, já é mau por natureza" e "Minha 

irmã está saindo com um negro." Vocês precisam ver no Link "Merchandise" os 

http://tuna.taubaina.com.br/abccjesus/
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equipamentos que eles vendem para castrar e inibir a Masturbação. Vejam 

também os "Comentários".  Um site repugnante e nojento!!! [Fonte: Arquivo do 

GGB, marcogarcia@lycos.es] 

 

4. CONFERENCIA NACIONAL DOS BISPOS SE OPÕE A UNIÃO  

HOMOSSEXUAL 
A morte de Cássia Eller, cantora, lésbica assumida reabrIu a discussão pública 

sobre a Parceria Civil Registrada (PCR) entre pessoas do mesmo sexo,  projeto de 

lei 1.151/95 que garante o direito à herança, ao seguro saúde, declaração conjunta 

de imposto de renda e divisão de bem. Além dessa discussão esquecida no 

congresso, surgiu outro debate: com quem fica o filho de Cássia Eller? Eugênia 

Viera, sua companheira há 13 anos ou parentes da cantora? As bancadas católica e 

evangélica se posicionam contra o projeto, segundo o D. Raymundo Damasceno, 

secretário geral da CNBB ” É ilógico dizer que tal parceria registrada não teria o 

mesmo status de casamento”.[Fonte: Gazeta do Povo, 8-1-2002 Curitiba/PR]. 

 

5. BISPOS CATÓLICOS CONDENAM HOMOSSEXUALIDADE  

CNBB envia cartas aos deputados dizendo que “por maior que seja a misericórdia, 

com que a Igreja trata os homossexuais, ela não pode deixar de pregar que os atos 

de homossexualidade são intrinsecamente desordenados”. A carta foi assinada por 

o arcebispo de Botucatu, Dom Aloysio Penna, condenando o projeto que admite o 

“casamento gay”. Já o Conselho Nacional dos Pastores do Brasil, declarou  em 

carta enviada ao deputado Severino Cavalcanti (PPB-PE) que: “como evangélicos, 

amamos os homossexuais, mas baseados na Bíblia, condenamos a prática do 

homossexualismo”. [Fonte: Jornal do Commercio, 16-1-2002, Rio de Janeiro/RJ]. 

 

6. BISPO DE JUNDIAÍ DIZ QUE HOMOSSEXUALISMO É 

ABERRACAO ÉTICA 

Artigo de Dom Amaury Castagno, Bispo de Jundiaí: Homossexualismo e 

Homossexuais:  “Os paulistanos viram o que queriam e o que não queriam no Dia 

do Orgulho Gay. Desta vez, a parada engrossou. Segundo a Policia Militar, eram 

pelo menos 300 mil. Os demais eram expectadores interessados no inusitado do 

evento, que acabou ultrapassando todo e qualquer outro semelhante, incluídos os 

dos EUA, considerados já tradicionais. Mais um recorde brasileiro! Aconteceu o 

que era esperado. Compareceram à Parada, líderes petistas, entre eles Marta 

Suplicy, sobejamente conhecida por seu projeto de legalização dos casamentos de 

homossexuais e lésbicas. À tiracolo, lá estava também o candidato petista ao 

governo do Estado, José Genoíno. Ambos e outros menos conhecidos, tirando a 

sua casquinha. Afinal, dizem, embora ninguém tenha feito uma pesquisa séria, que 

5% a 10% do eleitorado brasileiro teria uma opção homossexual. O fato explica, 

também, os posicionamentos no mínimo dúbios de presidenciáveis como José 

Serra e Ciro Gomes. Claramente contra o projeto de dona Marta Suplicy quando 

deputada federal foi o Presidenciável Anthony Garotinho. Pudera!! Se viesse a 

manifestar-se favorável ao projeto, seria fulminado pelo bispo Rodrigues e 

evangélicos em geral. Não são para desprezar alguns milhares de votos dos 

pentecostais. Sei que estou mexendo em vespeiro. Não é a primeira nem será a 

última vez. É exigência de minha consciência. Vai para três ou quatro anos fui 

honrado com o prêmio Pau de Sebo, considerado pelo líder gay Luiz Mott, 

professor universitário em Salvador, na Bahia. Mas na omissão incompreensível 

de instâncias mais altas, sinto o dever de proclamar, ainda outra vez, que se os 
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homossexuais têm o direito de se conduzirem como desejam, o homossexualismo 

é, simplesmente, uma aberração ética. Não  é preciso ser católico para perceber 

que casamento, no sentido estrito, é encontro e união de homem com mulher, de 

mulher com homem. é mais que evidente que, neste caso se trata de uma 

admirável complementação não só insinuada, mas claramente legítima e honesta 

do ponto de vista da moral natural. Sendo natural, por conseqüência é, também, a 

única união honesta na intimidade do encontro de verdadeiros casais. Embora 

consciente de que a expressão seja forte, é mais que evidente o *encaixe* do 

homem e da mulher, seres anatômica e psicologicamente diversos. É isso tanto no 

reino animal quanto na espécie humana. A Antropologia Cultural, de que entendo 

um pouco e lecionei nas décadas de 1950 e 1960 na Universidade Católica de 

Campinas, não apresenta um povo, dos primitivos aos civilizados, que desconheça 

o casamento como legítima união estável de homem com uma mulher. Nenhum 

povo vive e considera normal a promiscuidade sexual. Mesmo nos casos de povos 

polígamos e  raramente poligínicos em que um homem tivesse mais que uma 

mulher, ou uma mulher mais que um homem, prevalece sempre o casamento de 

pessoas de sexos diferentes! Caso como os dos habitantes de Sodoma e de Onã, 

narrados no livro do Gênesis (19,4-5 e 38, 9-10) são reais, mas excepcionais e 

claramente condenados pela moral judaica, sem dúvida a mais elevada de toda a 

Antiguidade. É verdade que entre os romanos dos tempos do Império havia 

bacanais envolvendo homens com homens e mulheres com mulheres. Mas eram 

exceções, sem nenhum amparo legal, como se deseja no Brasil de hoje, proposto 

até pelo neoliberal presidente Fernando Henrique Cardoso, no melancólico fim de 

seu governo. Isso é extremamente grave no caso de um governante de invejável 

cultura, que acaba de dar um espetáculo de religiosidade em plena Praça de São 

Pedro no Vaticano diante do Papa e de multidão de peregrinos do mundo todo. 

Nós, cristãos católicos ortodoxos e evangélicos, temos também razões de fé para 

rejeitar o homossexualismo, todo e qualquer tipo de aberração e violência sexual. 

É inequívoca a revelação divina antes e nos tempos de Cristo sobre o admirável , 

sábio e amoroso plano de Deus a respeito do amor humano, do casamento e da 

família. Recomendo a quem desejar conhecer esse plano a leitura dos capítulos 1 e 

2 do Gênesis e 19 do Evangelho de São Mateus. Concluindo: a conduta 

homossexual é em si mesma execrável, como também o são o incesto, a pedofilia, 

o estupro e qualquer tipo de violência contra a integridade da mulher e da criança. 

Foi, pois, mais que feliz o Papa João Paulo II que poucos dias atrás, referindo-se à 

pedofilia, afirmou tratar-se não apenas de grave culpa moral, mas também de 

crime a ser punido pela lei civil.” Dom Amaury Castagno, Bispo Diocesano de 

Jundiaí.  [Fonte: Jornal de Jundiaí, 14-6-2002] 

 

7. FRADE  DIVULGA DECLARAÇAO  HOMOFÓBICA, MG 

Em um artigo publicado no Estado de Minas (MG) no dia 3-7-2002, o frei Jacir de 

Freitas Faria trata do "erotismo exacerbado" nos programas televisivos e na 

sociedade em geral. A certa altura, no entanto, o frade condena a 

homossexualidade. Contudo, a inclusão do assunto não poderia ser mais gratuita e 

sem propósito, uma vez que ela não se encaixa na argumentação que vinha sendo 

desenvolvida no seu texto. Sem acrescentar explicações ou aprofundar seu ponto 

de vista,  frei Jacir de Freitas Faria diz, simplesmente, "a Bíblia condena a 

homossexualidade por ser ela uma relação de poder. A relação sexual entre 

homens mostrava a fraqueza de ambos e colocava em risco o poder de domínio 

exercido por eles" [Fonte: Estado de Minas - MG, 3-7-2002]. 
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8. JUSTIÇA PROÍBE IMAGEM DE SANTA PAULINA NA PASSEATA 

GAY NO RIO  

A juíza Cláudia Fernandes Bartholo, da 25
a
 Vara Cível do Rio de Janeiro, 

concedeu liminar à Arquidiocese do Rio de Janeiro impedindo que imagens 

religiosas fossem levadas à 3
a
 Marcha pela Cidadania e Contra a Discriminação e 

à Parada Gay, eventos realizados no final de junho naquele estado. Segundo a 

juíza, as manifestações não seriam de cunho religioso e, por isso, a exibição de 

imagens sacras não deveria ser  aceitável, "já que fere princípios morais e cristãos, 

além de ofender os princípios básicos da Igreja Católica". Resolvido a carregar 

uma imagem de Madre Paulina nos eventos em questão, o bispo da Igreja 

Brasileira Livre, Dom Carlos II, viu na decisão uma "prova de perseguição aos 

gays" e lançou a pergunta "por que a santa pode abençoar só os heterossexuais?". 

Por outro lado, grupos homossexuais como o Arco-Íris e o Movimento de Gays, 

Transexuais e Travestis (MGTT) preferiram não se envolver na polêmica 

religiosa. Em uma de suas biografias consta que Santa Paulina foi  acusada de 

manter relação lésbica com uma sua companheira. [Fontes: O Dia - RJ, 28-6-

2002; O Globo - RJ, 28-6-2002]  

 

9. BISPO PRO-GAY É AMEAÇADO E SUA IGREJA ARROMBADA, RJ 

O Bispo Dom Carlos II, chefe da Igreja Brasileira Livre,  no dia 11-4-2002, ao ir  

levar as crianças para escola, encontrou sua Igreja arrombada e no altar uma  

bomba, sinal da  intolerância, da discriminação por parte de pessoas que não 

respeitam a liberdade de pensamento querendo a ferro e fogo calar a voz dos que 

se levantam contra a intolerância à discriminação contra os menos  favorecidos. 

Junto ao artefato, havia uma ameaça: "Morte ao bispo GLS", uma referência a 

Dom Carlos II. Segundo declarou, “tal ação foi ocasionada em represália a 

celebração realizada por mim no dia 6-4-2002. Celebração esta, do primeiro 

casamento transexual da história do Brasil. Como falei no e-mail anterior, o caso 

da bomba na igreja, em forma de intimidar,está sendo abafado, inclusive pela 

Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro”. Este bispo foi alvo de deboches, 

no dia em que procurou os serviços dos defensores, os mesmos se portando 

inconvenientemente com rizinhos, deboches comentando entre eles "como pode 

isto" um homem que se diz religioso, um bispo defendendo travestis e viados?” Os 

vizinhos estão apavorados com tal ato terrorista! [Fonte: Arquivo do GGB, 

igbrasileiralivre@ig.com.br,  16-4-2002] 

 

10. SANTA CEIA GAY É PROIBIDA EM ENCONTRO RELIGIOSO, RJ 

A Aldeia Sagrada, encontro religioso ocorrido no Rio de Janeiro entre os dias 17 e 

25 de agosto de 2002, não pôde contar com uma versão homossexual da Santa 

Ceia. A coordenação do evento não permitiu a encenação, que contaria com a 

participação de 12 travestis. A idéia para  a  Santa Ceia gay partiu do bispo Dom 

Carlos II, líder da Igreja Brasileira Livre. A igreja fundada por ele, em Campo 

Grande (RJ), defende o direito dos homossexuais. Para Dom Carlos, os 

homossexuais não poderiam ser excluídos dos eventos da Assembléia Global da 

Iniciativa das Religiões [Fonte: O Dia - RJ, 7-8-2002]. 

 

11. SEMINARISTAS GAYS SÃO DISCRIMINADOS EM SÃO PAULO 

O padre Jorge Cunial, afirma que “Em nosso seminário, pessoas desse tipo 

(homossexuais)  não entram”. A polêmica começou após o Vaticano pretender 

mailto:[Fonte:%20Arquivo%20do%20GGB,%20igbrasileiralivre@ig.com.br,%20%2016-4-2002]
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proibir gays de se tornarem sacerdotes. Cunial aposta nesta proibição e diz: “Com 

certeza esta questão será aprovada. Somos muito severos na escolha das pessoas 

que freqüentam o seminário”..[Fonte: Diário de São Paulo, 7-11-02, São 

Paulo/SP]. 

 

12. SACERDOTE CHAMA HOMOSSEXUALIDADE DE “LEPRA” E 

GAYS DE “CÉLULAS CANCERÍGENAS” 

 No texto “Doutrina Católica e Catecismo”, divulgado no site 

http://www.lepanto.org.br/DChomo.html, pede-se a opinião do Cônego José Luiz 

Marinho Villac sobre o homossexualismo. O entrevistador inicia sua entrevista, 

logo categorizando seu tema como “o problema da homossexualidade”, 

perguntando “o que a Igreja Católica ensina a respeito, e o que recomenda para a 

pessoa se afastar desse vício”. O cônego insiste em distinguir entre a tendência 

homossexual (homossexualidade) -- que pode ser devida a defeitos genéticos, de 

educação ou a fatores psicológicos e morais -- e a prática homossexual 

(homossexualismo).  Ele afirma que “a pessoa que sofre dessa  tendência 

homossexual tem obrigação moral de combatê-la a ferro e fogo, e não consentir 

absolutamente em nada do que ela pede”. Esse religioso ensina ainda que para 

combater o que ele entende como má tendência é preciso “acabar logo com os 

maus pensamentos (...) para não derrapar depois para todas as desordens 

monstruosas da vida homossexual”, citando para isso São Paulo na Epístola aos 

Romanos, cap. 1, vers. 21 a 32.  Para ele, “não é lícito falar de ‘amizade’ entre 

homossexuais sem que não se acabe no ato abominável, que consiste na prática 

homossexual, contra a qual há várias as condenações bíblicas explícitas, citando o 

exemplo das cidades de Sodoma e Gomorra, que foram destruídas como castigo 

por esse pecado (Gen., cap. 18 e 19). Também no Levítico a condenação ao 

homossexualismo é clara e radical: "Aquele que pecar com um homem como se 

fosse mulher, ambos cometem coisa execranda e sejam punidos de morte; o seu 

sangue caia sobre eles" (20, 13)”.  O cônego distingue ainda as relações 

heterossexuais, realizadas fora do casamento que constituem pecado de fornicação 

ou adultério, das práticas homossexuais, que para ele constituem pecado 

gravíssimo contra a natureza, que clamam a Deus por vingança devido ao extremo 

grau de malícia que lhes é próprio. Ao ser perguntado: “O que fazer ante os 

homossexuais cínicos e agressivos?” respondeu, sua excelência reverendíssima, 

sim, com o cinismo de um inquisidor: “Há pessoas em que a homossexualidade 

não se reduz a uma simples tendência, mas também se manifesta por prática 

consciente e contumaz, à qual dão toda a sua adesão interna e externa. E fazem de 

sua homossexualidade uma bandeira para a qual pedem o reconhecimento da 

sociedade, de modo arrogante, petulante e agressivo, exigindo que suas práticas 

obscenas, execráveis e antinaturais sejam reconhecidas como um comportamento 

normal, sadio e legítimo. Os que assim se conduzem devem merecer dos católicos 

o repúdio votado a todos os pecadores públicos e insolentes, que se declaram ou se 

comportam como inimigos de Deus e de Sua Santa Lei. Em todo ambiente onde se 

encontram, seja ele familiar, profissional ou social, tais pessoas fazem propaganda 

do homossexualismo, procurando tornar aceito na sociedade um pecado que brada 

ao Céu e clama a Deus por vingança, ou, pelo menos, criar uma atmosfera de 

indiferença respeitosa e cínica em relação a tal pecado. Um homossexual dessa 

espécie, ocupando um cargo de professor, por exemplo, vai incutir nos alunos uma 

atitude de aprovação em relação ao comportamento homossexual, como também 

estimular tendências homossexuais porventura existentes em algum deles, para 

http://www.lepanto.org.br/DChomo.html
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que se consumem nas práticas sodomíticas. Homossexuais assim são como células 

cancerosas e pútridas no corpo social. Devem ser repudiados, com nota de 

execração. Que Nossa Senhora livre o Brasil dessa infâmia. Recomendo a todos 

leitores de Catolicismo que peçam insistentemente à Nossa Senhora da Conceição 

Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil, que livre nossa Pátria dessa lepra do 

homossexualismo, que vem conspurcando a Terra de Santa Cruz; e muito 

especialmente, que não permita seja aprovado no Congresso Nacional o torpe 

projeto de lei que institui o "casamento" entre homossexuais. Isto constituirá uma 

insolente ofensa feita à Deus e à Nossa Senhora pelos legisladores do País,  e que 

atrairá sobre o Brasil grandes castigos, pois será a legalização e a legitimação 

oficial de um pecado infame que clama a Deus por vingança, alinhando-nos a 

Sodoma e Gomorra...” O cônego  José L. M. Villac afirma ainda que “a AIDS é 

uma peste”, enfatizando que a “maior facilidade de contaminação se dá através da 

relação antinatural e infame praticada pelos homossexuais masculinos, sendo 

possível que este modo antinatural e gravemente pecaminoso de relacionamento 

sexual também seja praticado entre homem e mulher, e até mesmo -- oh vergonha! 

-- entre esposo e esposa.” Para ele, “confirma-se como fato incontestado aquilo 

que a Igreja sempre afirmou: o melhor meio de evitar tais doenças, inclusive a 

AIDS, não é o uso de preservativos, terminantemente proibidos pela moral 

católica e tão propagados pelas autoridades, mas sim a prática da virtude da 

castidade, a prática da continência sexual. Numa palavra: a vacina contra a AIDS 

chama-se 6º e 9º Mandamentos!” Finalizando o texto cita o “Diálogo com Deus 

Pai - Visão de Santa Catarina sobre a impureza” o seguinte: "(...) esses infelizes, 

[os sodomitas]  não somente não refreiam tal tendência, mas fazem algo de muito 

pior e caem no vício contra a natureza. São cegos e estúpidos, cuja inteligência 

obnubilada não percebe a baixeza em que vivem. Desagrada-me este último 

pecado, pois sou a pureza eterna. Ele me é tão abominável, que somente por sua 

causa fiz desaparecer cinco cidades. Minha justiça não mais consegue suportá-lo. 

Esse pecado, aliás, não desagrada somente a mim. É insuportável aos próprios 

demônios, que são tidos como patrões por aqueles infelizes ministros. Os 

demônios não toleram esse pecado. Não porque desejam a virtude; por sua origem 

angélica, recusam-se a ver tão hediondo vício. Eles atiram as flechas envenenadas 

de concupiscência, mas voltam-se no momento em que o pecado é cometido". 

(Santa Catarina de Sena, O Diálogo, 2a ed., Paulinas, 1984). [Fonte: Revista 

Catolicismo,  http://www.lepanto.org.br/DChomo.html] 

 

13. PANFLETO AFIRMA QUE LULA É O DIABO POR APOIAR UNIAO 

GAY, RJ 

O panfleto intitulado “O que o povo de Deus precisa saber”, fazia franca  

propaganda contra o petista Luis Inácio Lula da Silva, que aparecia com chifres de 

diabo, e no verso do panfleto escrito: ”Suruba no PT”, e “Lei do Casamento 

Gay”, apontando este partido como responsável por este “pecaminoso”de lei. 

[Fonte: Jornal do Brasil, 2-10-02, Rio de Janeiro/RJ]. 

 

14. JORNAL DIZ QUE HOMOSSEXUALISMO É IMORALIDADE, 

MARÍLIA, SP 

O Jornal do Povo de Marília publicou que o homossexualismo concentra  todo 

tipo de perversão e imoralidade sexual, sendo biblicamente conhecido como 

pecado de sodomia. Segundo Luiz Efetivam, que “declarou ter sido curado do 

homossexualismo após aceitar Jesus e se converter a Igreja Assembléia de Deus 

http://www.lepanto.org.br/DChomo.html
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de Marília, Deus o tornou um vitorioso contra essa prática aberrante e pervertida.” 

[Fonte: Jornal do Povo, 10-7-02, Marília/SP]. 

 

15. PASTOR AMEAÇA E CONDENA  “RAÇA GAY”, RJ 

O Pastor Édnio Fonseca, 56, da Assembléia de Deus, no RJ, fez, segundo o 

jornalista Armando Antenore da Folha de S. Paulo, a pregação de que era preciso 

votar em evangélico para atuar contra a 'raça gay'. O pastor, ele mesmo candidato 

a uma vaga na Assembléia Legislativa fluminense pelo Prona, o partido de Enéas 

Carneiro, iniciou a pregação alertando que, com o intuito de boicotar o 

crescimento dos evangélicos, o Diabo arquitetou o plano de manter o Brasil sob 

controle de "um grupo, uma organização mundial", que corrompe os homens e 

obriga o país a vender suas riquezas.  “Leve Anthony Garotinho à Presidência da 

República e evite que os homossexuais conquistem o status de uma nova raça, 

assim, os cristãos abortariam o plano do demônio“. De acordo com a reportagem 

da Folha, Garotinho disse que tinha conhecimento deste  sermão, mas que não 

endossa os trechos sobre homossexualidade. Também afirmou não usar este tipo 

de preleção na campanha. "Mas quem apóia minha candidatura é livre para tentar 

multiplicar votos", afirmou o candidato. Reproduzido em CDs, fitas cassetes e 

vídeos, esse  discurso de 29 minutos se disseminou largamente desde o final de 

julho, sendo divulgado entre fiéis de diversas igrejas evangélicas. Nele, o pastor 

mostra-se, ainda, contra o projeto de lei para a regulamentação da união civil entre 

pessoas do mesmo sexo, (PCR) apresentado pela petista Marta Suplicy há sete 

anos atrás, o que ajudaria a criar a “nova raça“. Para ele, “avalizar o 

comportamento dos gays significa permitir que o pecado se instale nos templos, 

hipótese que destruirá os crentes, como querem as forças internacionais. Só existe 

uma coisa que acaba com a igreja", ressaltou Fonseca. "Perseguição não acaba, 

divisão não acaba. Mas o pecado dentro da igreja acaba." [Fonte: Folha de São 

Paulo. 29-7-2002.] 

 

16. PSICÓLOGA PROMOVE CURA PARA HOMOSSEXUAIS EM 

BRASÍLIA 

A psicóloga Rozangela Justino, dirigente de Exodus, filial de grupo internacional 

de conversão de  homossexuais,  afirma que cura a homossexualidade. Após 

denuncia do GGB, ela foi convocada a justificar-se  perante o Conselho Federal de 

Psicologia para explicar sua  “terapia de cura” dos homossexuais. No Brasil, desde 

1999, foi aprovada uma resolução que proíbe profissionais da psicologia de  

tentarem mudar a orientação sexual dos homossexuais. [Fonte: Arquivo GGB, 

Informação divulgada na  Internet, 27-1-2002]. 

 

17. PSICÓLOGO DIZ  TER CONVERTIDO GAYS AO 

HETEROSSEXUALISMO 

A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis requereu junto ao Conselho 

Regional de Psicologia a cassação do registro do psicólogo Alencar Moreira. Em 

um artigo para um jornal de Brasília, ele teria alegado ter convertido dois 

pacientes gays à heterossexualidade. [Fonte: Folha de S. Paulo - SP, 27-6-2002] 

 

18. PASTOR CONDENA COMERCIAL PRÓ-GAY NA TV 

Em 20-7-2002, o pastor Silas Malafaia, no programa da Assembléia de Deus da 

Penha-RJ, apresentado na Rede TV!, criticou a campanha do Ministério da Saúde 

sobre homossexuais, que está sendo vinculada na mídia televisiva. Segundo o 
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pastor a campanha é um abuso aos cofres públicos e a homossexualidade é uma 

doença adquirida mas curável através do evangelho. O pastor apelou aos 

evangélicos que não votassem nos candidatos que apoiaram o Dia do Orgulho 

Gay. Ao final do programa o pastor apresentou fita de vídeo e CD com seu 

discurso   preconceituoso colocando-os à venda em rede nacional. 

19. [Fonte: Arquivo do GGB,  abglt@yahoogrupos.com.br,  23-7-2002) 

 

20. EVANGELISMO HOMOFÓBICO NA PARADA GAY DE SÃO PAULO 

Texto divulgado na internet confirma a intolerância dos evangélicos ao 

movimento homossexual.  “Mais uma vez o MOSES - Movimento Pela 

Sexualidade Sadia teve o privilégio de obedecer ao ‘ide’ de Jesus Cristo (Mc 

16.15) para pregar o Evangelho à toda criatura. Na Parada Gay deste ano em São 

Paulo (17 de junho 2002), contamos com aproximadamente 30 voluntários (quase 

o dobro do ano passado). Além do Moses e algumas igrejas representadas, 

tivemos mais três ministérios que trabalham com homossexuais: a Missão Cena e 

os ministérios Hesed e Candeia (todos de São Paulo). Distribuímos 13 mil 

folhetos entre gays, lésbicas, simpatizantes e o público em geral. Foi uma grande 

bênção estar ali como profetas... Compartilhamos, a seguir, alguns momentos 

importantes do nosso evangelismo na passeata. Sodoma e Gomorra.  Apesar do 

privilégio de pregar a Palavra de Deus, sentimos um enorme desprazer diante de 

tudo que nossos olhos presenciaram. A impressão que tínhamos era a de estar em 

Sodoma e Gomorra ou na Babilônia. Marta Suplicy, prefeita de São Paulo e 

militante da causa gay, abriu a parada com o habitual discurso pró-gay, afirmando 

que é um prazer para a cidade de São Paulo receber os gays de todo o país para a 

marcha e que pretende fazer uma semana inteira de comemorações gays no 

próximo ano. O público foi ao delírio! Pior ainda foi constatar a conivência das 

autoridades (além de Marta Suplicy, José Genoíno, etc) e de artistas no 

descumprimento descarado da lei. Dentre as coisas absurdas que a prefeita 

chamava de atitudes lindas de alegria e dignidade, mas que a lei chama de 

atentado violento ao pudor, estavam as cenas de simulação de sodomia grupal 

(prática do sexo anal) por homens musculosos e seminus e também sexo entre 

travestis e alguns desses homens nos carros alegóricos. Tudo isso em plena luz do 

dia e diante de crianças, adolescentes e famílias - há inúmeros edifícios 

residenciais na Av. Paulista. A regra agora é: além de TV aberta ou a cabo, bancas 

de jornais e revistas, internet, etc., temos que ter um enorme cuidado com o dia e o 

horário em que podemos abrir nossas janelas (fugindo do apagão e em busca da 

luz natural, talvez encontremos cenas da "natureza" surpreendentes!). Outro 

detalhe relevante é que a Marcha pelo Orgulho Gay recebe elogios, apoio, 

segurança absoluta, cobertura completa da mídia e verba do governo (R$ 

50.000,00 - segundo a declaração de um militante na mídia). E a estratégia dos 

militantes gays está conseguindo resultados: antes, quem dizia simplesmente não 

achar o homossexualismo uma coisa normal era tachado de preconceituoso mas, 

agora, é criminoso! "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal..." (Isaías 

5.20).Exagero! - Quem participou do evangelismo da passeata no ano passado, 

percebeu que houve exagero nos números. Não vimos quase nenhuma diferença 

no número de participantes em relação ao ano passado (cerca de 100 mil e não 200 

mil como anunciaram os gays e a mídia). Leão Lobo, apresentador de TV e 

militante gay, bradava "500 mil" de um carro alegórico! O exagero é uma 

estratégia para impressionar a sociedade, assim como a famigerada e falsa 

declaração de que 10 por cento da população são homossexuais. Várias pesquisas 

mailto:abglt@yahoogrupos.com.br
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sérias nos EUA já provaram que a coisa oscila entre 1 e 3 por cento - exagerando! 

Adolescentes Assumidos. - Outra coisa que nos assustou foi o número de 

adolescentes que se assumiram publicamente gays. Meninas lindas e muito 

femininas e rapazes com cara de príncipes encantados (um amigo meu diz que as 

moças crentes não deveriam orar pelo príncipe  encantado, mas pelo príncipe 

ungido!) em cenas de abraços e beijos que deixariam corados. Déborah Kerr e 

Burt Lancaster! A militância traçou um plano nos EUA e Europa para ajudar 

adolescentes gays a se assumirem publicamente (eles recebem cartilhas de 

instruções nas escolas) e outro para os pais deixarem de ser tão "retrógrados e 

caretas" e ajudarem seus filhos a assumirem e viverem sua homossexualidade. 

Enquanto isso, o MOSES e outros ministérios cristãos de ajuda no Brasil e no 

mundo estão gastando horas no aconselhamento de pais frustrados por 

descobrirem que seus filhos e filhas estão envolvidos no homossexualismo. Essas 

coisas estão sendo importadas para o Brasil. Mas, enquanto isso - infelizmente! -, 

muitas igrejas evangélicas ainda resistem em falar sobre sexualidade e 

homossexualidade para adolescentes e jovens! Testemunhas de Jeová. - Alguns 

segmentos religiosos fizeram-se representar com faixas e frases de efeito. De "Ex-

Testemunhas de Jeová" mudou para "Grupo de Apoio aos Gays que SÃO e que 

foram Testemunhas de Jeová". O de católicos também empunhava uma grande 

faixa. Isso sem falar em evangélicos (alguns ainda membros de igrejas) e ex-

evangélicos declarados - inclusive "pastores" e ex-pastores - identificados por 

alguns dos voluntários no evangelismo. A igreja evangélica precisa abrir o 

coração para tratar dessa questão com clareza, firmeza e compaixão. Tapar o sol 

com a peneira só traz problemas! Lideranças evangélicas precisam buscar 

soluções bíblicas, técnicas e muita compaixão para ajudar àqueles que estão 

sofrendo e querem ajuda para deixar o homossexualismo. A lésbica de Sampa e 

Jonas de Nínive. - Uma lésbica, ao receber um dos nossos folhetos (o que traz na 

capa um casal andando numa praia), foi taxativa: "Me poupe dessa imoralidade!" 

Graças a Deus e por Sua Palavra que nos revela Sua misericórdia: "...e não hei de 

eu ter compaixão da grande cidade de Nínive em que há mais de cento e vinte mil 

pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda...?" (Jonas 

4.11). Gays da Terceira Idade. - Várias pessoas idosas (homens e mulheres) 

assumidamente gays, desfilavam com seus pares e posavam para fotos. Crianças.  

- Muitos pais levaram seus filhos de colo e meninos e meninas na fase da 

puberdade para a marcha para que, segundo alguns pais entrevistados, "eles 

cresçam sem preconceito". Mas, uma cena nos chamou a atenção. Ao ver um 

homem vestido de mulher, bastante colorido e com cabelo bem extravagante, um 

menino de cerca de seis anos, assustado, falava com a mãe "olha, mãe, olha..." Sua 

mãe, ao ver o susto que o menino levou coma figura exótica da drag-queen, 

começou logo a dizer: "Olha que lindo, meu filho! Que roupa linda... Olha que 

cabelo! Você quer que eu mande fazer roupa e cabelo igual pra você? Quer, meu 

filho?..." O menino, agora mais assustado com a mãe do que com a drag-queen, 

colocou as mãos na cabeça como se a tivesse protegendo e falou nervoso: "Eu não 

quero não... Não quero, não quero!..." O pai, vendo tudo, não falava nada! ...Numa 

época em que os valores éticos, morais e religiosos são claramente relativisados e 

os desvios são chamados de progresso, alguns pais é que deveriam aprender com 

seus filhos! Vale a pena repetir: "Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, 

mal..." (Isaías 5.20). O valor de uma alma - Apesar do caos, sentimos alegria. Um 

dos nossos evangelistas orou por um senhor que entregou sua vida a Jesus em 

plena passeata. Nossa preocupação essencial não é estatística ("porque estreita é a 
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porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam 

com ela", Mateus 7.14). Mas atentamos para o que o profeta Ezequiel declara em 

22.30: "Busquei entre eles um homem que tapasse o muro e se colocasse na 

brecha perante mim a favor desta terra..." E sempre nos alegramos com uma 

declaração que tem sido real em nossas vidas e ministério: "Quem sai andando e 

chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes" (Salmo 

126.6).” [Fonte: João Luiz Santolin, Coordenador do MOSES, Movimento pela 

Sexualidade Sadia http://www.webspace.com.br/moses] 

 

21. DEPUTADO PASTOR DISCRMINA HOMOSSEUXUAIS NO PARANÁ 

O Grupo Dignidade - Conscientização e Emancipação Homossexual, de Curitiba, 

protoclou uma representação junto ao Ministério Público Federal contra o 

Deputado Federal Pastor Oliveira Filho (PL), por crime de discriminação contra 

os homossexuais. Aos  8-1-2002, o jornal paranaense GAZETA DO POVO 

informou que “o deputado Pastor Oliveira Filho (PL) se diz “frontalmente e 

literalmente contra a proposta de Marta Suplicy, pois considera a parceria 

homossexual uma aberração. E acrescentou: “Vou trabalhar para combater a 

inversão de valores, a contrariedade dos princípios estabelecidos por Deus. Daqui 

a pouco, vão permitir a união entre o animal e o ser humano”.  [Fonte: Arquivo do 

GGB, mensagem do  Grupo Dignidade, 2-4-2002] 

 

22. EVANGÉLICOS DIZEM CURAR HOMOSSEXUAIS 

Uma mensagem que circula pela Internet afirma ser possível que gays e lésbicas 

assumam uma orientação heterossexual através da prática religiosa. A mensagem 

traz ainda o endereço de um site (www.lannaholder.com.br) no qual os 

interessados poderão encontrar exemplos concretos de conversão.  (Fonte: 

gaylawyers@yahoogrupos.com.br, 24-8-2002) 

 

 

23. CANDIDATOS EVANGÉLICOS HOMOFÓBICOS, MG 

Denúncia divulgada nas listas GLT: “Os Senhores: Mario de Oliveira - Candidato 

a Senador; Antonio Genaro, Candidato a Deputado  Estadual; Carlos Willian , 

Candidato a Deputado Federal divulgaram o seguinte panfleto: "As quatro leis 

para impedir o crescimento da igreja: Diminuir o som das Igrejas; proibir 

construção de templos; Tributação dos templos religiosos. Casamento das pessoas 

de mesmo sexo. Se essa lei for aprovada, as igrejas evangélicas serão obrigadas 

por lei a casar pessoas do mesmo sexo e também serão obrigadas a recebê-las 

como líderes em qualquer ministério da Igreja. Caso contrário, o pastor poderá ser 

preso por discriminação (crime inafiançável)."   [Fonte: Arquivo GGB,  

cluberainbow@terra.com.br] 

 

24. BISPO DA IGREJA UNIVERSAL CONDENA UNIAO 

HOMOSSEXUAL 

No dia 7-5-2002, na TV Record,  O Bispo Alceu Nieckarz no programa Fala que 

eu te escuto fez a pergunta:  "União de pessoas do mesmo sexo: você concorda?" 

Enquanto pedia a todos que  "orassem para que a maldição e o demônio saíssem 

da vida dos homossexuais”, vários telespectadores telefonaram condenando o 

amor entre pessoas do mesmo sexo. Em seguida foi mostrada uma reportagem 

com um casal homossexual  que adotou uma criança, sendo igualmente alvo de 

comentários negativos por parte do pastor e dos ouvintes: uma moradora do 

http://www.webspace.com.br/moses
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Engenho Novo, RJ, disse achar "extremamente nojenta esta união entre pessoas do 

mesmo sexo.  Tenho muito nojo destas pessoas".  Na tela era visível o "sorrisinho" 

do tal "bispo." No encerramento do programa, foi feita uma oração pedindo à 

Deus que "liberte os homossexuais  desta (dessa) sensualidade maligna." [Fonte: 

Arquivo do GGB, teixeirajau@uol.com.br, 4-5-2002]  

 

25. LEITORES CRITICAM FHC POR SEGURAR BANDEIRA GAY 

Os leitores João Carlos Luzitano e Fabio Cardoso, escreveram  no jornal O DIA: "Vi 

com espanto o presidente posar para fotos com a bandeira do movimento  

homossexual. Será que ele esquece que assim acaba criando outra discriminação  

contra os brasileiros honrados? Lamentável a atitude do presidente FH aparecendo nas 

primeiras páginas dos jornais segurando uma bandeira de movimento homossexual. 

Por se declarar ateu, talvez esqueça que os direitos de Deus estão acima dos ditos 

direitos humanos. Não sabe ele que essa prática, o homossexualismo, é duramente 

condenada nas Sagradas Escrituras? Não estará ele atraindo para nossa pátria castigo 

semelhante ao de Sodoma e Gomorra?  [Fonte: 

http://odia.ig.com.br/odia/opiniao/op160509.htm] 

 

26. MÉDICO ESPÍRITA DIZ QUE HOMOSSEXUALIDADE É CASTIGO  

Em uma entrevista  virtual promovida pelo canal Espiritismo <www.irc-

espiritismo.org.br> o médico kardecista Américo Domingos, autor de  vários 

trabalhos sobre o espiritismo, afirmou que “ a homossexualidade é um castigo e  o 

homossexual, em geral, é alguém que em vidas passadas abusou das faculdades 

genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição  de uniões 

construtivas e lares diversos. Em função disso o homossexual encontra-se agora em 

regime de prisão, habitando um corpo incompatível com a  estrutura emocional que 

adquiriu em outras encarnações, forçado a reajustar os próprios sentimentos”.  Afirma 

ainda o médico que “as relações homossexuais de hoje comprometem as 

reencarnações futuras, de modo que os gays e lésbicas parecem estar condenados a 

um aumento contínuo do seu atraso espiritual”.  Analisando a homossexualidade 

como um “distúrbio do comportamento sexual” que tem origem no espírito, ele 

aconselha aos homossexuais tratamento psicológico e sessões de desobsessão que os 

conduza à correção do que ele chama de disfunção.  (Fonte: www.irc-

espiritismo.org.b, apud gaylawyers@yahoogrupos.com.br, 6-7-2002] 

 

 

27. GAY É DESERDADO DA HERANÇA PATERNA EM SALVADOR 

André Luiz Lázaro Freitas, 35, negro, homossexual,  desempregado, residente na 

Baixa do Fiscal, Rua Coronel Pedro Ferral em Salvador, denunciou que com a morte 

de seu pai,  sua irmã Altamira se apossou de toda herança, colocando o irmão para 

fora da casa por ser homossexual. [Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e 

Violência Anti-homossexual, Arquivo do GGB, 9/01/2002] 

  

 

6. Difamação e discriminação na mídia: 24 casos 
 

1. JORNAL CONDENA CAMPANHA PRÓ-GAY NA TV, BA 

O Jornal A Gazeta de Irará, publica artigo com o título “Governo Federal faz 

propaganda em defesa do homossexualismo”, no qual afirma: “É duro de acreditar, 

mas é verdade, o próprio Ministério da Saúde, em pleno horário nobre, faz campanha 
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institucional em defesa do homossexualismo... Quem em sua família desejaria ter um 

homossexual. Tenho certeza que ninguém... Tenho certeza que esta infeliz pratica, 

deveria ser combatida e não defendida. [Fonte: Arquivo Comunidade Gay de Irará, 

12-7-02; Jornal de Irará 7-02, Irará/BA]. 

 

2. PEGADINHAS PRECONCEITOSAS NO SUPERPOP EM SÃO PAULO 

O programa Super Pop, transmitido pela Rede TV!, da apresentadora Luciana 

Gimenez, exibiu um quadro) sobre artistas mirins. As crianças foram assistir a 

uma pegadinha onde o alvo de chacota seria chamado de “frutinha”, “delicado”, 

“bicha”, até que reagisse. Todos riam e se divertiam diante da cena preconceituosa 

onde o respeito aos cidadãos passava longe. Cansados das humilhações a que são 

submetidos por alguns setores da mídia, homossexuais se reúnem para compor e 

promover um Ato de Repúdio contra humilhações e chacotas de programas de 

televisão como um recente programa no Superpop, rede TV, que resultou em 

humilhação pública de duas lésbicas e um gay em entrevista armada para resultar 

em baixaria.[Fonte: O Grito, 5-02, São Paulo/SP; O Globo, 2-7-02, Rio de 

Janeiro/RJ]. 

 

3. APRESENTADOR JOAO KLEBER INSULTA LÉSBICAS NA TV 

Mensagem divulgada na internet: “Na última semana de abril de 2002, no 

programa de João Kleber, foi mostrada uma pegadinha ridícula  satirizando as 

homossexuais femininas. A pegadinha consistia em uma menina apresentar uma 

amiga para a mãe dizendo ser sua namorada. A mãe quase teve um ataque e fez 

todo aquele discurso preconceituoso que a maioria de nós muitas vezes já ouviu. 

Tudo isso, entrecortado por João Kleber ridicularizando a situação, soltando 

piadinhas infames e observações do tipo "já pensou que desgraça para uma mãe 

ter uma filha assim"...e ao final "a senhora pode ficar tranqüila que sua filha não é 

sapatão". Bem, desculpe tomar o tempo de vocês, mas é que acho que temos que 

nos posicionar contra esse tipo de coisa. Participo de uma lista de discussões 

lésbica, e foi sugerido que enviássemos mensagens a Rede TV! mostrando nosso 

desagrado. [Fonte: Arquivo do GGB, miriam13@uol.com.br, 4-5-2002] 

 

4. LEITORA DE JORNAL CONDENA HOMOSSEXUAIS EM SÃO 

PAULO 

A leitora Maria Isabel de santos escreveu para a Palavra do Leitor sobre o apoio 

que o presidente Fernando Henrique Cardoso deu aos direitos dos homossexuais: 

“Fiquei horrorizada quando vi publicada a fotografia do presidente da república 

Fernando Henrique Cardoso, ostentando a bandeira infame da sodomia, 

apresentada como “Direitos Humanos”! E com que empenham tentam apressar a 

legalização do casamento de homossexuais e de outras leis contra a família! Isto 

significará para o Brasil a aprovação de vícios condenados pelas leis religiosas e 

civis que expressam na legislação o que está escrito nos Dez Mandamentos e na 

lei natural. [ Fonte: Diário do Grande ABC, 18-5-02, Santo André/SP]. 

 

5. IMPRENSA OFICIAL DE SÃO PAULO CENSURA REVISTA  

Capa de revista Cásper Líbero causa polêmica. O presidente da Imprensa Oficial 

de São Paulo, Sérgio Kobayashi, determinou que o órgão não imprimisse o  

número da revista intitulado "Esquinas de SP", editada pelos alunos do curso de 

jornalismo da faculdade Cásper Líbero. O motivo foram  as fotos consideradas "de 

mau gosto" pela gráfica. A imagem da capa mostrava dois homens se beijando, 
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um branco e o outro negro. Sobre a foto foram inseridos eletronicamente uma cruz 

e uma estrela-de-davi em forma de brinco. Para Kobayashi, a cena é muito 

polêmica e trará "mais prejuízos do que dividendos à imagem da Imprensa 

Oficial". Para os editores da revista, a decisão de Kobayashi equivale a censura. 

"Só queremos colocar as pessoas para pensar sobre intolerância", disse Carolina 

Cassiano, uma das idealizadoras do projeto. A revista deve ser impressa em outra 

gráfica. [Fonte: Lista Acadêmicos Gays, <aagls@yahoogrupos.com.br> 4-2002] 

 

6. ÓDIO AOS GAYS E OUTRAS MINORIAS NA INTERNET 

Usuários da internet pregam intolerância e ódio contra gays e outras minorias, 

através de opiniões que estão sendo publicadas em alguns sites. Em 

http://www.brasil2000.com.br/meteaboca.php?fpe_codigo=5&pag=16 constava 

“Vamos salvar São Paulo da ''Escória do Mundo''. Não agüentamos mais ver a 

nossa cidade ir pra puta que o pariu por causa do câncer maligno dos nordestinos 

tomando nossos empregos. Vamos exterminar com os filhos das putas dos gays, 

nordestinos, judeus e os traidores do nazismo. Heil Hitler, 88, KKK, White Power, 

Não sou racista, sou higiênico, e quero que São Paulo fique limpa da desgraça da 

humanidade. Lugar de negro, nordestino, homossexual e outras merdas é na 

latrina. Sou paulista e descendente de alemães. São Paulo para os paulistas. Morte 

aos judeus. Nosso país está uma merda é por causa de pobres, macacos, gays e 

nordestinos. Sou radical nos meus pensamento porque quero um país mais limpo.“ 

Em http://forum.ubbi.com.br/topic.asp?topic_id=3252&id_partner=1, entre outras, 

diz-se que „eles pecam por serem ainda bichas“. Em 

http://www.wurst.hpg.ig.com.br/cultura_e_curiosidades/44/index_pri_1.html 

pode-se ler “ISSO MESMO VIADO É PECADOR, VIADAGEM É PECADO, 

POR ISSO: MORTE AOS VIADOS!!!!!!!!!“  

[Fonte: www.brasil2000.com.br/meteaboca.php?  

fpe_codigo=5&pag=16;http://forum.ubbi.com.br/topic.asp? 

topic_id=3252&id_partner=1;www.wurst.hpg.ig.com.br/cultura_e_c 

uriosidades/44/index_pri_1.html] 

 

7. PROGRAMA SUPERPOP HOMOFÓBICO 

Numa tentativa desastrada de supostamente discutir a homossexualidade, o 

Superpop da RedeTV!, apresentado por Luciana Gimenez, acabou revoltando gays 

e lésbicas. A começar pela presença de Jorge Lafond, mais conhecido como Vera 

Verão,  que foi extremamente desrespeitoso com outros convidados do programa e 

com o público. Segundo a convidada Valéria Melki Busin, o produtor do 

programa, Paulo Vieira ― irritado com a má repercussão do episódio ― contatou 

duas participantes para gravar um programa de desagravo à produção do Superpop 

e contra a própria Valéria e Renata, uma outra envolvida no ocorrido. [Fonte: 

Arquivo GGB, denúncia enviada por valerinhamb@uol.com.br] 

 

8. HOMOFOBIA NA TELEVISÃO BRASILEIRA 

Programas de vários estilos e veiculados em emissoras diferentes vêm, 

reiteradamente, discriminando e diminuindo os homossexuais. Na Rede Globo, 

além dos personagens estereotipados das novelas, gays e lésbicas são vítimas das 

piadas de mau gosto no humorístico Casseta e Planeta. Nos reality shows, a coisa 

não é diferente. A participação de Jô Soares no Big Brother Brasil do dia 3-3-2002 

irritou a comunidade GLS. Convidado à casa onde o programa era gravado, o 

apresentador declarou "fiquei sabendo que aqui tem viado". O comentário causou 

http://www.brasil2000.com.br/meteaboca.php?fpe_codigo=5&pag=16
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constrangimento especialmente no participante André, alvo explícito da 

declaração. Na mesma época, na Casa dos Artistas do SBT, o rapper X provocou 

outros participantes com expressões pejorativas homofóbicas. Por fim, não menos 

preconceituoso, o programa Casa dos Desesperados, de Sérgio Malandro, 

mostrou cenas de incitação à homofobia e à violência, como a de um homossexual 

sendo afogado em uma banheira por um outro participante. [Fonte: Correio 

Brasiliense - DF, 5-3-2002, Arquivo GGB, denúncias enviadas por 

maier1975@hotmail.com, e-jovens@yahogroups.com]. 

 

9. CASAL GAY É CENSURADO EM NOVELA DA GLOBO 

Por determinação da Globo, a relação do casal gay da novela Desejos de Mulher 

― escrita por Euclydes Marinho ― deixou de ser evidente. "Eles não serão 

casados, vão morar em casas separadas e não usam mais alianças", explicou 

Otávio Müller, que interpreta Tadeu, um dos personagens gays da trama. Além 

disso, intensificou-se o assédio de Virgínia (Sílvia Pfeiffer) a Ariel, o outro 

homossexual estereotipado interpretado por José Wilker. [Fonte: Jornal de 

Brasília - DF, 23-2-2002] 

 

10. REDE GLOBO CENSURA GAYS EM ESTEREÓTIPO NA NOVELA 

DAS SETE  

Ariel e Tadeu terão de ser apenas bons amigos. No momento em que a sociedade 

brasileira celebra a liberalização dos costumes, com temas como o  

homossexualismo deixando de ser tabu e ganhando a mídia, o casal de homens 

interpretado por José Wilker e Otávio Muller na novela "Desejos de Mulher", da 

Rede Globo, vai ter que refrear seus instintos. A emissora interveio na trama da 

novela das sete, inclusive descartando parte do material já pronto, para amenizar 

as referências ao homossexualismo. Na novela de Euclydes Marinho, que aborda o 

mundo da moda, muitas cenas já gravadas foram suprimidas da edição e os 

personagens, por determinação da direção da emissora, continuam dividindo a 

mesma casa, mas deixam de ser um casal. Ainda como tentativa de "maquiar" o 

romance, nas próximas cenas os personagens vão deixar de usar alianças. Bastante 

decepcionado, ficou o ator José Wilker: "Estou evitando assistir à novela, pois sei 

que muitas das cenas foram mutiladas. Não posso impedir que os autores mudem 

o texto, mas como ator posso manter a composição inicial que fiz para o 

personagem que é um gay sem estereótipo. Quanto ao argumento de que no 

horário das sete tem muito adolescente e isso pode influenciar na formação da 

personalidade deles, provo o contrário através das minhas filhas, de 22 e 17 anos. 

Elas encararam esse personagem com mais naturalidade até do que eu".Na versão 

oficial da Central Globo de Comunicação, estão sendo realizados apenas pequenos 

"alinhavos" para que os personagens que fazem parte do núcleo cômico da história 

sigam o propósito de divertir, sem se aprofundar nas questões sociais. A emissora 

também negou a versão de que tivesse recebido um pedido para desfazer o 

"casamento" da Igreja Católica, fiel opositora do projeto de união  civil (PCR) 

entre pessoas do mesmo sexo. Procurada, a Cúria Metropolitana do Rio de Janeiro 

não quis se pronunciar sobre o assunto. A juíza da Primeira Vara da Infância e 

Adolescência, Luciana Khair, nega que a determinação para a mudança do perfil 

dos personagens tenha partido do Juizado, que na gestão de Siro Darlan ameaçou 

interferir em outras produções da Rede Globo: "Não proibimos nada. Mas lembro 

que as pessoas têm que ter responsabilidade ao mostrar o assunto. Aconselho 

roteiristas e diretores de televisão a consultarem, antes de gravar as cenas, 
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profissionais da área como psicólogos e educadores". "Desejos de mulher" 

substituiu "As filhas da mãe", de Sylvio de Abreu, que foi retirada do ar três 

meses antes do cronograma original. A trama de Sylvio de Abreu quase deixou de 

ir ao ar, tendo a sinopse original vetada pelo órgão classificador de faixa horária, 

ligado à Polícia Federal, por abordar um transexual feito pela atriz Cláudia Raia. 

Mas "Desejos de mulher" também ainda não decolou no ibope. Apesar dos 

cuidados da emissora para não caracterizar a alteração de rumo como censura ao 

autor Alcides Nogueira, um importante diretor da emissora, que preferiu não se 

identificar, faz coro com José Wilker e confirma a intervenção. Para retocar as 

características de rotina homossexual, foram suprimidas algumas cenas típicas da 

vida de casal, como Ariel e Tadeu tomando café da manhã juntos, ou numa 

conversa intimista sentados lado a lado no sofá da sala. Gays sem gestos 

afeminados seria o problema:Para a responsável pelo Núcleo de Estudos da 

Adolescência da UFRJ, a psicóloga Luly Newman, o grande problema da mídia é 

que ela sente-se mais à vontade para retratar personagens com comportamentos 

deturpados do que de forma séria: "É mais fácil para ela mostrar o gay cheio de 

"trejeitos" do que o de forma natural, como em "Desejos de Mulher". Além disso, 

cenas de sexo heterossexuais, como vêm sendo exibidas em todos os horários, são 

mais prejudiciais às crianças do que falar do relacionamento afetivo de dois 

homens". Por incrível que pareça, o primeiro e único beijo entre pessoas do 

mesmo sexo na telinha aconteceu em 1960 no Grande Teatro Tupi, entre as atrizes 

Georgea Gomide e Vida Alves. Protagonista de "O rebu", de 1974, Beth Mendes 

fazia um triângulo amoroso com Ziembisnki e Buza Ferraz: "Isso foi há 26 anos. 

O autor Bráulio Pedroso abordou de forma sutilíssima. Mesmo assim conseguimos 

ir até o fim sem mudar a história. Metade das cenas não iam ao ar e convivíamos 

com o fantasma da novela ser interrompida ou amordaçarem os personagens, 

como estão tentando fazer agora em "Desejos de Mulher". Já com prestígio na 

Rede Globo, Gilberto Braga, em 1981, só conseguiu trazer de volta o tema em 

"Brilhante"(1981), quando a promessa de liberdade de costumes e expressão vinha 

junto com a com a abertura política. Vinha no embalo do verso que voltava às 

paradas de sucesso, "somos todos iguais, braços dados ou não", de Geraldo 

Vandré. Mesmo com os novos tempos, o personagem Inácio Newman teve que 

manter-se reprimido até o penúltimo capítulo, até com casamento de aparência. 

Dênis Carvalho, que fez esse papel, é hoje um dos principais diretores da Rede 

Globo. Ele não quis comentar as mudanças na novela "Desejos de Mulher", porém 

lembra como foi difícil interpretar o personagem: "O Gilberto era muito sutil. 

Eram apenas feitas leves referências, sem nada direto. Mesmo assim a censura 

cortava quase tudo. Por isso poucos espectadores perceberam que se tratava de um 

homossexual".Com a mesma esperança de mudança nos costumes, no mesmo ano 

a veterana Ivany Ribeiro tentou apimentar os temas açucarados de suas novelas 

anteriores em "Os Adolescentes", na TV Bandeirantes. De nada adiantou. Foi 

afastada da história e o personagem vivido por Flávio Guarnieri passou de 

tendências homossexuais para sintomas de esquizofrenia.  Apesar de nunca ter 

passado de simples trocas de olhares, histórias avulsas marcaram "Vale tudo", de 

Gilberto Braga (com Cristina Prochaska e Lala Dehelnzelin) e "Torre de Babel", 

de Sílvio de Abreu ( com Cristiane Torloni e Sílvia Pfeifer). Os casais femininos 

tiveram que ser retirados de forma trágica, na primeira trama por um acidente 

automobilístico e na segunda explodindo junto com um shopping. Mas quando 

mostrados de forma mais caricata, os personagens ganhavam vida longa nas 

histórias. No mesmo horário das sete, a novela Mico Preto exibia Zé Maria 
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(Marcelo Picchi) e Zé Luís (Miguel Falabella), formavam um casal, mas seu 

comportamento era caricaturado. Em "Roda de fogo", de Lauro Cezar Muniz, os 

personagens sadomasoquistas de Cécil Thiré e o mordomo Cláudio Cury não 

enfrentaram grandes problemas, apesar dos exóticos comportamentos. O único 

"final feliz" mostrado na telinha para um casal do mesmo sexo foi em "A Próxima 

Vítima" de Sílvio de Abreu, com os personagens Sandrinho (André Gonçalves) e 

Jefferson (Lui Mendes). Só não terminou bem na vida real. O ator André 

Gonçalves foi agredido por uma gangue de adolescentes no Rio de Janeiro. A atriz 

Zezé Motta, que interpretava a mãe de Jeferson, lembra que recebia manifestações 

de solidariedade da população como se realmente o adolescente fosse filho dela: 

"A grande maioria era a favor, pedia para que a personagem Dona Fátima 

aceitasse o filho, mas embora poucos, os casos de rejeição me chocaram. A mídia 

tem um papel importantíssimo e obrigação de discutir esse assunto, e pode perder 

uma ótima oportunidade de ajudar a quebrar esse tabu através da novela "Desejo 

de Mulher". [Fonte:  http://www.no.com.br/revista/noticia/59063/atual] 

 

11. RÁDIO RIDICULARIZA HOMOSSEXUALIDADE 

Acreditam que na Rádio MIX, no plantão  Casseta e Planeta, apresentaram como 

sendo uma desgraça, o fato de "seu" filho ser homossexual?!  Foi bem assim: 

disseram que  agora existe  uma nova doença chamada “tefoide” - porque te fode...  

e aí  apresentavam os sintomas, inclusive o filho do cara  ser gay, como se fosse 

uma desgraça... [Fonte: e-jovens@yahoogroups.com, 20-3-2002]  

 

12. ARTICULISTA DO MT CHAMA CASO CHICÃO DE “ABERRAÇÃO 

DA NATUREZA” 

“A mídia e a anarquia do homossexualismo:  Celso Marques Araújo 

Virou praga. Nos últimos dias, com a morte da cantora Cássia Eller, que deixou 

um péssimo exemplo para os jovens e a sociedade como um todo, vem a público, 

por diversos órgãos da imprensa, o questionamento jurídico da situação dos gays. 

É lamentável, mesmo porque, embora não endossemos, noticiou-se, que na Arábia 

Saudita, três homossexuais foram degolados, por esta prática doentia, pecaminosa 

e contra os costumes sadios da sociedade e da condição humana. De forma alguma 

concordamos com este tipo de penalidade para este mal que está crescendo pelo 

mundo afora, como se fosse uma peste, quase que, com pretensão, como no 

planeta dos macacos (o macaco mandando, e as pessoas escravas), serem errados 

os heterossexuais e certos os homossexuais. Ora, desde que existe mundo, existe o 

homossexualismo, a ponto da história ter descoberto as ruínas de Sodoma e 

Gomorra, que foram destruídas, nem tanto pela prática homossexual, mas sim 

porquê os poderes constituídos daquela cidade endossaram e aceitaram o 

homossexualismo como normal, e o resultado foi a destruição total, pois é um 

comportamento desregrado, doentio e até desavergonhado, condenado pelas 

Sagradas Escrituras e pelo Alcorão. Ora, o Chicão jamais poderá ficar com a 

mulher, amante da falecida lésbica Cássia Eller, porquanto, juridicamente e 

socialmente, podemos verificar que não existe possibilidade jurídica para tanto, e, 

além do mais, o que se deve ver não é a vontade da criança, mas o bem da criança. 

Considero irresponsável um magistrado que permite a um par de homossexuais 

adotarem uma criança, pois, com certeza, estarão criando um terceiro 

homossexual.   Além do mais, temos a vigiar o Estatuto da Criança e do 

Adolescente, que traça normas adequadas das pessoas que podem obter a guarda 

ou adoção de uma criança, dos quais, não se incluem homossexuais. No lar do avô  

http://www.no.com.br/revista/noticia/59063/atual
http://br.f202.mail.yahoo.com/ym/Compose?To=e-jovens@yahoogroups.com
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o Chicão, com certeza, encontrará a normalidade da vida, o caráter macho e a fibra 

própria de um homem, personalístico no avô, seu sangue, portanto, poderá resultar 

em um jovem com um futuro brilhante, ao invés de uma vida desregrada com uma 

lésbica, que em breve arranjará outra amante, onde com certeza, drogas, bebidas, 

bagunça, falta de instrução espiritual, é o que não existe entre estas pessoas, pois 

são alienadas das normalidades da vida que Deus deixou ao homem. Além do 

mais, a Constituição Federal, apenas aduz, sobre "... união estável entre homem e 

mulher...", pois como carta magna de uma nação, não pode endossar ou prever o 

que atenta contra a natureza.  Quem vai contra a natureza, no caso a convivência 

natural de homem com a mulher para, em primeiro lugar, perpetuar a raça com a 

procriação abençoada, e a felicidade natural oriunda da convivência, o fim é a 

destruição, como é o caso da própria Aids, da camada de ozônio, do clone se 

implementado, que já prevê catástrofe para os seus humanos. Na minha juventude 

era vergonhoso falar-se em homossexuais, hoje porém a mídia está dando 

destaque exagerado para esta aberração da natureza, que pode contaminar mais 

seres humanos inocentes, como é o caso do Chicão. “ [Fonte: A Gazeta, MT, 

Opinião,  10-1-2002] 

 

13. LEITOR ACUSA HOMOSSEXUAIS DE TRANSMITIR AIDS, MG 

Em mensagem enviada pela internet, em resposta a editorial do presidente do 

GGB no Jornal da Manhã (Uberaba/MG), o leitor Handré chamou homossexuais 

de “laia”, acusando-os de serem “os maiores culpados da forma fácil de 

adolescentes ganharem dinheiro sem ter que trabalhar, dinheiro este que sustenta 

vícios em diversos tipos de bebidas, drogas e jogos, e de transmitirem AIDS para 

os adolescentes mineiros sem se preocupar que tais jovens teriam futuro, se tem 

família...”. [Fonte: Jornal da Manhã, 3-4-2002; Arquivo GGB, denúncia de Vasni 

Ferreira, fvasni@hotmail.com, 4-4-2002, Uberaba/MG] 

 

 

14. INTERNAUTAS COMPARAM CASAMENTO DE TRANSEXUAL  A 

BESTIALISMO 

A divulgação do primeiro casamento transexual realizado no Brasil, na cidade do 

Rio de Janeiro, foi alvo de comentários agressivos e jocosos por parte de 

internautas na lista de discussões de notícias do jornal JC Online. Relatou-se: “Eu 

acho legal, daqui algum tempo, eu poderei casar com o Pé de Pano, meu cavalo. 

Num país liberal como o Brasil eu faço o que bem entendo como o meu bichano, 

só falta casar”;  “Nisto sabemos imitar os países de Primeiro Mundo. Quanto ao 

resto estamos torpes demais com nossa decadência...”;  “Mas é só isso que essa 

porcaria de país sabe fazer...casar maricotas!!!!!”. [Fonte: JC Online, 26-2-2002; 

Arquivo GGB, denúncia de Alexandre Barnack, alexbarnack@uol.com.br, 27-2-

2002, Rio de Janeiro/RJ] 

 

15. INCITAÇÃO A CRIMES CONTRA GAYS NA INTERNET 

Comentários feitos no fórum de discussão sobre união entre gays do Portal Terra, 

um dos principais portais brasileiros, humilham homossexuais e fazem apologia à 

violência. Repetem-se frases violentíssimas, como: “Cala a boca, viado, seu único 

direito é de levar porrada na rua e ser odiado por todos, incluindo o papai e a 

mamãe“, “É falta de porrada, todo viado é safado, o negócio é baixar a porrada 

nestes safados”, “No último fim de semana morreram vários membros ligados a 

grupos pederastas. Dá-lhes, Deus, AIDS neles, o Senhor sabe de tudo e por isto 
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está aí em cima comandando tudo. Grande trabalho, Criador, nós aqui na terra 

estamos prontos para ajudar no que for preciso na luta”, “Só matando, bicha não 

presta para nada, devemos eliminá-los da face da terra o mais rápido possível, ou 

ganharão mais espaço a cada dia e nossos filhos e netos pagarão caro. Chumbo 

nestas merdas”, “Eles têm que ser catalogados e tratados, só isto”, e “Viado bom é 

viado morto”. [Fonte: Site Terra, fórum de discussões, 

www.forum.terra.com.br:82/webforum,, 20-2-2002] 

 

16. SITES DA INTERNET PREGAM  AGRESSÃO FÍSICA A 

HOMOSSEXUAIS 

Dois sites da internet divulgam mensagens homofóbicas e defendem a violência 

anti-homossexual: http://cavera.blogspot.com e www.picolinos.blogspot.com, no 

final da página deste último, lê-se esta mensagem: “Mate, Ofenda, Difame e 

Esquarteje um homossexual”. [Fonte: Arquivo GGB, informação enviada pela 

internet, a pedido do denunciante, seu nome foi omitido, por medo de represálias. 

11-7-2002] 

 

17. SITE DA INTERNET IGUALA HOMOSSEXUALIDADE A 

SATANISMO  

Um site brasileiro na internet www.msubliminar.hpg.ig.com.br/disney.html afirma 

que muitas produções do estúdio Disney contêm mensagens subliminares que 

conduzem à violência e estimulam a prática da magia negra. O site também afirma 

que os filmes de Disney fazem apologia da homossexualidade ao apresentar 

personagens supostamente gays mesmo sob a forma de desenho animado.  Ao 

fazer essas afirmações o site  equaliza atos homossexuais com práticas criminosas 

ou moralmente condenáveis. (Fontes: listagls@yahoogrupos.com.br, e 

www.msubliminar.hpg.ig.com.br/disney.html, 15-6-2002) 

 

18. SITE DE PREFEITURA MUNICIPAL DIFAMA GAYS COM PIADAS 

O site da Prefeitura Municipal de Nova Trento, cidade da primeira e venerada 

santa brasileira apresenta na página cor-de-rosa com a fotografia da santa Paulina, 

título que anuncia "Piadas de Bicha" onde seguem insultos aos homossexuais. 

http://www.novatrento.com/, sob Humor, na seção intitulada de “Bicha”. Após 

protesto do GGB e ativistas gays, aos 8-5-2003 este material homofóbico foi 

retirado do ar. [Fonte: Denúncia enviada por pbeppler@riolingo.com 19-5-2002] 

 

19. JOSÉ SERRA E BORIS CASOY: “UMA VERGONHA”!! 

O jornalista Boris Casoy, tido como um dos jornalistas mais respeitados do país, 

demonstrou ser pessimamente informado, quando entrevistou o candidato do 

PSDB à presidência da República, José Serra. Tendo como referência um artigo 

publicado na Folha de São Paulo pelo Presidente do GGB e Prof. Titular de 

Antropologia da UFBa, Luiz Mott,  sob o título  “Os Presidenciáveis e os 

Homossexuais”, Boris Casoy referiu-se depreciativamente a um dos líderes gays  

mais atuantes e conhecido na  defesa dos Direitos Humanos dos homossexuais  

como “um tal de Luiz Mott...”. José Serra por sua vez, confirmou sua posição 

conservadora e reacionária ao  afirmar enfaticamente ser contrário à união civil 

dos homossexuais quando foi entrevistado pelo jornalista em seu programa. 

[Fonte: Arquivo GGB, enviado por Silvia Sousa, 19-10-2002] 

 

http://www.msubliminar.hpg.ig.com.br/disney.html
http://www.msubliminar.hpg.ig.com.br/disney.html


 99 

20. HUMORISTA RIDICULARIZA HOMOSSEXUAIS 

Uma mensagem que circula na Internet relata a presença constante de comentários 

depreciativos sobre os homossexuais em programas de humor das grandes redes 

de televisão brasileira. Dentre eles é dado destaque ao talk-show apresentado por 

Jô Soares na Rede Globo. Em tal programa, diz a autora da mensagem, 

homossexuais são repetidamente ridicularizados, caracterizados como efeminados 

e referidos com palavras chulas. A mensagem aponta a necessidade de se 

combater essa forma de violência contra a população homossexual e pede 

providências às autoridades constituídas. [Fonte: Arquivo do GGB,  

angelaprado@hotmail.com, 15-6-2002] 

 

21. GRUPO GAY “URSOS” SOFREM HOMOFOBIA VIRTUAL 

Denúncia divulgada nas listas GLBT: “ Mais vez um caso gritante de homofobia é 

detectado:  Desta vez indivíduos e instituições representativas de uma faceta, a 

“bear”, (urso) dentro da comunidade GLBT estão sendo vitimas de uma 

homofobia de roupagens virtuais.  A ultima ação homofóbica , que se soma a 

outras ocorridas recentemente,  teve por vitimas diretas: a Crônica Bear e Everton 

Lovelier (um dos fundadores e divulgadores de temas bear e outros ligados à 

comunidade GLBT). Aparentemente o modo de atuação é sempre o mesmo: a 

geração de um e-mail em um servidor usando-se o nome de quem se deseja 

fraudar e postagem de mensagens em outro servidor localizado na Malásia, em 

alguns casos o e-mail fraudado contém modalidades das mais diversas de vírus e 

em outros denúncias sem sentido que são fraudadas e encaminhadas para 

servidores e instituições. A grande novidade do tema fica por conta que 

consultamos em São Paulo o setor especializado em crimes virtuais, e o mesmo 

comentou que: 1 - A Crônica Bear e no caso especificamente PhenixBear somos 

vítimas de tentativa intencional de dano em nossos computadores e de denúncias 

falsas. Mesmo diante da não ocorrência de um dano real, está configurada a 

intenção de crime virtual e mesmo atos de calúnia, fraude. etc. 2 - Rogério 

Munhoz (colunista da Revista G e organizador do BearDance), Everton e Ursinho 

Paulista, entre outros estão sendo , também vitimas  de fraude,  pois em e-mails, 

nos quais se articula atos ilícitos (envio de vírus e fraude) estão sendo postados 

como se fossem de autoria dos mesmos. 3 - Em nossas buscas conseguimos 

chegar até um servidor de e-mail na Malásia, onde as mensagens são postadas, 

que  possui um bloqueio que impediu o prosseguimento até o real criminoso, mas 

de modo informal alguém ligado à delegacia de crimes eletrônicos comentou:  “já 

houve, em um caso ligado a drogas e escravas brancas para prostituição, 

denuncias ligadas a este servidor e conseguimos achar quem mandou”. Eu 

particularmente e no caso a Crônica, pretendemos não mais ficar calados diante de 

tais transgressões nas quais estamos sendo uma das vítimas. Assim atuamos por 

acreditarmos que o silêncio se torna uma conivência a qual permite que surjam 

outras vítimas que possam não possuir os mesmos recursos de proteção e contatos 

que consigam tornar quase que absolutamente ineficientes todos os ataques 

tentados. Acreditamos que é hora de a comunidade GLBT notar que nossos 

direitos e cidadania são plenos e não devemos nos calar nem mesmo diante de atos 

ilícitos de cunho virtual.      Alguns podem questionar se tal homofobia não está 

tendo por origem indivíduos desequilibrados emocionais ou mentalmente dentro 

da própria comunidade , não conseguimos acreditar nisso, pois a intenção de 

tentar destruir expoentes da tribo Bear que faz parte da grande família GLBT não 

daria qualquer vantagem para nenhum membro da própria comunidade. Pelo 

mailto:angelaprado@hotmail.com
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pouco que sabemos de direito, acreditamos que a ação criminosa possa suscitar 

ações de cunho penal e civil. Tendo em vista que temos vítimas que tiveram suas 

identidades virtuais e seus nomes usados fraudulentamente gerando 

constrangimentos e outros inconvenientes. É chegada a hora de a comunidade 

GLBT, combater até estas sutis formas das quais se reveste a homofobia na 

atualidade. PhenixBear [Fonte: Arquivo GGB,25-11-

2002,phenixbear@yahoo.com.br] 

 

22. CARTUNISTA DISCRIMINA GAYS E LÉSBICAS , MG  

Nos dias 1 e 3-12 o jornal O Estado de Minas publicou em seu caderno de cultura 

duas charges do cartunista Sr. Nani alusivas à decoração de Natal de Belo 

Horizonte, onde na primeira menciona que "a decoração de natal, parece 

jabuticaba de boiola", na segunda aparece um casal em que a mulher com roupas 

íntimas e diz "Papai Noel colocou um sapatão em meu sapato". A denúncia nos foi 

apresentada por uma senhora da comunidade em BH, pedindo providências, pois 

se sentiu ultrajada com a charge e com razão, pois foi o mesmo sentimento que 

tivemos ao vê-las. Consideramos ambas as charges de péssimo gosto em que a 

imagem dos homossexuais de Minas é mais uma vez colocada de forma pejorativa 

e como chacota. Protocolamos hoje  junto à redação do jornal um ofício 

solicitando uma retratação por violarem a Constituição federal e a Lei Estadual 

14.170 anti-discriminação. [Fonte: Arquivo do GGB, jpaulo.cunha@uai.com.br] 

 

23. PUBLICIDADE DA VOLKS  OFENDE HOMOSSEXUAIS 

Mensagem divulgada pelo sexólogo Roberto Warken: “Machista e Homofóbica é 

a opinião do Sociólogo sobre a última peça publicitária da empresa! No momento 

em que a indústria automobilística no mundo todo esta tentando se aproximar dos 

gostos dos grupos tidos minoritários, a Volkswagen brasileira pisa feio na bola e 

acaba indo contra alguns de seus próprios "princípios e valores", conforme 

encontra-se no seu site, por exemplo: "Contribuir, com postura de Empresa 

Cidadã para o desenvolvimento das comunidades e países onde atuamos." Três 

lutadores de box, dentre os quais Popó e Eder Jofre são os protagonistas de uma 

campanha de publicidade que está na televisão brasileira. Em tese, eles enfatizam 

que sua promoção, que sua campanha é uma "porrada" nos concorrentes. Eder 

Jofre simula um convite para um confronto e chama seu suposto oponente de 

"maricas". Popó, pergunta se o suposto oponente não é "homem o suficiente" para 

entrar em confronto consigo. A mediocridade da peça publicitária é tanta que a 

própria agência não deve ter se dado conta de ler os princípios da empresa que 

representa.Está na cara que não, senão não teriam feito uma peça tão estúpida, 

machista, homofóbica para não dizer que incita confronto violento, e não o 

diálogo. Em síntese, UMA BOBAGEM. Que Empresa Cidadã é essa? Vou ser 

sincero:  trabalhando com educação e com Direitos Humanos só posso qualificar a 

peça publicitária de "desastre", que em nada contribui para uma sociedade que 

anseia pelo respeito entre seus/ suas cidadãos e cidadãos e por paz. [Fonte: 

Roberto Luiz Warken, Cientista Social e Educador, www.warken.floripa.com.br] 

 

24. HOMOSSEXUAIS SE REÚNEM CONTRA O PRECONCEITO EM 

SÃO PAULO 

Cansados das humilhações a que são submetidos por alguns setores da mídia, 

homossexuais se reúnem para compor e promover um Ato de Repúdio contra 

humilhações e chacotas de programas de televisão como um recente programa no 

mailto:phenixbear@yahoo.com.br


 101 

Superpop, Rede TV!, que resultou em humilhação pública de duas lésbicas e um 

gay em entrevista armada para resultar em baixaria.[Fonte: O Grito, 5-2002, São 

Paulo/SP]. 

 

7. Insulto e preconceito anti-homossexual: 12 casos 
 

1. COMERCIAL DA VOLKSWAGEN OFENDE OS GAYS EM SÃO 

PAULO 

Propaganda do veículo Gol, veiculada pela TV foi retirado do ar por pressão da 

Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo. A propaganda mostrava 

um homem que parecia estar paquerando uma mulher no bar, mas termina a 

conversa pedindo informações sobre o batom que ela estava usando, deixando 

claro que ele é gay. A campanha foi elaborada pela Almap BBDO, terminado com 

o mote: “o Gol nunca te decepciona”, associando homossexualidade a efeminação 

e decepção. [Fonte: Diário de São Paulo, 11-12-02, São Paulo/SP]. 

 

2. HOMOSSEXUAIS COMPARADOS A PEDÓFILOS EM NATAL 

O Jornal de Hoje de Natal publicou uma charge que comparava a luta dos direitos 

dos homossexuais à luta de pedófilos. O texto em forma de piada diz o seguinte:   

“FHC defende a união civil entre os gays. Tem um grupo de pedófilos aí fora 

querendo que defenda também a situação deles”, a charge é assinada por Evaldo. 

[Fonte: O Jornal de Hoje, 14-5-02, Natal/RN]. 

 

3. HOMOSSEXUAIS DISCRIMINADOS EM  MACAPÁ, AP 

Realizou-se em  Macapá a 2
a
  Marcha pela Cidadania e contra toda forma de 

discriminação. Segundo a presidente da associação local,  GHATA,  “nós somos 

hoje bem recebidos em repartições públicas e diversos outros lugares, onde antes 

ouvíamos piadinhas e cochichos”. Sônia Mattos diz que “o homossexual é muito 

suscetível à violência. No Estado vem o correndo uma série de assaltos a  bares 

GLS. Essa ex-professora relata que teve que largar a profissão do magistério por 

causa da discriminação vinda da própria diretora da escola onde trabalhava. A  

diretora dizia que uma professora lésbica poderia incentivar os alunos a se 

tornarem homossexuais. [Fonte: Folha do Amapá, 4-7-02, Macapá/AP]. 

 

 

4. LEITOR É CONTRA UNIÃO HOMOSSEXUAL NO RIO DE JANEIRO 

Sidnei Rodrigues de Pinho declarou  equivocadamente  em carta enviada à coluna 

do leitor do jornal O Globo que a sentença da juíza federal Simone Barbisan, que 

concede pensão aos parceiros de homossexuais entra em choque com as normas 

de direito brasileiro, pois a união entre homossexuais não foi regulamentado pelo 

congresso nacional. Assim diz: “ a juíza usurpou uma prerrogativa do poder 

legislativo, esta decisão da juíza acarretará despesas não previstas no orçamento e 

quem deverá pagar a conta somos nós, contribuintes”.[Fonte: O Globo, 11-1-2002, 

Rio de Janeiro/RJ]. 

 

5. PESQUISA REVELA HOMOFOBIA EM SÃO PAULO    

Foi realizada uma pesquisa denominada “Você é o Juiz”, com  3.206 opiniões. A 

pergunta era: “Eugênia, a viúva de Cássia Eller,  merece ficar com a guarda do 

Chicão? 2.673 (83,37%) votaram a favor. Já 533 (16,63%) foram contra. Um dos 

entrevistados, o padre Jesus Hortal, reitor da PUC/SP acha que Chicão deve ficar 
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com os avós. “Com Eugênia, ele teria ambiente familiar incompleto e de moral 

discutível”. Já o Pastor da igreja Batista em Renovação Espiritual Nova Jerusalém 

acha que a justiça não deve quebrar o convívio entre os dois. [Fonte: O Dia, 10-1-

2002, São Paulo/SP]. 

 

6. PSICANALISTA CONSIDERA  HOMOSSEXUALIDADE DISTÚRBIO, 

SP 

Durante programa na Rádio Mundial FM de São Paulo, o psicanalista Norberto 

Keppe referiu-se à homossexualidade como um distúrbio de sexualidade, cujas 

raízes patológicas se encontrariam na identificação dos meninos com suas mães e 

das meninas com seus pais. Desse modo, o profissional vai contra as resoluções do 

Conselho Federal de Medicina, que, desde 1985, retirou a homossexualidade da 

lista de desvios sexuais e do Conselho Federal de Psicologia, que, desde 1999, 

confirmou a normalidade da orientação homossexual [Fonte: Arquivo GGB, 

denúncia enviada por thewanderer@uol.com.br, 12-02-2002]. 

 

7. MÉDICO CONSIDERA HOMOEROTISMO ANTI-NATURAL, PR 

No dia 23-6-2002, o jornal Gazeta do Povo (PR) trouxe, na coluna Mundo 

Médico, um artigo de autoria de Sebastião Vicente de Castro. Nele, o articulista 

diz querer tratar da questão dos homossexuais do ponto de vista científico. 

Contudo, ele condena o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, apelando 

para a Escritura Sagrada e personagens fictícios como Adão e Eva. Por causa de 

sua homofobia, a argumentação de Sebastião é confusa e, evidentemente, 

conduzida pela manipulação de informações supostamente científicas. O artigo 

traz uma descrição da anatomia dos aparelhos reprodutores masculino e feminino 

e do aparelho digestivo (especialmente o ânus), concluindo com afirmações pouco 

embasadas que "a ligação entre as mulheres consideradas lésbicas, biologicamente 

não desencadeiam conseqüências a não ser constituir uma aberração na natureza". 

Por fim, Sebastião de Castro relaciona ― com base em apenas uma fonte 

científica ― a prática do coito anal com a diminuição da imunidade dos 

envolvidos, o que o leva à apressada conclusão de que "aí está a condenação 

científica de um procedimento esdrúxulo" [Fonte: Gazeta do Povo - PR, 23-6-

2002]. 

 

8. ADVOGADO É CONTRA DIREITOS HOMOSSEXUAIS 

Entrevista concedida ao jornal Tribuna do Direito pelo advogado Jaques de 

Camargo Penteado 

TD: Como participante de cursos de especialização em Direito de Família, como 

viu a decisão do juiz Leonardo Castro Gomes, do 1
o
  Juizado da Infância e 

Juventude do Rio de Janeiro, que concedeu a tutela provisória do filho de Cássia 

Eller para a companheira da artista, Eugênia Vieira Martins? 

Penteado: Abstenho-me de falar sobre o caso concreto em respeito ao "Chicão". 

Mas considero que em situações limites e atípicas como esta não ser razoável 

atribuir a guarda da criança à parceira homossexual só porque era a parceira. 

Faltando o pai e a mãe, a preocupação do juiz deve ser a criança. Para preservá-la 

a guarda deve ser dada à pessoa que estiver em melhores condições de prover o 

seu desenvolvimento e crescimento saudável. Em princípio, alguém que esteja 

vinculada ao mundo das drogas e que tenha uma vivência homossexual 

reconhecida não estaria em condições de bem formá-la. 

mailto:thewanderer@uol.com.br
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TD: No Rio Grande do Sul permitiu-se que homossexuais fossem beneficiários  

dos parceiros com relação a pensões. A legislação brasileira pode vir a mudar? 

Penteado: Nem o Direito Natural e nem a legislação constitucional e 

infraconstitucional brasileira prevêem a união homossexual. Decisões isoladas que 

demonstram como é importante não ter súmulas vinculantes e nem  controle 

externo do Poder Judiciário. Quando aplicamos o Direito dessa forma não temos 

direito nenhum, é o caos jurídico. Essas decisões isoladas jamais significarão que 

dois ou duas pessoas possam encontrar a felicidade e a proteção do Direito a partir 

de uma conduta que é um desvio da natureza das coisas. [Fonte: Tribuna do 

Direito, <123marcos@uol.com.br> 26-12-2002] 

 

9. LEITOR CONSIDERA  UMA TRISTEZA TER PAIS 

HOMOSSEXUAIS,  MG 

Onofre Eustáquio Duarte, auxiliar de pessoal, em uma carta enviada à  coluna dos 

leitores do Jornal O Tempo quando a morte de Cássia Eller trouxe à tona questões 

muito polêmicas como a questão das drogas e do homossexualismo, disse que: 

“...a sociedade não aprova o homossexualismo, acha que agressões físicas e 

verbais são totalmente desumanas, mas o homossexuais deveriam se dar o 

respeito, e como são ridículas suas manifestações em público, a promiscuidade 

entre homossexuais é maior que os heterossexuais. Penso que deve ser 

constrangedor para uma crianças ser criada por um casal homossexual. O deboche, 

as piadinhas na escola, na vizinhança... Quanto à foto que os jornais têm 

mostrado, com Chicão entre Cássia Eller e Eugênia, mais parece que o menino 

tem dois pais e, não, duas mães. E se isso é ser preconceituoso, eu sou, pois seria 

muito triste para mim ter pais homossexuais.” [Fonte: O Tempo, 15-1-2002,  Belo 

Horizonte/MG]. 

 

10. ESCRITOR CONDENA AÇOES AFIRMATIVAS PRO-

HOMOSSEXUAIS, SP 

Artigo do filósofo homofóbico Olavo de Carvalho, Prepotência gay, condena ação 

afirmativa municipal em benefício da comunidade gay de São Paulo. 

“Comentando o plano de d. Stella Goldenstein, secretária municipal do Meio-

Ambiente, de oficializar como área gay o ponto de prostituição masculina no 

Parque Ibirapuera após lindamente remodelado com verbas públicas, o sr. Gilberto 

Dimenstein escreve na Folha de S. Paulo de 11 de julho: “Numa cidade em que os 

homossexuais fazem as maiores manifestações públicas..., eles ainda não 

conseguiram uma área pública onde não se sintam ameaçados ou 

constrangidamente tolerados.”  É a exata inversão da realidade. Quem percorre as 

ruas Vieira de Carvalho e Aurora, o Largo do Arouche e imediações, bem no 

centro da capital, a poucos metros da redação da Folha, verá que quem ali se sente 

ameaçado ou mal tolerado são os não-gays. Lembro-me de ter passado pelo local 

em companhia de uma jovem, negra e de família humilde, moça de elevada 

inteligência e moralidade, que foi minha empregada doméstica e se tornou minha 

aluna. A infeliz, no meio do carnaval ruidoso de machos que se esfregavam 

espalhafatosamente, ficou aterrorizada. Num mundo dominado por aqueles gays, 

gente como ela seria marginalizada e reduzida à mais opressiva infelicidade. E 

essa gente é simplesmente o povo brasileiro, povo esforçado, religioso e sem 

pretensões a uma vida de gratificação sexual permanente, aspiração que está 

subentendida na idéia mesma de um movimento político fundado em preferências 

sexuais. Era esse povo que ali era escandalizado e humilhado. Também não 
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haverá lugar para ele no jardim das delícias de d. Stella Goldenstein. Se um 

heterossexual, mesmo com a desculpa da excitação genésica incontrolável, 

ostentasse em público um décimo do que os gays ali se permitiam em matéria de 

impudência e de mau-gosto, seria imediatamente preso por atentado ao pudor. Não 

há rua ou praça da cidade onde casais de homem e mulher possam se entregar 

livremente ao lúbrico agarra-agarra que ali se impõe como espetáculo obrigatório 

ao transeunte. Muito menos onde possam fazê-lo sob a proteção da autoridade, 

pronta a dar voz de prisão a quem ouse perturbar seus afazeres eróticos. O que D. 

Stella Goldenstein pretende conceder aos gays não é um direito: é um odioso 

privilégio de casta. Não é preciso dizer que tenho horror a qualquer tipo de 

opressão moralista, e a coisa mais óbvia do mundo é que ninguém deve ser 

submetido a constrangimento por conta de preferências sexuais. Porém é 

igualmente óbvio que o movimento gay não reivindica o simples direito de estar 

livre de constrangimentos. Exige o direito de constranger a seu bel-prazer o 

restante da população, por meio de sua conduta marcada por um exibicionismo 

histriônico que brota menos da homossexualidade (a qual não tem por que ser 

menos discreta que qualquer outra afeição erótica) que de uma tática política e 

publicitária calculada para impor pela agressão psicológica novos padrões de 

comportamento e sufocar na camisa-de-força da chantagem emocional, da 

autovitimizaçao fingida, qualquer reação que se esboce contra eles. O primeiro 

movimento a usar dessa tática foi o fascismo. E funcionou. Em poucos anos os 

camisas-pretas, que eram alvo de riso, tornaram-se objeto de respeitoso temor. 

Venceram a discriminação, discriminando o resto do mundo. É o que d. Stella 

pretende ajudar os gays a fazer, financiando a operação com dinheiro público, se 

não for detida por um súbito e improvável acesso de bom-senso. Esse acesso 

poderia ser induzido artificialmente na mente da Sra. secretária pela leitura de 

“Pink Swastika”, de Scott Lively e Kevin Abraham, que mostra as raízes da 

prepotência gay na afinidade e longa parceria histórica entre ideologia 

homossexualista e nazismo. Mas duvido que d. Stella aceite a sugestão de ler esse 

livro. Há coisas que uma pessoa simplesmente não quer saber. Outras pessoas, no 

entanto, querem. Um dos autores do livro, Kevin Abraham, quis saber por que raio 

os ativistas gays, quando não tinham o que responder aos seus argumentos, 

tratavam de sair da encrenca chamando-o de nazista - logo a ele, um judeu 

ortodoxo. Ele quis saber por que eles tinham essa obsessão de nazismo. Foi 

investigar e descobriu. Mas o que ele descobriu talvez seja horrível demais para d. 

Stella. Quanto ao sr. Dimenstein, ele também parece ter sobre este caso aquele 

tipo de opinião formada que se tornou imune aos fatos. De outro modo, como 

poderia ignorar tão solenemente o que se passa numa região central da cidade, 

bem ao lado do seu local de trabalho? [Fonte: Jornal da Tarde, 18-7-2002] 

 

11. GAY É INSULTADO EM PENSIONATO EM SALVADOR 

Wilians Inácio Gonçalves, 33, gay, branco, pesquisador, reside no Bairro de Nazaré 

em  Salvador, denunciou que o namorado da  proprietária do pensionato onde vive, 

Gilmar Araújo, 25 anos, branco, entregador,  vem injuriando-o com o insulto de 

“veado”.  No dia 21/4 ao chegar à residência foi novamente injuriado e agredido. 

[Fonte: Registro de Queixa de Discriminação e Violência Anti-homossexual, Arquivo 

do GGB, 22/04/2002] 
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12. GAY É INSULTADO E AGREDIDO POR SEU VIZINHO EM 

SALVADOR: 

Moisés Veiga Barbosa,  31 anos, gay, cobrador de ônibus, morador no bairro da 

Liberdade em Salvador denunciou ter sido insultado várias vezes por seu vizinho 

Sérgio, e que no último dia  4/5  além de xinga-lo, o agrediu fisicamente. A vítima 

prestou queixa na 2ª DP com depoimento marcado em 28/05/02.(Fonte: Registro de 

Queixa de Discriminação e Violência Anti-homossexual, Arquivo do GGB, 

6/5/2002). 

 

 

8. LESBOFOBIA: 12 casos 
 

1. LÉSBICAS SÃO AGREDIDAS EM CASA NOTURNA DE 

GUARULHOS, SP 

Um grupo de 15 lésbicas se reuniu na Casa Noturna Canecão 2, em São Paulo, 

para comemorar o aniversário da escriturária Patrícia Alves, pois mulheres não 

pagavam para entrar, quando um dos seguranças da casa teria dito que elas não 

eram bem-vindas e gritou:  “Em quem é do babado (homossexual) pode descer o 

cacete!” A professora de matemática e física Sandra Marinete Binoto disse que 

“depois de dizer isso, ele e mais seis homens começaram a nos espancar e nos 

tiraram de lá a socos e pontapés”. Uma das agredidas Márcia da Costa conta que a 

discriminação começou na entrada:  “os seguranças quiseram me obrigar a pagar a 

entrada, e eu tive de mostrar o sutiã para provar que era mulher”. Dentro da casa 

as mulheres não fizeram demonstração de carinho temendo agressão. A agressão 

teria ocorrido três dias após a Secretaria Estadual da Justiça ter regulamentado 

uma lei que prevê multa de até R$ 31,5 mil contra donos de estabelecimentos 

comerciais que discriminarem clientes homossexuais. Amarildo  

Biakin, 39, proprietário da casa noturna Canecão, negou a agressão e que o 

estabelecimento tenha algum tipo de preconceito.  O grupo prestou queixa na 

Delegacia da Mulher, mas até o momento nenhuma providência foi tomada contra 

os agressores.[Fonte: Diário de São Paulo, A Gazeta, 31-8-02, Guarulhos/SP] 

 

2. LÉSBICA É AGREDIDA E IMPEDIDA DE VER OS FILHOS, DF 
Em um apelo que circula pela Internet, uma lésbica narra as dificuldades que vem 

enfrentando para ver os filhos que moram com o seu ex-marido. Embora tenha 

formação universitária, emprego estável e condição financeira sólida, a sua 

orientação sexual parece ser vista como razão suficiente para que lhe seja negado 

o direito concedido pela justiça para ver periodicamente seus filhos. Além disso, 

nas vezes que tentou exercer tal direito, ela foi agredida física e moralmente pelo 

ex-marido, agressão essa estendida a sua companheira que disse serem portadoras 

de uma doença contaminosa (sic)”. [Fonte: Arquivo do GGB, 

gaylawyers@yahoogrupos.com.br, 24-8-2002] 

 

3. LÉSBICA SOFRE PERSEGUIÇÃO DO MARIDO  EM BELO 

HORIZONTE, MG 

A lésbica Roberta M.,  médica residente em Belo Horizonte, separada 

judicialmente há dois anos, passou a ser ameaçada pelo ex-marido. Apesar do 

estímulo ao convívio com o filho, ele disse estar coletando provas da sua vida para 

iniciar um processo para tirar a guarda da criança, por sentir-se “excluído” de seu 

lugar de pai, por ter chegado depois da companheira da ex-mulher para aguardar o 

mailto:gaylawyers@yahoogrupos.com.br
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filho que foi submetido a um procedimento cirúrgico. [Fonte: Arquivo do GGB, 

denuncia enviada por R.M., para a lista gaylawyers@yahoogrupos.com.br, 25-

08-2002] 

 

4. LÉSBICAS SÃO DISCRIMINADAS POR IRMÃO PSICÓLOGO 

Duas mulheres que vivem juntas há 15 anos estão sofrendo perseguição e 

constrangimento do irmão de uma delas, que apesar de tudo é psicólogo. E-mail 

enviado para lista de discussão solicitando ajuda para denúncia ao conselho de 

psicologia. [Fonte: Arquivo do GGB, <anjodemo57@aol.com>] 

 

5. LÉSBICA É DESPEJADA  DE IMÓVEL EM SANTA CATARINA 

O desembargador Carlos Alberto Silveira Lenzi suspendeu a liminar concedida na 

comarca de Joinville, SC,  que determinava a reintegração de posse de um imóvel 

ocupado pela companheira de uma lésbica falecida. A justiça determinou que a 

mulher desocupasse o apartamento, em que morou os últimos sete anos com a 

companheira, em benefício da mãe dela.[Fonte: Diário Catarinense, 26-10-2002, 

Joinville/SC]. 

 

6. JORNALISTA DISCRIMA COMPANHEIRA DE CÁSSIA ELLER 

Mensagem de um internauta de Jaú, SP:   “Não sei como este  e-mail defendendo 

Cássia Eller veio parar aqui, mas abomino  essas coisas todas.  Acho que filho tem 

que ter pai (com "P") e mãe ,(com "M"). Esse negócio de  casar gente do mesmo 

sexo é utopia. Melhor dizendo, é viadice,  sapatãozice, lesbinice, ou o que 

quiserem chamar. É coisa de besta  a enézima potência. As sapatões do Brasil 

perderam a sua ídolo. Que ídolo?  Quem foi a tal para a Música Popular 

Brasileira? Não sejam anônimos. José Henrique TeixeiraRG 5775141, CPF 

770;631558-49, Brasileiro, casado (e bem casado!), jornalista, eleitor, vacinado 

(anti-bichas, anti-sapatões, anti-dengue, anti-aids e o que quiserem mais). [Fonte: 

Arquivo do GGB,  teixeirajau@uol.com.br, 4-1-2002]  

 

7. LÉSBICA ACUSADA DE CORRUPÇAO DE MENORES 

“Me chamo Beatriz  e estou com um problema sério, queria um conselho,uma   

ajuda.Tive um relacionamento afetivo com uma garota de 14 anos e não   sabia 

que ela tinha essa idade por causa do porte físico. O que aconteceu   foi que os 

pais dela me processaram por corrupção de menores e estou   sofrendo muito 

preconceito.Não ha provas de ato sexual entre eu e ela, condição para  caracterizar  

o crime. No depoimento ela disse que ficou comigo por amor. Estou com medo de 

ser julgada e condenada pelo preconceito e não pela   materialidade do crime.” 

[Fonte: Arquivo GGB,, ggb@ggb.org.br, 16-1-2002] 

 

8. CASAL DE LÉSBICAS DISCRIMINADAS EM RESTAURANTE NO 

RIO  

Mensagem divulgada nas listas GLT: “Me chamo Ludmila e tenho 22 anos, 

preciso de uma ajuda sua. O fato foi o seguinte : No último domingo, fui ao 

restaurante "Fork", localizado em uma das ruas mais gays do Rio de Janeiro, Rua 

Teixeira de Mello, 30 - loja A, Ipanema, e um fato muito chato ocorreu. Eu, minha 

namorada e mais duas amigas pedimos alguns drinks, conversamos e ficamos um 

pouco a vontade pelo próprio ambiente que se mostrava aberto a esse tipo de 

comportamento. Nesse dia, contudo, havia no restaurante um ator da Globo, 

acompanhado de um rapaz. Após alguns beijos, muito discretos,  em minha 

mailto:gaylawyers@yahoogrupos.com.br
mailto:teixeirajau@uol.com.br
mailto:ggb@ggb.org.br


 107 

namorada, um garçom se aproximou e disse que “o ambiente recebia 

heterossexuais e que não era permitido aquele tipo de comportamento naquele 

local.” Acatamos a proibição, mas me neguei a ir embora. Passados 5 minutos, 

entraram 6 homossexuais homens e após um dos casais se beijar, constatamos o 

preconceito que acabávamos de sofrer. Concluindo:  nada foi feito contra os 

homens que estavam se beijando, apenas contra duas lésbicas. Nem mesmo a dona 

do restaurante fez qualquer outro comentário. Ficamos conversando em voz alta 

para que a dona do restaurante escutasse que estávamos indignadas, mas não 

passou disso.” [Fonte: Arquivo do GGB,  ggb@ggb.org.br, 22-4-2003] 

 

9. RESTAURANTE DISCRIMINA LÉSBICAS, RJ  

“No dia 3 de janeiro de 2002, estava com um grupo de amigos almoçando no 

restaurante Natural (Rua Barão da Torre, 173  Ipanema) onde a maioria do público 

é formada por gays, e fomos vítimas do tal  preconceito. Nunca havia presenciado 

tal atitude e sinceramente, não soube como agir. Duas amigas minhas que 

namoram há um certo tempo estavam sentadas na mesa, abraçadas, após 

almoçarem, quando um garçom do estabelecimento veio nos comunicar que elas 

não poderiam ficar de "agarramento" naquele local. Alguns minutos depois 

chamei o mesmo garçom e perguntei sobre o que ele se referia a agarramento. A 

definição foi clara: elas não poderiam beijar-se naquele local. Eram normas da 

casa. Novamente perguntei se não podiam beijar-se na bochecha ou na boca e 

novamente ouvi que era proibido elas"se agarrarem". Voltamos a conversar sob os 

olhos insatisfeitos do gerente e do próprio garçom. Não concordando com a 

situação retirei-me do local e ao sair o gerente perguntou-me se tinha alguma 

reclamação a fazer. Refiz a pergunta a ele e para minha surpresa ouvi tal resposta: 

"Nós temos recomendação do dono do restaurante e não permitir que pessoas do 

mesmo sexo beijem-se, pois  clientes tradicionais freqüentam o local e eles podem 

achar feio."  Achar feio? Duas pessoas que tem uma relação afetiva e estão 

dispostas a enfrentar o mundo que já é preconceituoso por natureza, são impedidas 

de beijarem e trocarem gestos afetivos em público, pois "clientes tradicionais" 

podem achar feio e não gostar? Alegando que este é um procedimento normal 

entre os bares e restaurantes daquela área, o mesmo gerente citou o bar Sindicato 

do Chopp da rua Farme de Amoedo (outro bar tradicional no point gay de 

Ipanema), onde os seguranças seriam aconselhados a pedir a clientes gays que 

manifestassem ao seu homossexualismo, a se retirarem do local. Como nunca 

freqüentei o Sindicato do Chopp, não pude confirmar ou desmentir a afirmação do 

gerente  do restaurante Natural, dizendo ainda que a maioria de sua clientela é gay 

e lésbica e aceitam este tipo de situação. Ainda dizendo ser ordens do dono do 

restaurante, beijos e carinhos entres um homem e uma mulher são aceitas, mas 

entre pessoas do mesmo sexo são proibidos. Onde estão as faixas e placas com os 

dizeres: "Proibido atos homossexuais”? Numa tentativa infeliz de "consolar-me", 

o mesmo gerente me perguntou se eu sabia de algum restaurante ou bar que era 

permitida a entrada de cães.  Pois ali era! Diante a impotência da situação a qual 

nunca tinha passado e sem saber como me defender e lutar pelos meus direitos, 

voltei à mesa, me despedindo dos meus amigos (que preferiram abster-se da cena) 

e fui embora. Hoje, dia 4 de janeiro de 2002, estou em casa e sentindo-me mal por 

não  poder ser gay nesta sociedade em que vivemos e ter que passar pela 

"aprovação" de pessoas que não tem capacidade de aceitar diferenças. A única 

maneira que achei de me defender e me sentir aliviado foi escrevendo estas linhas 

que expressam a minha desaprovação e tristeza, ao me sentir humilhado com o 

mailto:ggb@ggb.org.br
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ocorrido. Gostaria de pedir a todos que lessem este texto, parassem um pouco para  

pensar e refletissem o quanto estamos sofrendo diariamente com a abdicação da 

luta pelos direitos dos gays.  Homossexuais não são animais, têm sentimentos e 

antes de tudo são serem humanos capazes de serem felizes, tristes, corruptos, 

maus, bons, pais, amigos, clientes e formadores de opinião. Como estudante de 

publicidade sei que um cliente insatisfeito é um péssimo negócio para uma 

empresa e me sentindo ferido pelos funcionários e, principalmente, pelo dono do 

restaurante Natural, estou disposto a levar ao conhecimento do maior número de 

pessoas o que me aconteceu. Espero que um dia possa andar pelas ruas sem ser 

visto com uma "aberração"  ou algo "tão diferente" que me impeça de demonstrar 

carinho.”[Fonte: Arquivo GGB, S.E. dudarj@openlink.com.br] 

 

10. VEREADORA PODE SER CASSADA POR SER LÉSBICA 

A vereadora Sonia Sampaio (PV), da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, SP,   

ao denunciar suspeita de irregularidades envolvendo  o secretario municipal de 

transportes, foi referida em documento escrito com termos preconceituosos  num 

requerimento em que era pedida sua cassação: "A denunciada é conhecida pelo 

apelido de "Ovo com Perna" e adepta do lesbianismo". Depois de descrever 

historicamente o surgimento do lesbianismo, de demonstrar que por pesquisas 

"pelo menos 5% das mulheres já tiveram algum tipo de experiência lésbica que 

envolvesse orgasmo", que a grande maioria  das lésbicas "é aparentemente 

indistinguível das heterossexuais", o requerimento passa a descrever como uma 

lésbica leva outra ao orgasmo "por cunilíngua, masturbação mútua (às vezes com 

o emprego de acessórios) e Tribadismo, além de várias outras  formas 

complementares de estimulação manual e oral". Só depois de todas estas 

informações, sem qualquer ligação com a questão, com clara intenção pejorativa, 

preconceituosa e inadequadas ao caso, é que os requerentes passam a formalizar o 

pedido de cassação. A expressão Ovo de perna é um apelido que um colunista do 

jornal local  A Semana deu à vereadora. A coluna, não é assinada e apelida todos 

os vereadores para, por textos quase cifrados, contar o que se passa no Legislativo. 

Somando apoio e solidariedade a vereadora Sonia Sampaio, de Mogi das Cruzes, 

o Coletivo de Feministas Lésbicas, através de seu Projeto Felipa de Souza, 

implantado desde 1996/1997, que presta serviço de orientação jurídica gratuita 

para lésbicas vítimas de violência e discriminação, entrou com uma Representação 

no Tribunal de Ética da OAB, contra o advogado que ao redigir o pedido de 

cassação, feriu os Direitos Humanos da vereadora e a ética profissional. Enviamos 

uma carta para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes requerendo que a casa 

repudie a manifestação e ação preconceituosa contida no pedido de cassação da 

vereadora. [Fonte: Coletivo de Feministas Lésbicas <cfl@canbras.net> 12-3-

2002]  

 

11. EMPRESÁRIA LÉSBICA É PERSEGUIDA E AGREDIDA EM 

CUIABÁ, MT 

A proprietária do Bar Espaço Atitude,o único bar GLT de Cuiabá, foi agredida, 

juntamente com sua secretária, por um vizinho homofóbico, sofrendo uma série de 

constrangimentos e prejuízos morais e materiais. Confira a descrição completa deste 

dramático episódio no final deste livro,  Anexo 2, Calvário de uma lésbica em Cuiabá. 
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12. LÉSBICA DISCRIMINADA NO LOCAL DE TRABALHO EM 

SALVADOR 

Maria Jose Mota Costa, branca,  funcionária pública, residente em  Salvador 

denunciou que vem sofrendo discriminação na empresa em que trabalha por ser 

homossexual. Informa que devido a boatos surgidos na empresa, seu superior, José  

Mário Galvão,  a transferiu maldosamente para outro setor onde só trabalham homens,  

local muito distante de sua residência. Ela tentou diversas vezes sua restituição para o 

órgão de origem, mas seu superior sempre dificultou. A vítima já tem um relatório 

manuscrito que pretende  apresentar ao Governador.  [Fonte: Registro de Queixa de 

Discriminação e Violência Anti-homossexual, Arquivo do GGB, 01/03/2002] 

 

 

9. Travestifobia: 14 casos 
 

1. ASSOCIAÇÃO DE TRAVESTIS É INCENDIADA EM BELO 

HORIZONTE, MG 

A sede da Associação de Travestis de Belo Horizonte (ASTRAVE)  foi 

incendiada na madrugada do dia 5-3-2002. Segundo a polícia, o incêndio tem 

grandes possibilidades de ser criminoso. Na ocasião, foram destruídos móveis, 

documentos e panfletos de campanhas contra a AIDS. [Fonte: O Tempo - MG, 6-

3-2002] 

 

2. TRAVESTI É QUEIMADO E TORTURADO EM SANTO ANDRE, SP 

“Um travesti foi torturado e queimado na madrugada desta quinta, em um prédio 

abandonado na avenida Industrial, no bairro Campestre, em Santo André. Ele não 

portava documentos e permanecia inconsciente até o final da tarde, o que impediu 

sua identificação pela polícia. Não há testemunhas do crime. O travesti está 

internado em estado grave no Centro Hospitalar Municipal, com traumatismo 

craniano, cortes na face e queimaduras no rosto e no corpo.  A sessão de tortura 

aconteceu por volta das 3h, segundo o carreteiro C.S.M., 22 anos, que socorreu o 

travesti e chamou a polícia. “Escutei vários gritos dele de madrugada, mas preferi 

ver o que estava acontecendo só agora, de manhã”, disse M.. “Quando cheguei 

aqui (o local onde ocorreu a sessão de tortura), vi que o estado era grave e 

coloquei um cobertor velho por cima dele, antes de chamar a polícia”, afirmou.  O 

carreteiro mora ao lado de uma fábrica abandonada onde vários travestis 

costumam ficar durante o dia e a noite  alguns até moram no local, repleto de lixo 

de todo o tipo. O travesti teve as pernas amarradas, a boca amordaçada e recebeu 

vários golpes com um caibro de madeira, que provocaram cortes pelo rosto e 

traumatismo craniano. Sofreu também uma fratura no ombro e teve o corpo 

queimado com álcool. “Ele só gemia e gritava, não conseguia nem dizer o nome”, 

disse o carreteiro I.F.B., 63 anos. De acordo com outro carreteiro, o crime teria 

sido motivado por uma discussão entre a vítima e outro travesti que faz ponto na 

avenida Industrial. A polícia foi acionada e deslocou um helicóptero para o local. 

Caso a extensão das queimaduras fosse superior a 10% do corpo, seria preciso 

remover o travesti para o Hospital das Clínicas, em São Paulo. Este é o segundo 

episódio desse tipo nesta semana  na última terça-feira, o travesti J.O.D., 18 anos, 

teve a mão atingida por um facão, em uma briga com outro travesti, conhecido 

como Maria.” [Fonte: Diário Grande ABC, 2-5-2003] 

 

3. POLICIAIS ATIRAM EM TRAVESTI NO RIO DE JANEIRO 
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No dia 7-8-2002, A travesti Sindiclei Moreira Gomes, conhecido como Sindi, 30 

anos, foi baleada nas costas pelo sargento da Polícia do Exército, Albertino Silva 

de Souza, 34 anos e por seu irmão, José Pereira de Souza, 38, agente do 

departamento do Sistema Penitenciário. Sindi foi levada para o Hospital Miguel 

Couto, no Leblon, onde teve de se submeter a uma cirurgia. Os acusados foram 

presos por policiais do 23
o
 BPM, e autuados pelo delegado Ivo Raposo, da 13

a
 DP 

(Copacabana), por tentativa de homicídio. Segundo o delegado, outras travestis 

contaram que Albertino e José fizeram um programa com Sindi e se recusaram a 

pagar os R$ 50 combinados. A travesti reclamou e, por isso, teria sido baleada.  

[Fonte: Extra - RJ, 8-08-2002; Jornal do Brasil - RJ, 8-8-2002; O Globo - RJ, 8-

8-2002]. 

 

4. TRAVESTIS SÃO BALEADOS EM CURITIBA 

Dois travestis, Ricardo Nascimento Oliveira, 23 anos e Alfredo Martins, 22 foram 

baleados por dois desconhecidos que apareceram pilotando uma motocicleta, 

sendo socorridos por populares.[Fonte: Tribuna do Paraná, 5-11-2002, 

Curitiba/PR]. 

 

5. TRAVESTIS SÃO AGREDIDOS E MORTOS EM CURITIBA 

O grupo de travestis denuncia a existência de uma gangue especializada em 

agredir travestis, já foram mortos três, todos apresentavam sinais de 

espancamento, a gangue utiliza-se de um homem para atraí-los para lugares 

afastados onde são espancados e torturados.[Fonte: Gazeta do Povo, 13-11-02, 

Maringá/PR]. 

 

6. TRAVESTI LEVA TIRO NA BOCA NO RIO GRANDE DO NORTE 

A travesti “Camila”, Dalton Salustino Pinheiro, 19 anos, sofreu um atentado por 

parte de um desconhecido, sendo baleada no rosto e no ombro por volta das 2h30 

da madrugada onde se prostituía: um carro cinza parou e a travesti se aproximou 

do carro para acertar o valor, o motorista puxou um revolver calibre 38, 

disparando duas vezes e fugindo em seguida. “Tudo foi muito rápido” disse a 

travesti, que foi socorrida por uma viatura policial que estava passando no local. O 

presidente do Grupo Hábeas Corpus Potiguar, Wilson Dantas afirma que  esse 

atentado com a “Camila” está  associado a uma série de ameaças anônimas que ele 

vem recebendo, intimidando-o que se  continuasse defendendo os interesses dos 

homossexuais ele seria morto. A violência contra Camila engrossa a lista de 

agressões contra travestis profissionais do sexo no Rio Grande do Norte. Por conta 

disso, o Grupo Habeas Corpus Potiguar (GHAP) e a secretaria da região nordeste 

da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) reuniram-se, em 

maio, com Luís Eduardo Carneiro, chefe da Casa Civil do Estado. Na pauta da 

reunião, a exigência de mais segurança para os travestis, a cobrança por uma ação 

policial não violenta nos pontos de prostituição e o incentivo à formação 

profissional dos travestis, que pode lhes dar alternativas além do trabalho como 

profissionais do sexo. [Fonte: Jornal de Hoje, 2-2-2002; Diário de Natal, 30-4-

02; Tribuna do Norte, Diário de Natal, 3-5-2002; Natal/RN]  

 

7. AGRESSÃO E SUMIÇO DE TRAVESTI EM UBERLÂNDIA-MG 

O travesti conhecido pelo nome de Dalila foi agredido por um grupo de rapazes 

que teria se irritado com a presença de travestis em uma boate gay na av. João 

Naves de Ávila, no Centro de Uberlândia. Os envolvidos saíram da boate, foram 
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para um lanchinho, onde ocorreu a briga, desfeita com a detenção de quatro 

homens, acusados de espancar os travestis. Os acusados foram liberados porque a 

lei não permite que autores de lesão corporal e outros crimes considerados menos 

graves fiquem presos. Na mesma noite do dia 31 de junho, Dalila e outros dois 

travestis foram pegos por quatro homens, em um Chevette, sendo violentamente 

espancados em lugar ermo. Dalila foi o único que não conseguiu escapar e 

encontra-se desaparecido. A denúncia de desaparecimento foi feita pelo travesti 

Vilmar Rodrigues Cardoso, conhecido como Pâmela Volpi,  que esteve no Fórum 

acompanhado de cerca de dez pessoas, para relatar o ocorrido e pedir providências 

ao promotor de Justiça, Breno Linhares Lintz. Este pediu à Polícia Civil a 

instauração de um inquérito policial para apurar o desaparecimento do travesti 

Dalila. Seus colegas temem que ele tenha sido morto e o corpo esteja em algum 

lugar. Um dos travestis espancados, conhecido no meio como Katlen, havia sido 

dado também como desaparecido, mas mesmo machucado, conseguiu chegar em 

casa. Ele foi deixado pelos agressores às margens da BR-050, na saída para 

Uberaba. Pâmela suspeita que pelo menos um dos rapazes que estava no 

lanchinho, identificado como Régis, pode estar envolvido. A presença de travestis 

na av. João Naves de Ávila é motivo de polêmica há vários anos. Moradores do 

lugar fizeram diversos abaixo-assinados pedindo a saída deles da via pública, 

alegando que importunam as pessoas, desfilam pelo logradouro em trajes 

impróprios e promovem muita algazarra. Medidas são tomadas para retirá-los, 

mas sempre voltam. Nos últimos cinco anos, seis travestis e homossexuais foram 

assassinados em Uberlândia. O último caso ocorreu em novembro de 2001. 

[Fonte: policia@netsabe.com.br, 21-7-2002]  

 

8. TRAVESTI SOFRE ATENTADO EM SÃO JOSE DO RIO PRETO 

No dia 11-1-2002, o travesti Marcelo de Souza Monteiro, 25 anos, foi vítima de 

uma tentativa de homicídio. Monteiro fazia ponto no centro de Rio Preto, quando 

dois estranhos se aproximaram dele e atiraram. Dos três tiros deferidos, somente 

um atingiu a vítima, que foi socorrida pela Unidade de Resgate do Corpo de 

Bombeiros e levada para a Santa Casa. No dia seguinte à agressão, os médicos 

aguardavam resultados de exames para saber se Monteiro precisaria ser operado. 

[Fonte: Diário da Região,  S. J. do Rio Preto, SP, 12-1-2002] 

 

9. TRAVESTIS SÃO ATERRORIZADOS POR ASSALTANTE  NO 

PARANÁ 

Policiais prendem Cláudio José de Aragão, 30 anos, que assaltava as travestis e ao 

roubar a vítima, o assaltante dizia que era o capeta em pessoa, o preso portava 

uma pistola de brinquedo, uma pedra de crack e um cachimbo.[Fonte: Jornal do 

Estado, 9-10-02, Curitiba/PR]. 

 

10. TRAVESTIS MENORES SÃO EXPULSOS DE CASA EM MANAUS 

Segundo Rebeca Saint Laurent, representante da Associação de Gays, Lésbicas e 

Travestis do Amazonas, pelo menos 70% dos travestis que se prostituem nas 

esquinas tem menos de 18 anos: “o problema acontece pela falta de apoio familiar, 

os responsáveis expulsam o menino de casa quando descobrem sua 

homossexualidade, e ao chegar as ruas  acabam se prostituindo.”[Fonte: Folha de 

São Paulo, 29-4-02, Manaus/AM]. 
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11. TRAVESTIS SÃO VIGIADOS POR MORADORES EM SÃO 

VICENTE, SP 

Moradores do bairro Boa Vista em São Vicente, SP,  estão colocando em alguns 

pontos do bairro câmeras de vídeo para inibir a ação das travestis, isso devido à 

denuncias de que muitos profissionais do sexo usam trajes mínimos, criando 

situações constrangedoras aos moradores locais. Acusam também às  travestis de 

utilizar imóveis abandonados para fazer programas e que não são raros os casos de 

brigas e tiroteios durante a madrugada, atraindo  traficantes, assaltantes e usuários 

de drogas.[Fonte: A Tribuna, 25-4-02, Santos/SP]. 

 

12. TRAVESTIS OBRIGADAS A USAR GRAVATA 

Mensagem divulgada na internet pelo Grupo Dignidade de Curitiba:  “O Projeto 

Balcão  de Direitos do grupo Dignidade  tem recebido reclamações de travestis 

que   vão tirar a suas carteiras de identidades e são constrangidos por estarem 

vestidos com roupas femininas. Ocorre que no    Paraná, os homens têm que tirar 

foto de terno e gravata,  e como as  travestis têm nome masculino na identidade, 

os funcionários têm exigido o uso de terno e gravata. O Grupo Dignidade oficiou 

ao secretário de segurança pública para sanar esse constrangimento.  [Fonte: 

Grupo Dignidade, gaylawyers@yahoogrupos.com.br, 11-4-2002] 

 

13. TRANSEXUAIS ACUSAM  BOATE GAY DE DISCRIMINAÇÃO EM 

SÃO PAULO 

A transexual Stéfani Cruz (stefani11@bol.com.br) relata sua indignação referente 

à discriminação sofrida por ela e sua amiga Ana Paula Botelho, também 

transexual, no dia 27-7-2002 na boate “New Wave”, situada na Rua da 

Consolação, 2934, em São Paulo, ao lado da “Pizzaria 1900”, de que também foi 

vítima sua amiga. Após receberem de duas drag-queens que trabalhavam para a 

danceteria dois convites-cortesias, foram ao tal lugar e chegando lá ouviram o 

seguinte, de uma moça conhecida pelo nome de Elaine: “Olha gente tá rolando um 

texto (gíria que Stéfani Cruz não conseguiu entender) e infelizmente eu não posso 

fazer nada. O preço para vocês é de R$ 40,00 de entrada e R$20,00 de 

consumação”. Segundo Stéfani, que frequentava a casa há dois anos, a entrada 

para mulheres era gratuita até uma hora da manhã e homem teria que pagar R$ 

5,00 de entrada e R$10,00 de consumação, considerando assim o preço abusivo e 

discriminatório, sentindo-se humilhadas, por serem discriminadas num bairro 

freqüentado por gays, sendo os funcionários da casa alguns gays e outros drag- 

queens. O DJ Mauro Borges é tido como o dono da boate. [Fonte: 

pavuna.terra.com.br, 29-7-2002.] 

 

14. TRANSEXUAL  DENUNCIA DISCRIMINAÇÃO EM BOATE EM SÃO 

PAULO 

"Em abril , fui com alguns amigos na danceteria GLS Danger Dance Club, no 

centro. Para minha indignação, fui tirada da fila da entrada por uma drag-queen 

que trabalha na danceteria. Segundo a funcionária, eu teria de pagar R$ 50,00 para 

entrar na casa porque sou transexual. Ela disse também que como sou uma pessoa 

conhecida poderia pagar R$ 25,00, mas só de entrada, sem consumação. 

Humilhada, desisti de entrar no local. O pior é que no convite distribuído pela 

danceteria não havia nenhum aviso de que travestis e transexuais pagariam mais 

caro para entrar. Danielle di Biagio, Modelo, Capital-SP”. O dono da boate 

mailto:stefani11@bol.com.br
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comprometeu-se a averiguar a denúncia.  [Fonte: Arquivo GGB, 

http://www.maite.n3.net]  
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III. RELAÇÃO NOMINAL DOS HOMOSSEXUAIS 

ASSASSINADOS NO  BRASIL EM  2002 
37

 
 

Janeiro: 8 
1. (SP) – 12/1/2002 – MARINALDO B.J, “Sheila”, travesti, morta com quatro tiros 

pelas costa, na Rua Uruguaiana em Campinas/SP; assassino desconhecido.(Fonte: 

Correio Popular/SP).   

2. (SP) – 15/1/2002 –  MÁRCIA, travesti, morta com sete facadas, encontrada 

enrolada com cobertores  no seu apartamento, na Rua Quirino de Lima, na região 

Central de São Bernardo; assassino desconhecido. (Fonte: Diário do Grande 

ABC/SP). 

3. (AM) – 18/01/2002 – ANTÔNIO PAULO CARNEIRO FONSECA, 43, 

“Paulete”, homossexual, cabeleireiro, morto na madrugada de quinta-feira, com 

golpes de pauladas e facadas, dentro da sua residência no Bairro Santa Luzia, em 

Manaus, zona sul da cidade; o crime foi seguido de latrocínio; assassinos dois 

homens desconhecidos que deixaram um aviso no espelho do quarto do 

cabeleireiro: “Vingança: Patrick da Compensa”; o Delegado Mário César acredita 

que o aviso foi um desafio à policia. (Fonte: Internet Agencia Folha/AM). 

4. (BA) – 24/1/2002 – CID DE OLIVEIRA MOREIRA, 21, “Gleice”, negra, 

travesti, profissional do sexo, morta com 3 tiros na noite de sexta-feira, na sua 

residência, encontrada no quarto,  numa transversal da Rua Itororó, no Bairro Rua 

Nova, em Feira de Santana/BA; assassinos dois homens conhecidos por  “Gringo” 

e   “Neném”. (Fonte: Tribuna Feirense/BA; A Tarde/BA). 

5. (PE) – 24/1/2002 – CARLOS ALBERTO GUEDES E SILVA, 59, homossexual, 

microempresário, morto a golpes de faca, seguido de latrocínio, em sua residência 

no Bairro Novo, em Olinda; assassino desconhecido. (Fonte: Folha de 

Pernambuco/PE).  

6. (CE) – 28/1/2002 – LOURIVAL ABRANTES DA SILVA JUNIOR, 32, 

homossexual, médico, asfixiado com fio de carregador de celular, na última quinta 

feira;  depois de várias buscas foi encontrado o corpo em uma cova rasa de onde 

exalava mal cheiro a 15km de Banabuiú, Ceará;  assassinos Rodrigues Silveira, 18 

e o menor F.AM.P, 16. (Fonte: Diário do Nordeste/CE). 

7. (AM) – 28/1/2002 – LUÍS DA CONCEIÇÃO DE SOUZA PINTO, 72, Little Box, 

homossexual, jornalista, esfaqueado no crânio, na sua residência, Manaus/AM; 

assassino Ricardo Augusto Abranches. (Fonte: A Criticar/ AM) 

8. (AM) – 29/1/2002 – JANDERSON ABREU FONSECA, 22, estudante, 

homossexual,  morto com 5 facadas, por volta de 1h da segunda feira, no beco 

União na Rua 40-B, Mutirão Amazonino Mendes, Zona Norte, Manaus/AM; 

assassino seu caso Alfiris Gomes de Almeida, 22, auxiliar de serviços gerais,  

preso em flagrante. (Fonte: A Criticar/ AM). 

 

Fevereiro: 9 
9. (RS) – 1/2/2002 – PAULO RUDINEI BERHARD CELARO, 35, homossexual, 

cabeleireiro, morto com sinais de estrangulamento, na Estética Rua Monsenhor 

Veras, bairro Santana em Porto Alegre/RS; assassino desconhecidos. (Fonte: Zero 

Hora/RS). 

                                            
37

 A data se refere à publicação no jornal ou ao dia do assassinato, em se tratando de 

outras fontes.  
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10. (RJ) – 4/2/2002 – SAMARA, travesti, morta por asfixia e esfaqueada  em sua 

residência à Rua Riachuelo no Centro do Rio/RJ; o corpo estava em estado de 

decomposição; assassino: um jovem moreno, garoto de programa;  a queixa está 

registrada na 5
a
 DP do Rio. (Fonte: Associação Triângulo Rosa, Arquivo do 

GGB).       

11. (PE) – 5/2/2002 – SEVERINO RAMOS DE SOUZA, 38, homossexual, 

cabeleireiro, morto com 14 facadas,  no final de semana em seu salão  localizado 

na Rua Visconde de Goiana, 209, na Ilha do Leite, Boa Vista, Recife; assassino 

desconhecido . (Fonte: Folha de Pernambuco).  

12. (RJ) – 15/2/2002 – RONALDO JOSIAS DE SOUSA, 33, homossexual, pedreiro, 

morto nesta quarta-feira na delegacia de Cabo Frio/RJ, por seus companheiros de 

cela. (Fonte: A Tarde/ BA;  Folha de São Paulo/ SP). 

13. (MG) – 17/2/2002 – JOSÉ REINALDO AREZZO E SILVA, 41, padre,  

estrangulado, encontrado com as mãos amarradas para trás, caído do lado de fora 

da caminhonete que dirigia, em uma estrada vicinal próximo Conceição do Rio 

Verde/MG; assassino Carlos Eduardo de Almeida, 20, confessou o crime alegando 

assédio sexual, o qual  ao tentar ser agarrado pelo religioso, entrou  em luta 

corporal, imobilizando e estrangulando o frade. (Fonte: Hoje em Dia/MG). 

14.  (RS) – 19/2/2002 – ÍTALO FAUSTO BITTENCOUT,65, homossexual, pai de 

santo, morto a facada em sua casa, na cidade de Montenegro/RS; o crime teria 

ocorrido na madrugada de segunda para terça-feira, não havia indícios de roubo, 

assassino desconhecido.(Fonte: Nuances/RS, Arquivo do GGB).  

15. (GO) -   2/2002 –  NEVES FRANCISCO LOPES, 32, “Brunela”, empresário, 

homossexual, foi encontrado degolado no piso inferior de seu luxuoso 

apartamento no Edf. Friburgo, Rua 20, nº 238, Centro de  Goiânia/GO; assassino 

desconhecido; o delegado Lanivaldo José Mendes, que investiga o assassinato não 

descarta a hipótese de latrocínio, foram roubados US$ 2 mil. (Fonte: Diário da 

Manhã/GO). 

16. (GO) -   2/2002 – LUIZ JUNIOR LOPES FERNANDES, 22, homossexual, 

encontrado  morto em sua cama com uma facada no pescoço, por volta 20h30, no 

mesmo apartamento do empresário anterior, no  Edf. Friburgo, na Rua 20, nº 238, 

Centro Goiana/GO; assassino desconhecido. (Fonte: Diário da Manhã/GO). 

17. (PR) – 21/2/2002 – ADEMIR XAVIER DA COSTA, 44, detento, teve a cabeça 

esmagada por um paralelepípedo, por volta 11hs, no banheiro da Penitenciária 

Central do Estado, Piraquara/PR; assassino Rosinaldo de Oliveira, 22, confessou o 

crime alegando que foi assediado sexualmente pela vítima.(Fonte: Tribuna do 

Paraná/ PR).  

 

Março: 11 
18. (RS) – 2/3/2002 – ARI LUÍS ARENHARDT, 33, cabeleireiro, homossexual, foi 

encontrado agonizando com ferimentos na cabeça, além de ter sofrido  agressões 

desferidas com objeto ainda desconhecido; tinha se envolvido numa luta, dentro 

do próprio salão de beleza, na Rodoviária de Lageado, no Vale do Tarquari/RS; a 

vitima morreu enquanto era atendida no Hospital Bruno Bron; assassino um rapaz 

loiro que estava hospedado, havia três dias no salão;  os investigadores trabalham 

com hipótese de latrocínio, por terem desaparecido da sala o aparelho de 

videocassete, o celular e a carteira do cabeleireiro. (Fonte: Zero Hora/RS). 

19. (AM) – 2/3/2002 – HUDSON DOS REIS OLIVEIRA, 19, “Diana”, travesti, 

profissional do sexo, morta com 4 facadas, por volta das 7h, sexta feira, em sua 

residência no Beco Leopoldo Neves, no Bairro Santa Luzia, Zona Sul de 
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Manaus/AM; assassina A.N.S., 17, “Sheila”, travesti, profissional do sexo. (Fonte: 

A Crítica/AM).    

20. (MG) – 2/3/2002 – IGOR LACERDA XAVIER, 29, coreógrafo e bailarino, 

homossexual, morto com quarto tiros, na madrugada de sexta-feira, em Montes 

Claros, no Norte de Minas Gerais, na casa do assassino Ricardo Athayde  

Vasconcelos, 47, fazendeiro e zootécnico, o qual disse tê-lo matado porque ”Não 

suporto homossexual!” O réu continua solto apesar de ter sido declarada ordem de 

prisão. (Fonte: O Estado de Minas Gerais/MG). 

21. (PR) – 7/3/2002 – LEONIR ALVES CORDEIRO, 37, homossexual, professor de 

educação física, morto em sua casa com 10 facadas na cabeça e nos braços, por 

volta 23hs na terça-feira, na Rua Dr.Décio Dossi, Jardim Paranaense, Alto 

Boqueirão/PR; assassino suspeito Paulo Sérgio João, 37; a policia ainda não sabe 

o motivo do assassinato.(Fonte: Tribuna do Paraná/PR). 

22. (PI) – 7/3/2002 – EXPEDIDO FRANCISCO DA SILVA, 62, homossexual, 

carvoeiro,  morto com pauladas e pedradas na cabeça, em Terezinha/PI; assassino 

desconhecido.( Fonte: Grupo Homossexual Babilônia/PI, Arquivo do GGB).   

23. (SP) – 8/3/2002 – ADI FERREIRA DA SILVA, 37, travesti, cabeleireira,  

seqüestrada e morta com 3 tiros, o corpo foi encontrado em Miracatu, chegando 

no local os seqüestradores iniciaram a negociação do regaste, o valor começou 

alto e a baixou para R$ 3.000,00, a vítima disse que não tinha o dinheiro; 

assassinos José da Silva e um adolescente L.S.N, 17. (Fonte: Folha de S. 

Paulo/SP). 

24. (MG) -16/3/2002 – EDGAR TAVARES FERNANDES, 41, pizzaiolo, 

apresentador de TV regional, morto com 5 tiros , no sábado, nas proximidades do 

residencial Copacabana, na rodovia que liga a Uberaba/MG, assassino David 

Jardel Silva , 19, cantor; o crime foi seguido de latrocínio.(Fonte: Edição de 

Domingo) 

25. (PI) – 19/3/2002 – DENILSON KEISON DOS SANTOS, 24, travesti, morta por 

estrangulamento em Teresina/PI; assassino desconhecido (Fonte: Grupo 

Homossexual Babilônia, Arquivo do GGB ). 

26. (MT) – 19/3/2002 – JOÃO LUIZ BORGES DA SILVA, 37, cabeleireiro, 

homossexual, morto com vários golpes de facadas, crime seguindo de latrocínio, 

na sua residência Rua Cascais, nº35, Residencial Botafogo, no domingo por volta 

12h, Campo Grande, MT; assassinos Luís Santos de Matos, 21, “Junior”, e Márcio 

Aurélio Nascimento, 32, garotos de programa. (Fonte: PH Policia e Arquivo do 

GGB).   

27. (BA) – 27/3/2002 – HELENA SANTOS DA SILVA, 17, “Negão”, lésbica, 

assassinada a cacetada, no domingo, em Miguel Calmon/BA; assassinos Iranilton 

de Carvalho Souza, “Iran”, e Josimar Mendes dos Santos,“ Mazão”. (Fonte: 

Correio da Bahia). 

28. (BA) – 30/3/2002 – EDIVANDO SANTOS DE JESUS, 22, cabeleireiro, 

homossexual, morto na madrugada de quinta-feira com três tiros nas costas e três 

na nuca, em um matagal na Estrada Velha de Periperi, Salvador/BA; assassinos 

dois homens que invadiram a casa da vítima no Condomínio Lagoa da Paixão, em 

Fazenda Coutos, e o retiraram a força, colocando-o num veículo ignorado. (Fonte: 

Correio da Bahia). 

 

Abril: 11      
29. (AL) – 4/4/2002 – JOSÉ MÁRCIO SANTOS ALMEIDA, 33, homossexual,  

militante do Grupo Gay de Alagoas, foi atacado na terça-feira a noite a pedradas no 
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centro da cidade de Maribondo, município alagoano a 80Km de Maceió/Al, além 

de apedrejado, foi espancado com pedaços de pau e  amarrado a uma moto e 

arrastado pela cidade”; segundo o Delegado Ailton Cavalcante, os assassinos 

foram dois menores e um adulto que fazem parte de um grupo  composto de dez 

pessoas. (Fonte: Folha de São Paulo; Diário de Pernambuco; O Globo; Estado de 

São Paulo). 

30. (PR) – 8/4/2002 - TRAVESTI IDENTIDADE DESCONHECIDA, 25, 

profissional do sexo, morta com duas facadas, por volta das 5h30 de sábado, na 

Rua Guilherme Boni, Cristo Rei/PR ; assassino desconhecido.(Fonte: Tribuna do 

Paraná/PR) 

31. (PA) – 10/4/2002 – ROBSON LEOPOLDINO DE OLIVEIRA, assessor de 

marketing, homossexual, morto pela manhã de terça-feira com dois tiros, em 

Gramame/PA; o crime foi seguido de latrocínio; assassinos Magno Michel da 

Silva, 20 e Carlos Eduardo Oliveira dos Santos, 20, foram presos no Posto da 

Policia Rodoviária Federal de Café do Vento, (Fonte: Jornal da Paraíba/PA). 

32.  (SP) – 19/4/2002 – VANESSA, travesti, profissional do sexo, morreu com uma 

facada, por volta das 4hs30 de quinta-feira, em uma casa que é freqüentada por 

diversas travestis, na Rua Luzitana em Campinas/SP; segundo policiais o assassino 

poderia ser uma outra travesti. (Fonte: Correio Popular/SP) 

33. (GO) – 21/4/2002 – LÁZARO DUARTE DE MESQUISTA, Lazinho da 

Rodoviária, 59,  professor, homossexual, morto ontem de madrugada com 42 

facadas; foi encontrado amordaçado e enforcado no banheiro da sua própria casa, 

no Bairro São João, em Catalão/GO; de acordo com a polícia, o crime teria sido 

praticado por duas ou três pessoas, que usaram 3 facas.(Fonte: Jornal O Popular). 

34. (MG) – 21/4/2002 – JOAQUIM FRANCISCO DE PAULA  FERNANDES, 65, 

advogado, homossexual, foi estrangulado e teve ferimentos na cabeça e rosto,  

encontrado morto, na manhã de sábado, nu , no banco traseiro de seu carro um 

Pálio azul placa GUX-4464, de Betim, estacionado em frente ao número 554, na 

Rua Tomé de Souza, Savassi, Região Sul de Belo Horizonte/MG; acredita-se que o 

crime tenha sido cometido na suite do Motel Las Vegas;  assassinos dois garotos de 

programas.(Fonte: Hoje em Dia/MG; O Estado de São Paulo/SP; Jornal de 

Brasília/DF; Jornal da Tarde/SP). 

35. (SP) – 25/4/2002 – TRAVESTI IDENTIDADE DESCONHECIDA, profissional 

do sexo, executada com 4 tiros, por volta 4h, nas imediações do Bosque dos 

Jequitibás, na região Leste de Campinas/SP; assassino um grupo de quatro pessoas 

que ocupavam um Gol branco de onde atiraram contra a travesti. (Fonte: Correio 

Popular/SP, Arquivo do GGB). 

36. (PE) – 29/4/2002 – JANÍLSON DA SILVA, 25, homossexual, desempregado, 

sofreu agressões físicas e caiu batendo a cabeça na quina da calçada morrendo na 

hora, no Beco da Gaiola, em Rio Doce, Olinda/PE; o delegado Almir Cosário disse 

conhecer o assassino, e para não prejudicar ao investigações,  apenas afirmou que o 

suspeito é conhecido por Júnior. (Fonte: Jornal do Commercio/PE,. 

37. (GO) - 4/2002 - EDVALDO ARAÚJO, 53, empresário, foi encontrado com as 

mãos e pés amarrados e um enorme  corte na garganta, em sua casa na Rua 26-A 

no setor Aeroporto em Goiana/GO, na madrugada de sábado;  o crime foi seguido 

de latrocínio;  assassinos três homens desconhecidos. (Fonte: On-line, Arquivo do 

GGB). 

38. (GO) - 4/2002 - HOMOSSEXUAL IDENTIDADE DESCONHECIDA, 25, 

moreno, foi encontrado na mesma residência que o empresário anterior, com as 

mãos e pés amarrados e um enorme  corte na garganta assassinado em uma casa na 
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Rua 26-A no setor Aeroporto em Goiana/GO, na madrugada de sábado, assassinos 

três homens desconhecidos que mataram a ambos os homossexuais. (Fonte: On-

line, Arquivo do GGB). 

39. (PR) - /4/202 – JOÃO BATISTA PADILHA CLAUDINO,39, “Marquinho”, 

homossexual, morto com um tiro, na Penitenciaria PCE, Curitiba-PR; assassino 

desconhecido (Fonte: Tribuna do Paraná) 

 

Maio: 13        
40. (RN) – 1/5/2002 – ALDALTON SALUSTIANO, 19, “Camila”, travesti, 

profissional do sexo, morta com um tiro na boca, Av. Engenheiro Roberto Freire 

Natal/RN; assassino desconhecido. (Fonte: Arquivo do GGB) 

41. (PR) - 6/5/2002 -TRAVESTI IDENTIDADE DESCONHECIDA (1), executada 

com  tiro de revólver na madrugada de domingo, por volta das 4h, em um barraco 

da Favela de Taipas, na zona oeste, assassino desconhecido. (Fonte: Instituto 

Paranaense 28 de Junho/ http://www.maitê.n3.net). 

42. (PR) - 6/5/2002  - TRAVESTI IDENTIDADE DESCONHECIDA (2), morta com  

um  tiro na madrugada de domingo, por volta das 4h, em um barraco da Favela de 

Taipas, na zona oeste, assassino desconhecido; o  Grupo de Operações Especiais 

está investigando o caso. (Fonte: Instituto Paranaense 28 de 

Junho/www.maitê.n3.net). 

43. (SP) – 6/5/2002 – MATEUS LIONARDO DA SILVA, 19, homossexual, atirado 

da janela do 9° andar, do Edifício “Treme-Treme”, na Rua Paim em São Paulo, na 

segunda  feira, por volta das 9h30; um policial da 4
a
 DP ouviu os gritos do rapaz 

durante a queda; assassino Renato José de Jesus, 32, travesti. (Fonte: Jornal da 

Trade/SP).   

44. (BA) – 7/5/2002 – DAMIÃO, 35, homossexual, morto por asfixia, a cabeça estava  

presa na quina da cama,  crime seguido de latrocínio, em sua casa, Largo da Palma 

em Salvador/BA; assassino desconhecido. (Fonte: Arquivo do GGB).  

45. (RN) – 13/5/2002 – JOÃO MARIA, homossexual, morto com facada na altura do 

tórax, na madrugada de segunda-feira dia 13, no loteamento João Paulo II, em 

Natal, Rio Grande do Norte; assassino o adolescente Alexandre, que foi 

encaminhado para CEDUC.(Fonte: Patrulha Policia/RN, Arquivo do GGB).    

46. (BA) – 14/5/2002 – FAUZI MARON NASCIMENTO, 39, homossexual, artista 

plástico, morto com um tiro nas costas, no interior do Edifício Túlio, no Parque 

Júlio César, Bairro da Pituba em Salvador/BA; assassino Carlos Márcio. (Fonte: 

Correio da Bahia). 

47. (SC) – 14/5/2002 – MARCELO ANDERSON PAIN, 20, “Valéria”, profissional 

do sexo, travesti, foi morta a facadas, por volta das 23h30  de domingo, na 

localidade de Santiago, na proximidades da BR-101, em Laguna/SC; assassino 

Luís Vanderlei Souza, 61, caminhoneiro. (Fonte: A Notícia/SC).   

48. (BA) – 19/5/2002 – VICENTE DE JESUS SANTOS, 46, homossexual, advogado, 

assassinado a golpes de faca na noite de ontem, no interior do seu apartamento 

203, Bloco 18, Condomínio Bosque  Imperial, São Rafael/BA; assassino: um 

adolescente de 17 anos que se encontra detido à disposição da Promotoria da 

Infância e Juventude. (Fonte: Jornal A Tarde). 

49. (SP) 19/5/2002 – TRAVESTI IDENTIDADE DESCONHECIDA, morta a 

pauladas na cabeça,  teve o corpo queimado, na quinta-feira por volta das 8h, 

encontrada nos escombros de uma empresa em Santo André/SP; assassina Fátima 

Aparecida Varella Bazon, 42, catadora de entulho, encontra-se  foragida. (Fonte: 

Diário do G de ABC/SP). 
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50. (BA) – 28/5/2002 – EGBERTO TAVARES COSTA, 57, homossexual, jornalista, 

morto a pedradas na cabeça  na madrugada de domingo,  crime foi seguido de 

latrocínio; antes de morrer a vitima implorava para que não fosse morto; o corpo 

foi encontrado num canavial em Santo Amaro da Purificação; assassinos:  Paulo 

Roberto Gomes do Santos, 19, que mantinha um relacionamento de um ano com a 

vítima, o qual declarou: ”Nós matamos Egberto, porque ele me conhecia e de 

qualquer maneira eu seria preso”,  Josevan Mota Alves, 27, tio deste último;  os 

dois foram presos no domingo às 16hs, pelo plantonista Márcio Vilas Boas. 

(Fonte: Jornal A Tarde). 

51. (RS) – 30/5/2002 – VALTER CARLOS COSTA, 51, homossexual, cabeleireiro, 

ex-proprietário do salão Scalp e dono do Looking Glass, foi assassinado com 5 

golpes de faca no peito e um corte profundo no pescoço,  crime foi seguido de 

latrocínio, em seu apartamento, na Rua Fernando Machado, no Centro/RS; 

assassino desconhecido. (Fonte: Jornal Zero Hora/RS). 

52. (BA) - 30/5/2002 – RUBENS, 28, homossexual, morto a pedradas na cabeça, num 

matagal em Boiadas, na cidade de Maragojipe/BA; assassino: o seu namorado, 

motivo do crime ciúme. (Fonte: Arquivo do GGB). 

 

Junho: 8 
53. (MG) – 3/6/2002 – SÉRGIO F. CELANI LEITE, 52, homossexual, professor da 

UNIPAM, estrangulado e enforcado, o corpo foi achado em um matagal  perto do 

Aeroporto/MG; foram roubados o veículo e um relógio;  assassino: Paulo 

Henrique da Silva, 19, ex-açougueiro.(Fonte: Jornal Correio; 16
a
 DP Regional de 

Segurança Publica de Uberlândia; Arquivo do Grupo Gay da Bahia).  

54. (PR) – 11/6/2002 – NILSON SALDEIRA, 41, vereador, homossexual, morto com 

duas facadas, no domingo, em sua residência, depois de assistir ao jogo da copa do 

mundo; assassino: o menor F.R.A, 15, que se encontra foragido. (Fonte: Gazeta do 

Povo/PR). 

55. (BA) – 12/6/2002 – EUDÂMIDOS EMILTON COSTA DO NASCIMENTO, 32, 

professor, homossexual, morto, com um cabo de um bicicleta e depois queimado, 

por volta das 23h,  encontrado em um matagal no Km 210 da estrada  de 

Sobradinho, em Juazeiro / BA; assassinos:  Jean Mário Sales Neto, 19, e F.W.P.L, 

17, estudantes;  crime foi seguido de latrocínio. (Fonte: Correio da Bahia).   

56. (PE) –14/6/2002 – PAULO ROBERTO FERRAZ DE OLIVEIRA, engenheiro, 

homossexual, morto com um tiro, na praia Boa Viagem/PE; assassinos Paulo 

Pereira Pinto Neto, 22, “Paulinho” , garoto de programa e Flávio de Mendonça 

Vasconcelos, 30, desempregado; o crime foi seguido de latrocínio.(Fonte: Diário 

de Pernambuco)  

57. (SC) – 19/6/2002 – HÉLIO DE BRITO COSTA, 49, professor do curso de 

engenharia mecânica da UFSC, homossexual, morto a facadas e marteladas, foi 

encontrado na segunda-feira em sua casa no Bairro Pantanal, em 

Florianópolis/SC, sobre a cama, com as mãos amarradas para trás, com uma séria 

perfurações no peito e um corte na cabeça;  crime seguido de latrocínio; 

assassinos:  3 homens desconhecidos e um suspeito, Luiz Fernando da Costa, 19, 

todos garotos de programa. (Fonte: A Noticia/SC). 

58. (SC) – 20/6/2002 – JOSÉ HÉLIO CALDAS DO NASCIMENTO, 58, fotógrafo, 

homossexual, morto com tiro, em Blumenau/SC; assassino: F.C., 23, garoto de 

programa; crime seguido de latrocínio.( Fonte: Jornal Sta. Catarina) 

59. (AM) – 28/6/2003 -  ANDERSON VASCONCELOS RODRIGUES DE LIRA, 

travesti,  17, “Nequinha”, profissional do sexo, morta com dois tiros, no Beco São 



 120 

José que da acesso à Av. Desembargador João Machado, no Bairro Alvorada II, 

na Zona Centro-Oeste de Manaus/AM; o crime aconteceu por volta das 4h45, na 

quinta-feira; assassino desconhecido. (Fonte: Diário da Amazonas).  

60. (PE) – 30/6/2002 – EDVALDO BEZERRA DE OLIVEIRA, 37, enfermeiro, 

homossexual, morto com 3 tiros, na porta de sua residência, na Rua Maganel Totó, 

Zona Sudeste do Recife/PE; assassinos: dois homens que chegaram ao local de 

bicicleta. (Fonte: Jornal Commercio/PE) 

 

Julho: 15 
61. (PR) – 5/7/2002 – CLEITON RODRIGO MOREIRA PIRES, 24, cozinheiro, 

homossexual, morto a facada no pescoço, espancado a pauladas e violentado,  

encontrado vestido somente de cueca e camiseta, com duas ripas de madeiras em 

cima das nádegas, em formato de cruz, ás 10hs de quinta-feira, em um terreno 

baldio, na rua Paulina Condessa Ferreira, Bairro Costeira, em Araucária/PR;  o 

perito Adilson, do  Instituto de Criminalidade, calculou que o rapaz foi 

assassinado por volta das 21hs, de quarta-feira; assassino desconhecido. (Fonte: O 

Estado do Paraná/PR). 

62. (SP) – 6/7/2002 - SINÉSIO SOARES DA CUNHA NETO, 35, DJ, homossexual, 

foi morto em seu apartamento, no prédio nº 350, na Rua Condessa Siciliano no 

Jardim São Paulo/SP; morto por estrangulamento, assassino Francisco Gomes de 

Oliveira Filho, Chiquinho”, 23 falso garoto de programa; o crime foi seguido de 

latrocínio.(Fonte: Agora S.Paulo).   

63. (BA) - 12/7/2002 – HEITOR MELO BOAVENTURA, 45, químico, homossexual, 

morto por estrangulamento, na terça feira à noite por volta 18hs, no seu 

apartamento n.24, do Edifício Custódio de Melo, na Rua Marujos do Brasil, no 

Bairro do Tororó, em Salvador/BA; assassino: Nilson Pedro dos Santos Junior, 39,  

crime foi seguido de latrocínio. (Fonte: A Tarde/BA). 

64. (PE) – 13/7/2002 – MANOEL TEIXEIRA NETO, professor, homossexual, morto 

com dois tiros, na madrugada da última quinta-feira, às 0h, em  Terra Vermelha, 

Caruaru/PE; assassinos: C.F, 17 e  Alex Souza da Silva, 23;   crime  seguido de 

latrocínio.(Fonte: Vanguarda/PE). 

65. (PE) – 15/7/2002 – MOHAB CÉSAR DA COSTA, 24, cozinheiro, homossexual, 

morto, com um tiro a queima-roupa na cabeça, num terreno baldio localizado a 

50m de sua residência, na Rua da Alegria,  Ibura/PE, por volta de 1h, nesta 

segunda-feira; a policia descarta a hipótese de latrocínio; assassino desconhecido 

(Fonte: Folha de Pernambuco). 

66. (PE) – 15/7/2002 – TRAVESTI IDENTIDADE DESCONHECIDA, 30, 

profissional do sexo, morta com vários tiros na cabeça e no pescoço, corpo 

encontrado na estrada Jacildo de Tirica, situada às margens da BR 408, no 

município de São Lourenço da Mata/PE, assassino desconhecido.(Fonte: Folha de 

Pernambuco/PE) 

67. (SP) – 18/7/2002 – RAIMUNDO ROCHA ALVES,25, travesti, profissional do 

sexo, morto com várias pauladas na cabeça, o crime ocorreu às 2h, quinta feira, na 

Av. Comendador Oeterer no Centro de Sorocaba/SP, assassino 

desconhecido.(Fonte: Folha de S. Paulo, Cruzeiro do Sul/SP). 

68. (PI) – 23/7/2002 – VALDIR DA SILVA RUFINO, 44, cozinheiro, homossexual, 

degolado vivo com um facão no interior da sua casa, no Bairro Vila do Avião; 

assassino: seu parceiro conhecido como “Chagas”. (Fonte: Grupo Babilônia, 

Arquivo do GGB)  
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69. (MT) – 25/7/2002 – GILSON FAGUNDES DE SOUZA, 32, vigilante, 

homossexual, assassinado  com várias pauladas, encontrado morto no quarto onde 

residia à  Rua Jaboti, no Jardim Canguru, Campo Grande, MT,  crime seguido de 

latrocínio, assassino desconhecido. (Fonte: Arquivo do GGB). 

70. (BA) – 29/7/2002 – ERICK SOUZA DOS SANTOS, 24, “Érica”, travesti, 

profissional do sexo, foi executada com dois tiros de pistola na cabeça, na 

madrugada de domingo, às 3hs, na Av. Sete de Setembro, em Salvador/BA; 

assassino: dois motoqueiros que fugiram. (Fonte: Correio/BA). 

71. (BA) - /7/2002 – EDSON, 25, homossexual, cabeleireiro, morto a tiros   em sua 

casa, Salvador/BA; assassino desconhecido. (Fonte: Arquivo do GGB).  

72. (SC) - /7/2002 - CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA, 39, homossexual, morto 

com um corte profundo no peito, em seu apartamento na Rua Tico-Tico, no Bairro 

Ingleses , Norte da Ilha/SC, por volta 0h30 de ontem; a vitima não tinha parceiro 

fixo e costumava recorrer a anúncios de jornais; assassino desconhecido.(Fonte: A 

noticia/SC). 

73. (ES) – 30/7/2002 – MOISÉS SENA , 42, desempregado, homossexual, foi 

encontrado no domingo, morto no interior da sua casa, no Bairro Gabriel, 

Guarapari/ES, com vários ferimentos;  a policia não sabe informar se eram tiros 

ou facadas, assassino desconhecido. (Fonte: A Gazeta/ES). 

74. (SP) – 30/7/2002 – LUIZ FERNANDO SALGADO, 36, homossexual, médico, 

morto com um tiro na cabeça, encontrado pelo irmão e a mãe na residência de 

Vila Santa Catarina na Zona Sul de S. Paulo; assassino desconhecido,  morte 

seguida de latrocínio. (Fonte: Jornal da Tarde/SP). 

75. (GO) – 30/7/2002 – ERIC SILVA DE OLIVEIRA , 16, homossexual, estudante, 

foi morto no sábado a noite, com cinco tiros no rosto, teve as pernas e o crânio 

quebrados, a 500 metro de sua residência no Bairro  Jardim, Boa Vista, em 

Anápolis/GO; assassinos Célio Camargo Nascimento, 29 e  seus irmãos Emival 

Camargo Nascimento e Wilson Camargo Nascimento. (Fonte: Jornal Gazeta 

Popular/GO)     

 

Agosto:3 
76. (PI) – 3/8/2002 –  LUCILIA FERREIRA ALVES, 34, lésbica, morta com três 

facadas, no bar que fica no Bairro Vila Paz;  assassina: sua companheira Maria das 

Dores Brandão Bezerra, 43, por ciúmes. (Fonte: Grupo Homossexual Babilônia, 

arquivo do GGB).     

77. (PI) – 16/8/2002 – CARLOS ALBERTO SOUSA, “Dedé”, 19, homossexual, 

assassinado a pauladas na cidade Capitão de Campos/ PI; assassino: Antônio dos 

Santos Barbosa, 33. (Fonte: Grupo Homossexual Babilônia, arquivo do GGB). 

78. (AM) – 19/8/2002 – FRANCISCO DE ASSIS COELHO, 39, “Xuxa”, 

homossexual, cabeleireiro, assassinado no sábado à noite, com 10 facadas, por 

volta 21h30, no calçadão do Amarelinho, no Bairro do Educandos, Manaus/AM; 

assassino “Magrinho”, desempregado, que segundo uma testemunha,  era caso da 

vitima. (Fonte: Jornal Diário da Amazonas).     

 

Setembro:18 
79. (SP) – 1/9/2002 – SIDNEI GEBER AGUILÇA, 26, “Sidnéia Arruda” travesti, 

profissional do sexo, morto com três tiros; o crime aconteceu por volta de 2h, na 

madrugada de sábado para domingo, na Rua General Jardim, na Vila Buarque, 

SP/SP; assassino desconhecido. (Fonte: Folha Metropolitana). 
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80. (AL) – 2/9/2003 – GUSTAVO LEITE, homossexual, produtor cultural, o corpo 

foi encontrado na última quarta-feira num canavial no município de Marechal 

Deodoro, a 35 kms.  de Maceió/AL; assassino desconhecido. (Fonte: O Globo do 

Rio de Janeiro). 

81. (AM) – 4/9/2002 – ELTON PIO DE SOUZA, 52, empresário, homossexual, 

morto a pauladas e com um tiro na testa, por volta de 3h40,  encontrado por 

moradores da comunidade Cristo Rei, na Estrada Vivenda Verde, Tarumã, Zona 

Norte, Manaus/AM; assassinos:  Jasson Batista, 19, Artur César dos Reis Paz, 18  

e Nené, 17. (Fonte: Jornal A Critica/AM).     

82. (BA) – 5/9/2002 – EUGÊNIO DO NASCIMENTO PINHO, 86, “Pai Ginu”, Pai 

de Santo, homossexual;  o corpo foi encontrado em seu  Terreiro de Candomblé, 

na Rua São Paulo, 47, na quinta-feira; assassino desconhecido;  crime seguido de 

latrocínio. (Fonte: Jornal A Tarde/Ba). 

83. (GO) – 12/9/2002 – LUCIANO ALVARENGA LOBO, “Luciana”, travesti, 

cabeleireiro, morta com um tiro, às 21h:30 na terça feira, na Avenida Paranaíba, 

próximo ao Hospital dos Acidentados, Goiana-Go; assassino desconhecido; o caso 

está sendo investigado pela Delegacia Estadual de Homicídios. (Fonte: Diário 

Manhã / GO). 

84. (PR) – 12/9/2002 – MARCELO SOARES DE FARIAS, 34, “Paulistinha”, 

homossexual, assassinado a  golpes de estoque, durante o banho de Sol na 

Penitenciária no Ahu,  Curitiba/PR;  assassinos: 6 homens e Cleverson de Souza 

Soares, detento. (Fonte: Tribuna Paraná). 

85. (AM) – 13/9/2002 – DAVI DOS SANTOS,21, travesti, “Daila”, morto com duas 

facadas, no peito e no abdômen, na segunda-feira; o corpo foi encontrado em 

frente à residência no Conjunto Canaranas, Zona Norte de Manaus;  assassino 

desconhecido. (Fonte: A Critica/Am). 

86. (ES) - 17/9/2002 – CRISTIANO DUTRA, 25, cabeleireiro, homossexual, foi 

degolado e tinha várias perfurações por todo o corpo, encontrado em  sua própria 

casa, no bairro Rubens Braga, em Vitória/ES; assassino desconhecido. (Fonte: A 

Gazeta /ES).  

87. (PR) – 18/9/2002 – SÍLVIO LECIUK, 36, homossexual, professor de biologia, 

morto a facadas, na sua residência, na Rua Bigarrilho, apartamento 108, bloco A, 

Condomínio Padre Anchieta, Curitiba/Pr; assassino desconhecido. (Fonte: O 

Estado do Paraná; Tribuna do Paraná). 

88. (SP) – 18/9/2002 – CARLOS GARBUCCIO, 41, homossexual, empresário, morto 

com um corte profundo na garganta e uma faca encravada no lado direito do peito, 

encontrado dentro do seu carro, na Vila Caição, em Praia Grande, na tarde de 

segunda feira;  assassino desconhecido. (Fonte: A Tribuna). 

89. (MA) – 24/9/2002 – WALDIMIRO GADELHA DE LIMA, 32, homossexual, 

“Gugu”, cabeleireiro, morto a facadas, domingo a noite, em sua residência,  em 

São Luiz, assassino desconhecido, crime a ser investigado pela 2
a
 DP. (Fonte: 

Folha do Maranhão).cidade 

90. (AM) – 24/9/2002 – ANTÔNIO DAELSON DE JESUS FERNANDES, 27, 

homossexual, confeiteiro, morto com uma facada na porta de sua residência em 

Manaus;  assassinos:  Ronei, 18,  Rosivaldo Dantas  Marinho e “Vadinho.”  

(Fonte: A Critica/AM). cidade  

91. (RS) – 27/9/2002 – ANDRÉIA, travesti, morta com um tiro na cabeça, nesta 

quinta feira, por volta 5h30min, na Rua Câncio Gomes, perto da Avenida 

Farrapos, no Bairro Floresta, Porto Alegre/RS; assassino: Valdecir José Filipi, 33, 

soldado da PM. (Fonte: Correio do Povo). 
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92. (PE) – 28/9/2002 – ISMAR NUNES DOS SANTOS, 26, homossexual, morto com 

3 tiros, no Bar do Buraco, sito à  Rua Rufino de Souza, Ipojuca/PE; por volta da 

3h, no sábado;  assassinos:  Alexandre Rodrigues da Silva ”Índio”, 19, José Carlos 

Felix da Silva, 25  e Jeremias Rodrigues de Silva, “Mia” , 19; o Delegado de 

Ipojuca, Waldemir Máximino está no caso. (Fonte: Folha de Pernambuco).  

93. (BA) – 29/9/2002 – CORRO, 33, homossexual, morto a pancadas, teve o crânio 

dilacerado, no centro de Paulo Afonso/Ba; assassino:  um menor de idade, o qual 

antes de matar,  chamou a vítima de viado e outros insultos. (Fonte: Arquivo do 

GGB).  

94. (BA) – 29/9/2002 – CÍCERO, 35, cabeleireiro, homossexual, morto por 

atropelamento doloso, teve traumatismo craniano, na Avenida André Falcão, em 

Paulo Afonso/BA;  assassinos: dois motoqueiros, que ao virem o gay disseram: “É 

um viado que está passando na pista. Vamos tirar um fino dele.”  (Fonte: Arquivo 

do GGB). 

95. (BA) – 30/9/2002 – ALEXSANDRO DE JESUS NASCIMENTO, 25, “Sandro”, 

homossexual, professor de Inglês e Presidente do Grupo de Homossexuais do 

Calafate, Salvador/Ba,  foi morto com várias facadas na barriga, peito e costas, na 

madrugada de ontem, por volta das 3h, nas imediações do Conjunto Residencial 

Horto Florestal, no Calafate; assassino:  Alexandre, o crime está na 4ª DP.(Fonte: 

Tribuna de Bahia; Correio de Bahia). 

96. (RO) – 30/9/2002 – XUXINHA, travesti, morta com cinco facadas, na madrugada 

da segunda-feira; o corpo foi encontrado por populares, estava estirado na rua 

Riachuelo, atrás do Mercado Central/RO, assassino desconhecido. (Fonte: Notícia 

RondoniaAgora).  

 

Outubro: 9 
97. (BA) 2/10/2002 – JOÃO LOPES SILVA, 70, homossexual, enfermeiro, 

aposentado da Petrobrás, foi encontrado amarrado com fios elétricos, enforcado 

enrolado numa toalha e num lençol, no Loteamento Portal Salvador, em São 

Cristóvão,  Salvador-Ba; assassino desconhecido,  suspeita de latrocínio;  o caso 

está sendo investigado pela 12ª DP. (Fonte: Correio da Bahia). 

98.  (SP) – 6/10/2002 – LUCIANO APARECIDO FREITAS, 26, “Luana”  travesti, 

profissional do sexo, morta com dois tiros no rosto e na testa, na Rua Vilaça, no 

centro de  São José dos Campos/SP, por volta da 1h40, na madrugada de sábado; 

assassino desconhecido. (Fonte:  Vale Paraibano/SP, Internet). 

99. (PE) – 11/10/2002 – FLÁVIO JOSÉ DA SILVA LINS, 23, “Lins Flavete” 

homossexual, babalorixá, morto com 5 tiros na cabeça,  tórax e mãos,  no Terreiro 

Centro Espírito Cabocla Jurema, Rua Cajazeiras nº 115, em Jardim Atlântico, 

Olinda/PE; o crime aconteceu na madrugada de quarta-feira, não foi roubado 

nada, a porta foi arrombada, assassino desconhecido.(Folha de Pernambuco) 

100.  (SP) – 12/10/2002 – JANDIR ELIZEU DANI , 44, homossexual, morto com 

várias facadas no pulmão, tórax e barriga; o corpo estava completamente nu e ao 

lado  um preservativo usado, no bar situado à Rua São Paulo, por volta às 9h:30, 

no sábado; assassino suspeito:  Aranilto de Jesus Santos. (Fonte: Internet,  

Arquivo do GGB). 

101. (SP) – 14/10/2002 – ISAC COSTA, 24, travesti, profissional do sexo, foi 

espancado até a morte, na madrugada de segunda-feira por um grupo de homens 

desconhecidos. (Fonte: Jornal da Cidade/SP). 

102. (CE) – 14/10/2002 – ANTÔNIO MONTE DE SOUZA, 70, morto com 15 

facadas em Mambaça/CE, domingo, pela manhã;  o corpo foi encontrado 
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pendurado numa corda no interior de sua residência; assassinos:  Francisco 

William Bento da Silva, 18 e o adolescente R.F.S, 17. (Fonte: On-line 

www.noolhar.com/povo/fortaleza/189781.html). 

103. (SP) – 14/10/2002 – LEONARDO MOISÉS SINGILLO, 29, homossexual, 

morto a pauladas, em frente a casa de sua mãe na presença de vizinho e da família, 

na Rua Araracanga,  na cidade A. E. Carvalho/SP; na noite de segunda feira; 

assassino: o menor M.R.G, 17, e um maior ainda desconhecido;  de acordo a com 

família e vizinhos, ele foi morto por ser homossexual.  (Fonte; Agora S.Paulo)  

104. (PR) – 21/10/2002 – JÔ RODRIGUES, 31, travesti, profissional do sexo, 

morto a chutes e pedradas,  na Rua Guaraqueçaba, próximo ao aeroporto, em  São 

José dos Pinhais/PR, no sábado, por volta das 6h40; assassino: Rubens Mendes da 

Rocha, 48. (Fonte: Tribuna do Paraná).     

105. (MG) – 28/10/2002 – JOSÉ DE SOUZA FERNANDES, 48, homossexual, 

padre e professor da PUC/Minas Gerais, morto com dois tiros na cabeça, depois 

teve a cabeça esmagada por uma caminhonete, na noite de domingo, na estrada 

MG/040, que liga Sarzedo a Ibirité; sete assassinos: Pedro Roberto Soares, 23, 

garoto de programa, que teria um envolvimento afetivo com o padre e José 

Cláudio da Silva Rocha, “Bem- te- vi”, Claudemi Pereira de Mendonça, 25, 

mecânico, Marciano Pereira Moreira, 23, vaqueiro, Wanderson Alberto da Silva, 

“Xuxa”, office-boy, Paulo César Gomes, 38, pedreiro, Aloíso Costa Alves, 21, 

servente; o crime foi seguido de latrocínio.(Fonte: Hoje em Dia/MG).      

 

Novembro: 9 

106. (PE) – 6/11/2002 – GERSON MIGUEL DE FRANÇA, 30, comerciante, 

homossexual, morto com vários tiros, na quinta-feira, pela manhã, na Av. 

Caxangá, no município de São Lourenço da Mata/PE, dentro do seu carro, um 

Palio Vermelho de placa KKD-3366, ao parar no sinal vermelho; crime de 

vingança: após ganhar audiência de divisão de bens do seu parceiro;  assassinos: 

dois homens numa moto. (Fonte: Folha de Pernambuco). 

107. (SP) – PAULO ROBERTO MAZURAMA DA SILVA, 33, branco, travesti, 

profissional do sexo, morto por traumatismo craniano, teve a cabeça batida várias 

vezes no chão, por volta das 4h30, na  quinta feira, na Rua Saldanha do Gama com 

a Rua 24 de Setembro,  em Tramandaí, Osório/SP; assassino:  Matias Ciríaco 

Rodrigues dos Santos, 34.(Fonte: Dimensão).    

108. (PE) – 11/11/2002 – TRAVESTISTI IDENTIDADE DESCONHECIDA, 30, 

morta com 5 tiros, no sábado, por volta das 23h:30min, na Rua Sucupira em frente 

ao número 245, Favela Ailton Sena, Bairro de Iputinga, Recife/PE; assassino 

desconhecido.(Fonte: Arquivo do GGB). 

109. (SP) – 14/11/2002 – OZIEL MOREIRA PINTO, 23, “Magda Cotrofe”, 

travesti, profissional do sexo, morta por espancamento e enforcamento, na 

madrugada de sábado, encontrada em um terreno do Jardim Industrial (zona sul);  

assassino desconhecido. (Fonte: Internet , arquivo do GGB).  

110. (AM) – 17/11/2002 - RAIMUNDO PEREIRA MARICAUA, 22, 

“Raimundinha”, travesti, profissional do sexo, morta com 3 tiros, por volta das 4h, 

na praça São Sebastião, Centro, no bairro São José 2, Manaus/AM, na quinta feira; 

assassinos:  dois motoqueiros. (Fonte: A crítica/AM). 

111. (RJ) – 20/11/2002 – MARCOS PAULO OLIVEIRA, 26, homossexual, 

bacharel em direto, foi estrangulado e jogado no Canal do Coqueiro, no Parque 

Califórnia, em Campos/RJ, na sexta feira;  assassino desconhecido; o Delegado 
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Geraldo Rangel, informou que estava bem perto de elucidar o caso. (Fonte: On-

line: e arquivo do ggb). 

112. (BA) – 20/11/2002 – NILSON SANTOS MOREIRA, “Bidu”, 23, morto com 

dois tiros, na madrugada de domingo, junto ao um portão de uma fábrica na Rua 

Nova do Porto, na Ilha de Itaparica; assassino: Roque Paulo da Conceição, 24, 

traficante. (Fonte: Correio da Bahia).  

113. (PE) – 25/11/2002 – JORGE EDSON DE SOUZA, 34, homossexual, morto 

com 6 tiros, na madrugada do sábado, o corpo foi encontrado em uma ribanceira 

do lado direito da estrada da Muribeca/PE; assassino desconhecido. (Fonte: Folha 

de Pernambuco). 

114. (AM) 29/11/2002 – ANTÔNIO CARLOS CARDOSO, 30, homossexual, 

economista e representante regional AVON, morto a facadas no peito,  na cidade 

de Manaus/AM; assassino Herivelton Santos Barbosa, 22, evangélico da Igreja 

Batista. (Fonte: Jornal A Critica, Manaus/AM). 

 

Dezembro: 12 
115. (GO) – 2/12/2002 – ISABEL CRISTINA AZEVEDO BANDEIRA, 32, 

lésbica, estudante de Direito, morta com 6 facadas, por volta 1h:20min, domingo, 

em frente de  sua casa à Avenida Vila Nova, Goiana/GO; o assassino Roberto 

contou uma vizinha, que “os dois discutiam e dava até para perceber que era 

sobre sexo”. (Fonte: Diário da Manhã/GO) 

116. (CE) – 5/12/2002 – GUIUSEPE FREGOS, 79, homossexual, italiano, morto 

por estrangulamento, por volta de 0h:30min, quarta-feira, na suite 911do Flat Sol 

Jangada, na Avenida Abolição, 3035, Meireles, Fortaleza/CE; assassino  Francisco 

Isaías Silva Moreira, 23, garoto de programa. (Fonte: Diário de S.Paulo).  

117. (PE) – 13/12/2002 – LÉSBICA IDENTIDADE DESCONHECIDA, 25, morta 

com 4 facadas, morena, encontrada de bruços no chão, no campo de futebol do 

Vasco, Açucena,  no Bairro do Timbi, em Camaragibi/PE, por volta das 4h, na 

quinta-feira; assassino desconhecido.(Fonte: Folha de Pernambuco). 

118. (BA) – 15/12/2002 – LUÍS DE ANDRADE DE GOMES, 32, professor de 

letras, homossexual, morto com vários golpes de faca; o copo foi encontrado em 

estado de decomposição com sinais  de luta corporal, em sua residência na 

Travessa Afrânio Peixoto, Bairro Mandacaru, Jequié/Ba; assassino: quatro rapazes 

que foram presos, crime foi registrado na 9
a
 Delegacia da Polícia Civil.(Fonte: 

Arquivo do GGB).   

119. (BA) – 18/12/2002 – CARLOS MORENO CHAVES JÚNIOR, 36, 

administrador de empresa e economista, homossexual, morto a facadas,  teve o 

corpo carbonizado, na madrugada de segunda-feira, na estrada do Centro 

Industrial Aratu (CIA), Região Metropolitana de Salvador/BA; foram roubados o 

Corsa JPD-4557, cartões de crédito, documentos e o celular;  assassinos Jefferson 

Wander Figueiredo Gentil, 18, estudante, e o seu vizinho,  Guisner Ferreira Suarez 

Junior, 17, estudante, que disse:  “Eu nem conhecia ele. Jefferson me convidou 

para matar um homem, dizendo que era gay. Apenas porque eu não gosto dessa 

gente aceitei ajudá-lo” . (Fonte: Correio da Bahia;  Jornal A Tarde). 

120. (PE) – 19/12/2002 – HOMOSSEXUAL IDENTIDADE DESCONHECIDA, 

20, moreno, morto com golpes de madeira e pedradas, na saída do Bar Rock 

Santeiro, ao lado do Motel Shanadi, encontrado num terreno baldio vestindo 

camisa amarela, cueca preta e sapato de couro, por volta das 3h:30; vivia  na zona 

do baixo meretrício e as vezes saía em  companhia de outros rapazes; assassinos:  
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3 jovens com idades entre 20 e 25, morenos e cabelos crespos. (Fonte: Folha de 

Pernambuco/PE).  

121. (PA) – 22/12/2002 – JOSÉ RAIMUNDO SOARES IGLESIAS, “Nike”, 23 

travesti, profissional do sexo, morto a golpes de faca, num campo de futebol 

situado à Rua 21 de Abril, Marituba/PA; na madrugada de ontem, por volta das 

4h, roubaram seus pertences;  assassino:  “Bro”. (Fonte:  O Liberal/PA). 

122. (SP) – 29/12/2002 – RODOLFO BIANQUINI, 30, homossexual, psicólogo, 

morto com 6 facadas, por volta dos 20h, sexta-feira, encontrado em um quarto da 

residência do ex.-juiz do TRT, Rua Dr. Hermas Braga, em Nova Campinas/ 

Campinas/SP; assassino:  o filho do ex.-juiz do TRT Rodolfo Xavier, 26, 

estudante, após fazer  uso de drogas e manter relações sexuais;  o motivo do 

crime: a descoberta de que Bianquini era HIV+ segundo a versão do criminoso. 

(Fonte: Folha Campinas do Agora/SP). 

123. (GO) – 30/12/2002 – LUIZ ANTÔNIO BORGES, 44, homossexual, padeiro e 

fotógrafo, morto com 3 tiros, por volta das 16h30, domingo, no terminal de 

passageiros do Conjunto Vera Cruz I/GO; assassino:  Carmelon Teodoro Dias, 48, 

aposentado; motivo:  rompimento de um caso de amor entre os dois. (Fonte: 

Diário da Manhã/GO). 

124. (AM) – 30/12/2002 – CARLOS ALBERTO RIBEIRO DE SOUZA, 36, 

cabeleireiro, homossexual, morto com golpes de chave de fenda e punhal caseiro, 

domingo, às 0h30, no Raio C, sala 9, da Cadeia Pública Desembargador 

Raimundo Vidal Pessoa, Manaus/AM; assassinos:  Antônio Araújo da Silva, 28, 

Mário Santana Dantas, 21, Fabrício Rodrigues de Souza Barbosa, 20,  Zelival 

Monteiro Dantas, 24, Charles Oliveira da Silva, 24, colegas de cela.  (Fonte: 

Acritica/AM).  

125. (PE) – 30/12/2002 – DANIEL DE BARROS DA SILVA, 26, homossexual 

cozinheiro, morto com duas facadas que atingiram no tórax, teve parte das costas 

queimada, encontrado morto  em sua casa à  Rua A, Bairro Nova Tiúma, em São 

Lourenço da Mata/PE; assassinos:  dois homens desconhecidos. (Fonte: Folha de 

Pernambuco). 

126. (PB) – 31/12/2002 – JOSÉ MARTINIADO DE SOUSA DIAS, 28, 

homossexual, vendedor ambulante, morto com um tiro no peito, numa barraca de 

bebidas, à  Rua Manoel Rodrigues, Esperança/PB;  o crime aconteceu às 5h, 

domingo, assassino: Rozinaldo Paulo Correia, 49, vigilante. (Fonte: Diário da 

Barbarema).        
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IV. ANEXOS 
  

1. O relho e o arco-íris: Capitão Gay é chicoteado em desfile folclórico em Porto 

Alegre, Marcos Rolim, Deputado 

2. Calvário de uma lésbica proprietária de um bar gls em Cuiabá, MT 

3. Um sobrevivente gay conta como escapou de ser assassinado em Londrina, 

Roldão Arruda, jornalista 

4. Violência sem explicação: a propósito de crimes homofóbicos , Beatriz 

Teixeira de Salles, jornalista 

5. Professor viado: um episódio de homofobia infantil na Bahia, Lance Arney, 

antropólogo 

6. Máquina de moer gente: homofobia no Superpop, Valéria Melki Busin, 

escritora 

7. Assassinato de homossexuais no Amazonas: 1983-2001 

8. Homossexuais assassinados no Rio Grande do Norte: 1970-2002 

9.  Assassinato de homossexuais em Minas Gerais 1980-2002 

10.  Assassinato de homossexuais no Paraná: 1975-2002 

11.  Assassinato de homossexuais no Rio Grande do Sul: 1980-2002   

12. Violência e assassinato de homossexuais e transgêneros no Distrito Federal, 

Jaques Jesus, psicólogo 

13. Relatório dos casos de homofobia registrados no  Disque Denuncia 

Homossexual – Rio de Janeiro, 2002 

14. Manchetes de  assassinato de homossexuais na imprensa brasileira, 2002 
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1. O RELHO E O ARCO-ÍRIS 

 

Capitão Gay é chicoteado em desfile folclórico na frente ao palanque do 

Governador do Rio Grande do Sul. E nada aconteceu aos agressores! 

 

Deputado Marcos Rolim (PT/RS)
38

 

                                                                 

O desfile do último dia 20 de setembro em Porto Alegre produziu um 

incidente tão lamentável quanto significativo. Refiro-me, obviamente, às agressões de 

que foi vítima o advogado José Antônio Cattaneo logo após ter acenado com a 

bandeira do movimento gay em frente ao palanque oficial do evento. Cattaneo foi 

cercado por cavalarianos que o espancaram com golpes de relho. Ato subseqüente, 

cerca de 10 deles o perseguiram pelas ruas centrais da cidade na tentativa de 

consumar a surra de rebenque.Sabe-se bem o nome da "tradição" a qual pertencem os 

agressores: trata-se da homofobia que nos foi legada pela Idade Média, época, aliás, 

onde, presume-se, os ditos cavalarianos sentiriam-se em casa. Cattaneo estava 

devidamente pilchado e cavalgava como todos os demais participantes do desfile.  

Não assumiu qualquer postura provocativa, não ofendeu quem quer que 

seja, nem contrastou os rituais do próprio Movimento Tradicionalista Gaúcho. Apenas 

retirou do bolso uma bandeira com as cores do arco-íris e acenou com ela. Foi o que 

bastou para despertar a ira dos que o agrediram. Esse é o fato relevante e o que 

deveria indignar a todos.  

Temos no Brasil uma longa história com o instrumento usado pelos 

agressores de Cattaneo. O chicote foi aqui usado para punir os índios que se 

recusavam ao trabalho e, há pouco mais de cem anos, ainda era empregado em praça 

pública para a punição dos negros escravos. A chibata já foi, também, o meio 

preferencial para subjugar os marinheiros e esteve, sempre, de uma forma ou de outra, 

a serviço da dominação dos humildes, dos desgraçados, dos condenados. Usado nas 

lides campeiras, o relho é a extensão violenta da mão que fustiga um animal. Por 

conta disso, para além da violência, bater em alguém com um relho é,simbolicamente, 

uma forma extrema de humilhá-lo.  

As mãos que empunharam os rebenques contra Cattaneo, por isso mesmo, 

são as mãos dos feitores que carregamos na alma; são as mãos dos torturadores que 

ficaram tatuadas em nossa história. Fosse outra a bandeira desfraldada pela vítima não 

se produziria qualquer reação, ainda que fosse a da Tradição, Família e Propriedade. 

A bandeira do movimento gay, entretanto, simboliza algo que, para os agressores, é 

em si mesmo inaceitável: ela dá conta da tolerância diante da diferença e do respeito 

que devemos a todos, algo assim que expressa a democracia e que se afasta das 

patacoadas de gente que faz da ignorância um estilo e da covardia um compromisso. 

Para estes, penso que o relho seja mesmo um símbolo adequado; quanto ao futuro do 

nosso país, espero que ele esteja muito mais próximo dos Direitos Humanos e do 

arco-íris.  
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 Agradecemos ao Deputado Rolim a autorização para divulgar este seu artigo. 

[Fonte: <dep.marcosrolim@camara.gov.br> setembro de 2002] 
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2. CALVÁRIO DE UMA LÉSBICA PROPRIETÁRIA DE UM BAR 

GLS EM CUIABÁ, MT 

Através de  mensagens enviadas pela Internet  ao Grupo Gay da Bahia, 

acompanhe e fique indignad@ com as desventuras e desmandos sofridos por Gil, uma 

lésbica que chegou a apanhar de um vizinho homofóbico sem que policiais presentes  

defendessem seu direito de manter abertas  as portas de  seu bar! 

 

[Cuiabá, 17-10-2002] 

”Prof.Luiz Mott: É um imenso prazer poder conversar com o senhor, 

infelizmente o motivo que me leva a procurá-lo não é tão agradável assim. Meu nome 

é Gil, sou proprietária de um barzinho aqui em Cuiabá/Mt, ESPAÇO ATITUDE, 

situado em área residencial que funciona a aproximadamente há um ano e 8 meses. Há  

5 meses a vizinhança descobriu que o bar é voltado ao público GLS, o único em 

Cuiabá, para ser mais precisa. Diante disso passei a sofrer pressão para fechá-lo 

inclusive ameaça de morte por parte do meu vizinho, tive que mudar da minha casa, 

que ficava nos fundos do bar, e passei a morar em outra casa, de aluguel, pois como 

morava sozinha tive medo, e agora somente abro o bar aos domingos, pois minha 

preocupação era que algo acontecesse comigo ou com meus clientes, que por ventura 

não estão sabendo o que está acontecendo, enfim o movimento do bar caiu pela 

metade. Fiz denúncia na Delegacia pela ameaça de morte mas não tive coragem de 

revelar o real motivo da ocorrência, aqui em Cuiabá estamos sem ter a quem recorrer. 

Tenho alguns amigos homossexuais que também receberam ameaça de morte, porém 

por outro motivo, mas eles também não se sentiram com coragem de revelar o 

problema. Resolvemos assim nos organizar mas não sabemos como começar, talvez 

criar uma associação. Por favor, nos ajude, precisamos de orientação principalmente 

jurídica. O único grupo que existe em Cuiabá chamado Livre-mente, não puderam nos 

ajudar, talvez por não ter estrutura para isso, daí o fato de terem se omitido quando 

pedimos sua ajuda.Sendo assim, estamos dispostos a não ficar mais de braços 

cruzados esperando o pior. Agradeço desde já toda ajuda que nos puder enviar.Gil 

espacoatitude@yahoo.com.br 

 

[Cuiabá, 21-10-2002] 

“Prof.Luiz Mott mais uma vez peço-lhe ajuda! Como já é do seu 

conhecimento, o que vem acontecendo comigo aqui em Cuiabá, ontem infelizmente 

tive um problema ainda mais grave. Por volta das dez horas da noite fui agredida a 

socos em frente do meu bar pelo sr. Carlos Ramos do Nascimento em frente a 

policiais militares e que nada fizeram para me ajudar. Meu funcionário me chamou 

dizendo que havia uma patrulha em frente ao bar e que policiais queriam falar 

comigo, quando saí o meu vizinho estava conversando com eles, e  quando este me 

viu, começou a dizer que iria dar um tiro em minha cara. Eu disse aos policiais que 

tinha alvará e estava trabalhando corretamente. Em seguida meu vizinho veio em 

minha direção e começou a me atacar com socos, pedi ajuda aos policiais que 

permaneceram dentro do carro e nada falaram. Eu dizia aos policiais:  estou sendo 

ameaçada de morte e sendo agredida e vocês não vão fazer nada? Mais uma vez o 

meu vizinho voltou a me atacar com socos sendo eu socorrida pelo meu funcionário. 

O meu vizinho após a agressão entrou para a casa dele. Fui então falar com os 

policiais mais uma vez e perguntei porque eles não fizerem nada, um policial apenas 
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me respondeu que eu deveria prestar queixa na delegacia e que lugares como esse eles 

já haviam fechado vários. Então eu falei: "Lugares como esse?! por que o sr. não entra 

para ver como é?" ele se recusou acenando negativamente com a cabeça. Fiquei 

preocupada com a atitude do policial e não tive coragem de perguntar o nome dele 

com medo de que  se sentisse ameaçado.  Fechei o bar e fui à Delegacia Metropolitana 

prestar queixa; foi aberto o Boletim de Ocorrência, porém lá me disseram que eu terei 

que constituir um advogado para dar continuidade à denuncia contra meu vizinho.  

Hoje irei à Comissão de Direitos Humanos da Assembléia Legislativa conforme sua 

orientação e vou ver o que vai acontecer, irei também à Corregedoria Geral da Polícia 

para denunciar os policiais por omissão e discriminação.  Quero deixar registrado que 

minha vida corre perigo, pois meu vizinho deixou bem claro o seu desequilíbri: é uma 

pessoa vingativa e não vai deixar passar, sem contar com o que vai acontecer no que 

diz respeito a minha denuncia aos policiais.   Hoje de manhã conversei com o sr. 

Marcelo Cerqueira, Presidente do GGB, através do numero telefone que o senhor me 

passou, fui muito bem recebida e o Sr. Marcelo disse que irá me ajudar. Um abraço e  

mais uma vez agradeço toda ajuda possível neste caso.  Gil   

   

[Cuiabá, 23-10-2002] 

Excelentíssimo Presidente da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 

da Assembléia Legislativa de Mato Grosso 

Eu, Gilvaneide Feitosa da Costa, brasileira, solteira, comerciante, residente 

e domiciliada à Rua 2800, Qd 1, lote 9, casa 2, Jardim Imperial II, Cuiabá-MT, 

portadora do RG nº 692 672 SSP/DF, vem, respeitosamente, perante esta Comissão 

expor os fatos abaixo: 

1- Que é comerciante do ramo de bar e similares no endereço Rua 2800, 

Qd 52, Nº 19, Jardim Imperial, em Cuiabá - MT, há mais de 01 ano, conforme prova 

os Alvarás de Localização e de Funcionamento da Prefeitura Municipal da Capital; 

2- Que o seu estabelecimento comercial funciona de acordo com o 

estabelecido pela Lei Municipal no que se refere ao funcionamento de comércios do 

referido ramo, sendo inclusive, todo murado com a altura de aproximadamente de três 

metros, e que é freqüentado por pessoas de nível sócio-cultural elevado, sendo na sua 

grande maioria composta de homossexuais e simpatizantes; nem por isso, até a 

presente data, fui  notificada pela prefeitura municipal por descumprimento de tal 

norma; 

3- Porém, a partir do mês de agosto do corrente ano, vem sendo perseguida 

por um vizinho do lado esquerdo, de nome Carlos Ramos do Nascimento, que me 

ameaçou veladamente de morte, porém, decidi não registrar tal ameaça na polícia, vez 

que estava sozinha no meu estabelecimento e ele não deixou muito claro a ameaça; 

4- No dia 13/09/2002, ele novamente voltou ao meu estabelecimento e 

desta feita agrediu-me com palavras de baixo calão e ameaçou-me de morte, na 

presença de duas testemunhas, que, inclusive, prestaram depoimento sobre a atitude 

do agressor; conforme Boletim de Ocorrência sob o nº 1020001.02.004527-7 da 

Central de Ocorrências Policiais; 

5- Novamente no dia 21/10/2002, o agressor voltou no meu 

estabelecimento, na presença de três policiais militares, agrediu-me com palavras, 

ameaçou-me de morte e agrediu-me fisicamente, dando-me socos na região lombar e 

no braço, o que me fez procurar novamente a Central de Ocorrências Policiais para 

registrar o presente Boletim de Ocorrências sob o nº 1020002.02.007836-6; 

6- Esclareço que na hora da agressão física praticada pelo agressor, 

solicitei socorro dos três policiais ali presentes, porém todos negaram, não se 
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movendo nada para impedir atais agressões. Quando o agressor foi embora, indaguei 

aos mesmos o por quê não impediram as agressões praticadas contra mim, 

justificaram que eu teria que ir até a Delegacia de Polícia para registrar tal fato e que 

bares como o meu eles já haviam fechados vários; foi quando eu os convidei para 

entrar e conhecer o ambiente, o que recusaram;  

7- As minhas ocorrências registradas na polícia e agora nesta Comissão  

tem a preocupação em preservar a minha integridade física, pois tenho informações de 

que o agressor é portador de conduta violenta e que é capaz de tomar atitudes 

drásticas. 

Diante da situação acima relatada, solicito desta Comissão de Direitos 

Humanos, as urgentes providências junto às autoridades competentes, no sentido de 

preservar os meus direitos de cidadã e como pessoa humana.” 

 

[Cuiabá, 23-10-2002] 

Prof. Luiz Mott e Marcelo Cerqueira: Acabei de chegar da Assembléia 

Legislativa. Formalizei minha denúncia, porém o assessor do Deputado Gilney Viana, 

foi bastante realista: a Comissão de Direitos Humanos não tem estrutura nem 

condição alguma de me ajudar pois não existe apoio do Estado Disse também que a 

Comissão dos Direitos Humanos da OAB também não tem estrutura, o máximo que a 

Comissão poderá fazer é repassar minha denúncia, por escrito, à Delegacia do bairro, 

Corregedoria de Polícia, à Secretaria de Segurança Pública e que eu terei que me 

cuidar.  Disse-lhe que também iria fazer denuncia à Corregedoria Geral da Polícia. O 

Sr. Lourival, Assessor do Deputado me alertou sobre a possibilidade de eu sofrer 

perseguição por parte dos policiais. Mesmo assim continuarei buscando ajuda 

e oficializando as denúncias, pois sei que esta história apenas começou, a minha única 

saída seria ir embora de Cuiabá, o que não pretendo fazer, pois de um lado existe um 

sujeito desequilibrado e do outro uma polícia igualmente desequilibrada.  Como havia 

lhe dito Marcelo, aqui em Cuiabá não existe a quem possamos recorrer , mas isto é 

uma carência do estado, mas não somente do nosso. Parabenizo-os pela luta dos 

senhores e conquistas, sei que às duras penas. Um abraço. Gil  

 

       [Cuiabá, 7-11-2002] 

”Alô amigos do Grupo Gay da Bahia: Sou Roberto Boaventura da Silva 

Sá, professor da Universidade Federal de Mato Grosso, e, acima de tudo, amigo da 

Gil, a proprietária do Espaço Atitude Bar, que vem sofrendo ameaças de um vizinho 

seu. Hoje, a Gil deveria ter uma audiência na Delegacia de Mulheres. Além da 

advogada, eu e um outro amigo tivemos a honra de acompanhá-la. Todavia, por 

algum problema, não detectado, o agressor não foi intimado. Diante disto, Gil não foi 

ouvida pela Delegada. Apenas prestou depoimento à escrivã, e saiu de lá com a 

informação de que o agressor será intimado ainda hoje para que preste depoimento na 

2ª feira, 11/7. Depois de muito conversarmos com Gil, que anda em visível estado de 

pânico, conseguimos convencê-la de ir à Furenseg (Polícia Civil) retirar o alvará que 

permite música ao vivo no espaço, e a conseqüente reabertura do bar (fechado desde a 

agressão). Lá, ficamos sabendo que havia um abaixo-assinado  de vizinhos contra o 

funcionamento do bar. De início, o tratamento foi muito 

distante. Depois de nos identificamos melhor e conversarmos, conseguimos 

simpatia das funcionárias, que nos encaminharam à Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Com certa resistência, a assessora nos permitiu fazer a 

leitura do texto, sem, no entanto, nos fornecer cópia, que deverá ser 

requerida judicialmente. O teor do texto segue o equivocado título: Boate 
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Gay. Daí não fica difícil imaginar o conteúdo, que gira, de fato, em cima de 

preconceitos, utilizando para tanto os "maus exemplos para crianças e 

adolescentes". Como já era horário de almoço, ficamos de retornar agora à tarde para 

tentar obter o encaminhamento do alvará. Contudo, de antemão, estamos 

preocupados, pois sabemos que também nessa Secretaria parece existir outra 

reclamação encabeçada pelo agressor, Sr. Carlos Ramos do Nascimento.  

Assim que tivermos outras informações, faremos o repasse para que não nos 

sintamos sós nesta luta. Um abraço, e desde já, nossos agradecimentos pela atenção de 

cada um de vocês. Roberto.   (rbventur@bol.com.br) 

 

[Cuiabá, 11-11-2002] 

"Calvário de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Ademir que se posicionou contra a permanência do bar 

aberto, passou a dar cavalo de pau em frente ao bar, acelerando o veículo, pondo em 

risco a vida de senhoras e crianças que passavam em frente ao bar. Chamei a polícia 

que veio imediatamente. Como sempre o meu orador Roberto conversou com os 

policiais e explicou a situação, liguei também para o Presidente da Sociedade do 

Bairro Sr. Arão que veio imediatamente em nosso auxilio, chamou a atenção do 

morador e passou também a trabalhar para a nossa segurança. Alguns moradores que 

estiveram na reunião se mostraram indignados com o comportamento desses 

indivíduos. Relatei toda a situação aos clientes presentes que superficialmente já 

estavam sabendo o que estava acontecendo, relatei na íntegra pois até agora tentei 

manter os cliente longe da situação, um erro meu por ter medo de perder a minha 

clientela, só que o problema não é somente meu, mas de todos nós. Estava nessa luta 

sozinha, mas a luta é contra a discriminação e preconceito, homofobia, propriamente 

dita, portanto o problema não é somente meu, já que o meu bar é Gay. 

Financeiramente estou entrando, gradativamente, em estado de "falência",  não sei 

até quando agüento sustentar a situação, pedi aos clientes que ajudem a trazer de volta 

a minha clientela, porém com cautela, pois qualquer incidente envolvendo os clientes 

com os moradores poderá reverter a intolerância em uma guerra declarada. Acho que 

não dá mais para ficar "calada" diante do que está acontecendo; está na hora de gritar, 

o problema é que tudo em Cuiabá predomina o preconceito, inclusive na imprensa. 

Ninguém de minha família sabe o que está acontecendo, como lhe disse prof. 

Mott, pois a minha grande preocupação se resume à minha mãe, que está com 71 

anos, doente com problemas cardíacos, se não fosse isso certamente as minhas 

denúncias não se resumiriam à internet e delegacias de polícia. Um abraço, Gil” 

   

[Cuiabá, 7-11-2002] 

Querido amigo Mateus, (assessor parlamentar) 

Creio que não fui bem clara quanto ao meu pedido, pois como havia 

falado, eu iria a Assembléia Legislativa procurar o Dep. Gilney para que este enviasse 
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um representante da Comissão dos Direitos Humanos daqui de Cuiabá para 

acompanhar a reunião, solicitada pelo Presidente de Bairro com os moradores.  

Em todo caso, a reunião aconteceu ontem, e como era de se esperar, 

bastante tensa, porém depois de todos se expressarem e eu colocar tudo o que estava 

me acontecendo (perseguições e ameaças de morte por parte do meu vizinho, Sr. 

Carlos Ramos), os moradores do bairro mostraram-se sensibilizados e chegamos a um 

consenso:  poderei funcionar o bar por dois meses, caso eu não consiga vender o 

imóvel fecharei o bar (o único bar GLS de Cuiabá), neste tempo não seremos 

incomodados. O Sr. Arão, Presidente de Bairro me disse que, caso o Sr. Carlos Ramos 

volte a me fazer alguma ameaça ele irá intervir. A questão do preconceito ficou claro 

em todos os depoimentos dos moradores, mesmo que, ao iniciarem seus discursos 

diziam "não sou preconceituoso(a)", mas todos sempre caiam em alguma contradição. 

Do meu lado tive a presença do Prof. Roberto Boaventura, prof. da UFMT, cliente e 

acima de tudo amigo, minhas duas amigas que me ajudam a administrar o bar e dois 

amigos do Roberto, também meus clientes, o Grupo Livre-Mente não conseguiu 

chegar a tempo, portanto, o único apoio que tenho encontrado nessa minha luta tem 

sido de pessoas de fora do nosso estado, como os senhores,  o Prof. Mott, e apoio de 

Ongs de quem  recebi e-mails de incentivo e solidariedade. Antes de começar a 

reunião, fomos ao comando de policiamento do bairro pedir apoio, o que fomos 

atendidos. Para minha surpresa, o policial que recusou-se a me socorrer no dia em que 

fui agredida, apareceu na porta da sala onde estava sendo feita a reunião. Isto para 

mim representa que, mesmo com minha denúncia à Corregedoria da Polícia Militar, 

nada está sendo feito (posso estar enganada). O Sr. Carlos Ramos demonstrava 

desconhecer que eu o havia denunciado à Delegacia de Polícia, pois na audiência 

marcada nesta quinta-feira passada ele não compareceu, não tendo a intimação 

assinada como recebida. Segunda-feira ele deverá prestar depoimento na Delegacia 

de Defesa da Mulher, mas pelo que relatei acima, tive a impressão que a segunda 

intimação também não chegou às mãos dele, enfim, até o momento, estou 

seguindo todos os trâmites legais na busca incessante para  fazer valer os meus 

direitos como cidadã, isto já se estende a três meses e o máximo que consegui foi a 

"permissão" dos moradores do bairro para continuar com meu bar por mais dois 

meses. Sem mais até o momento.  Um  abraço. Gil 

 

[Cuiabá, 8-11-2002] 

“Sr. Mateus Afonso Medeiros, assessor parlamentar:  

Agradeço todo o apoio do Sr. e do Deputado Orlando Fantazzini. Venho 

mais uma vez fazer-lhes mais um pedido: como irei à Assembléia Legislativa pedir 

apoio ao Deputado Gilney Viana, gostaria que os senhores endossassem o meu pedido 

pelo que relatarei logo abaixo.  Ontem, por volta da 21:00h tivemos, em minha casa, a 

visita do Presidente do bairro Sr. Arão e do seu vice, munidos de um abaixo assinado 

dos moradores solicitando o fechamento do meu bar, sendo o teor o mesmo que lemos 

na Furenseg (Policia Civil). Conversamos com o Sr. Arão e expusemos toda a 

situação tendo inclusive levado esses senhores à  "Boate", para que eles constatassem, 

in loco, que o ambiente nada tem de boate. Como tem acontecido, tanto eles, os 

repórteres e os policiais civis que foram procurados pelo Sr. Carlos Ramos do 

Nascimento, saíram do meu bar agradavelmente surpresos com o que foi encontrado. 

O Sr. Arão pediu-nos uma reunião com todos o moradores para discutirmos o assunto 

que acontecerá amanhã, Sábado dia 09/11/02, às 17:00 no meu bar. O  Roberto exigiu 

que a reunião fosse no bar para que todos vissem como era o bar e não o ambiente 

promíscuo, descrito pelo Sr. Carlos Ramos. Portanto na reunião estarão presentes o 
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nosso grupo, solicitarei a presença do Clovis do Grupo Livre Mente e solicitarei 

também a presença de algum representante da Comissão de Direitos Humanos e 

Cidadania da Assembléia Legislativa do Estado de Mato Grosso, neste caso Sr. 

Deputado. Solicito que o Sr.  reforce também junto ao Dep. Gilney um representante, 

pois a reunião está me causando muita preocupação diante do que está acontecendo;  a 

tensão é imensa tanto do nosso lado quanto do lado dos moradores incentivados pelo 

Sr. Carlos Ramos.  Com estima,  Gil” 

 

[Cuiabá, 18-11-2002] 

Mensagem de Mateus A. Medeiros, assessor parlamentar: “Desculpe a 

demora em responder. Bom saber que as negociações estão caminhando, apesar dos 

pesares. Mas eu penso que você não tem a menor obrigação de fechar o bar. Aliás, 

seria um absurdo. Você chegou a fazer contato com o grupo Estruturação de Brasilia? 

Talvez eles possam indicar algum advogado em Cuiabá. Você pode também me 

enviar o endereço desse Sr. Arão para que eu envie uma carta para ele em nome do 

deputado Orlando. Posso enviar também para outras pessoas, se você achar 

necessário. Vamos manter contato e tente não desanimar. Um abraço, Mateus” 

 

[Cuiabá, 20- 11-2002] 

Amigo Mateus,  

Não existe a menor condição em manter o bar aberto onde está. Domingo 

passado, o Sr. Ademir, aliado do Sr. Carlos (o agressor e incentivador das represálias 

homofóbicas ao bar), tentou esvaziar o pneu do veículo de uma cliente. Ficou também 

um desconhecido passando em frente ao bar durante a maior parte da noite em que o 

bar estava funcionando, como se tivesse fazendo alguma investigação. Ao fechar o 

bar, pontualmente às 23:00, o Sr. Carlos Ramos juntamente com as senhoras 

moradoras das imediações, ficaram em frente a casa do meu vizinho (Sr. Carlos) 

esperando que o bar fosse fechado. É assim que estamos vivendo, sendo tratados 

como marginais. Realmente não entrei em contato com o Grupo Estruturação como o 

senhor sugeriu, sei que o apoio é importantíssimo para que não nos sintamos sozinhos, 

porém isto não vai mudar o fato de ter nossos carros, na rua, riscados, pneus furados e 

sermos apontados na rua. Cuiabá é uma cidade pequena, se comparada às demais 

capitais, com bares em áreas residenciais que tem música ao vivo como o meu, só que 

os proprietários dos outros bares podem pagar seus impostos para mantê-los abertos. 

No meu caso, a Sra. Anrieth, Assessora do Fesp (Funreseg), órgão fiscalizador da 

Policia Civil,  nega a me fornecer Alvará da Polícia. Tenho sim, o Alvará da 

Prefeitura mas isso não me garante que, de uma hora prá outra,  a Polícia Civil entre e 

feche o meu bar,  pressionada  pelos moradores. O Clovis, do grupo Livre Mente, vai 

tentar conseguir um advogado, mas ele também está meio perdido, pois não tem 

experiência com situações como essa. Eu, até o momento fui a única pessoa que está 

enfrentando esta situação, outras pessoas que tiveram bar gay em Cuiabá, desistiram 

da luta logo no início.  O Sr. Arão, Presidente de Bairro, que dirigiu a reunião está nos 

apoiando, mas está claro que é apenas em virtude do acordo (2 meses) em que o bar 

ficará aberto, não dá prá esperar muito dele. Em todo caso tenho apenas o telefone 

dele. Quanto a divulgação do que estamos passando, acho que isso tem que ser 

passado adiante sim, alguma coisa tem que acontecer. Pelo menos a Policia Militar 

não está mais incomodando, apesar da minha denúncia à Corregedoria dia 21/10/02 

não ter surtido efeito, já que até agora não fui informada se alguma providência foi 

tomada quanto aos policiais que presenciaram a minha agressão. Obviamente que não 

quero ter a polícia contra nós mas acho importante saber se levaram ao menos um 
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puxãozinho de orelha pelo mau comportamento, isso serviria para que não fizessem o 

mesmo a outras pessoas. Divulgue a quantas pessoas puder, como tenho feito e tenho 

pedido ao Prof. Mott, porque aqui em Cuiabá, os caminhos que tenho percorrido, que 

não são poucos, em muito pouco tem surtido efeito. Um abraço, Gil 

 

[Cuiabá, 25-11-2002] 

“Prof. Mott: Em atendimento à nossa conversa, venho relatar mais esta 

situação absurda pela qual estamos passando. Sei que o senhor não pode fazer muito, 

mas tenho no senhor o único amparo emocional para descrever o sofrimento diante do 

descaso que a justiça comete contra nós. Sabemos que leis existem mas o que falta em 

nosso país e principalmente em nosso Estado é o cumprimento delas. Ontem, mais 

uma vez fomos agredidos moral e fisicamente em nosso direito como pessoas e como 

cidadãs. Com muito custo, apesar de reuniões e mais reuniões, na prática democrática 

que aplicamos, não conseguimos manter aberto o nosso espaço. Por volta das 18:30, 

minha funcionária foi agredida a socos pelo Sr. Carlos Ramos em total desequilíbrio, 

sendo a minha funcionária hetero, casada e mãe de um filho, uma pessoa que trabalha 

em um espaço respeitoso que em nenhum momento deixa de ser respeitoso apenas por 

ser gay. O Sr. Carlos no seu costumeiro  desequilíbrio passou a nos ameaçar de morte, 

como tem sido seu hábito e partindo para agressão a uma pessoa que nunca o 

destratou, apenas por tê-la como simpatizante da nossa causa. Mais uma mulher 

agredida, como eu, que  já fui espancada  anteriormente, sendo perceptível a sua 

covardia, pois já percebemos que nós mulheres é que estamos sendo alvo direto da sua 

ira. O Sr. Carlos vem instigando os moradores do bairro a práticas bárbaras de 

preconceito, o que infelizmente tem encontrado total apoio, pois temos sido 

constantemente insultados. O Sr. Carlos chegou a ser detido ontem tendo passado pelo 

constrangimento de ser algemado, posto em liberdade algumas horas depois, mas o 

que apenas lapidou sua ira dizendo que daqui prá frente o que o deterá será apenas a 

penitenciária, deixando claro que eu e as pessoas mais próximas a mim seremos 

mortas. Hoje estamos na casa de amigos, teremos que fazer rodízio por algum tempo, 

para que possamos tomar uma nova direção em nossas vidas. A gravidade é tamanha 

que até pessoas do "outro lado", como por exemplo o Sr. Arão, presidente de Bairro, 

constataram  o total desequilíbrio do Sr. Carlos. O Presidente da Sociedade do Bairro   

se retirou do caso, pois também está com medo. Não sei nem o que pedir, ou a quem 

pedir, pois querer viver e trabalhar, tem sido prá mim algo mais difícil que se possa 

imaginar. Talvez esperar que este Sr.Carlos consiga me encontrar e efetivar o que hoje 

é o seu principal objetivo:  a minha morte. Gil” 

 

[Cuiabá, 12-2002] 

“Prof. Mott: Recebi e-mail da psicóloga  Maria Cristina Martins, sexóloga 

de Campinas, amiga sua. Ela também está tentando ajudar (veja mensagem abaixo), 

hoje está saindo mais uma reportagem no SBT sobre o que aconteceu no bar, saberei 

mais tarde qual o direcionamento que foi dado pela matéria. Amanhã será a audiência 

na Justiça Especial às 15:00h, onde além da minha advogada, estará presente  pessoal 

do Grupo Livremente acompanhado de um advogado da OAB. Por enquanto é só. Um 

abraço, Gil” 

 

[Campinas, 12-2002]  

Mensagem da Psicóloga Maria Cristina Martins: “Gil: Fiquei muito feliz 

em receber o seu e-mail e ao mesmo tempo triste por saber que o seu calvário 

continua. Gil, daqui de longe não há muito o que eu possa fazer, mas tenho um 
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contato de um produtor do Fantástico com quem falei por telefone agorinha mesmo    

(17:53hs) e contei para o Fernando, o que estava acontecendo com você e também 

tomei a liberdade de enviar prá ele os e-mails que você  enviou ao Prof. Mott, sobre 

tudo o que estava acontecendo. O Fernando me assegurou que vai ler os e-mails e ver 

se existe uma possibilidade de se fazer alguma coisa para ajudar você. Não se 

preocupe a respeito do anonimato, pois deixei claro a respeito da saúde de sua mãe 

(sei o que é isso, pois minha mãe tem 80 anos e também é cardíaca e com outros 

problemas de saúde). Espero realmente, que o Fantástico possa fazer alguma coisa. 

Infelizmente, não depende só do Fernando, mas sei que ele fará o possível no que 

estiver ao alcance dele. Ele entrará em contato comigo para dar um parecer. Vamos 

rezar para que dê certo ! Não desanime Gil ! Estamos todos com você !! Abraços, 

Cristina” 

 

[Cuiabá, 5-12-2002] 

Mensagem de Gil para Maria Cristina, psicóloga de Campinas: “Fico 

imensamente feliz em receber o seu apoio. Preciso  muito de incentivo, pois de 

repente perdi a confiança, a crença e a esperança. Sei que isso é temporário, sempre 

fui de luta, mas por essa eu não esperava. Meu barzinho que tanto adorava está 

fechado, ele era um espaço onde eu buscava estimular a criação dos freqüentadores. 

Sou adoradora das artes e como nunca pude me profissionalizar, joguei isso em um 

lugar que incentivava as diversas formas de criação. Foram um ano e 9 meses de 

idéias. Tivemos, em Julho do ano passado o primeiro festival de canto amador, dois 

campeonatos de sinuca (que as meninas daqui adoram), apresentação de dança 

contemporânea, dança do ventre, lançamento de um site local, lançamento de CD de 

cantora local, pintura em óleo sobre tela pelos próprios clientes, com exposição 

permanente, espaço para leitura, com livros, tendo inclusive livros doados por 

escritores locais ao nosso bar, poesias e recados. Em Cuiabá temos duas boates, mas 

muita gente não gosta de agito, procura algo mais leve,  por isso surgiu a idéia do bar 

seguindo uma nova linha de proposta.  Há aproximadamente 8 meses, meu sossego 

acabou depois que meu vizinho começou a fazer esta campanha de terrorismo contra 

mim, fui perdendo a motivação, os troféus para o segundo festival de canto amador 

que seria feito em agosto estão  lá no bar. Eu já não tinha condição psicológica de 

promover mais nada, pois todo domingo era uma nova ameaça, tentei ao máximo que 

meus clientes não soubessem o que estava acontecendo. Como disse ao Prof. Mott, 

Cuiabá é uma cidade pequena e as pessoas aqui têm medo de se expor. Além de ter 

medo que o Sr. Carlos machucasse alguém, eu também corria o risco de ver meus 

clientes fugirem de medo se soubessem o que estava acontecendo. Coloquei o meu 

imóvel à venda há 3 meses, mas nessa crise, sabe como é, é difícil vender alguma 

coisa, por isso não tenho como abrir o bar em outro lugar e alugar algum outro imóvel 

não considero viável por diversos motivos que no momento considero desnecessário 

descrever. Legalmente nada poderá ser feito para mudar o que aconteceu, digo isso 

como já conhecedora na prática, "dos meus direitos". Fomos a imprensa escrita e 

falada, enfim esta história já está ganhando bastante divulgação. Pelo menos vamos 

mostrar que não somos lixo (pelos xingamentos que tivemos que ouvir no último 

domingo).   Estou tirando, pelo menos, umas férias forçadas...vou esperar um pouco 

mais para ver  o que o destino me reserva.  Um grande abraço. Gil” 

 

[Cuiabá, 5-12-2002] 

“Prof.Mott:  o sonho acabou!  Estou sendo dramática, não, realista.  

Ontem, ocorreu a audiência no Juizado Especial às 15:00h. Decidi pela suspensão do 
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processo movido contra o Sr. Carlos Ramos do Nascimento. Motivo:  O Sr. Carlos 

não aceitou a pena imposta em quatro cestas básicas, disse que queria que o processo 

tivesse  continuidade, afinal só  o que o seguraria seria a penitenciária. A conciliadora, 

durante a audiência, não percebeu mas essas palavras já me foram ditas em ameaças 

anteriores, dessa forma entendi que o Sr. Carlos, mesmo diante da justiça, manteve 

sua arrogância. Diante do quadro, minha advogada me aconselhou pela suspensão do 

processo por 6 meses, sendo que o Sr. Carlos deverá se manter afastado de mim. Não 

existe, por parte da justiça, nenhuma garantia de vida caso eu decidisse por dar 

continuidade ao processo. Infelizmente não compareceu nenhum representante do 

Grupo Livre Mente e nem da OAB, estávamos somente eu e minha advogada, 

sozinhas como sempre estivemos desde o início. A luta foi válida, pelo menos serviu 

prá me mostrar que a justiça, somos nós que fazemos. Como minha índole não é  

agressiva, me recuo. Agradeço a todos pelo apoio e tenham certeza que todos os que 

compartilharam comigo dessa luta, mesmo longe, foram verdadeira e unicamente a 

minha força. Gil” 
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3. UM SOBREVIVENTE GAY CONTA COMO ESCAPOU DE SER 

ASSASSINADO EM LONDRINA  
 

                 Este fantástico capítulo do livro DIAS DE IRA: UMA 

HISTORIA VERÍDICA DE ASSASSINATOS AUTORIZADOS, do jornalista Roldão 

Arruda, reconstrói, com as palavras da própria vítima, o ataque dramático que sofreu 

de  dois rapazes que por muito pouco, não a incluíram nas estatísticas de crimes 

homofóbicos. 
39

 

 

“Na crônica policial são comuns os casos de homossexuais que são 

amarrados, roubados e, algumas vezes, assassinados. Um deles ocorrido em Londrina, 

cidade do norte do estado do Paraná, em  1995, chama a atenção pelas semelhanças 

com os crimes atribuídos a Fortunato Botton Neto (conhecido na imprensa como o 

Maníaco do Trianon) porque a vítima sobreviveu para contar a história. 

        O sobrevivente do ataque, um negro de 44 anos, formado em 

biblioteconomia, contou ao autor que conheceu o rapaz que tentou matá-lo num bar da 

rua Maringá, cuja freguesia incluía grupos de homossexuais. O rapaz, que aqui será 

chamado de Adriano, era conhecido naquele meio.  

        - A marca principal dele, a mais falada pelo pessoal do bar, era o seu 

pau. Um pauzão. Todo mundo sabia. Ele tinha 23 anos, moreno claro, aquela clássica 

mistura de índio com português, com 1m70 de altura. Me disse que já havia 

trabalhado em padaria, mas naquela época estava empregado na Cacique, a industria 

de café solúvel da cidade. Como não era um operário qualificado, ganhava pouco. 

Durante quase dois anos a gente se encontrou no bar para, beber junto, conversar. 

Também íamos para a cama. Várias vezes, nos fins de semana, ele ligava para minha 

casa: “E ai? Tudo bem? Sozinho? Posso passar por ai? Estou indo”. Na transa, ele 

sempre foi muito carinhoso, gentil, e permitia quase tudo, menos penetração. Depois 

ficávamos  na cama vendo televisão, bebendo, beliscando. Não era o michê comum, o 

explicito, que faz o serviço e cobra logo um preço. Ele aceitava usufruir das coisas 

que as pessoas ofereciam. Um trago de uísque, um jantar num restaurante, um passeio. 

Ás vezes eu preparava um bom lanche e ficávamos horas juntos, mas ele nunca 

chegou a dormir em casa. Quando nos encontrávamos, ele dizia que estava com 

saudade da minha cama, mostrava-se atencioso. Era tão bom que parecia mais um 

caso do que um michê. Será que nesse tempo todo, estava preparando a maldade que 

iria fazer  depois? 

        Certa vez, o bibliotecário pediu a Adriano que o ajudasse a instalar 

umas luminárias que havia acabado de comprar para o apartamento. O rapaz 

perguntou se podia levar o primo dele para ajudar. 

        - Quando vi os  dois juntos, desconfiei que não fossem primos de 

verdade, porque eram muito diferentes fisicamente e porque não havia intimidade 

entre eles. Perecia até que haviam se conhecido há pouco tempo.  

       No apartamento, os dois rapazes instalaram as iluminárias e depois 

ficaram lá por algum tempo, conversando e bebendo. O bibliotecário deu-lhes uma 

carona até em casa, no seu automóvel, um Monza.   

       - Nesse dia o tal primo pareceu tímido, falou pouco, só para  reclamar 

da vida, da falta de emprego, do arrependimento de não ter estudado mais. Encontrei 

eles dias mais  tarde, em outro bar, bebemos juntos e acabamos saindo para transar em 

                                            
39

 Agradecemos ao jornalista Roldão Arruda a gentil autorização para transcrevermos 

aqui  este capítulo de seu livro. 
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minha casa. Foi só um quebra–louças, com sexo oral, masturbação, mas sem 

penetração. 

       Duas semanas mais tarde, por volta das nove e meia da noite de um 

sábado, a campainha do apartamento tocou. Era Adriano e seu primo, que havia 

conseguido autorização para entrar no edifício sem que o proprietário fosse 

consultado. Como já havia visto os dois juntos  em companhia do bibliotecário, o 

funcionário que naquela noite estava na portaria do edifício achou que não seria 

necessário fazer a consulta pelo interfone. 

       O bibliotecário deixou-os à vontade no apartamento, oferecendo-lhes 

uísque. Os três conversaram durante algum tempo na sala, até que Adriano sugeriu 

que fossem para o  quarto, onde ficava o aparelho de TV. Na cama de casal, o 

anfitrião sentou-se entre os dois rapazes, ligou o aparelho e relaxou, antevendo  o que 

parecia  ser o próximo  passo da noitada – o  ato sexual a três. 

       Às vezes, um dos visitantes saía para servir-se da garrafa de uísque 

que ficara  na cozinha. Se era o suposto primo que deixava o quarto, Adriano 

aproveitava para abraçar e beijar o bibliotecário. Numa certa altura, quando a garrafa 

de uísque já estava seca, ele começou a abraçá-lo e a beijá-lo na frente do outro rapaz, 

que se aproximou, simulando interesse na relação:  

       - Ele tirou toda a roupa e começou a gemer alto, como se estivesse 

tendo prazer, mas eu estranhei porque ele estava de pau mole.  

       Adriano também ficou nu, ajoelhou-se na cama e, como se soubesse 

exatamente quais os passos mais adequados para cada situação, estadeou diante do 

rosto do bibliotecário sua principal marca, a mais comentada pela freguesia do bar da 

rua Maringá. Mesmo estranhando toda aquela ação conjunta e repentina, o 

bibliotecário despiu-se. Foi aí que os dois rapazes demonstraram suas intenções. O tal 

primo abraçou o bibliotecário por trás, imobilizando seus braços. 

       - Achei o  abraço muito apertado e, nessa hora, ao virar a cabeça para 

trás, notei que ele estava passando um par de meias para o Adriano. Nos preparativos, 

sem que eu percebesse, eles haviam tirado vários pares de meias  da gaveta  do 

guarda-roupa, com o objetivo de me sufocar. Quando começaram a enfiar aquelas 

bolas de  pano na minha boca  veio a sensação, pavorosa, de asfixia, foi aí que tive 

noção do que estava acontecendo. Pensei que minha hora tinha  chegado.  Comecei a 

lutar. 

       Adriano reagiu, agarrando-o com mais força. Gritou para o  cúmplice:  

- A faca! Pega a faca! 

       O tal  primo abaixou-se, tateou sobre a cama e puxou uma faca que,  

sorrateiramente, havia trazido da cozinha. 

Ao vê-la o bibliotecário, que não  havia bebido nenhuma gota de  álcool 

por causa de um exame de estômago que  havia feito, assustou-se ainda mais.  

Redobrou suas forças. Conseguiu escapulir dos braços do Adriano e atracou-se de 

frente com ele. 

    - Enfia nele! Enfia! – gritou Adriano para o cúmplice. 

Na luta, o bibliotecário foi atingido uma vez pela ponta da faca, nas costas. 

      - Depois disso, o tal primo tentou me furar de novo, mas tinha medo de 

acertar o Adriano, que estava embolado comigo. Meu pavor  foi tanto, com o  sangue 

escorrendo das minhas costas, que durante a luta eu evacuei, uma coisa aguada, um 

jato, que espantou os  dois. Minha sorte foi que estavam muito bêbados, haviam 

entornado uma garrafa quase inteira de uísque e não sabiam direito o que fazer. A faca 

caiu no chão, eles se esqueceram de pegá-la outra vez e vieram para cima de mim, 

tentando me imobilizar e enfiar meias na minha boca. Eu agarrei o saco  do  tal primo, 
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apertei com força, torci até não poder mais. Era a minha vida que estava em jogo. Ele 

caiu no chão se contorcendo de dor, enquanto eu escapava em direção à janela. Fiquei 

de frente para os dois e gritei para que parassem, para que agente fizesse um acordo, 

um acerto, eu daria dinheiro, o carro, o que quisessem. Queria ganhar tempo. 

   A tentativa falhou. Adriano avançou para cima da sua vitima com os 

olhos arregalados gritando: - Eu te conheço, eu te conheço. 

  O bibliotecário, que parecia mergulhado num pesadelo, mudou de tática. 

Sentou-se no parapeito da janela e começou a gritar, loucamente, pedindo socorro. 

Seus gritos foram tão fortes que Adriano assustou-se e entrou em pânico, com medo 

de ser flagrado e, do jeito que estava, nu, subiu no parapeito da janela e pulou, caindo 

no jardim do condomínio, um andar abaixo.  

Ao notar que ficara apenas com o cúmplice do michê no apartamento, o 

bibliotecário, achou melhor fugir, atirando-se sobre Adriano que ainda se levantava. 

     Nenhum deles sofreu ferimentos, e, dali mesmo, o michê saiu correndo 

para a rua, pelado.  Escorrendo sangue e sujo de fezes, o bibliotecário correu até a 

portaria e disse ao funcionário que chamasse a polícia, fosse deter o outro rapaz no 

apartamento, fizesse alguma coisa. 

- Eles tentaram me matar – gritou. 

Mas não foi atendido. 

- O porteiro chamou minha atenção, dizendo que eu não devia andar 

daquele jeito no condomínio.  

   O bibliotecário cobriu-se com um tapete que recolheu do chão da 

portaria e voltou para o edifício. Quase histérico, começou a bater na porta dos 

apartamentos pedindo socorro. Ninguém atendeu. 

     - Só abriram as portas para ver o que era quando passei a gritar “fogo, 

fogo, o prédio tá pegando fogo”. 

     Àquela altura, porém, o suposto primo do michê já havia colocado a 

roupa, pulando pela janela da sala do apartamento e passando pela portaria.  

      Diante dos olhares dos vizinhos que haviam saído para o corredor e 

que pareciam recriminá-lo, o bibliotecário recolheu-se sozinho ao apartamento e 

telefonou para uma amiga, moradora do prédio ao lado. Ela acudiu imediatamente e, 

depois de levá-lo a um hospital, onde recebeu cinco pontos no local da facada, 

estimulou-o a registrar queixa na policia. 

      Houve um inicio de investigação, segundo o relato do bibliotecário. A 

policia recebeu as roupas de Adriano, com os documentos que ele deixou no bolso. 

Entre eles, uma conta com o endereço de sua casa e uma ficha com anotações de 

consultas medicas no setor de psiquiatria da Universidade Estadual de Londrina. 

       Adriano foi chamado e negou as acusações.  Depois de algumas idas e 

vindas à delegacia, o bibliotecário acabou desistindo do inquérito policial.  Cansou-se, 

disse ele, de ouvir ironias e insinuações a respeito de sua vida sexual. Estava vendo a 

hora na qual iam dizer que eu havia merecido aquilo. 

      Os dois rapazes ficaram soltos e circulam pelos  mesmos lugares, às 

vezes esbarrando em sua vítima, que traz no meio das costas uma cicatriz 

arredondada, saltada, do tipo quelóide, lembrando o local onde a faca penetrou...” 

 

Roldão Arruda: Dias de Ira. Uma historia verídica de assassinatos 

autorizados.Rio de Janeiro,  Editora Globo, 2001,  p.253-257 
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4. VIOLÊNCIA SEM EXPLICAÇÃO: A PROPÓSITO DE CRIMES 

HOMOFÓBICOS 
Beatriz Teixeira de Salles 

[O Estado Minas, 12/05/2002] 

 

Volta e meia a sociedade estarrecida tem notícia da violência praticada 

contra homossexuais. Estamos falando de assassinatos, normalmente com requintes de 

crueldade, onde a vitima “paga o preço” por sua conduta sexual. Segundo 

levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), somente em 2001,  130 

homossexuais foram mortos no Brasil, o que representa quase uma morte a cada três 

dias. Isto sem falar na violência revelada nos pequenos comentários irônicos na 

intolerância, no preconceito. Ainda segundo os coordenadores do GGB, Luiz Mott e 

Marcelo Cerqueira, o Brasil ostenta o triste titulo de campeão mundial de crimes 

contra gays, lésbicas e travestis. 

Mas, afinal que pode levar um ser humano acabar com a vida de um 

semelhante, simplesmente pelo fato de que fizeram opções diferentes em relação a 

sexualidade? A psiquiatria e a psicanálise não têm respostas. Existem hipóteses, 

porém nenhum estudo conclusivo. As razões para própria homossexualidade, segundo 

psiquiatra e psicanalista Marcio Pinheiro, são controversas. Em 1973, Associação de 

psiquiatra Americana tirou a homossexualidade da classificação de desordem mental. 

No Brasil, O Conselho Federal de Medicina retirou esta opção sexual da lista dos 

desvios sexuais em 1985. Mesmo assim, não são poucas as pessoas que insistem em 

considerar os homossexuais como “doentes”. Como ressalta Márcio Pinheiro, a 

pessoa que optou pela homossexualidade – seja homem ou mulher- só deve procurar 

auxilio médico caso não se sinta em paz com a sua escolha. “Mas no geral a 

homossexualidade é um estilo de vida e ninguém tem nada haver com isto”, comenta. 

Além disso, ainda hoje se questiona se a homossexualidade é  uma escolha, uma 

predestinação ou resultado das influências  recebidas pelas pessoas. A homofobia 

pode ser o resultado do fato de o ser humano não lidar bem com o diferente. Por outro 

lado, a Universidade da Geórgia (EUA)  acena para outra explicação. Os homofóbicos 

na  verdade, seriam assim por não suportarem ver que o outro – o homossexual -  

desperta o seu próprio desejo. Segundo Márcio Pinheiro, o perfil característico dos 

homofóbicos seria: são homens, mais velhos, não educados, residem em regiões onde 

as atitudes negativas são mais radicais e conversadores, autoritários, mais rígidos 

sexualmente, mais machões, não tiveram experiência com amigos ou familiares 

homossexuais, são religiosos ortodoxos e acham que o homossexual “escolhe”. Já a 

psicanalista Zilda Machado cogita que a explicação para a homofobia pode passar 

pela questão do confronto do sujeito com o desejo do outro, que atinge em cheio a sua 

subjetividade. O conceito freudiano de “rochedo da castração”, remete o sujeito a 

recusa da posição feminina, à qual a submissão é relacionada. A seu ver, diante do 

desejo explicito de um homem por outro homem, o sujeito é remetido a este ponto de 

impasse  da subjetividade masculina: a uma posição de horror  da posição feminina 

perante outro homem, e sabemos o quanto há de desejo naquilo  que causa  horror. 

“Para alguns homens é insuportável ver a passividade, de um homem perante outro. 

Isto toca na sua subjetividade, um pouco cego para ele. Não necessariamente este 

homofóbico seria um homossexual latente”  diz, ressaltando que cada caso é um caso 

e não se pode generalizar. Zilda avalia que o homem que apresenta um repúdio à 

feminilidade, à passividade por falta de recurso psíquico para elaborar este 

sentimento, pode cair em super compensações rebeldes, quando vai contar as regra da 

estabelecida a autoridade  porque no fundo, passa  por uma posição de embate frente a 



 142 

figura paterna. A psicanalista avalia que o respeito à diferença traz o reconhecimento 

do outro, e isso,  mais do que a cidadania, é amparo para o ser humano. Quando a 

pessoa compreende isso não vai precisar matar o outro, só porque este é diferente.  

Márcio Pinheiro lembra que as experiências  homossexuais são comuns por volta dos 

18 anos. De acordo com relatório Kinsey, 28% dos homens e 17% das mulheres 

tiveram um ou mais relações homossexuais da puberdade aos 20 anos. Então, por que, 

de repente, todo este preconceito, que, de acordo com o Departamento  de Saúde 

americano, faz com que os jovens gays sejam duas a três mais vulneráveis às 

tentativas de suicídios? “Será que certo comportamento gay de alto risco, se 

envolvendo com pessoas desconhecidas, não teriam uma dimensão suicida?, indaga 

Márcio Pinheiro.”  
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5. PROFESSOR VIADO: UM EPISÓDIO DE HOMOFOBIA 

INFANTIL NA BAHIA 
 

Lance Arney
40

 

Doutorando em Antropologia, Emory University, Atlanta 

 

Na tarde de 3 de maio de 2002,  apenas duas semanas depois de fazer uma 

tradução para o inglês do release do livro do GGB, O Crime Anti-Homossexual no 

Brasil, testemunhei uma cena que vividamente ilustra a extensão da homofobia   na 

sociedade brasileira. Quando eu preparava  minha comida na cozinha de meu 

apartamento, no bairro Dois de Julho, em Salvador, subitamente ouvi vozes de 

crianças na rua gritando “viado! viado!”  Olhei para fora pelas janelas da frente e vi 

cinco crianças pequenas, com idades entre 7 e 10 anos, perto dos portões de trás do 

Colégio Ypiranga. Observei incrédulo como escreviam em letras maiúsculas, com giz 

branco, em bom tamanho, nos portões de cor verde do Colégio: VIADO 

PROFESSOR .   ASS…VIADO.       TODO MUNDO CORNO. 

Os desenhos de dois jogos de genitália masculina (pênis e testículos) e ao 

lado a representação de alguém com pernas abertas oferecendo seu ânus acompanhou 

o texto do primeiro portão. Depois que as crianças terminaram de escrever, elas 

começaram mais uma vez a gritar furiosamente “viado!” e bateram e chutaram os 

portões com violência. Então desceram correndo a rua, desaparecendo na esquina. Um 

segurança do Ypiranga veio para fora alguns momentos depois, mas chegou tarde 

demais para poder ver ou fazer qualquer coisa. 

Três características sobressaem nesta pequena a cena de homofobia 

infanto-juvenil: as dinâmicas sociais de preconceito, a maneira em que a mensagem 

foi escrita, e as idades dos perpetradores. O “VIADO PROFESSOR” é muito 

provavelmente alguém que as crianças conhecem, não um desconhecido. Talvez seja 

um de seus próprios professores. Contudo, as crianças não se referiram a ele pelo seu 

nome. Contrariamente, elas desindividualizaram o professor ao categorizá-lo dentro 

de um  estigma, desumanizado no grupo dos  “viados.” As crianças insultaram  e 

apontaram que “um” professor era viado, mas na verdade,  mas faltou-lhes a coragem 

para identifica-lo e assinarem seus nomes abaixo do grafiti.  Se protegeram no 

anonimato.  Sua mensagem não foi algo que elas tivessem a força de dizer 

pessoalmente ao professor e nem, ao que parece, a outras pessoas. De fato, em certo 

momento, quando uma senhora idosa passou por elas, um menino do grupo pôs-se à 

frente da mensagem e usou seu corpo para esconde-la da visão da mulher. Sua 

tentativa de ocultar  o seu “trabalho” trai o seu próprio sentimento de vergonha e de 

estar fazendo “coisa errada.” Além disso, as crianças necessitaram do apoio uns aos 

outros para realizar o seu feito. Seu ato de homofobia foi um ato de grupo. Elas ainda 

usaram este ato grupal grupo como uma oportunidade de demonstrar bravata e poder, 

enquanto competiram entre si mesmos sobre quem era o mais  corajoso  para escrever 

nos portões, e discutiram sobre quem sabia a grafia correta de “viado.” Sua ousadia 

foi perdida, naturalmente, assim que o ato foi consumado, pois todas de elas fugiram 

de cena apressadamente. 

O próprio formato da mensagem revela outras características sobre sua 

função. A declaração homofóbica das crianças foi escrita e publicada, feita visível de 

modo que todas as outras pessoas pudessem familiarizar-se com ela. As crianças 
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quiseram que sua mensagem fosse preservada, e que o público geral o visse e lesse. 

Mas a mensagem de giz nos portões do Colégio Ypiranga foi mais do que somente 

pichação. Foi uma pequena paródia do ato de ensinar. Ao  imitar um professor numa 

sala de aula escrevendo lições no quadro, elas escreveram lições nos portões, 

ensinando aos transeuntes algo poderoso que elas haviam aprendido: a homofobia.  

Onde crianças tão jovens aprenderam a odiar gays? Ninguém nasce 

odiando ninguém. O ódio e comportamentos violentos são aprendidos socialmente. 

Estas crianças aprenderam de outras pessoas atitudes e comportamentos homofóbicos, 

assim como sua concepção de sexo entre homens. Quem lhes ensinou tal sofisticação? 

Certamente, em seu pequeno grupo, elas compartilharam a aprendizagem de seu ódio 

a gays, entre si. Como eu tentei fazer ter sentido o que eu havia testemunhado e me 

perguntei sobre o que poderia ser feito para prevenir crianças de transformarem-se em 

pessoas com tanto ódio, com tão pouca idade, lembrei-me de algumas palavras do 

professor Luiz Mott (este sim, um “professor viado assumido...”) no texto do 

lançamento que eu havia tão recentemente traduzido, especificamente sua chamada 

para a “implementação de cursos de educação sexual em todos os níveis escolares, 

transmitindo aos jovens noções de respeito à livre orientação sexual” como uma das 

medidas em curto prazo para erradicar a homofobia.  

Se crianças tão jovens quanto as que eu havia observado, desenhando 

caricaturas de uma homossexualidade difamada são capazes de tal entendimento 

maduro de sexo e preconceito sexual, então não é tão cedo para se iniciar sua 

educação sexual. E se a elas não forem ensinadas “noções de respeito à livre 

orientação sexual” desde muito cedo, então alguém seguramente lhes ensinará algo 

diferente, tal como  odiar gays, por exemplo - o que elas, por sua vez, ensinarão a 

outros, que ensinarão a outros, e assim por diante, construindo teias intrincadas e 

redes de preconceito social.  

Dois dias depois deste pequeno episódio de homofobia, chuvas pesadas 

finalmente lavaram dos portões verdes do antigo Colégio Ypiranga  a mensagem das 

crianças. A mensagem permaneceu  ali porque ninguém da administração da escola,  

ou qualquer outra pessoa passando em frente e que leu a mensagem,  se importou ou 

pensou que valia  a pena apagar manifestação tão explícita de preconceito. Talvez a 

homofobia seja parte do currículo da escola. De qualquer maneira, a lição que as 

crianças ensinaram ao público sobre homofobia foi eficaz: pouco depois de a chuva 

haver parado, uma outra pessoa escreveu no mesmo lugar e da mesma maneira a 

palavra “VIADO” (mas desta vez com só um jogo de genitália masculina), assim 

demonstrando o que havia aprendido, ao imitar os ensinamentos de crianças tão 

precocemente preconceituosas. Triste Bahia! Como disse Gregório de Matos, o poeta 

Boca do Inferno – ele próprio denunciando em vários de seus poemas, que o 

Governador desta Boa Terra era fanchono – a forma como chamavam antigamente os 

viados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 145 

6. MÁQUINA DE MOER GENTE: CENAS EXPLÍCITAS DE 

HOMOFOBIA NO PROGRAMA SUPERPOP 
    

Valéria Melki Busin, escritora
41

 

 

“Minha mulher e eu fomos convidadas pelo produtor do programa 

Superpop -  que é veiculado diariamente na emissora Rede TV - e por sua assistente 

para comparecer ao programa do dia 12/03/2002 para falarmos sobre direitos, 

preconceitos e problemas enfrentados por casais de lésbicas. Fomos contatadas por 

termos aparecido em uma matéria belíssima escrita para a Revista Elle de março pelo 

jornalista Mário Viana, profissional ético que muito nos honrou com a seriedade e 

delicadeza com que abordou o tema. Quando conversei com a assistente de produção, 

perguntei como seria o  programa. Ela me disse que seria uma entrevista, que o 

programa iria no mesmo sentido da Elle, ou seja, a proposta era séria. Perguntei quem 

mais iria e ela me disse que estava contatando as mulheres que tinham saído na revista 

e ainda elogiou a seriedade da matéria publicada. Em nenhum momento ela usou a 

palavra debate e não nos informaram com antecedência que haveria um advogado 

para falar contra o projeto de parceria civil.  

Fomos surpreendidas pela notícia quando já nos encontrávamos nos 

estúdios, quase para ser iniciado o programa. Minha mulher ficou preocupada, 

dizendo que nos haviam enganado, mas como um  dos convidados era Luiz Mott, 

militante ferrenho pela causa gay, achamos que seria um debate com algum nível. 

Quando a editora do programa veio ao nosso camarim para dizer que o advogado era 

muito radical, mas que  não era para nos deixarmos abater e que devíamos reagir, 

achei tudo estranho, mas na minha ingenuidade, ainda esperava que as palavras dadas 

fossem válidas e que existisse alguma ética no programa.   

Quando fomos chamadas para o palco, antes mesmo de se iniciar o suposto  

debate, já havia um rodapé na tela anunciando: "barraco: gays falam  sobre adoção" . 

Barraco? Como, se a discussão ainda nem tinha sido iniciada? A palavra "barraco" foi 

substituída por "polêmica" e ainda permanecia um estranhamento - não tocamos no 

tema adoção em nenhum momento!  

A apresentadora Luciana Gimenez fez perguntas aos outros convidados, 

mas antes que minha mulher e eu fôssemos inquiridas, a pergunta foi dirigida ao 

advogado Celso Vendramini, que começou a responder em voz alta, logo passando a 

gritos, ofendendo-nos de uma forma grosseira e absurda, impedindo qualquer 

possibilidade de troca de idéias, de debate sério. O objetivo era o mero achincalhe, o 

que foi comprovado quando houve a  intervenção de Vera Verão por telefone, para 

minha estupefação apoiando totalmente as opiniões homofóbicas do tal advogado. 

  Não tivemos direito de falar, não pudemos expor calmamente nossas  

idéias, não pudemos fazer nada além de tentar conter o fluxo alucinado de ofensas que 

o advogado nos dirigia continua e impunemente, sem nenhuma intervenção séria da 

apresentadora, que não impediu que fôssemos  humilhadas em rede nacional de TV.   

Acontece que somos pessoas sérias, realizamos trabalhos importantes pela 

causa dos gays e lésbicas de nosso país e não estávamos lá para servir de palhaças 

para animar o circo do programa. Não admitimos que os irresponsáveis pelo programa 

possam continuar impunemente usando pessoas para conseguir elevar os pontos de 

audiência de seu risível programa. Não estamos atrás de fama, não somo pessoas 
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deslumbradas, não pagamos qualquer preço para aparecer na TV. Se concordamos em 

nos expor, correndo riscos de perdas profissionais, inclusive, era com um único 

objetivo: tentar fazer nossa parte para diminuir preconceitos e lutar  por nossos 

direitos. Ao sermos ridicularizadas, ofendidas e humilhadas,  sentimo-nos não em um 

programa de auditório, mas passando por uma enorme máquina de moer gente. O que 

justifica isso? O que justifica usar  pessoas para uma situação previamente armada 

para virar baixaria? Que  ética existe em um programa que mente para conseguir levar 

convidados e os expor publicamente ao ridículo?  

Não me venham com a risível desculpa de que o programa e as pessoas 

saíram de seu controle. Hoje sabemos que vocês armaram o "barraco" 

propositalmente, já que uma convidada (uma conhecida e respeitada advogada) foi 

"desconvidada" na véspera porque o produtor não quis expô-la ao ridículo, já que ele 

sabia de antemão que a direção do programa desejava apenas baixaria para aumentar 

audiência. Quem deu  direito ao senhor produtor de não nos considerar pessoas sérias? 

Quem deu aos senhores da direção do programa o direito de nos fazer passar  por um 

vexame daquele? Quem deu à apresentadora o direito de abusar da nossa imagem, 

constrangendo-nos sem prévia autorização? As pessoas que passam por aquelas 

ridículas pegadinhas têm direito de não autorizar sua exposição vexaminosa, direito 

que nos foi negado, já que o programa foi  ao vivo e previamente preparado para virar 

um bate-boca inútil e sensacionalista.  

Queremos com este protesto, prezados senhores, avisar que gays e  

lésbicas sérios não se prestam a esse papel. O mundo está mudando, estamos 

conseguindo - com muita luta e sacrifícios pessoais - conquistar  direitos mínimos que 

aos outros são garantidos sem esforço. Vocês estão na contramão da história, 

prestando um desserviço não só a gays e lésbicas, mas a toda a população, na medida 

que, ao invés de informar e  educar, vocês am o poder que lhes é conferido para 

humilhar e ridicularizar.        

Queremos também avisar que exigimos respeito e que vocês vão responder 

na justiça pelos danos que nos causaram. Não fosse o movimento gay estar  altamente 

organizado e articulado, talvez ainda estivéssemos em profunda depressão por tudo o 

que nos fizeram passar de forma cruel, absurda e  grotesca. Queremos que vocês 

saibam que daqui para frente sairá mais barato e dará menos dores de cabeça se vocês 

contratarem palhaços profissionais para o picadeiro que armam sem nenhum sentido 

de ética e decência. E que não há  nada que justifique essa agressão que sofremos de 

forma vil e covarde. E não se esqueçam: somos pelo menos 17 milhões de pessoas no 

país. Se há meia dúzia de inconseqüentes como Vera Verão (ser grotesco que ganha a  

vida fazendo gays caricatos na TV ), vocês podem ter certeza de que há .999.994 de 

gays sérios e decentes que não agüentarão mais calados este tipo de achincalhe 

grosseiro e nojento.  Aguardem notícias nossas. Sua atitude foi vil e, saibam, não 

ficará por isso mesmo, podem ter certeza! “ 
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7.  ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS  NO AMAZONAS: 1983-

2001 
Luiz Mott

42
 

 

O Brasil, lastimavelmente, ocupa vergonhoso destaque na barbárie 

internacional: é o campeão mundial de assassinatos de homossexuais. Dia sim, dia 

não, um gay, lésbica ou travesti é barbaramente assassinado, vítima da homofobia – o 

crime de ódio contra os homossexuais.  

E na região norte, o estado do Amazonas acompanha esta mesma  mórbida 

liderança, pois tendo uma população de pouco menos de 3 milhões de indivíduos, aí 

vêem ocorrendo nos últimos anos o dobro de assassinatos de homossexuais 

registrados no vizinho  Pará, que tem população duas vezes mais numerosa. Tomando 

como amostra o ando de 2001, no Amazonas foram documentados os homicídios de 9 

homossexuais – o mesmo número registrado para Minas Gerais, que tem uma 

população seis vezes maior  do que a do Amazonas. Situação portanto gravíssima e 

que carece de medidas emergenciais para garantir o respeito à vida desta minoria 

sexual gravemente ameaçada pelos crimes homofóbicos.  

Com base nos arquivos do Grupo Gay da Bahia, a mais antiga entidade de 

defesa dos direitos humanos dos homossexuais do país, auxiliada pelos registros da 

Associação Amazonense de Gays, Lésbicas e Travestis, temos documentado para o 

período 1983-2001 um total de 49 assassinatos, sendo 37 gays (76%), 11 travestis 

(22%) e 1 lésbica (2%). Tais números revelam que no Amazonas, sobretudo nos 

últimos anos, os crimes de ódio contra homossexuais tem aumentado dramaticamente: 

4 mortes na década de 80; 34 nos anos 90 e somente em 2000-2001, 11 crimes. Uma 

média de 3 assassinatos por ano, um a cada 4 meses.  

Manaus concentra 75% destes homicídios, registrando-se uma ocorrência 

também em Mundo Novo e  Itacoatiara. Com certeza, tais números representam 

apenas a ponta de um iceberg de sangue e ódio, pois incontáveis praticantes do “amor 

que não ousa dizer o nome” foram assassinados pelo interior da Amazônia sem que 

sua identidade sexual tenha sido  relevada nos jornais, seja por ignorância da polícia 

ou dos repórteres, seja por censura da família. 

A grande maioria dos homossexuais assassinados (77%) estavam na flor 

da idade, entre 18-40 anos: o mais jovem com apenas 14 anos e o mais velho, 66. 

Entre os menores, dois estudantes assassinados a tiros: Genilson Ferreira da Cruz, 14 

anos, de Manaus e  Frank Nazaré, 17, de Itacoatiara. A travesti Kátia tinha 15 quando 

em 1986 seu corpo foi encontrado todo mutilado com sinais de violência sexual, num 

terreno baldio em Manaus. 

Praticamente todas as classes sociais estão representadas entre os 

homossexuais amazonenses vítimas de crimes de ódio: embora predominem as 

travestis profissionais do sexo (10 casos), seguidas de 8  gays cabeleireiros, também 

estão entre os mortos ao menos um de cada uma destas categorias: economista, 

professor, médico, político, promotor. Predominam gays de classe média: dois pais de 

santo e dois estudantes, um motorista, vigia, industriário, policial, comerciário, etc.  

Entre estes alguns gays muito conhecidos, porém “enrustidos”,  cujo 

assassinato ganhou grande destaque na imprensa local: em 1996, o promotor 

Francisco Jorge Noronha, 37 anos, morto por três rapazes de programa com 5 tiros; 

dois anos depois, o babalorixá Lázaro Leocádio, 36, estrangulado; em 1999, o fiscal 
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da Secretaria da Fazenda do Estado, José Afonso Meirelles, 40 anos;  neste mesmo 

ano, o chefe de pessoal da Brahma, Lindembergue Paiva da Silva, 31, encontrado 

enforcado e esfaqueado num terreno baldio próximo ao Conjunto Tocantins em 

Manaus.  

Uma das características do crime homofóbico é a violência extremada e o 

requinte de crueldade, reflexos do ódio que o assassino alimenta contra a 

homossexualidade: armas de fogo são as responsáveis pela maior parte destes 

homicídios (32%), seguido pelo uso de facas e punhais (26%), incluindo-se ainda 

freqüentemente como  causa mortis: espancamento, paulada, estrangulamento, 

marteladas, enforcamento. O professor Sílvio Augusto, 30 anos, foi morto em 1994 

com 16 facadas; o cabeleireiro Mário Antunes, 30, após ser mortalmente espancado, 

teve seu corpo totalmente mutilado; em 2001, o gay Amós Gonçalves Almeida, 36, 

foi encontrado morto em seu apartamento do Condomínio Tocantins  II com 18 

facadas. Muitos destes foram agredidos por dois ou três comparsas, como o 

economista Paulo César Barbosa, 38,  estrangulado em 1997 por três rapazes de 

programa. 

Uma das grandes dificuldades para investigar homicídios contra 

homossexuais, além da falta de estatísticas policiais oficiais,  é a carência de 

informações básicas sobre o próprio crime: 44% das notícias publicadas nos jornais 

amazonenses não informavam o local do sinistro; em  60% dos casos, o autor é 

ignorado, dificultando enormemente a solução da maioria dos crimes. 

O padrão mais comum, tanto no Amazonas como no resto do país, é que 

tais crimes ocorram predominantemente nas noites ou madrugadas dos fins de 

semana. As travestis são preferencialmente assassinadas a tiros,  na  rua ou em bares 

(51%), enquanto os gays morrem vítimas de facadas dentro de casa (44%). A única 

lésbica amazonense de que dispomos de informação foi assassinada em dezembro de 

2001, Francisca Chagas Braga Alves, 45, auxiliar de serviços gerais, morta em sua 

residência a facadas e golpes de martelo.  

Quantos destes crimes foram solucionados? Quantos algozes e matadores 

de homossexuais estão presos? Quantos anos de prisão tiveram  tais matadores? 

Infelizmente, não temos repostas a estas dramáticas  perguntas, e nossa esperança é 

que a divulgação desta triste página de ódio e sangue estimule as autoridades policiais 

e judiciais do Amazonas a investigarem e punirem exemplarmente os autores destes 

homicídios. Estimulamos igualmente que nas escolas e universidades desse Estado 

sejam instalados cursos de educação sexual, ensinando-se aos jovens e seus 

familiares, que a livre orientação sexual é um direito humano fundamental, e que 

gays, travestis e lésbicas devem ter o mesmo respeito e direitos de cidadania que os 

demais brasileiros. Finalmente, nosso apelo é aos próprios homossexuais, para que se 

acautelem evitando se relacionar com pessoas desconhecidas, e que denunciem 

sempre que forem discriminados ou agredidos, pois o grito é a primeira arma dos 

oprimidos.  
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8. HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS  NO RIO GRANDE DO 

NORTE: 1970-2002 
Luiz Mott 

 

De 1970 a  2002 o Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais antiga e dinâmica ONG 

de defesa dos direitos das minorias sexuais do país,  tem documentado em seus arquivos o 

assassinato de 46 homossexuais no Rio Grande do Norte, dos quais 38 gays, 7 travestis e 

uma lésbica. Destes homicídios, 3 ocorreram na década de 70, 13 nos anos 80, 21 na 

década de 90. Só nos três primeiros anos deste novo século, registraram-se 8 assassinatos. 

A conclusão é  óbvia e dramática: a cada nova década, aumenta assustadoramente nesse 

Estado o número de “crimes homofóbicos” – qualificativo criminológico como são 

caracterizados os assassinatos em que a orientação sexual da vítima, o fato de ser 

homossexual, é o motivador ou principal ingrediente da causa mortis desta minoria sexual. 

Se compararmos os 46 homicídios  registrados no RN com os mesmos crimes do Paraná e 

Minas Gerais, constata-se que a  homofobia nesse estado nordestino  é quatro a seis  vezes 

superior, comparando-se o total de mortes com suas respectivas populações. Machismo 

nordestino e homofobia andam de mãos dadas, urgindo que ações afirmativas em defesa 

dos homossexuais sejam imediatamente implementadas a nível estadual e federal a fim de 

estancar este cancro social. 

85% dos homossexuais assassinados viviam em Natal, ocorrendo também três 

homicídios em Mossoró, dois  em Macaíba e respectivamente,  um em Mirassol, Lagoa 

Nova,  Itaipu,  Caicó, Dix-Sept Rosado, Capim Macio, Parnamirim, Touros e Galinhos. 

Dentre as vítimas, 6  profissionais liberais (professores, dentista, geólogo), 4 estudantes, 2 

militares, incluindo também funcionários públicos, cozinheiros, cabeleireiros, aposentados, 

taxista e 5 travestis profissionais do sexo. Suas idades variam de 12 anos, o estudante 

FJMS, morto com 5 facadas em  Mossoró em 1999,  a  63 anos: o funcionário do IBGE, 

Prof. Manuel Nazareno de Araújo, (1983).  

Como ocorre no resto do país, a maioria destes homossexuais  foram 

assassinados com armas de fogo (43%), seguindo-se as armas brancas (facas, punhais - 

35%), incluindo também como causa mortis estrangulamento, esfacelamento do crânio, 

pedrada e tijolada, paulada, espancamento. Roberto Rosa da Silva, em Parnamirim, foi 

morto com 34 facadas (1995) e “Nino”,  de Santo Antonio do Salto da Onça, com 22 

cutiladas. Uma das características dos crimes homofóbicos é a violência extremada e o 

requinte de crueldade, incluindo muitas vezes tortura prévia e elevado número de golpes. O 

assassino não quer matar apenas a vítima, mas destruir aquilo que  tanto odeia e o apavora: 

a homossexualidade. A maior parte das vítimas foi morta na rua, nas praias, em lagoas, 

açudes ou lugares ermos, mas também dentro da própria residência ou em bares. Que os 

gays e travestis se acautelem de ir com desconhecidos para tais logradouros. Gay vivo não 

dorme com o inimigo! 

Quanto aos matadores de homossexuais, infelizmente, dada clandestinidade  

como tais relações geralmente se entabulam, de 46 crimes há identificação de  apenas 8 

homicidas, metade deles com menos de 18 anos, o mais velho com 49. Entre estes, 

predominam as ocupações mais humildes: pescador, pedreiro, desempregado.  

Urge que o poder público do Rio Grande do Norte, juntamente com o 

movimento homossexual organizado, façam cumprir a Constituição Federal, que garante 

igualdade de direitos a todos os cidadãos, inclusive aos homossexuais, denunciando e 

punindo exemplarmente a quantos assassinam ou violam os direitos humanos de gays, 

lésbicas, travestis e transexuais. Só assim construiremos nesse Estado e no resto do país  



 150 

uma verdadeira sociedade cordial, fraterna e solidária, onde todos tenham seus direitos de 

cidadania respeitados, pois “é legal ser homossexual!” 
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9. ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS EM MINAS GERAIS: 

1980-2002 
 

Luiz Mott
43

 

 

Os recentes e bárbaros assassinatos  de dois notórios homossexuais em 

Minas Gerais, o bailarino Igor Xavier em Montes Claros e o apresentador de programa 

de televisão de Uberaba,   Edgar Tavares Fernandes,  além de revoltar a população 

destas regiões, que realizaram manifestações públicas exigindo a prisão dos 

homicidas, obrigam-nos a refletir sobre esta grave doença que enxovalha nosso país e 

a sociedade mineira: os crimes de ódio contra homossexuais – cientificamente 

identificados como “crimes homofóbicos”.  

De acordo levantamento realizado pelo Grupo Gay da Bahia, a mais antiga 

entidade de defesa dos direitos humanos dos homossexuais do Brasil, entre 1980-2002 

foram documentados 89 assassinatos homofóbicos em Minas Gerais, sendo 71 contra 

gays (80%) e 18 contra travestis e transexuais (20%). Não há registro de nenhuma 

lésbica mineira assassinada devido à sua orientação sexual. Como tais números 

baseiam-se em notícias recolhidas na imprensa, posto não existir estatísticas policiais 

de crime de ódio no país, calcula-se que o total de homossexuais assassinados deve ser 

o dobro dessa estimativa. Minas, nosso terceiro estado em população,  ocupa o 7
o
 

lugar nacional em crimes homofóbicos, estando porém acima do Rio Grande do Sul, 

Ceará e Paraná.  

Apesar de Minas Gerais não estar entre os Estados mais violentos contra 

os homossexuais, nem por isto a situação deixa de ser preocupante, pois ao 

analisarmos cronologicamente estes 89  homicídios, lastimavelmente notamos que a 

violência anti-homossexual vem crescendo nos últimos anos: na década de 70 foram 

registrados 6 mortes; 15 entre 1980-1989; na década de 90 foram  53 e nos últimos 

dois anos, de janeiro de 2000 a março de 2002, já foram registrados 15 novos casos. 

Quer dizer: enquanto na década de 80 matava-se uma média de um homossexual a 

cada  mês, nos anos 90 este número subiu para  um gay ou travesti  assassinado a cada 

semana, quatro por mês. Números que devem nos alertar para a gravidade destes 

homicídios e encontrar meios de erradicar este verdadeiro  “homocausto”.  

Belo Horizonte é onde se concentra a maioria  destes crimes: 65 mortes 

(73%), seguida de Juiz de Fora, com 7 homicídios, Uberlândia com 5 e  Betim com   2 

casos. Constam ainda, cada cidade com um homossexual assassinado: Alfenas, 

Barbacena, Carangola, Coronel Vespasiano, Ituiutaba, Montes Claros, Passo Fundo, 

Três Corações, Uberaba, Venda Nova. Com certeza, se se consultar os moradores das 

demais cidades mineiras, muitos poderão citar um ou mais homossexuais de suas 

cidades, inclusive lésbicas,  que ali foram assassinados nos últimos anos, e que não 

constam nesta lista – o que comprova nossa assertiva de que estes números – 89 

mortes entre 1960-2002, representam apenas a ponta de um hediondo  icebergue de 

sangue e ódio. 

As vítimas desses homicídios pertenciam praticamente a todas as camadas 

socioeconômicas, incluindo uma dezena de profissionais liberais (engenheiros, 

médicos, economistas, arquitetos, jornalistas); sete cabeleireiros; seis professores; 

quatro antiquários, artistas e decoradores; quatro policiais civis e militares; quatro 

comerciários; além de bancários, funcionários públicos, empresários, cozinheiros, 

pedreiros, desempregados, etc. A categoria mais numerosa é representada pelos 
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“profissionais do sexo”, 14 indivíduos, incluindo notadamente travestis e em menor 

número, rapazes de programa.  

Quanto às idades, o homossexual mais jovem a ser assassinado tinha 

apenas 15 anos, Rony Moreira Pereira, morto em Betim em 1999; três das vítimas 

tinham menos de 20 anos, sendo que o grupo etário mais afetado estava entre 21 e 30 

anos (41%), seguido dos gays ente 31/40 anos (31%). População, portanto,  ceifada à 

vida na flor da idade. 21% dos mortos tinha mais de 50 anos, sendo o mais idoso, com 

63, o decorador Gerardin Bradão, morto com pancadas na cabeça em Belo Horizonte 

em 1968.  

Entre essas vítimas, alguns famosos  praticantes do “amor que não ousava 

dizer o nome”, cujos assassinatos causaram certa comoção na época, com destaque  na 

mídia: Augusto Degois, “o maior tapeceiro de Minas Gerais”,  segundo reportagem da 

revista Veja, estrangulado em 1984; Paulo Arbex, membro de tradicional família 

mineira, crítico de cinema, morto a tiros em 1986; dois  psiquiatras:  Vinicius Maroni, 

de Barbacena, morto com 21 facadas e André Roiz, 33 anos, torturado com pontas de 

cigarro aceso e assassinado a tiros por um guardador de carros  em Nova Lima, ambos 

homicídios ocorridos em 1992; Jerônimo Junior dos Santos, 42, economista e 

funcionário público de Juiz de  Fora, assassinado com chutes, socos e marteladas, em 

sua residência em janeiro de 2000; Otacílio Clementino Barreto, maestro da orquestra 

Usiminas  do Palácio das Artes, espancado até a morte, por um michê no quarto do 

Motel Le Premier na BR-040;  Danitostes de Oliveira, 43, conhecido médico de 

Uberlândia, estrangulado e atropelado criminosamente pelo pedreiro Fernando José da 

Silva; o  bailarino Igor Xavier de  Montes Claros e o apresentador de programa de 

televisão de Uberaba,   Edgar Tavares Fernandes, 41, assassinados em março de 2002, 

citados no início deste artigo;  Ricardo José França, 30,  engenheiro da Copasa, morto 

em setembro de 2001 com três facadas, dentro de seu automóvel  da Lagoa da 

Pampulha. Entre as vítimas, muitos  homossexuais  humildes, alguns no limite da 

pobreza,  como Menininha, travesti, morta  com 5 tiros,  enterrada em cova rasa atrás 

do estádio de Alfenas; a travesti Cremilda, profissional do sexo,  morta por um 

desconhecido em Ituiutaba;  Jaqueline, 35 anos, morta a tiros por um policial militar 

em plena avenida Afonso Pena.   

38% dos  homossexuais assassinados em Minas foram vítimas de arma de 

fogo – como o detetive policial Paulo C.Freitas, 22 anos, morto com 8 tiros em 1992, 

ou Claudinei de Souza, 19, soldado, assassinado com 8 tiros  em Belo Horizonte. 

Armas brancas foram responsáveis por 25% dessas mortes, muitas  vezes, o número 

exagerado de facadas  confirma o ódio com que o homicida executou a vítima: 8 

espetadas contra o vigia José Paulo Rosalvo; 23 facadas contra  Ronivon Garcia dos 

Santos, gerente de loja e cabeleireiro em Carangtem estrutura nem condição alguma 

de me ajudar pois não existe apoio do Estado Disse também que a Comissão dos 

Direitos Humanos da OAB também não tem estrutura, o máximo que a Comissão 

poderá fazer é repassar minha denúncia, por escrito, à Delegacia do bairro, 

Corregedoria de Polícia, à Secretaria de Segurança Pública e que eu terei que me 

cuidar.  Disse-lhe que também iria fazer denuncia à Corregedoria Geral da Polícia. O 

Sr. Lourival, Assessor do Deputado me alertou sobre a possibilidade de eu sofrer 

perseguição por parte dos policiais. Mesmo assim continuarei buscando ajuda 

e oficializando as denúncias, pois sei que esta história apenas começou, a minha única 

saída seria ir embora de Cuiabá, o que não pretendo fazer, pois de um lado existe um 

sujeito desequilibrado e do outro uma polícia igualmente desequilibrada.  Como havia 

lhe dito Marcelo, aqui em Cuiabá não existe a quem possamos recorrer , mas isto é 

uma carência do estado, mas não somente do nosso. Parabenizo-os pela luta dos 
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senhores e conquistas, sei que às duras penas. Um abraço. Gil  

 

       [Cuiabá, 7-11-2002] 

”Alô amigos do Grupo Gay da Bahia: Sou Roberto Boaventura da Silva Sá, professor 

da Universidade Federal de Mato Grosso, e, acima de tudo, amigo da Gil, a 

proprietária do Espaço Atitude Bar, que vem sofrendo ameaças de um vizinho seu. 

Hoje, a Gil deveria ter uma audiência na Delegacia de Mulheres. Além da advogada, 

eu e um outro amigo tivemos a honra de acompanhá-la. Todavia, por algum problema, 

não detectado, o agressor não foi intimado. Diante disto, Gil não foi ouvida pela 

Delegada. Apenas prestou depoimento à escrivã, e saiu de lá com a informação de que 

o agressor será intimado ainda hoje para que preste depoimento na 2ª feira, 11/7. 

Depois de muito conversarmos com Gil, que anda em visível estado de pânico, 

conseguimos convencê-la de ir à Furenseg (Polícia Civil) retirar o alvará que permite 

música ao vivo no espaço, e a conseqüente reabertura do bar (fechado desde a 

agressão). Lá, ficamos sabendo que havia um abaixo-assinado  de vizinhos contra o 

funcionamento do bar. De início, o tratamento foi muito 

distante. Depois de nos identificamos melhor e conversarmos, conseguimos 

simpatia das funcionárias, que nos encaminharam à Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Com certa resistência, a assessora nos permitiu fazer a 

leitura do texto, sem, no entanto, nos fornecer cópia, que deverá ser 

requerida judicialmente. O teor do texto segue o equivocado título: Boate 

Gay. Daí não fica difícil imaginar o conteúdo, que gira, de fato, em cima de 

preconceitos, utilizando para tanto os "maus exemplos para crianças e 

adolescentes". Como já era horário de almoço, ficamos de retornar agora à tarde para 

tentar obter o encaminhamento do alvará. Contudo, de antemão, estamos preocupados, 

pois sabemos que também nessa Secretaria parece existir outra reclamação encabeçada 

pelo agressor, Sr. Carlos Ramos do Nascimento.  

Assim que tivermos outras informações, faremos o repasse para que não nos 

sintamos sós nesta luta. Um abraço, e desde já, nossos agradecimentos pela atenção de 

cada um de vocês. Roberto.   (� HYPERLINK "mailto:rbventur@bol.com.br" 

��rbventur@bol.com.br�) 
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funcionamento do bar. De início, o tratamento foi muito 
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distante. Depois de nos identificamos melhor e conversarmos, conseguimos 

simpatia das funcionárias, que nos encaminharam à Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Com certa resistência, a assessora nos permitiu fazer a 

leitura do texto, sem, no entanto, nos fornecer cópia, que deverá ser 

requerida judicialmente. O teor do texto segue o equivocado título: Boate 

Gay. Daí não fica difícil imaginar o conteúdo, que gira, de fato, em cima de 

preconceitos, utilizando para tanto os "maus exemplos para crianças e 

adolescentes". Como já era horário de almoço, ficamos de retornar agora à tarde para 

tentar obter o encaminhamento do alvará. Contudo, de antemão, estamos preocupados, 

pois sabemos que também nessa Secretaria parece existir outra reclamação encabeçada 

pelo agressor, Sr. Carlos Ramos do Nascimento.  

Assim que tivermos outras informações, faremos o repasse para que não nos 

sintamos sós nesta luta. Um abraço, e desde já, nossos agradecimentos pela atenção de 

cada um de vocês. Roberto.   (� HYPERLINK "mailto:rbventur@bol.com.br" 

��rbventur@bol.com.br�) 
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disto, Gil não foi ouvida pela Delegada. Apenas prestou depoimento à escrivã, e saiu 

de lá com a informação de que o agressor será intimado ainda hoje para que preste 

depoimento na 2ª feira, 11/7. Depois de muito conversarmos com Gil, que anda em 

visível estado de pânico, conseguimos convencê-la de ir à Furenseg (Polícia Civil) 

retirar o alvará que permite música ao vivo no espaço, e a conseqüente reabertura do 
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vizinhos contra o funcionamento do bar. De início, o tratamento foi muito 
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simpatia das funcionárias, que nos encaminharam à Secretaria Municipal do 

Meio Ambiente. Com certa resistência, a assessora nos permitiu fazer a 

leitura do texto, sem, no entanto, nos fornecer cópia, que deverá ser 

requerida judicialmente. O teor do texto segue o equivocado título: Boate 

Gay. Daí não fica difícil imaginar o conteúdo, que gira, de fato, em cima de 

preconceitos, utilizando para tanto os "maus exemplos para crianças e 

adolescentes". Como já era horário de almoço, ficamos de retornar agora à tarde para 

tentar obter o encaminhamento do alvará. Contudo, de antemão, estamos preocupados, 

pois sabemos que também nessa Secretaria parece existir outra reclamação encabeçada 

pelo agressor, Sr. Carlos Ramos do Nascimento.  

Assim que tivermos outras informações, faremos o repasse para que não nos 

sintamos sós nesta luta. Um abraço, e desde já, nossos agradecimentos pela atenção de 
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[Cuiabá, 11-11-2002] 

"Calvário de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma 

situação como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 

2 semanas fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários 

sacos de lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. 

Pacientemente recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, 

pois não divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de 

cuidados especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em 

determinada hora, começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. 

Quando a chuva parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a 

porta de entrada do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. 

Por volta das 9 da noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de 

homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 

homossexual é barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve 

ser muito maior, pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a 

orientação sexual das vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias 

divulgadas pela mídia, que por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis 

assassinatos de gays que viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

Calvário de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma 

situação como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 
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determinada hora, começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. 

Quando a chuva parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a 

porta de entrada do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. 

Por volta das 9 da noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de 

homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 
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homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 
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divulgadas pela mídia, que por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis 

assassinatos de gays que viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

ário de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma 
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determinada hora, começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. 

Quando a chuva parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a 

porta de entrada do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. 

Por volta das 9 da noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de 

homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 

homossexual é barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve 

ser muito maior, pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a 

orientação sexual das vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias 

divulgadas pela mídia, que por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis 

assassinatos de gays que viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

rio de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma 

situação como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 

2 semanas fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários 

sacos de lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. 

Pacientemente recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, 

pois não divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de 

cuidados especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em 

determinada hora, começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. 

Quando a chuva parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a 

porta de entrada do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. 

Por volta das 9 da noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de 

homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 

homossexual é barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve 

ser muito maior, pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a 

orientação sexual das vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias 

divulgadas pela mídia, que por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis 

assassinatos de gays que viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

io de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 
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começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

o de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

 de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 
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por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

de lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

e lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

 lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 
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começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

lésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

ésbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação 

como essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 
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por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

sbica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como 

bica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como 

ica Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como 

ca Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como 

a Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como 

 Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como essa 

e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas fechado, e 

reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de lixo 

espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

Cuiabá:  nunca imaginei passar por uma situação como essa e que
??

o 

essa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 

semanas fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários 

sacos de lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. 

Pacientemente recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, 

pois não divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de 

cuidados especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em 

determinada hora, começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. 

Quando a chuva parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a 

porta de entrada do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. 

Por volta das 9 da noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de 

homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 

homossexual é barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve 

ser muito maior, pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a 

orientação sexual das vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias 

divulgadas pela mídia, que por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis 

assassinatos de gays que viviam clandestinamente seu homoerotismo.  
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ssa e que
??

o prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 

semanas fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários 

sacos de lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. 

Pacientemente recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, 

pois não divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de 

cuidados especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em 

determinada hora, começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. 

Quando a chuva parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a 

porta de entrada do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. 

Por volta das 9 da noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de 

homossexuais só a partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que 

sobe para 5  mortes a partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um 

homossexual é barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve 

ser muito maior, pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a 

orientação sexual das vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias 

divulgadas pela mídia, que por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis 

assassinatos de gays que viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

 prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas 

fechado, e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de 

lixo espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 

vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

prof. Mott, estivesse tão certo. Reabri o bar, depois de 2 semanas fechado, 

e reabri-lo deparei-me com um cesto velho cheio de lixo e vários sacos de lixo 

espalhados pelo bar, jogados por algum morador das imediações. Pacientemente 

recolhi o lixo e joguei fora. Minha clientela chegou, 10% do normal, pois não 

divulguei a abertura por achar que neste primeiro dia necessitava de cuidados 

especiais para ver como seria o comportamento da vizinhança. Em determinada hora, 

começou a chover fortemente, meu funcionário teve que entrar. Quando a chuva 

parou, um cliente entrou e disse que havia um coelho morto junto a porta de entrada 

do bar, retirei o coelho colocado por algum morador e joguei fora. Por volta das 9 da 

noite um morador de nome Aocumentando-se 16 homicídios de homossexuais só a 

partir do ano 2000. Uma média anual de 3,4 crimes, índice que sobe para 5  mortes a 

partir dos anos 90. Quer dizer: a cada dois meses e meio um homossexual é 

barbaramente assassinado no Paraná. Número que na realidade deve ser muito maior, 

pois não havendo no país levantamentos estatísticos sobre a orientação sexual das 
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vítimas de homicídio, baseia-se esta pesquisa em notícias divulgadas pela mídia, que 

por preconceito, censura ou deixa de registrar incontáveis assassinatos de gays que 

viviam clandestinamente seu homoerotismo.  

Do total de 92 vítimas, 63 eram gays, 27 travestis e 2 lésbicas. 

Proporcionalmente, dentro da comunidade homossexual, as travestis, apesar de 

provavelmente  não ultrapassarem mil indivíduos no Estado,  são as mais vulneráveis 

aos crimes homofóbicos, sobretudo devido ao fato de exercerem a prostituição em 

áreas centrais onde a violência e marginalidade costumam ser mais deletérias. 81 

destes assassinatos ocorreram em Curitiba, constando ainda três casos em Londrina e 

São Jose dos Pinhais,  dois em Cascavel e um em Paranaguá, Maringá e  Bela Vista 

do Paraíso, respectivamente. Certamente, uma pesquisa sistemática nas delegacias de 

polícia das demais cidades paranaenses localizará muitos mais crimes que não 

chegaram a ser divulgados pela mídia.  

Aproximadamente 1/3 das homossexuais assassinados moravam na região 

central de Curitiba, e foram executados dentro de seus apartamentos ou casas. Via de 

regra, gays são mortos a facadas dentro de casa, enquanto as travestis, a tiros,  na rua 

ou em bares, com maior freqüência, nas noites e madrugadas de fins de semana.  No 

verão é quando  ocorre maior número de crimes (fevereiro, março e abril), reduzindo 

de junho a setembro.  

A vítima mais jovem tinha apenas 14 anos: uma travesti encontrada sem 

vida com marcas de violência num terreno baldio de São José dos Pinhais, em 

outubro de 2001. O mais velho, o advogado Tofri André Aquim, 73 anos, espancado e 

estrangulado em seu apartamento no Edifício Acássia, no Centro de Curitiba,  em 

1991. A maior parte dos homossexuais assassinados estava na flor da idade, entre 18-

40 anos, pertencendo a mais de trinta diferentes categorias profissionais, 

predominando os profissionais liberais (professores, jornalistas, economistas), 

seguidos de profissões ligadas ao setor bancário, imobiliário, comércio, analistas de 

sistema, atores  e finalmente, gays e travestis pertencentes à chamada classe “c”: 

profissionais do sexo, ambulantes, desempregados. Citem-se ainda nesta lista fúnebre 

um ex-vereador de Cascavel, um pai de santo e um maestro, ambos residentes na 

capital do Estado.  

Alguns destes crimes causaram grande impacto nacional, como  o do 

Cônsul de Portugal, Miguel José Fawor, 42 anos, cujo corpo foi encontrado na estrada 

de Paranaguá, morto por  dois rapazes de programa que o espancaram e lhe deram 

golpes com um peso de ginástica na cabeça (3/2000). Também causou consternação 

no Paraná em 1990  o homicídio do conhecido jornalista e colunista social Eddy 

Franciosi, 60 anos; do fazendeiro e candidato a vereador pelo PTB, Oscar Martins 

Gomes Neto, executado em 1992  com 10 facadas por um rapaz de 17 anos, em Bela 

Vista do Paraíso;  do maestro José Luis Carvalho de Souza, 54 anos, esfaqueado e 

queimado em 1989 por assassino desconhecido; dos teatrólogos   Lineu Pedroso dos 

Santos, 40 anos, diretor de teatro, enforcado em 1993 no banheiro da sua casa no 

Novo Mundo e do muito pranteado Cleon Jaques, 32, professor e diretor do Centro 

Cultural do Teatro Guaíra, vítima de 7 facadas no tórax e pescoço, cujo corpo foi  

encontrado em sua residência já em avançado estado de decomposição (1997); do 

jornalista Roberto Hoffmann Coutinho, 39, estrangulado em sua casa no Alto da 

Glória em 1997: era chefe de reportagem da CNT e da Televisão Educativa do 

Paraná; da  a travesti Gisele Gagá, vice-presidente do Grupo Esperança, morta à 

queima roupa com um tiro no rosto por um PM em fevereiro de 1996. 

Violência extrema, uso de diversos instrumentos, muitos golpes e tortura 

são ingredientes comuns na maior parte destes crimes de ódio contra homossexuais: 
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em 1993, na vila Oficinas, o corretor Rudesindo Moreira, 49, levou 32 facadas; o 

analista de sistema Arnaldo Martins,  morreu com  7 golpes de arma branca no Água 

Verde (1993); doze tiros causaram a morte de Maria Denise de Araújo, em São José 

dos Pinhais (1986). Diferentemente do  resto do país, onde a maioria dos 

homossexuais assassinados foram alvo de armas de fogo, no Paraná predominaram as 

mortes causadas por facas e instrumentos perfuro-cortantes,  constando ainda  como 

causa mortis diversos estrangulamentos, asfixia, espancamento, degolamento, etc.  

Quanto aos autores destes “homocídios”, eis um grande problema: apenas 

1/4 dos assassinos foram identificados pela polícia. Quatro deles eram adolescentes 

entre 14-17 anos, predominando a faixa etária dos 18 aos 25. Metade dos criminosos 

eram garotos de programa (“michês”), incluindo-se entre os matadores de travestis 

dois Policiais Militares. Vários destes assassinos agiram em dupla ou mesmo em 

grupo de três ou quatro delinqüentes. Crimes covardes! 

Termino este triste relato dos crimes de ódio no Paraná fazendo minhas as 

palavras do jornalista Álvaro Colaço, ao prantear o assassinato em 1997 do citado 

diretor do Teatro Guairá: “Cruelmente assassinado, a vítima deixou este palco por 

obra da estupidez humana, da abjeção à vida. Por isso, sua morte deve ser gritada e 

não esquecida em meio ao noticiário diário. Mais uma vez mata-se em Curitiba pelo 

‘crime’ de ser homossexual. Mortes semelhantes aconteceram em outras épocas e os 

casos têm sido simplesmente arquivados pela polícia.  É bom lembrar: estão soltos os 

assassinos de Edy Franciosi e de Lineu Portela, outros artistas que saíram de cena 

como Cleon Jaques: através de um ato violento e que em nada se relacionou com as 

pessoas que foram mortas.”  

Que esta triste página da história do Paraná seja coisa do passado, e que a 

memória destes 92 homossexuais assinados nos sirva de lição para construirmos uma 

sociedade mais justa e fraterna, onde o amor entre pessoas do mesmo sexo não 

termine numa poça de sangue.  

 

11. ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS  NO RIO GRANDE DO SUL: 

1980-2000 
Luiz Mott 

 

Se de um lado o Rio Grande do Sul vem representando importante papel 

de vanguarda na defesa dos direitos humanos dos homossexuais, notadamente em 

termos de garantias legais e inovações  jurisprudenciais, não há como negar uma triste 

e dramática face da barbárie gaúcha: o cruel assassinato de gays e travestis, vítimas da 

homofobia.  

De acordo com  levantamento  realizado pelo Grupo Gay da Bahia através 

da Secretaria de Direitos Humanos da Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e 

Travestis, entre 1980-2000  foram assassinados 120 homossexuais no Rio Grande do 

Sul. Número certamente bastante inferior à realidade, pois faltando estatísticas oficiais 

de “crimes de ódio”, sendo praxe que as famílias  consigam esconder muitas vezes a 

homossexualidade da vítima, tal cômputo  baseia-se sobretudo em notícias divulgadas 

na mídia, daí sua assumida incompletude.   

Mesmo parcial, essa sangrenta estimativa revela chocante realidade: a 

cada dois meses, um homossexual é assassinado  no Rio Grande do Sul, vítima da 

intolerância machista. Fator ainda mais preocupante na medida em que esta  violência 

vem crescendo: 43% destes homicídios ocorreram na década de 80 e 57% nos anos 

90, concluindo-se que houve um aumento de 13% da criminalidade anti-homossexual 

na última década. 
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Dentre as vítimas, 98 gays e 22 travestis. Não há registro de nenhuma 

lésbica assassinada no Estado – ausência  intrigante e que merece investigação, pois 

embora muito menos vitimizadas pela violência homofóbica, há registro para o 

mesmo período  de mais de  70 mulheres homossexuais mortas no país, vítimas da 

“lesbofobia”. Esperamos que com a  divulgação destes dados, crimes homofóbicos 

mais antigos serão lembrados, tornando mais próximo da realidade este triste rol. 

Embora os gays representem 81% das vítimas, as travestis revelam-se 

muito mais vulneráveis aos assassinatos, levando-se em conta que os gays devem 

representar quando menos 10% da população do Rio Grande do Sul – tomando como 

referencial o Relatório Kinsey – enquanto as travestis gaúchas devem contar por volta 

de 500 pessoas, não ultrapassando em todo o país, 20 mil indivíduos, segundo cálculo 

generoso da própria Associação Nacional de Travestis em recente encontro realizado 

em Porto Alegre. Mais da metade das travestis assassinadas eram profissionais do 

sexo, estilo de vida que está ainda mais exposto à violência comum nas vias públicas  

onde costumam “batalhar”.  

32% dos homossexuais assassinados no Rio Grande do Sul foram mortos 

a facadas e estocadas, incluindo duas execuções a golpes de enxada. Em Charqueadas, 

em 1982, o gay Nilo A.F., 21 anos, recebeu 36 estocadas; em Caxias do Sul, a travesti 

Kelly, 34 anos, cabeleireiro e profissional do sexo, morreu com 15 facadas. 

As armas de fogo ocupam o segundo lugar na causa mortis dos 

homossexuais gaúchos: 30% das vítimas morreram de tiros, o que sugere certa 

familiaridade dos assassinos com a marginalidade e o decorrente uso ilegal de armas. 

Diversos gays e travestis foram barbaramente torturados ou vítimas de 

agressão com múltiplos instrumentos, configurando-se requinte de crueldade na 

execução de muitos destes  crimes: 17% das  vítimas foram estranguladas; 8% 

morreram de espancamento, paulada ou tiveram o crânio esfacelado; 3 foram 

enforcados;  2 foram castrados;  2 tiveram seus corpos queimados, incluindo neste 

chocante rol de tortura, homossexuais que foram jogados fora do veículo em 

movimento, um que foi eletrocutado, dois afogamentos, uma execução a marretada, 

etc. José A.M. , 44 anos, professor em Passo Fundo, foi morto em 1989  por dois 

rapazes que o esfaquearam, feriram com garrafadas, empalaram seu anus e finalmente 

o degolaram. Não se tratam,  portanto,  de delitos  comuns,  mas de crimes de ódio 

motivados pela homofobia, a raiva irracional contra os homossexuais, irmã gêmea do 

racismo, anti-semitismo e patologias sociais quejandas. O estereótipo do gay 

efeminado, fraco, socialmente  indefeso, torna-o vítima ainda mais fácil de latrocínio. 

Cumpre-se assim o veredicto popular repetido de norte a sul do país: “viado tem mais 

é que morrer!” 

As vítimas pertencem  praticamente a todas as categorias sociais: 1/3 

destes homossexuais assassinados estavam na flor da idade, com menos de 40 anos. O 

mais jovem, um office-boy de Pelotas, Robson L.B., tinha apenas 17 anos quando foi 

morto a tiros por um vigilante. O mais idoso, Hans E.K. , 71,  foi estrangulado em 

Cidreira, em 1992. Embora predominem entre as vítimas, as profissionais do sexo (12 

no total), encontramos grande diversidade de  profissões e de status socioeconômico: 

respectivamente, um  advogado, engenheiro, artista plástico, jornalista, cozinheiro, 

corretor, decorador, escriturário, garçom, químico, portuário, office boy; dois 

colunistas sociais, motoristas, porteiros, políticos; três bancários, empresários, padres, 

soldados, contadores, cabeleireiros, enfermeiros; quatro comerciantes; cinco 

professores e sete funcionários públicos e presidiários.  Entre as vítimas, algumas 

pessoas de reconhecido destaque local e nacional, como o jornalista Osvaldo 

Goidanich, 77 anos, morto com 10 facadas; o deputado José Antonio Daudt, 
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assassinado  a tiros em 1988; os colunistas sociais  Waldemir Selbach,  de Novo 

Hamburgo  e Edgard Machado Chiocchio, de Porto Alegre, executados em 1989; o 

Padre Paulo Fabres Jacques, esfaqueado dentro do Cine Real em Passo Fundo; o 

engenheiro e Secretário de Governo,  Flávio Bellini, entre outros.  

Porto Alegre, como as demais capitais do Brasil, concentra o maior 

número de crimes homofóbicos: 67% dos  assassinatos ocorreram na capital gaúcha, 

alguns em ruas e avenidas bastante movimentadas: Farrapos, Barão de Teffé, 

Voluntários da Pátria, Navegantes, Ruben Berta, Parque da Redenção. Ao todo 

contabilizamos 19 cidades gaúchas  onde há registro de crimes contra homossexuais: 

depois de Porto Alegre, ocupam o segundo lugar Caxias e Pelotas com cinco 

homicídios cada; São Leopoldo com três casos, seguindo-se com dois assassinatos: 

Alegrete, Canoas, Passo Fundo, Novo Hamburgo, Rio Grande, Osório e Sapucaia do 

Sul e com um sinistro: Alvorada, Charqueada, Cidreira, D.Pedrito, Guaíba, Gravataí, 

Viamão.  

Uma das principais lacunas referente a estes homicídios é a falta de 

informação sobre os assassinos: em apenas 1/4 dos crimes há alguma indicação sobre 

seus autores, e mesmo nestes casos, escasseiam os detalhes, dificultando ainda mais a 

investigação e prisão dos responsáveis.  Outra característica destes homicidas é que 

via de regra ostentam idade inferior à da vítima, vários com menos de 18 anos. O mais 

jovem destes assassinos, O.R.J., 16 anos, teve como comparsa C.L.M. , de 17: ambos 

torturaram e enforcaram o Delegado Ronaldo L.S., 37 anos (Porto Alegre, 1995). A 

maior parte dos autores estava  na faixa dos 20 anos, muitos fazendo da prestação de 

serviços sexuais  sua principal fonte de renda ou complemento salarial. Foi o michê 

Jairo Teixeira Rodrigues, 19 anos, que em 1980 executou a golpes de enxada e 

queimou os corpos de dois irmãos sexagenários,  Luis e Luidório Luzardo Correa, um 

dos casos mais ruidosos dentre os  crimes homofóbicos ocorridos em Porto Alegre. 

Depois dos rapazes de programa (”michês”), a maioria dos assassinos de 

homossexuais  são policiais, vigilantes e presidiários, além de mecânicos, guardadores 

de carro, garçons, incluindo alguns  profissionais de nível médio ou superior, como 

economista, empresário e universitário. Os sete assassinatos de homossexuais  

ocorridos em presídios do Rio Grande do Sul mereceriam investigação rigorosa  e 

medidas profiláticas que garantam a integridade física dos detentos homossexuais.  

Este é o triste  quadro  da extremada  intolerância e violência anti-

homossexual reinante no Rio Grande do Sul nas últimas duas décadas do século XX. 

Trata-se de uma primeira investigação, sujeita portanto a correções, cujo escopo é 

estimular aos pesquisadores gaúchos, estudos em profundidade que interpretem de 

forma mais completa e proponham medidas eficazes para erradicar esta chaga cruel e 

desumana que ceifa a vida de tantos seres humanos cujo único “pecado” é amarem o 

mesmo sexo. É preciso frisar que tal panorama não é muito diferente, nem a  mais 

nem a menos, do que se passa no resto do país, onde somente neste ano já foram 

documentados 115 assassinatos de homossexuais, fazendo do Brasil o campeão 

mundial de crimes homofóbicos.  

Apesar das importantes conquistas a favor dos direitos humanos dos 

homossexuais ocorridas nos últimos anos  – como a existência em 80 cidades  de 

norte a sul do país, de leis municipais que proíbem a discriminação por orientação 

sexual – incluindo nesse  Estado, Porto Alegre e Sapucaia do Sul -  não obstante tais 

garantias legais, a chance dos gays e sobretudo das travestis, de serem vítimas de 

tortura, violência e assassinato, é bem maior do que o risco corrido pelo resto da 

população. Razão pela qual urge que sejam implementadas políticas públicas 

investigando e punindo exemplarmente os autores de crimes homofóbicos; que se 
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instalem  em todos os níveis escolares, cursos científicos de educação sexual, 

ensinando às novas gerações que a livre orientação sexual também é um direito 

humano fundamental a ser respeitado. Cabe contudo aos homossexuais, e aos grupos 

gays organizados  e às entidades de direitos humanos,  papel crucial nesta campanha 

de vida ou morte: além de evitar situações de risco, comuns a todo cidadão, denunciar  

e exigir  a punição de toda e qualquer discriminação e violência anti-homossexual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. VIOLÊNCIA E ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS E 

TRANSGÊNEROS NO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO 

 
Jaques-Jesus, Psicólogo  

INTRODUÇÃO 
 

“Se a miséria de nossos pobres não é causada pelas leis da natureza, mas por nossas 

instituições, grande é a nossa culpa”. Darwin, em A Viagem do Beagle. 

 

 O desenvolvimento de políticas de promoção dos direitos humanos suporta-se 

na mobilização das pessoas, nos seus grupos de apoio, em torno de objetivos e metas 

em comum, de tal maneira que possam alcançar algum benefício social. Entretanto, 

não há de se alcançar os saltos que tanto se anseiam na área de direitos humanos sem 

dados precisos sobre a condição de grupos sócio-economicamente discriminados. 

 O Relatório de Violência e Assassinato de Homossexuais no Brasil, editado 

anualmente pelo Grupo Gay da Bahia, desde a década de 80 do Século XX, sob 

coordenação do professor Luiz Mott, divulga a todo o mundo o impacto da homofobia 

sobre a população homossexual brasileira, com dados indicando que, somente no ano 

de 1999, no território nacional, um homossexual foi assassinado a cada dois dias 

(Mott, 2000). Esse relatório é pioneiro e redundou em uma série de políticas para a 

defesa dos direitos e da vida dos cidadãos homossexuais do Brasil. 

A fim de sensibilizar a sociedade à discriminação, violação dos direitos 

humanos e violência contra os homossexuais, realizou-se pesquisa estatística, ano-

base 2000, sobre o número de crimes de ódio contra Gays, Lésbicas, Travestis e 

Transexuais no Distrito Federal e Entorno, cujo objetivo geral era o de realizar 
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documentação e denúncia da homofobia e de crimes contra homossexuais no Distrito 

Federal e Entorno, sensibilizando as autoridades governamentais e a sociedade em 

geral quanto à discriminação, violação dos direitos humanos e a violência anti-

homossexual, por meio do levantamento sistemático e posterior divulgação dos 

índices de crimes de ódio contra homossexuais no Distrito Federal e Entorno. O 

resultado esperado era a conscientização dos atores sociais acima citados sobre a 

necessidade de solidarizarem-se e defenderem as vítimas de homofobia. 

 
POPULAÇÃO-ALVO 

 O grupo constituído pelos homossexuais é considerado como aquele 

que tem a “diferença invisível”, isto é, homossexuais não podem ser tão 

objetivamente identificados como os membros de outros grupos historicamente 

excluídos, entre eles os Negros e as Mulheres, porque a diferença é psicossexual, não 

física. 

A partir dos dados do Relatório Kinsey da sexualidade humana, é possível 

estimar que pelo menos 10% da população de Brasília é exclusivamente homossexual, 

esta, acrescida à dos bissexuais com práticas predominantemente homoeróticas, 

contabiliza 15% da população desta capital, ultrapassando a cifra de 300.000 

indivíduos. 

No Brasil, a orientação sexual homossexual ainda é um tabu, o que torna ainda 

mais difícil retratar essa população que, na maioria absoluta dos casos, nem se 

percebe como tal. É sabido que o preconceito e a discriminação sofridos por essa 

minoria sexual acontece mesmo no âmbito de seus domicílios. Gays, Lésbicas, 

Bissexuais e Transgêneros (GLBT) não recebem qualquer apoio explícito da 

comunidade e de organismos sociais como, por exemplo, as igrejas. 

São evidentes os crimes contra homossexuais, porém há poucos dados 

confiáveis no que se refere às agressões cometidas contra essa população. Devido à 

discriminação sofrida, é muito provável que os crimes relacionados/denunciados 

reflitam com extrema parcialidade a realidade crua e cruel da população GLBT. Os 

crimes estão realmente longe de serem representados com exatidão. Portanto, há uma 

clara discrepância entre a ocorrência de crimes de ódio contra homossexuais e a 

denúncia e registro de semelhantes crimes pelas autoridades competentes. 

 

METODOLOGIA 
Realizou-se esta pesquisa objetivando estimar com maior precisão estatística 

os crimes homofóbicos, e investigar a discrepância entre crimes cometidos ou sofridos 

e crimes divulgados ou denunciados. Na tabela 1 é apresentado o cronograma de 

atividades do projeto. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 

 

ATIVIDADES 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

PERÍODO 

DE 

EXECUÇÃO 

 

Elaboração e montagem do 

 

Operacionalização dos objetivos e 

 

Nov./2000 
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projeto 

 

 

Pesquisas em exemplares dos 

jornais locais 

 

Pesquisa nos centros de 

documentação dos jornais 

locais 

 

Visitas a delegacias regionais 

 

 

 

Pesquisas in loco 

 

 

Confecção do relatório 

 

realização de contatos iniciais para 

coleta de dados. 

 

Angariar dados correntes à execução da 

pesquisa. 

 

Angariar dados anteriores à execução da 

pesquisa. 

 

 

Coletar denúncias encaminhadas aos 

meios oficiais. 

 

Entrevistar denunciantes para obtenção 

de relatos de discriminação / propiciar 

uma ilustração dos dados. 

 

Criar referencial teórico para futuras 

discussões e formulação de políticas de 

ações afirmativas. 

 

 

 

 

08/12/00 a 

08/04/01 

 

08/12/00 a 

08/04/01 

 

 

Mar./2001 a 

Mai./2001 

 

Dez./2000 a 

Mai./2001 

 

 

Jun./2001 a 

Nov./2002 

 

Tabela 1- Cronograma de atividades 

 A fase de elaboração e montagem do projeto contou com a necessidade de se 

definir crimes homofóbicos de forma a dirimir quaisquer dúvidas quanto à natureza 

das variáveis envolvidas. A “homofobia” é o medo, aversão ou ódio a homossexuais. 

Entendemos como crime homofóbico “toda espécie de agressão, física, verbal ou 

psicológica, contra a pessoa natural em função da orientação sexual homoerótica da 

vítima ou do agressor, ou contra a pessoa jurídica em função de sua natureza ou 

funções de apoio à população homossexual, bissexual ou transgênero” (Jaques-Jesus, 

no prelo). A tabela 2 apresenta a lista de definições adotadas durante a coleta e análise 

de dados. 

 

DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS 

 

N

°

. 

 

CLASSES DE CRIMES 

 

TIPOS DE CRIMES 

 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

Institucionais 

 

 

Verbais 

 

 

Não-Verbais 

 

 

Econômicos 

 

 

Discriminações em órgãos públicos e por autoridades 

governamentais. 

 

Insultos, ameaças e ridicularizações. 

 

 

Atitudes que insultem, ameacem ou ridicularizem. 

 

 

Discriminações na seleção e promoção, ambiente hostil 

de trabalho; Discriminações contra consumidores. 
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5 

 

 

6 

 

 

7 

 

 

8 

 

 

 

 

9 

 

 

Civis 

 

 

Meios de Comunicação 

 

 

Sociais 

 

 

Corporais 

 

 

 

 

Hediondos 

 

Violações dos direitos de livre locomoção e de 

Privacidade. 

 

Discriminações realizadas pelas mídias escritas, faladas e 

televisivas. 

 

Discriminações na Família, Comunidade, Escola e de 

cunho Científico ou Religioso. 

 

Agressões, assaltos, extorsões, assédios sexuais, 

tentativas de estupro, e todas as demais espécies de 

violências físicas que não incorram em morte ou estupro. 

 

Assassinatos e Estupros. 

Tabela 2 – Definição das Variáveis 

Coletaram-se dados, junto à população de várias cidades-satélites do Distrito 

Federal e de cidades do Entorno, relacionados ao testemunho de crimes cometidos ou 

sofridos, no ano 2000, por homossexuais, devido unicamente à orientação sexual da 

vítima. Em seguida, procedeu-se pesquisa em jornais de grande circulação e 

identificou-se o número de crimes contra homossexuais registrado em Delegacias 

Circunscricionais a locais marcadamente violentos contra a população estudada. No 

total, foram relatados 187 casos de violência contra Gays, Lésbicas, Travestis e 

Transexuais apenas no ano 2000, e o número de pessoas entrevistadas viabiliza, 

estatisticamente, a projeção dos resultados a toda a população homossexual de 

Brasília. 

 Foi utilizado um questionário com uma questão subjetiva sobre o tipo de 

violência sofrida/cometida, seguida de perguntas objetivas sobre o local de 

ocorrência, data, identificação/profissão dos agressores e vítimas, definição da 

sexualidade da vítima e idade dos agressores e vítimas. 

 Os dados coletados foram processados no pacote estatístico SPSS.  A 

preferência, na presente monografia, pelo uso do termo "homossexualidade", em 

detrimento de "homossexualismo", decorre do uso indevido do sufixo "-ismo", o qual, 

no caso de heterossexuais, não é costumeiramente aplicado ao nome de suas práticas 

amorosas ou sexuais; por um princípio de justiça e igualdade, a ambas as práticas, 

homossexuais e heterossexuais, é aplicado o sufixo "-dade", referindo-se a formas 

diversas de viver a sexualidade humana (Fry & Macrae, 1985). 

Cabe explicitar que "homossexualismo", termo criado em 1869 pelo jornalista 

Karoly Maria Kertbeny, servia ao objetivo de conferir um título a toda uma teoria da 

condição homossexual que, até então, não era identificada como tal. Utilizando o 

pseudônimo de Doutor Benkert, Kertbeny objetivava defender a comunidade 

homossexual alemã do código penal 175 que os penalizava a trabalhos forçados 

simplesmente pelo fato de exercerem suas sexualidades. O termo “homossexualismo”, 

desde então e apesar de sua criação com fins humanistas, foi desvirtuado e utilizado a 

fim de patologizar os homossexuais, considerando-os como doentes mentais; sendo 

assim, "homossexualismo" é uma referência histórica a uma concepção estereotipada 

do homossexual masculino e feminino, preferindo-se, portanto, descartá-la, em prol 
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do termo “homossexualidade”, cujo sufixo é igualmente usado ao se referir a 

“heterossexualidade”. 

 

RESULTADOS 
 Foram identificados 187 casos de violência contra Gays, Lésbicas, Travestis e 

Transexuais ocorridos no Distrito Federal ou no Entorno. 

A Tabela 3 apresenta dados sobre a identificação das vítimas por profissão. 

Não há uma profissão ou identificação em particular que seja mais suscetível a 

violências a não ser a de estudante, o que poderia indicar que o corpo discente é mais 

suscetível a agressões. Essa hipótese deve ser contextualizada com os dados da Tabela 

9, na qual se observa que o número de violências ocorridas em estabelecimentos de 

ensino, de primeiro a terceiro grau, incluindo escolas técnicas, é inferior ao de 

estudantes agredidos, o que sugere maior ocorrência de crimes homofóbicos contra 

estudantes, em geral adolescentes, no espaço público. 

 O fato de haver grande uniformidade na distribuição de violências por 

profissões, com a exceção dos estudantes, demonstra que o fato de se praticar um 

determinado ofício não incorre em as pessoas serem mais passíveis de sofrerem 

agressões devido a sua orientação sexual. 

 

IDENTIFICAÇÃO/PROFISSÃO DA 

VÍTIMA 

PERCENTUAL (%) 

 

 

Estudante 

 

26,7 

Autônomo 10,4 

Profissional liberal 8,9 

Profissional do sexo 6,3 

Educador 3,5 

Militar 3,5 

Funcionário público 3,5 

Outros
45

 3,0 

Não definida 34,2 

 

Tabela 3 - Porcentagem de identificação/profissões das vítimas 

 

 A Tabela 4 apresenta os dados referentes aos tipos de violências sofridas. O 

caso mais recorrente é o de agressão verbal, o que, apesar de não implicar em danos 

físicos, pode ter, como conseqüência, graves danos psicológicos relacionados à auto-

estima e à auto-imagem da vítima. 

 Os casos de agressão física seguem aos de agressão verbal como decorrências 

das ameaças proferidas pelos agressores. Entretanto, o valor de 10,2% de assassinatos 

                                            
45

 Incluindo as identificações Dona de casa e Pastor. 
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como crimes de ordem homofóbica tem de ser considerado como significativo, em 

decorrência da gravidade da violência, que atenta como o direito fundamental à vida, 

reforçando a impressão de que o homossexual assassinado em função de sua 

orientação sexual, para o homofóbico repleto de preconceitos, não é um ser humano, 

mas um objeto, como certa vez declarou um Arcebispo, segundo Mott (2000): “Gay é 

gente pela metade. Se é que são gente!”. 

 

VIOLÊNCIA 

 

PERCENTUAL (%) 

 

Agressão verbal 

 

42,2 

Agressão física 16,0 

Agressão não verbal 15,5 

Assassinato 10,2 

Violência sexual 4,8 

Tentativa de violência 3,2 

Discriminação ao consumidor 2,7 

Discriminação no trabalho 2,1 

Extorsão 1,6 

Assalto 1,1 

Suicídio 0,5 

 

Tabela 4 - Porcentagem de violências sofridas 

 

 A Tabela 5 relaciona a porcentagem de orientações sexuais das vítimas de 

agressões homofóbicas, a qual claramente demonstra que os homens são as vítimas 

majoritárias de violências, provavelmente porque é a faixa das orientações sexuais 

não hegemonicamente aceitas mais exposta à violência nos meios sociais. 

 

DEFINIÇÃO SEXUAL DA 

VÍTIMA 

 

PERCENTUAL (%) 

 

Gay 

 

56,7 

Lésbica 16,6 

Travesti 9,1 

Transexual 1,1 
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Não Definido
46

 16,6 

 

Tabela 5 - Porcentagem de definição da sexualidade da vítima 

 

 A Tabela 6 lista a freqüência relativa de ocorrência de violências por idade. 

Observe-se que há proeminência de vítimas da homofobia em três faixas de idade, de 

forma crescente: dos 12 aos 26 anos de idade, englobando 67,4% do total de vítimas 

da violência. Pode-se considerar, com base nesses dados, que as vítimas costumam ser 

quase sempre jovens, o que ratifica as afirmações de Mott (2000), segundo o qual os 

homossexuais mais jovens, por ser menos experientes em lidar com o preconceito 

disseminado na cultura machista, tornam-se alvos fáceis dos agressores. 

 

 

FAIXA ETÁRIA DA VÍTIMA (em anos) 

 

 

PERCENTUAL (%) 

 

12 aos 16 

 

16,2 

17 aos 21 25,5 

22 aos 26 25,7 

27 aos 31 7,0 

32 aos 36 8,6 

37 aos 41 11,8 

42 aos 46 0,9 

47 aos 51 1,7 

52 aos 56 0,9 

57 aos 60 1,7 

 

Tabela 6 - Porcentagem de agressões por faixa etária da vítima 

  

Abaixo segue o Gráfico 1, que permite visualizar a predominância de vítimas de 

agressões nas faixas etárias acima discutidas: 

                                            
46

 Nestes casos, a testemunha apenas conseguia identificar a vítima como homem que 

eventualmente mantinha relações homossexuais, não podendo afirmar se ela se 

identificava como gay ou apenas como Homem que faz Sexo com Homem (HSH), 

categoria utilizada para identificar homens com práticas sexuais predominantemente 

homoeróticas mas que, por razões diversas, principalmente devido ao preconceito, não 

se identificam como homossexuais, apesar de poderem ser perfeitamente enquadrados 

como tais. 



 174 

Gráfico 1 - Violência homofóbica por faixa etária da vítima

0

5

10

15

20

25

30

12

aos

16

17

aos

21

22

aos

26

27

aos

31

32

aos

36

37

aos

41

42

aos

46

47

aos

51

52

aos

56

57

aos

60

Faixa etária da vítima

V
a
lo

re
s 

re
la

ti
v
o
s
 d

a
s
 v

io
lê

n
ci

a
s

 A Tabela 7 arrola a concentração de agressões por mês do ano 2000. Note-se 

que o número de agressões claramente acresce durante a estação seca em Brasília, que 

vai de outubro a março, especialmente em dezembro e março, meses que coincidem 

com as grandes festas de fim de ano e com o término do carnaval. 

 

MÊS 

 

PERCENTUAL 

(%) 

 

Janeiro 

 

5,9 

Fevereiro 9,6 

Março 11,2 

Abril 1,1 
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Maio 4,3 

Junho 7,5 

Julho 2,1 

Agosto 4,3 

Setembro 6,4 

Outubro 8,6 

Novembro 8,0 

Dezembro 10,2 

Não definido 20,9 

 

Tabela 7 - Porcentagem de ocorrência de violências por mês do ano 2000 

 

 A tabela 8 apresenta o percentual das regiões do Distrito Federal e cidades do 

Entorno do Distrito Federal em que ocorreram violências. Fato notável que a maior 

porcentagem das agressões ocorreram no Plano Piloto e em Taguatinga, núcleos 

urbanos em que há maior circulação de pessoas, demonstrando que mais agressões de 

ordem homofóbica ocorrem em ambientes de grande circulação de pessoas, hipótese 

esta corroborada pelos dados da Tabela 9, em que o maior número de agressões 

aconteceu em locais públicos (43,9% das ocorrências). Semelhante característica 

indica que agredir homossexuais, seja qual for o modo, é uma atitude aprovada e 

incentivada em nossa cultura. 

No Entorno do Distrito Federal, a cidade de Águas Lindas é a que conta com 

maior percentual de violências denunciadas (1,1%), o que é compatível com a 

situação da segurança pública na cidade, considerada a mais violenta do Entorno do 

DF. 

REGIÃO 

 

PERCENTUAL (%) 

 

Plano Piloto 

 

47,1 

Taguatinga 20,3 

Ceilândia 8,6 

Gama 2,7 

São Sebastião 2,1 

Brazlândia 1,1 

Águas Lindas
47

 1,1 

Núcleo Bandeirante 1,1 

Jardim Ingá
48

 0,5 

                                            
47

 Cidade do Entorno do Distrito Federal. 
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Guará 0,5 

Samambaia 0,5 

Sobradinho 0,5 

Planaltina 0,5 

Cruzeiro 0,5 

Abadiânia
49

 0,5 

Valparaíso
50

 0,5 

Não definida 11,8 

 

Tabela 8 - Porcentagem de cidades em que ocorreu violência 

 

 A Tabela 9 apresenta os dados de violência com relação a locais específicos 

onde ocorreram as agressões, as quais se concentram, especialmente, em locais 

públicos. Muito se comentou, nos parágrafos anteriores, acerca dos resultados desta 

tabela, entretanto, vale ressaltar mais alguns pontos. 

 Os agressores se incentivam a praticar discriminação homofóbica 

principalmente nos espaços públicos, onde há apoio de grupos a suas práticas ou onde 

as vítimas se expõem às práticas homofóbicas, e nas residências, em que o poder do 

agressor sobre a vítima, quase sempre seu próprio filho ou filha, aumenta de forma 

considerável, submetendo o homossexual ou o transgênero à violência em função de 

sua orientação sexual. 

 O Parque da Cidade é um caso extremo, sendo muito identificado como local 

de ocorrência reiterada de crimes contra homossexuais masculinos, e também como 

ponto da cidade de Brasília em que mais ocorrem encontros para fins afetivos ou 

sexuais entre homossexuais. Devido ao grande número de casos de roubos e mesmo 

assassinatos registrados no espaço do Parque, sua administração implantou um 

agrupamento de polícia montada, além de patrulhas conhecidas pelos usuários como 

“joaninhas” e “zebrinhas”, devido à pintura da lataria dos veículos utilizados. Apesar 

da aparente diminuição no número de crimes, após o ano 2000, homossexuais 

reclamam de atos de discriminação praticados por alguns policiais, o que indica a 

necessidade de uma educação, dirigida aos policiais, sobre as características e 

necessidades da população homossexual, e sobre como lidar de forma respeitosa e 

cidadã com relação a ela. 

 

LOCAL 

 

PERCENTUAL (%) 

Local público 43,9 

Residência 17,1 

Parque da Cidade 12,3 

                                                                                                                             
48

 Idem. 
49

 Ibidem. 
50

 Ibidem. 
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Estabelecimento comercial 9,6 

Mídia (televisão, rádio e mídia impressa) 3,2 

Local de trabalho 1,6 

Ônibus 1,1 

Igreja 0,5 

Não definido 10,7 

 

Tabela 9 - Porcentagem de locais específicos nos quais ocorreram violências 

 

 A Tabela 10 enumera as idades dos agressores. Observaram-se algumas 

relações entre as idades dos agressores e o número de agressões, nota-se que a faixa 

etária dos 15 aos 19 anos é a que concentra o maior porcentagem de agressores 

(27,0%), a partir dessa faixa, ocorre uma tendência a diminuir o grau de agressividade 

até a faixa dos 30 aos 34 anos (7,2%), faixa etária com o menor número de agressões 

registrado, após a qual volta a aumentar o número de agressores, com novo ápice, na 

faixa dos 40 aos 44 anos, que reúne 16,4% dos agressores homofóbicos. 

 Tais valores indicam que os agressores se dividem em dois grupos etários 

distintos: o primeiro, e maior, é de jovens entre os 15 e os 24 anos de idade (39%), e o 

segundo, de adultos jovens entre 35 e 44 anos de idade (28,3%). Duas análises a se ter 

desse resultado é que: 

(1) Os jovens são os principais algozes dos próprios jovens, o que demonstra a 

urgência de uma educação sexual, nas escolas e universidades, que ensine 

os adolescentes a respeitar os direitos das pessoas; e 

(2) Os adultos jovens, no auge de sua carreira profissional, agem de forma 

semelhante a outros grupos e profissões que detém maior poder, e o 

exercem agredindo e diminuindo moralmente as outras pessoas em função 

de sua orientação sexual, esse é um reflexo dos preconceitos existentes na 

cultura brasileira que são introjetados no mundo do trabalho, que se torna 

um ambiente no qual a diversidade humana não é valorizada, e ser alguém 

de uma sexualidade não hegemonicamente aceita se transforma em um 

risco, dentro das organizações, devido às limitadas concepções de ser 

humano dos dirigentes trabalhistas. Tal comportamento deve ser combatido 

pois, além de atentar contra a justiça social, afeta o rendimento das pessoas 

no ambiente profissional: basta afirmar que nenhuma organização conseguir 

se tornar transnacional sem lidar de forma positiva com os problemas de 

diversidade que dificultavam as relações de trabalho. 

 

FAIXA ETÁRIA DO AGRESSOR (em 

anos) 

 

PERCENTUAL 

(%) 

 

15 aos 19 

 

27,0 

20 aos 24 12,0 
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25 aos 29 9,0 

30 aos 34 7,2 

35 aos 39 11,9 

40 aos 44 16,4 

45 aos 49 7,5 

50 aos 54 9,0 

 

Tabela 10 - Porcentagem de agressões por faixa etária do agressor 

 

 O gráfico 2 apresenta os valores relativos das violências por faixa etária do 

agressor, o que permite visualizar os picos de agressão homofóbica dos 15 aos 19 

anos e dos 40 aos 44 anos: 

 

Gráfico 2 - Violência homofóbica por faixa etária do agressor
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 A Tabela 11 apresenta as identificações ou profissões dos agressores. Não há 

faixa significativa, de identidade ou profissional, de maior ocorrência de violências, 

entretanto, policiais e grupos aparecem como maiores algozes, provavelmente porque 

detém maior poder de execução dos preconceitos sociais contra o cidadão 
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homossexual ou transgênero, que é visto, estereotipadamente, como indivíduo fraco e 

passível de ser agredido com o respaldo da sociedade. 

 

IDENTIFICAÇÃO/PROFISSÃO DO 

AGRESSOR 

 

PERCENTUAL 

(%) 

 

Policial
51

 

 

10,7 

Grupo 10,2 

Estudante 9,1 

Profissional do sexo 6,4 

Autoridade pública
52

 5,3 

Pai 4,3 

Companheiro/a 3,2 

Educador 3,2 

Autônomo 3,2 

Segurança 2,7 

Profissional de saúde 2,6 

Profissional desportivo 2,2 

Homossexual 2,1 

Mãe 1,6 

Outros
53

 6,2 

Não definida 26,7 

 

Tabela 11 - Porcentagem de identificação/profissões dos agressores 

 

 A Tabela 12 resume as fontes de coleta de dados para a presente pesquisa. Os 

relatos orais forneceram informações fundamentais para a compreensão da amplitude 

da violência sofrida em função da orientação sexual das vítimas, e os dados coletados 

em delegacias, em comparação com o número de denúncias e notícias jornalísticas 

encontrado, mostra que os órgãos oficiais de segurança não estão sendo informados 

das violências contra homossexuais e transgêneros. 

Essa resistência do público GLBT em ir às delegacias procurar justiça se deve 

ao temor de não serem bem recebidos, serem maltratados e, enfim, serem 

ridicularizados pelos policiais. De acordo com o relato de um delegado de polícia de 

                                            
51

 Caso se inclua militares, esse valor sobe para 11,2%. 
52

 A categoria engloba parlamentares, governador e dirigentes de órgãos públicos. 
53

 Incluindo categorias como cliente de bar, dirigente religioso, economista, menino 

de rua, militar, profissional de comunicação e rodoviário. 
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Brasília, a impressão negativa que os GLBT nutrem com relação ao atendimento por 

parte da força policial é reminiscência de um passado em que tal abuso realmente 

ocorria, o que não se apresenta mais como um fato. 

Segundo esse delegado, no que se refere a casos de extorsão com 

homossexuais, a população gay brasiliense poderia se precaver evitando (1) expor-se 

ao risco de manter contatos com profissionais do sexo masculinos (michês) em locais 

reconhecidamente perigosos, como a plataforma superior da Rodoviária do Plano 

Piloto; no caso de contratar algum desses michês, (2) sempre avisar a algum amigo 

que contratou determinada pessoa e indicar a este aonde a está levando; e, (3) jamais 

exibir posses, o que pode influenciar o michê a cometer um assalto ou mesmo 

latrocínio. 

A orientação dos grupos organizados de homossexuais, no que se refere ao 

registro de denúncias, tem sido o de que os GLBT busquem apoio nas Delegacias da 

Mulher, nas quais, apesar de não tratarem especificamente da população homossexual 

e transgênero, construiu uma tradição de recepciona-la de forma atenciosa. 

 

 

FONTE 

 

 

PERCENTUAL (%) 

 

Relatos orais 

 

73,3 

Correio Braziliense 11,8 

Jornal de Brasília 8,0 

Delegacias de Polícia 3,2 

Hoje em Dia 1,6 

Jornal da Comunidade 1,1 

Revista Época 0,5 

Folha de São Paulo 0,5 

 

Tabela 12 - Porcentagem de fontes de relato de violências 

  

         A Tabela 13 apresenta as médias e os desvios-padrão das idades das vítimas e 

dos agressores, dado aos desvios-padrão de 10,2 e 13,1, com relação às respectivas 

médias de 25,4 e 33,3, pode-se afirmar o que foi suscitado em parágrafos anteriores, 

demonstrando-se estatisticamente que os adultos jovens são os maiores agressores, 

enquanto os jovens são as maiores vítimas. Reproduz-se, aí, uma relação de poder, 

que submete a população jovem ao preconceito e discriminação da população com um 

pouco mais de idade, que não foi educada para a diversidade. 

 

VARIÁVEL 
MÉDIA (em anos) DESVIO-

PADRÃO 
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Idade da vítima 25,4 10,2 

Idade do agressor 33,3 13,1 

 

Tabela 13 - Médias e desvios-padrão das idades de vítimas e de agressores 

 

CONCLUSÕES 
 

Pode-se desenhar um perfil geral da violação dos direitos humanos e da 

violência contra Gays, Lésbicas e Transexuais no Distrito Federal e Entorno, o qual, 

sobre o número de casos (n=187), é o de estudantes (26,7%), gays (56,7%), em sua 

maioria jovens entre os 12 e os 26 de idade (67,4%), agredidos verbalmente (42,2%) 

por adultos jovens, entre os 35 e 44 anos de idade (28,3%), muitos sendo policiais 

(10,7%) ou agindo com outros homofóbicos, em grupos (10,7%), atuando em espaços 

públicos (43,9%) do Plano Piloto (47,1%). 

Faz-se mister conscientizar o maior número possível de pessoas quanto à 

solidariedade e a defesa das vítimas de toda e qualquer espécie de violação dos 

direitos humanos. 

As autoridades oficiais devem assumir o papel de superar os muitos 

preconceitos e discriminações, e no que se refere à homofobia, precisam atuar como 

símbolos de afirmação do valor dos homossexuais e transgêneros como seres 

humanos, como quaisquer outros, por meio de projetos sociais com foco na educação 

e na cultura, objetivando modificar os estereótipos acerca da homossexualidade; os 

meios de comunicação, respeitando a dignidade dos GLBT, podem se transformar em 

verdadeiros catalisadores do processo de mudança, da sociedade excludente, para uma 

sociedade inclusiva, na qual todas as sexualidades sejam aceitas, respeitadas e, enfim, 

valorizadas. 

 O Governo do Distrito Federal, em particular, dispõe de recursos para 

combater a homofobia, os quais, entretanto, não utiliza, tais como a LEI 2.615, de 26 

de outubro de 2000, que determina sanções às práticas de discriminação em razão da 

orientação sexual. Esse instrumento legal, após aprovação na Câmara Legislativa do 

Distrito Federal, ainda não foi regulamentado pelo governador, relegando milhares de 

homossexuais brasilienses à marginalidade do Direito. 

Além do fato da lei não ser aplicada, o Disque Defesa Homossexual, um 

serviço telefônico de importância capital para a população GLBT de todo o Brasil, foi 

lamentavelmente extinto no começo do ano de 2003, o que limita ainda mais os meios 

restritos de que seu público-alvo dispunha para encontrar respostas a suas dúvidas e 

soluções para seus problemas, oriundos do preconceito contra as sexualidades não 

hegemonicamente aceitas. 

 O combate à impunidade é um dos direitos fundamentais dos homossexuais 

mais desrespeitado, o qual foi lembrado por 11 representantes de grupos de defesa dos 

direitos de Gays, Lésbicas e Transgêneros em 21 de setembro de 1999, na Carta de 

Brasília (ABGLT et alii., 2000) como de necessário atendimento por parte dos órgãos 

públicos. Negar assistência a alguém pela simples ignorância de julgá-la inferior ou 

desprezível por ser homossexual é um ato que denigre toda a ética de uma sociedade e 

depõe contra sua imagem de país que acolhe calorosamente as diferenças. 
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Todo o material coletado durante o transcurso da pesquisa se encontra 

devidamente arquivado, para garantia do sigilo e segurança das pessoas entrevistadas. 
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Cargo: Professor Adjunto do Instituto de Psicologia da Universidade de Brasília 

REPRESENTANTE INTERNACIONAL: ADRIANO GOMES 

Cargo: Membro da Dade Human Rights Foundation 

ASSISTENTES DE PESQUISA: 

RICARDO DINIZ, Pedagogo 

LAURO BESSA, Graduando em Biblioteconomia 

JAIR GONÇALVES, Geógrafo 

EVANDRO MUNIZ, Técnico em Informática 

 

Contatos com a ACOS pelo e-mail acos@pop.com.br ou pelos telefones 

(61) 932-4852 (Jaques-Jesus), 937-1207 (Thaís Picchi) ou 9964-3031 (Yandra 

Torres). Cartas para: SQN 210, Bloco H, Apto. 109 – Asa Norte / Brasília/DF – CEP 

70862-080. 
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13.RELATÓRIO DOS CASOS DE HOMOFOBIA REGISTRADOS NO  

DISQUE DENUNCIA HOMOSSEXUAL – RIO DE JANEIRO, 2002
54

 

 

 

 

 

TIPOS DE CASOS Janeiro Fevereiro Març

o 

Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubr

o 
Novemb

ro 

Dezembr

o 
TOT

AL 
(caso) 

Denúncia sem identificação     1 1       2 

Pedido de Informação 1    1 1  7 11 10 5 2 38 

Queixa   1 1    1 1 1 2 3 10 

Trote              

Vítima não é homossexual              

Outros    1 1 1 2  2 1   8 

Agressão física 3 5 3 3 3 2 4 2 4 8 5 3 45 

Ameaça de outing 2 1  1 1      1  6 

Ameaça de Morte 2    1  1  1   2 7 

Briga              

Assalto    1 1 3 5 4 1 1 1  17 

Roubo   1    1  1  2  5 

Roubo (por michê)              

Assassinato 2 1       3    6 

Tentativa de homicídio 1            1 

“Boa Noite Cinderela” 1  1   1 1      4 

Conflito com vizinhos * 2 2           4 

Conflito/desavença com 

Profissional do sexo 

          1  1 

Discriminação 10 6 1 1 3 4 3 5 2 4 10 3 52 

Constrangimento 1   2    1 9 4 5 3 25 

Extorsão 1   1 1  1      4 

Extorsão policial 1      1    2  4 

TOTAL (Mês) 27 15 7 11 13 13 19 20 35 29 34 16 239 

TOTAL GERAL 239 casos registrados  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            
54

 Agradeço a Yone Lindgren, coordenadora do DDH, pela gentil autorização  de 

divulgarmos esta tabela. 
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14. MANCHETES DE ASSASSINATO DE HOMOSSEXUAIS NA 

IMPRENSA BRASILEIRA – 2002 

 
De um total de  84 manchetes noticiando o assassinato de 

homossexuais em 2002, em 38 há referência nominal ou indireta à 

homossexualidade da vítima (45%), sendo  os termos GAY e HOMOSSEXUAL 

usados sete vezes,   TRAVESTI  dezessete vezes, MICHÊ uma vez.  

Diferentemente do que ocorria em décadas passadas, felizmente não mais se 

empregam nas manchete e no corpo das matérias, expressões vulgares para se 

referir às minorias sexuais, como boneca, bicha, bichona, sapatão, traveco, etc.  

A não identificação na manchete da  vítima como homossexual, 

embora conste no corpo do artigo  tal informação, revela a nosso ver, uma auto-

censura da redação do jornal, temendo que ao identificar alguém como 

homossexual numa manchete,  poder-se-ia  provocar a ira ou mesmo ações penais   

contra a empresa jornalística por parte dos familiares do morto, sobretudo se 

famosos ou ricos. No caso das travestis ocorre o oposto: embora tenham 

representado  tão somente 26% das vítimas em 2002, são nomeadas em 45% das 

manchetes – número tão elevado em parte por que estando vestidas com trajes 

femininos não há como negar sua condição de transgêneros, mas também, pela 

própria baixa condição socioeconômica destas vítimas, que oriundas de famílias 

humildes, estas, dificilmente criariam problemas quanto a sua identificação 

enquanto transgêneros. Eis a relação das manchetes com os respectivos títulos dos 

jornais. 

 
1. Advogado é encontrado morto em motel de BH. [Jornal da Tarde, SP] 

2. Aposentado mata padeiro a tiros. [O Popular, GO] 

3. Artista plástico assassinado no Parque Júlio César. [Correio da Bahia] 

4. Assassinado com 10 facadas. [Tribuna do Paraná] 

5. Assassinato na penitenciaria. [Tribuna do Paraná] 

6. Assassinato:  travesti morto a bala. [Jornal do Amazonas] 

7. Assassino do Frei é preso no sul e confessa. [Hoje em Dia, MG] 

8. Assédio sexual leva estudante a matar advogado. [ Correio da Bahia] 

9. Bandidos matam jornalista para roubar. [A Tarde, BA] 

10. Cabeleireiro assassinado a facadas. [ Zero Hora, RS] 

11. Cabeleireiro é assassinado. [Folha de Pernambuco] 

12. Cabeleireiro é encontrado embaixo da cama, esfaqueado. [ Diário do 

Amazonas] 

13. Cabeleireiro é encontrado morto. [O Estado do Maranhão] 

14. Cabeleireiro é morto dentro do salão. [Zero Hora] 

15. Cabeleireiro é morto em casa com 16 facadas. [Cidades] 

16. Cabeleireiro seqüestrado e assassinado por dois homens. [Correio da Bahia] 

17. Carroceira queima travesti e depois é encontrada morta. [Diário do Grande 

ABC, SP] 

18. Com a faca no pescoço. [Folha do Maranhão] 

19. Cozinheiro espancado e esfaqueado. [Tribuna do Paraná] 

20. Crimes contra gays assustam Alagoas. [O Globo, RJ] 

21. Crimes revoltam homossexuais. [A Critica, AM] 

22. Denunciado em programa de TV é preso e morto. [A Tarde] 

23. Desempregado encontrado morto em casa. [A Gazeta] 
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24. Dono de terreiro fuzilado na cama. [Folha de Pernambuco] 

25. Empresário e rapaz encontrados mortos. [O Popular] 

26. Empresário morto com tiro na testa. [Amazonas em Tempo] 

27. Empresário pode ter sido morto por motivo passional. [A Tribuna de Santos] 

28. Enfermeiro aposentado da Petrobrás é assassinado. [Correio da Bahia] 

29. Estudante é morto a facadas. [A Critica] 

30. Estudantes matam professor e queimam corpo. [Correio da Bahia] 

31. Garoto de programa mata gay a facadas.  [Folha de Pernambuco] 

32. Garoto mata gay. [Folha de Pernambuco] 

33. Gays pedem empenho em apuração de morte de cabeleireiro.  [Agencia Folha] 

34. Homossexual  assassinado por ter olhado para rosto de seqüestrador. [Folha de 

S.Paulo] 

35. Homossexual e apedrejado e morto por jovens. [O Globo] 

36. Homossexual é morto a Facão em Teresina. [Diário do Povo, PI] 

37. Homossexual é morto após ganhar audiência de divisão de bens. [Folha de 

Pernambuco] 

38. Homossexual é morto por adolescente a paulada. [Agora S.Paulo] 

39. Homossexual violentado e morto em Araucária. [O Estado do Paraná] 

40. Identificado travesti assassinado na quinta-feira.[Correio Popular] 

41. Jornalista assassinado. [Hoje em Dia] 

42. Jornalista é morto na Bahia. [Cruzeiro do Sul] 

43. Jovem é morto a pedradas e pauladas. [Folha de Pernambuco] 

44. Líder gay assassinado a facadas. [Correio da Bahia]  

45. Local de desova recebe mais um. [Folha de Pernambuco] 

46. Médico é assassinado: o corpo encontrado enterrado. [Diário do Nordeste, CE] 

47. Médico é morto dentro de casa. [A Tarde] 

48. Menina fabricou pênis. [Tribuna Bahia] 

49. Menor confessa que transou com engenheiro civil. [Folha de Pernambuco] 

50. Menor é espancado e morto a tiros. [Gazeta Popular, GO] 

51. Michês” confessam morte de artista plástico. [Correio da Bahia] 

52. Militante Gay assassinado a facadas no Calafate.[Correio da Bahia] 

53. Militante gay morre apedrejado em AL. [Diário de Pernambuco] 

54. Morte de pai de santo é mistério para polícia . [A Tarde] 

55. Morto a pedradas. Motivo: era homossexual. [Jornal da Tarde] 

56. Mulher é morta com quarto facadas. [Folha de Pernambuco] 

57. Padre é torturado e morto pelo namorado. [Jornal de Brasília] 

58. PCE: sangue no banho de sol. [Tribuna do Paraná] 

59. Preso falso garoto de programa que estrangulou DJ em assalto.[Agora SP] 

60. Professor assassinado com 42 facadas. [O Popular] 

61. Professor é barbaramente assassinado. [Jornal de Caruaru, PE] 

62. Professor é degolado em Florianópolis. [A Noticia, SC] 

63. Professor universitário morto a marteladas. [A Noticia] 

64. Rapaz estrangulam advogado em motel. [Jornal de Brasília] 

65. Secretário de Feira é morto a pedradas. [A Tarde] 

66. Secretário morto por namorado. [Diário de S.Paulo] 

67. Técnico em computação: ‘Eu matei o médico’. [Jornal da Tarde] 

68. Técnico em informática estrangulado em seu apartamento. [Correio da Bahia] 

69. Travesti assassinado a tiros na rua nova. [Tribuna de Feira] 

70. Travesti é abatido com duas facadas. [Tribuna do Paraná] 

71. Travesti é assassinado com golpes na cabeça. [Agência Folha] 



 186 

72. Travesti é chamado de ladrão e executado. [Folha Metropolitana, SP] 

73. Travesti é encontrado morto em apartamento. [Diário do Grande ABC] 

74. Travesti é morto a facadas na Rua Luzitana. [Correio Popular, Campinas, SP] 

75. Travesti é morto a pauladas. [Cruzeiro do Sul] 

76. Travesti é morto por soldado PM. [Zero Hora] 

77. Travesti foi assassinado após briga. [Vale Paraibano, SP] 

78. Travesti fuzilado por dois motoqueiros na Av.Sete. [Correio da Bahia] 

79. Travesti mata colega a facadas. [A Crítica] 

80. Travestis é executado. [Folha de S.Paulo] 

81. Travestis são mortos a tiros na Zona Oeste. [Diário do Grande ABC] 

82. Travestis são mortos a tiros. [Jornal do Estado] 

83. Turista italiano assassinado no flat. [Diário do Nordeste, Fortaleza, CE] 

84. Vereador é morto por adolescente. [Gazeta do Povo, PR] 
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15.  FICHA DE REGISTRO DE ASSASSINATO DE 

HOMOSSEXUAL 

 
[Caso você tenha informação oral ou  na mídia sobre o assassinato de algum 

homossexual, favor preencher o máximo de informações da ficha abaixo e enviar 

para o GGB – Caixa Postal 2552 – 40022.260, Salvador, Ba] 

 

1. Nome completo 

2. Apelido ou codinome  

3. Orientação sexual:   GAY       TRAVESTI   TRANSEXUAL   LÉBICA 

4. Cidade, Estado 

5. Data do assassinato 

6. Idade da vítima 

7. Cor 

8. Profissão 

9.  Causa mortis: descrição detalhada do assassinato 

10. Local onde foi encontrado, endereço completo 

11. Descrição dos assassinos: nome, idade, cor, profissão, características físicas, 

frases que disseram 

12. Motivo do assassinato: latrocínio, prostituição, briga, homofobia, etc 

13. Delegacia e delegado que investigam o caso, declaração dos policiais 

14. Nome e data do jornal ou da fonte de informação 

 

 

Exemplo:  

 

1. Nome completo: ANDRÉ FREITAS FERREIRA 

2. Apelido ou codinome de travesti: ANDRÉIA 

3. Orientação sexual:    TRAVESTI 

4. Cidade: PETRÓPOLIS,  RJ 

5. Data do assassinato: 17/1/2000 

6. idade da vítima: 32 

7. cor: pardo 

8. profissão: PROFISSIONAL DO SEXO 

9.  causa mortis: descrição detalhada do assassinato: MORTO COM CINCO  

TIROS NA CABEÇA E PEITO 

10. local onde foi encontrado, endereço completo: BAIRRO MORRO AGUDO, 

NA RUA ALMIRANTE ANTUNES, PETRÓPOLIS 

11. descrição dos assassinos: nome, idade, cor, profissão, características físicas, 

frases que disseram: ANTONIO GUEDES, 23 ANOS, MECANICO 

12. motivo do assassinato: DISCUSSÃO PELO PREÇO DO PROGRAMA 

13. delegacia e delegado que investigam o caso, declaração dos policiais: 54
A
 

DELEGACIA DE NOVA IGUAÇU, RJ, DELEGADO JOAO FERREIRA SÁ 

14. Nome e data do jornal ou da fonte de informação: JORNAL DA TARDE, 

18/1/2000, pg. 10 ou NOTICIA DIVULGADA NA TV-GLOBO, 

PROGRAMA FANTÁSTICO, DIA 12-2-2003 


