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RESUMO

O presente estudo analisa o fenômeno dos assassinatos de LGBT em Sergipe, entre 1980 e 

2010.  Os  dados  foram  coletados  em  jornais,  delegacias  de  polícia,  processos  nas  Varas 

judiciais e junto a familiares e amigos das vítimas. As informações demonstram que apesar da 

existência de mortes por envolvimento com drogas (crack), crimes passionais, entre outros, a 

homofobia é um dos seus elementos mais característicos. O perfil da vítima também difere 

muito do agressor, enquanto o primeiro é formado por indivíduos na faixa dos 25 aos 44 anos, 

o agressor está entre 15 e 29 anos. Somam-se a isso o sensacionalismo da imprensa, os limites 

da  polícia  e  da  Justiça  em lidar  com eventos  desta  natureza.  O  resultado  tende  a  ser  o 

esquecimento de uma parcela dos casos que não alcançam o Tribunal do Júri. É um estudo 

extensivo que mescla dados estatísticos e qualitativos na perspectiva de oferecer um olhar 

mais aprofundado sobre o tema. O resultado é uma cartografia de crimes brutais, que, em 

parte, tem a homofobia como causa primária para a sua execução.

Palavras-chave: LGBT; violência; homofobia; preconceito; Sergipe.
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ABSTRACT

This study examines the phenomenon of the murders of LGBT in Sergipe, between 1980 and 

2010.  Data were collected from newspapers, police,  and judicial proceedings in the Courts 

with family members and friends of victims. The data show that despite the existence of death 

for involvement with drugs (crack), crimes of passion,  among others, homophobia is  one of 

its most characteristic elements.  The victim profile also differs greatly from the aggressor, 

while the first is made up of individuals aged 25 to 44 years, the offender is between 15 and 

29 years.  Added to this the sensationalism of the press, the limits of  police and justice in 

dealing with such events. The results seem to be forgetting some of the cases that do not reach 

the jury. It is an extensive study that combines statistical and qualitative data with a view to 

offering a closer look at the issue. The result is a mapping of brutal crimes, which, in part, has 

homophobia as the primary cause for its implementation.

Keywords: LGBT, violence, homophobia, prejudice, Sergipe.
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Ao longo das últimas décadas a sociedade brasileira vem convivendo com o aumento 

da  violência  e  da  criminalidade1 e,  neste  contexto,  surgiu  um  componente  novo,  os 

assassinatos  de  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis  e  transgêneros  (LGBT)2.  Indivíduos 

pertencentes  a  um segmento  social  estigmatizado3 passaram a figurar  entre  as  vítimas  de 

crimes brutais e recorrentes4. Fenômeno amplamente denunciado pelo Grupo Gay da Bahia 

(GGB) e constituído em objeto de estudo acadêmico do antropólogo Luiz Mott (et al 1997; 

1999; 2000; 2002) e Antonio Sergio Spagnol (2001). Este último defendeu uma dissertação de 

1

 Segundo Julio Jacobo Waiselfisz, organizador da publicação “Mapa da Violência 2012: os novos padrões da 
violência homicida no Brasil” (2011b), desenvolvido no âmbito do Instituto Sangari, em 2010, o número de 
assassinatos  em  território  nacional  alcançou  a  cifra  de  49.932  mil  casos  (dados  preliminares).  O  autor 
reconhece  que  a  violência  tornou-se  um dos  problemas  mais  graves  da  sociedade  brasileira,  a  ponto  de  
constituir-se em um dos aspectos  centrais  do cotidiano das pessoas e,  os principais agentes  e  vítimas são 
jovens. Os dados permitiram também observar que nas últimas três décadas mais de um milhão de brasileiros 
tiveram suas vidas ceifadas através de atos violentos. Fato que coloca o país como um dos mais violentos do 
Mundo.

2  Em relação à nomenclatura utilizada ao longo do tempo para designar os LGBT, Luiz Mott em sua página no 
Facebook,  em  10  de  janeiro  de  2012,  afirma  que:  “Quando  fundei  o  Grupo  Gay  da  Bahia,  em  1980, 
HOMOSSEXUAL e GAY eram os termos genéricos:  lésbicas,  gays,  travestis, todo mundo se considerava  
homossexual ou gay. Logo em seguida as lésbicas proclamaram que não eram gays e exigiram ser citadas pelo 
nome da ilha onde viveu Safo de Lesbos. Nas últimas décadas, além das Travestis, as Transexuais passaram a 
exigir  ser  nomeadas,  o  mesmo  ocorrendo  com  os/as  Bissexuais.  Transgêneros,  segundo  as  melhores 
enciclopédias da sexualidade, é o genérico que inclui todos que transitam de um gênero para outro, TRANS, 
mas há uma nova tendência que considera Transgêneros categoria especifica tipo "metamorfose ambulante". 
Agora incluíram mais uma letrinha:  "i" DE Intersexual,  antigamente referidos como pseudo-hermafroditas. 
Enquanto o movimento organizado se limita a LGBT, sobretudo os teóricos Queers insistem em LGBTTTIQ - 
incluindo o "Q" de Queer, criaturas que declararam a "falência das afirmações Identitárias" e "o fim do gênero" 
e considera a afirmação identitária gay caretice imposta pela "heteronormatividade". Eu, tiranossauro assumido 
continuarei a me identificar com HOMOSSEXUAL, GAY, e a referir nosso movimento como MOVIMENTO 
HOMOSSEXUAL BRASILEIRO. Quem não se considera HOMOSSEXUAL, procure se associar com seus 
iguais. Ah! a não ser que se incluam na categoria GLS - "S" de simpatizante, mas que alguns mais tiranos  
consideram  como  "suspeitos"...  Com  muito  orgulho,  DECANO  DO  MHB!”.  Fonte: 
http://www.facebook.com/.  Utilizaremos  aqui  o  termo  LGBT (lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis  e 
transexuais), por acreditarmos que as categorias que compõem as homossexualidades ficaram mais visíveis e, 
permitirá observar melhor a condição de gênero. Além disso, na Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais – GLBT (Brasília, 05 a 08 de junho de 2008), as lésbicas conseguiram 
aprovar uma moção em que pedem a colocação da letra “L”, antes do “G”, como medida necessária  para  
ampliar a visibilidade de suas bandeiras. Segundo as lideranças lésbicas isso se faz necessário, tendo em vista 
que nos últimos anos os gays e travestis tiveram melhores oportunidades de se colocarem na cena pública, em 
parte devido a luta contra a Aids. Desta forma, esperam conseguir também uma melhor inserção no contexto 
social, com vistas a redução do preconceito.

3  Segundo  Erving  Goffman (1975),  os  gregos  cunharam  o  termo estigma,  como  uma  marca  imposta 
corporalmente aos criminosos, escravos e traidores através de cortes ou fogo. O sinal indicava aos demais 
membros da sociedade aqueles que eram considerados poluídos e que deviam se evitar, quer na vida privada e, 

http://www.facebook.com/
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mestrado  pela  Universidade  de São Paulo.  Além do livro  reportagem de  Roldão Arruda, 

intitulado: “Dias de ira: uma história verídica de assassinato autorizados” (2001), que discorre 

sobre assassinatos em série cometidos por Fortunato Botton Neto, em São Paulo, entre 1986 e 

1989. É uma temática explorada também por uma plêiade de artigos, palestras e conferências, 

por diferentes pesquisadores que procuram compreender estes episódios de violência contra a 

população LGBT no Brasil nas últimas décadas.

especialmente  na  pública.  Por  se  tratar  de  uma  categoria  socialmente  construída,  o  estigma  serve  como 
processo de classificação dos indivíduos em um contexto social. Isso leva aos demais a perceber a identidade  
real e virtual que a pessoa porta. Assim, o estigma é um atributo profundamente depreciativo, ou seja, “[...] um 
estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação entre atributo e estereótipo [...]” (GOFFMAN, 1975, 
p. 13).

4  A noção de crime aqui está assentada na premissa de atos violentos que são execrados pela opinião pública  
brasileira, especialmente os assassinatos, tipificados no Código Penal como homicídio ou latrocínio. Para uma 
ampliação acerca deste vocábulo veja a obra de João Ricardo W. Dornelles (1992). É pertinente também a 
argumentação de Émile Durkheim (1858-1917) sobre o crime, na obra: “As regras do método sociológico”, 
especificamente no capítulo III (DURKHEIM, 1995).
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O presente estudo tem como objetivo analisar o fenômeno dos assassinatos de LGBT 

em Sergipe, entre 1980 e 2010. Busca-se identificar os mecanismos que estruturam a ação 

violenta de jovens, em geral na faixa etária dos 18 aos 25 anos e que terminam executando a 

vítima por razões de ódio, dinheiro ou movidos pelos condicionantes dos atos violentos que 

demarcam a sociedade atual.

Entre as hipóteses aventadas pelas pesquisas científicas destaca-se a discussão acerca 

do papel do imaginário judaico-cristão5 na estruturação da “sexualidade natural”, que tende a 

considerar como impuras todas as formas de relações afetivas e sexuais que estejam fora do 

esquema do matrimônio e, consequentemente, da procriação. É desse imaginário6 herdeiro do 

pensamento grego7, especialmente de Aristóteles (384 a.C. – 322 a.C.), que separa práticas 

sexuais  de  “normais”  e  “anormais”,  e  que  São Tomas  de  Aquino propõe a  sua  ideia  de 

relações  “contra  a  natureza”8.  Aventurar  em  prazeres  fora  da  “ordem  natural”  da 

complementaridade  dos  sexos  constitui  uma  forma  de  romper  com  este  parâmetro,  e 

naturalmente colocar-se fora do “projeto divino”. O rompimento deste preceito conduziria o 

5

 A posição dos cristãos acerca da sexualidade está assentada no livro do Gênese (1,27), quando afirma que: 
“Ele criou-os à imagem de Deus e criou-os homem e mulher”. Desta forma, o sexo seria o elemento chave para 
a definição da sexualidade do indivíduo, ou seja, a sexualidade seria então definida biologicamente no gene,  
que formariam os órgãos sexuais (masculino e feminino) e seu fim último é a procriação (ZILLEUS, 2009).

6  Segundo Gilbert Durand "A história não explica o conteúdo mental arquetípico, pertencendo a própria história 
ao domínio do imaginário. E sobretudo em cada fase histórica a imaginação encontra-se presente inteira, numa 
dupla e antagonista motivação: pedagogia da imitação, do imperialismo das imagens e dos arquétipos tolerados  
pela ambiência social, mas também fantasias adversas da revolta devidas ao recalcamento deste ou daquele 
regime de imagem pelo meio e o momento histórico” (DURAND, 1997, p. 390).

7  Paulo Roberto  Ceccarelli  (2000)  observa  que  a  escola  filosófica  estoica  (300 a.C.  –  250 d.C.)  deve  ser  
compreendido  como aqueles  que  conseguiram  transformar  a  sexualidade  que  estava  vinculada  ao  prazer, 
passando-a para a esfera do casamento. Visualizada como uma permissão para aqueles que não conseguem 
ficar sem as relações sexuais, passa-se a valorizar o celibato. Isso demarca o negativismo dos estoicistas em 
relação à sexualidade. Daí nasce às justificativas do sexo com fins de procriação.

8  O imaginário judaico-cristão que apregoa a perspectiva da “sexualidade natural” tem sua base formadora em 
Aristóteles, que procurou estudar a fisiologia humana, especialmente em relação à procriação. A esse respeito é 
salutar a assertiva de Urbano Zilleus, quando afirma que: “Em primeiro lugar, filósofos e teólogos apoiaram-
se, em grande parte, nos conhecimentos biológicos de Aristóteles para elaborar a moral sexual em geral e a  
matrimonial em particular. Aristóteles pensava que o varão produz o sêmen, a semente, já contendo em si as  
potencialidades  da  geração.  Na semente  já  estaria  contido  o  nascituro  que  apenas  necessita  de  um lugar 
adequado para desenvolver-se. O sêmen somente atinge sua finalidade natural se depositado na sementeira, ou 
seja, nos órgãos reprodutores da mulher. Por isso, perder voluntariamente o sêmen, não o colocando no devido  
lugar,  para  atingir  seu  fim natural,  equivalia  a  uma ação  moral  grave  ou  pecaminosa,  a  uma  espécie  de 
homicídio. Portanto, os atos sexuais, para serem sem culpa moral, devem ter como fim, de acordo com sua 
natureza,  a  procriação.  Esses  conhecimentos  biológicos,  por  outro  lado,  justificam  biologicamente  a 
inferioridade da mulher e fundamentam a distinção entre atos  segundo a natureza  e atos  contra a natureza 
(com ou sem possibilidade de engravidar)” (ZILLES, 2009, p. 337-338).
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desviante às mazelas do pecado e da morte. Apesar dos ditames construídos e alimentados 

acerca das práticas consideradas desejáveis, a sexualidade nunca se enquadrou plenamente 

nestes esquemas de normalização (CECCARELLI, 2000). 

Essa forma de constituir e visualizar a sexualidade termina impondo ao indivíduo um 

receituário básico e essencial para a estruturação do comportamento sexual. Romper com o 

modelo é atrair para si a desonra. Por isso, Paulo Roberto Ceccarelli (2008) defende a tese da 

“invenção da homossexualidade”9, para compreender a percepção acerca desta sexualidade e 

os desdobramentos que ultrapassam o simples  limiar  de uma classificação das pessoas no 

contexto social,  mas antes disso os mantêm como resultado de uma herança simbólica do 

próprio imaginário ocidental, que costurou as bases da percepção da sexualidade10.

É desse imaginário que procura classificar e normatizar  as relações sexuais que as 

práticas homoeróticas são consideradas “anormais” e, de certa forma, termina justificando os 

casos de assassinatos de LGBT, ou seja, a morte decorreria como algo intrínseco à prática 

desonesta da vítima, que ousou romper com um código natural-moral11.

Em relação às  mortes  violentas  de LGBT em Sergipe,  foi  possível  localizar  casos 

desde a década de 1960, entretanto, esse fenômeno já era uma realidade bem antes em outros 

Estados brasileiros. Assim, para se estudar esse tema, faz-se necessário percorrer um labirinto 

de  nuances  culturais,  nem sempre  fáceis  de  serem identificados,  especialmente  quando  o 

discurso da militância LGBT (lésbicas, gays, bissexuais e travestis) aponta para a reprovação 

social, advinda do discurso religioso ou ainda do machismo12, ou seja, neste último atentar 

contra  a  masculinidade  do parceiro ativo  pode ser identificada  como uma agressão grave 

contra a honra13 e aqui estaria a explicação para a explosão de ódio e o consequente desfecho 

trágico.  Ou, matar  é uma possibilidade para o agressor tente lavar a própria honra com o 

sangue do “invertido” (GUERIN, 1980). Entretanto, Anthony Giddens (1993, p. 138), aponta 

9  Para ampliar este debate é pertinente o texto de Jonathan Ned Katz (1996) que procura discorre sobre a 
“invenção da heterossexualidade”.

10  Na concepção  de Uta  Ranke-Heinemann (1996,  p.  47),  a  tradição  cristã  “situa  os  principais  pecados  da 
humanidade nos quartos de dormir".

11  O aspecto da moralidade como elemento de sedimentação do individuo em sociedade pode ser buscado em 
Émile  Durkheim (1858-1917),  que  procurou  desvendar  o  papel  das  normas  sociais  no  ajustamento  do 
indivíduo a sociedade, como premissa básica que deve ser aprendida através do dispositivo educacional. Este 
aspecto  constitui  um ponto  importante  de  seu  pensamento,  especialmente  quando  desconstrói  a  ideia  de 
Gabriel Tarde (1843-1904) de que a pessoa se adequaria aos ditames sociais pela imitação.

12  A respeito da discussão sobre o machismo na região nordeste do Brasil é pertinente o estudo do historiador  
Durval Muniz Albuquerque Júnior, na obra: “Nordestino: uma invenção do falo” (2003).

13  A obra: “Honra e vergonha: valores das sociedades mediterrânicas” (1988), organizada por J. G. Peristiany 
constitui uma importante discussão para compreendermos o papel da honra na sociedade brasileira. Outra obra  
que ajuda a compreender a dimensão dos valores sobre o agir do macho é o texto de João Silvério Trevisan, 
“Seis  balas  num buraco  só”  (1998).  Esta  obra  vasculha  a  dimensão  da  crise  do  masculino  na  sociedade 
brasileira, a partir dos estereótipos do machão.
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que “[...] atualmente, grande parte da violência sexual masculina provém mais da insegurança 

e  dos  desajustamentos,  do que de uma continuação ininterrupta  do domínio  patriarcal.  A 

violência é uma reação destrutiva o declínio da cumplicidade feminina”. E isso fica evidente 

neste estudo, quando desmorona a ideia de que os rapazes exalariam virilidade, estética, ou 

ainda que as vítimas fossem “afeminadas”.

O  fenômeno  é  caracterizado  pelo  aparecimento  de  lésbicas,  gays,  travestis  e 

transexuais  vítimas  de violência  em decorrência  de sua  sexualidade,  ou seja,  agredidos  e 

mortos  por  serem LGBT, por  romperem o padrão sexual  e  ultrapassarem a fronteira  dos 

valores sociais. Como compreender tanto ódio? Quais os mecanismos existentes na sociedade 

que contribuem para esse quadro de horror? Qual o papel da vítima nesses casos? Questões 

ainda em aberto e que a cada novo caso são refeitas por jornalistas, parentes, amigos, poder 

judiciário, mas que encontra no conceito de homofobia a possibilidade mais premente para se 

identificar e compreenderem as razões para este tipo de agressividade. Desta forma, buscam-

se no interior dessa formulação as condições básicas para compreender a reprovação social e a 

interação entre agressor e vítima.

Os dados aqui trabalhados constituem um esforço de compreensão do fenômeno dos 

assassinatos  de  LGBT  em  Sergipe,  entre  1980  e  2010.  A  tentativa  de  romper  com  a 

perspectiva  de visualizá-los  em fragmento,  quando parece  mais  um episódio de  violência 

vinculado  à  dinâmica  de  sexo  impessoal14,  mas  compilados  demonstram dramaticidade  e 

nuances que carecem de explicações e entendimento que nem sempre o movimento LGBT em 

seu discurso é capaz de aferir,  ao ficar restrita a explicação da aversão ao passivo sexual 

(machismo)  ou a  reprovação dos religiosos  (discurso),  que aludem para o ato como algo 

contra a natureza. 

Este é um tema que me tomou o espírito através da sistematização que vinha sendo 

feita por Wellington Gomes Andrade, fundador do Grupo Dialogay de Sergipe – Comitê de 

Solidariedade (GDS), quando recortava as matérias de jornais15 e sistematizava os dados mais 

significativos sobre a vítima em uma planilha, conforme havia sido instruído pelo Professor 

Luiz Mott, docente da Universidade Federal da Bahia (UFBA) e fundador do Grupo Gay da 

Bahia (GGB). De posse destes dados, os membros do GDS procuravam alertar a população 

14  O estudo desenvolvido por Laud Humphreys, acerca dos encontros entre homens em banheiros públicos é uma 
etnografia primorosa sobre o tema do sexo impessoal em locais públicos (RILEY; NELSON, 1976).  

15  O Grupo Gay da Bahia (GGB) elegeu como fonte primária dos casos de assassinatos de LGBT no Brasil os 
jornais. A utilização desta forte por tão longo tempo em parte se justifica pela inexistência de dados oficiais  
que permitisse monitorar o fenômeno. Esta perspectiva aparece no trabalho de Carrara e Vianna (2003), que  
procuram romper com a simples compilação dos casos e ultrapassar a linha tênue da imprensa, para verificar o 
tratamento dispensado a este fenômeno nas Varas da Justiça.
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para a gravidade da situação através de inserções na imprensa local ou nas intervenções em 

praça pública, através de distribuição de panfleto ou passeatas.

Ao chegar ao Dialogay em 1994, época que havia iniciado o curso de bacharelado em 

Ciências Sociais, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS), comecei a ajudar Wellington 

Andrade  na  atividade  de  coleta  e  sistematização  dos  casos  de  assassinatos  de  LGBT em 

Sergipe16. Isso me levou a definir este fenômeno como objeto de estudo para a produção de 

minha monografia de conclusão do curso de graduação. Mas, a minha imaturidade sempre me 

inquietou quanto ao produto que havia apresentado em 2000 e, o pesquisador Francisco José 

Alves17, professor do Departamento de História, da Universidade Federal de Sergipe sempre 

me inquiriu sobre a necessidade de ampliar esta pesquisa. Assim, nunca deixei de acompanhar 

este fenômeno e me questionar sobre os aspectos que deveria ter abordado e nem sequer tinha 

tocado. Perspectiva que justifica a minha interação com a temática,  como uma espécie de 

interesse,  na  acepção  da  visão  de  Pierre  Bourdieu (2007),  quando  assevera  acerca  da 

motivação para que possamos fazer algo, ou nos filiarmos a certas questões.

Esta minha inquietação sempre encontrou amparo nos argumentos do professor Luiz 

Mott  quando  afirma  que  estes  percursos  interpretativos  abordam  apenas  uma  parte  do 

fenômeno, pois existe uma lacuna que nos impede de visualizarmos a dimensão deste objeto, 

quando constatamos que o Estado brasileiro não registra em seus boletins de ocorrência e 

laudos  cadavéricos  a  informação  sobre  a  orientação  sexual  da  vítima,  o  que  dificulta  a 

identificação e a sistematização dos dados referentes a este fenômeno, gerando assim uma 

subnotificação  acerca  dos  assassinatos  de  LGBT em território  nacional.  Entretanto,  cabe 

ressaltar  que em junho de 2009, a  Secretaria  de Segurança Pública do Estado do Rio de 

Janeiro18 incluiu  um campo  no  Boletim de  Ocorrência  que  permite  registrar  os  casos  de 

violência contra esta população (VIEIRA, 2011).

A produção sobre esse  tema ainda  é  muito  incipiente,  apesar  dos  dossiês  e  livros 

editados pelo professor Luiz Mott (1997), Luiz Mott, Marcelo Cerqueira e Claudio Almeida 

(2002), Luiz Mott  e Zora Yonara (1999) ou ainda,  a dissertação de mestrado de Antônio 

Sergio  Spagnol  (2001).  O  estigma  da  homossexualidade  materializado  na  fragilidade,  na 

16  Apesar de Wellington Andrade ter o cuidado de produzir o referido material, o mesmo foi sendo ajudado ao  
longo do tempo por outros membros.

17  O  professor  Francisco  José  Alves  publicou  uma  série  de  artigos  em  jornais  de  Aracaju  (SE)  que  são  
pertinentes para se pensar a população LGBT nos anos de 1980 a 2000, com destaque para “O terceiro sexo no 
horário nobre” (1995), “Revolução Sexual” (1985), “Homoerotismo masculino em Aracaju (1995)” e “Três 
vítimas do preconceito: prostitutas, gueis e lésbicas” (1995).

18  Iniciativas  como esta  do  Governo  do  Estado  do  Rio  de  Janeiro  serve  como  indicativo  do  processo  de 
sensibilização do poder público, que aos poucos passou adotar em diferentes esferas, políticas voltadas para o  
segmento LGBT (CARRARA; VIANNA, 2003). 
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inversão,  na  aberração,  no  nojo  (RODRIGUES,  1980)  constitui  aspectos  inerentes  a  este 

debate.

Os dados referentes às décadas de 1980 e 1990 sistematizados por Wellington Gomes 

Andrade19,  nem sempre  constavam as  informações  básicas  sobre o homicídio.  Em geral, 

aparecia o nome da vítima, a exemplo do caso de codinome “Tadeu”20. Esta limitação foi 

sanada dez anos depois através  de dados coletados junto ao Arquivo do Instituto  Médico 

Legal (IML), entretanto, outros casos não tiveram o mesmo destino, como alguns solicitados 

em correspondência por Luiz Mott21.

Entre as dificuldades para construir um roteiro mínimo destaca-se essa deficiência que 

só foi  corrigida ao longo do percurso de pesquisa.  Inicialmente,  compilavam-se os casos, 

através do registro, apesar da necessidade de dispor melhor os dados num quadro que fosse 

possível visualizar o fenômeno como numa espécie de painel. E, assim, saída foi estudar a 

planilha desenvolvida pelo Grupo Gay da Bahia, com a finalidade de introduzir outros itens a 

ponto de formar um perfil da vítima, da ocorrência, da divulgação do episódio, do réu, da 

Justiça e do Sistema Penal. Acredita-se que assim o estudo estaria mais amparado por outras 

informações que ajudaria a compreender a dinâmica destes crimes.

Deve-se  reconhecer  como de grande valia  a  obra:  “Assassinato  de  Homossexuais: 

manual  de  coleta  de  informações,  sistematização  &  mobilização  política  contra  crimes 
19  Wellington Gomes Andrade é natural de Aracaju (SE). Fundador do Grupo Dialogay de Sergipe (GDS), em 

1981. Uma das lideranças mais antigas do movimento LGBT brasileiro. Atualmente reside em São Sebastião 
do Passé (BA). É funcionário de carreira da Petrobrás.

20 A sociedade aracajuana acordou no dia 18/12/1988, com a nota do Jornal da Manhã informando que um 
homossexual de alcunha Tadeu havia sido assassinado. Wellington Andrade seguiu o padrão de costume e 
acrescentou-o a lista de assassinatos de homossexuais. O tempo passou e sempre me questionei quem seria esta  
vítima. O sistema de informações do Tribunal de Justiça de Sergipe não permite a consulta por apenas um 
nome. Os funcionários dos cartórios demonstravam ser difícil uma busca sem informar outros detalhes, como 
por exemplo, nome da mãe, a menos que algum deles tenha trabalhado junto ao Processo. Foram quatorze anos  
de busca, quando numa manhã de pesquisa junto ao Arquivo do Instituto Médico Legal Dr. Augusto Leite, em 
Aracaju (SE), ao vasculhar os atestados de óbitos identifiquei-o, e, ao ler o laudo cadavérico às informações 
confirmavam que se tratava da mesma pessoa. As informações mais relevantes para compor um perfil estavam 
à disposição. Tadeu dos Santos, 34, cozinheiro, morreu no dia 17 de dezembro de 1988, na rua, vítima de 
golpes de facão, deferido por Amaro Furtuoso.

21  Correspondência  enviada  em  21  de  setembro  de  1994,  aos  membros  do  Núcleo  de  Estudos  da 
Homossexualidade, da Universidade Federal de Sergipe (NEH/UFS), por terem aceitado participar do “Projeto 
contra a violação de Direitos Humanos dos homossexuais do Norte e Nordeste do Brasil” e, assim solicitava  
informações sobre oito (8) homossexuais sergipanos vitimas de assassinatos (Eliseu Vieira, Enaldo M. Silva,  
Evando L. dos Santos, Gileno A. de Souza, Jairo J. dos Santos, José de J. Souza, Lucas C. da Graça e Robson). 
Luiz Mott aproveita para instruir como o trabalho deveria ser desenvolvido. O referido projeto contava com o 
apoio financeiro da Comissão Europeia de Direitos Humanos e da Fundação Norueguesa de Direitos Humanos. 
O NEH foi fundado por José Marcelo Domingos de Oliveira (Ciências Sociais), Carlos Marcelo da Silva (Artes 
Visuais) e Gilvan dos Santos Rosa (História). O mesmo foi criado junto a Associação Atlética Universitária  
(AAU/DCE/UFS).  Apesar  do pouco tempo de  existência  o grupo conseguiu  imprimir  o  debate  dentro da 
instituição e realizar alguns debates,  além das reuniões semanais.  O Núcleo respostou ao GGB através do 
ofício nº 016/95. A última correspondência do referido Núcleo é datada de 20 de outubro de 1998, quando 
solicitava a Coordenação  Estadual  de DST e Aids a  participação  nas  atividades do 1º de Dezembro (Dia 
Mundial de Luta contra a Aids), de 1998.



22

homofóbicos”, escrito pelo professor Luiz Mott (2000), por ser muito ilustrativo e didático 

para quem deseja trilhar o caminho das pesquisas sobre este fenômeno social. 

Um dos problemas identificados no âmbito da coleta de dados foi o fato das matérias 

jornalísticas não oferecerem todas as informações, então se optou por recorrer aos processos 

nas varas criminais, desta forma sanavam-se as lacunas quanto aos dados de identificação, ou 

mesmo aos nomes das vítimas e réus, local do crime. Enfim, informações essenciais  para 

formar uma visão mais acurada do fato. Preocupação que permitiu retirar da lista do Grupo 

Dialogay de Sergipe (GDS), alguns nomes depois que ficou comprovado que não se tratava de 

assassinato de LGBT, a exemplo de Lucas Cerqueira das Graças, noticiado pelo Boletim do 

Grupo Gay da Bahia, em janeiro de 1984 (MOTT, 2011), como sendo vítima de suicídio, mas 

a instituição local o classificava como homicídio, além de João Bosco Seabra Santos (acidente 

automobilístico), Kerginaldo Tavares dos Reis (suicídio), Clesivaldo Santos da Silva (causa 

indeterminada),  Benilton  da  Silva  Fontes  (afogamento),  Leonardo  dos  Santos,  Renderson 

Farias Santana (acidente automobilístico), Luciano Ribeiro de Jesus (suicídio), Mário Sérgio 

Pereira Sereno (suicídio), Fernando Pereira da Silva.

As lacunas nos processos em parte deve-se a Polícia Civil que deixa de informar nos 

inquéritos elementos essenciais para compor, por exemplo, o perfil da vítima e do réu. Isso foi 

sendo comprovado pelas inconsistências  nas informações  prestadas,  o que tende a ser um 

atrativo para a defesa dos réus e a consequente punição da vítima.

No  Instituto  Médico  Legal  não  é  permitido  fotocopiar  as  peças,  entretanto,  cabe 

ressaltar o esforço e abnegação dos seus funcionários22 em oferecer condições adequadas de 

acessibilidade aos dados, diante da precariedade de equipamentos e infraestrutura. Foi graças 

à percepção deles que tive acesso a dados importantes, como a indicação de dois casos que 

ocorreram na década de 1960 (Laranjeiras e Propriá). Notícia que impôs a revisão da hipótese 

inicial e, consequentemente, construir outras estratégias de coleta de dados.

Neste mosaico,  as peças nem sempre se encaixavam, o que requereu muitas idas e 

vindas  ao  IML,  Fórum  Gumercindo  Bessa,  acesso  ao  site  do  Tribunal  de  Justiça 

(www.tj.se.gov.br)23 e,  em diversas  ocasiões  é  natural  retornar  para  casa  cansado  e  sem 

nenhuma informação, ou com a certeza de que novas estratégias deveriam ser pensadas diante 

da incapacidade de responder as questões apenas pelos caminhos traçados. Entre as estratégias 

22 Alda Ferreira  de Araújo Silva,  Arionaldo Felix de Andrade,  Luciano  Pena Guimarães  e  Nair  Silva Petu 
funcionários do IML de Sergipe, com os quais aprendi muito, como pessoa e profissional.

23  Conforme consta no site  do Tribunal de Justiça de Sergipe:  “Atendendo às  determinações  constantes  na 
Resolução nº 41/2007, de 11 de setembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), a partir de 04 de  
setembro de 2009, o novo domínio do sítio da referida instituição é www.tjse.jus.br”. Acesso em: 27 set. 2009.

http://www.tjse.jus.br/
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utilizadas para sanar esta limitação destaca-se visitas a parentes das vítimas, vizinhos, amigos, 

ou ainda, policiais e promotores de justiça. Além disso, fica uma percepção importante, ou 

seja,  trabalhar  com dados da Justiça e da Segurança Pública  requer  tempo,  persistência  e 

muita  força  de  vontade  para  vencer  as  barreiras  que  naturalmente  estas  esferas  públicas 

constroem para proteger dados.

A incursão em campo sempre  constituiu  em momentos  importantes  de indagações 

sobre as razões destes episódios fáticos. E, entre os questionamentos destacam-se: Quais os 

aspectos que deveriam ser resgatados? Como proceder a busca? Quais instrumentos de coleta 

de dados seriam importantes? A quem recorrer nas minhas incertezas? Perguntas nem sempre 

fáceis de serem respondidas, ainda mais por alguém que se aventurava no campo da pesquisa 

nas ciências sociais, pouco explorado em meu Estado.

Uma lição importante deste esforço é a convicção de que se deve ultrapassar o simples 

mecanismo da compilação dos casos e instigar a reflexão para a explicação destes episódios. 

Isso levará o estudioso e a sociedade a compreenderem a extensão deste fenômeno e suas 

nuances no contexto sociocultural. O desafio é aprofundar a leitura dos aspectos nodais que 

cerca a percepção dos réus nestes episódios. Quais os motivos que levam jovens a assassinar 

parceiros com os quais transaram ou estariam em enlace afetivo? Questão oportuna diante do 

fato de que poucos foram aqueles que tiveram como algozes pessoas que haviam conhecido 

há alguns minutos antes da morte.

Por  se  tratar  de  um sujeito  implicado  ao  processo,  enquanto  gay  e  militante,  foi 

necessário conter em muitos momentos os impulsos, para evitar enviesar a pesquisa, apesar 

das dificuldades em reconhecer que a linha que separa o indivíduo do pesquisador é muito 

tênue  e  de  difícil  demarcação.  Somente  a  clareza  em relação  ao  objetivo  da  pesquisa,  a 

problematização e a consequente definição dos instrumentos de pesquisa e análise ajudaram a 

chegar a um modelo mais adequado.

Neste  debate  compete  também  resgatar  a  dimensão  ética  deste  tipo  de  pesquisa. 

Primeiro,  pela  natureza  do  evento,  que  tende  a  imprensa  a  publicizar,  em muitos  casos, 

aspecto da identidade do sujeito que em vida procurava resguardar com muito zelo, temendo a 

reprovação familiar e social. Segundo, pelo cuidado com que muitas famílias esperam ter a 

memória de seus entes preservada, longe da percha da homossexualidade. E, por fim, o uso 

nem sempre  ético com que a imprensa faz para vender suas publicações,  com manchetes 

sensacionalistas24, numa verdadeira afronta à dignidade da pessoa humana.

24  Entre  as  manchetes  que indicavam o assassinato  de  LGBT em Sergipe  podem-se observar  as  seguintes:  
“Homossexual foi morto porque era ciumento” (Jornal da Cidade, 19/03/1985); “Sargento da PM elimina um 
homossexual a tiros” (Jornal da Manhã, 10 e 11/06/1990).
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O texto está  dividido  em três  partes.  A primeira  enfoca a questão da sexualidade, 

gênero  e  preconceito.  A  segunda  parte  do  trabalho  engloba  um  capítulo  inicial  sobre  o 

Movimento  LGBT Brasileiro  e  a  homofobia,  com a finalidade  de resgatar  o  percurso da 

militância por cidadania e direitos humanos relacionando-a com a visibilidade que estes atores 

dão aos casos de violência contra o segmento que defendem, no período que se estende de 

1978 a 2010. Trata-se de um olhar a partir do jornal Lampião da Esquina, Grupo Somos (São 

Paulo), Grupo Gay da Bahia (Salvador – BA), Grupo Dialogay de Sergipe (Aracaju – SE), 

Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) e das Paradas da Diversidade.

A terceira  parte corresponde à análise  sobre a violência  contra LGBT em Sergipe, 

entre 1980 e 2010, a partir do cenário e enredo, passando pela atuação da Justiça, perfil da 

vítima e do agressor e, em seguida, busca-se analisar dois aspectos pouco explorados pelos 

estudos  acerca  da  violência  LGBT  no  Brasil,  ou  seja,  o  homicídio  cometido  pelo 

companheiro, bem como os casos de crimes passionais. Dois aspectos ainda não explorados 

pelos estudos anteriores e, muito menos pela militância.



1
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Sexualidade, Gênero e Preconceito
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Capítulo I

Sexualidade e Gênero

Na minha infância ouvi comentários do meu pai, tios e primos acerca de uma moça e 

um rapaz que a comunidade os denominava,  respectivamente,  de “Maria-homem” e “Das 

flores”. A expressão jocosa às vezes velada, outras tantas de forma escancarada quando os 

encontravam nas  estradas  ou em visitas  fortuitas.  Percebia também comentários  soltos de 

algumas amizades entre compadres, que saíam para pescar ou caçar e demoravam alguns dias 

para retornarem ao convívio familiar, ou ainda tomavam banho em tanques e poços de riachos 

ao entardecer, regados a gargalhadas e brincadeiras. O ambiente másculo e viril cedia lugar ao 

duvidoso, ao transitório, ao híbrido.

Notei que a mesma sociedade que asseverava pelo respeito à heteronormatividade25 

criava  vácuos  que permitiam certa  manifestação  do contraditório,  mesmo que exposto ao 

escárnio,  à crítica,  à sátira.  Os papeis sexuais não coincidiam com o  padrão social,  mas 

alguns se esquivavam atrás de casamentos arranjados e de batizados que lhes garantiam a 

companhia  ad  eternum dos compadres,  que os acompanhavam na vida social,  em casadas 

noturnas, ou banhos em riachos.

Este é o contexto em que aprendi o meu lugar na sociedade no interior do estado de 

Sergipe, marcada pela cultura do gado e mais tarde pelos pomares de laranjas. Ali aprendi 

como deveria me vestir, falar, andar, enfim me comportar como homem. É neste ambiente 

que mais  tarde compreenderia  que a sexualidade se firma não pela  simples  imposição  da 

norma,  mas  por  mecanismos  de  afirmação,  de  poder  e  de  aprovação  e  reprovação 

25

 O termo foi construído por  Michel Warner, em 1991, como dispositivo histórico acerca da sexualidade, ou 
seja, formar e conformar todos para a heterossexualidade. Sobre este debate é salutar a nota de rodapé de 
Miskolci  (2009,  p.  257), quando assevera  que:  “Historicamente,  a  prescrição  da  heterossexualidade  como 
modelo social pode ser dividida em dois períodos: um em que vigora a heterossexualidade compulsória pura e 
simples e outro em que adentramos no domínio da heteronormatividade. Entre o terço final do século XIX e  
meados do século seguinte, a homossexualidade foi inventada como patologia e crime, e os saberes e práticas 
sociais  normalizadores  apelavam para  medidas  de internação,  prisão  e  tratamento  psiquiátrico  dos homo-
orientados. A partir da segunda metade do século XX, com a despatologização (1974) e descriminalização da 
homossexualidade, é visível o predomínio da heteronormatividade como marco de controle e normalização da 
vida de gays e lésbicas, não mais para que se “tornem heterossexuais”, mas com o objetivo de que vivam como  
eles. Neste aspecto, ganha relevância uma reflexão crítica sobre o casamento gay [...]”.
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(FOUCAULT,  1997),  como  aparece  nos  argumentos  da  Teoria  Queer26.  Aspecto  que 

ultrapassa o mero aspecto desenhado pelas pesquisas culturalistas que asseveram o papel do 

grupo hegemônico (hetero) na configuração da sexualidade no grupo, pois notei também que 

aos poucos a presença de gays e lésbicas na comunidade possibilitava o debate e, aos poucos, 

a assimilação dos mesmos, apesar de os bochichos que se seguiam ou ainda das piadas. 

26

 A Teoria Queer é uma teoria sobre o gênero que compreende a orientação sexual, a identidade sexual ou o 
gênero  do individuo como resultado  de uma construção  social.  Concepção  que  descarta  completamente  a  
proposição culturalistas de considerar a existência de papéis sexuais definidos biologicamente. Nesta condição, 
os adeptos desta corrente teórica abominam as classificações dos indivíduos em heterossexuais, homossexuais, 
homem,  mulher,  pois  todas  as  identidades  sexuais  são  anômalas.  É  uma  corrente  de  pensamento  que  se 
originou nos Estados Unidos na década de 1980, a partir de estudos gays,  lésbicos e feministas, com forte  
influência do pensamento de Michel Foucault (1926-1984). Entre os teóricos de maior envergadura destacam-
se: Judith Butler, Eve Kosofsky Sedgwick, Michel Warner, David M. Halperin, Beatriz Preciado, Berenice 
Bento, Larissa Pelúcio, entre outros.
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O contexto de sociedade nordestina,  com forte presença dos homens,  em parte foi 

sendo  quebrado  pela  chegada  da  televisão  com as  telenovelas  e  programas  de  debate,  a 

exemplo da TV Mulher, nas manhãs da Rede Globo, na década de 1980, em que se debatiam 

com frequência temas ligados aos direitos das mulheres e as aparições diárias de Clodovil27, e 

mais tarde Ney Galvão28 constitui um ponto importante da reflexão acerca da sexualidade e da 

figura masculina nas décadas seguintes no Brasil. Aspectos que nos ajudam a compreender 

como a percepção acerca da sexualidade mudou muito nas últimas décadas. Mudança que se 

configurou  num  cenário  de  redemocratização  do  país  e,  por  outro  lado,  pelos  ares  de 

conquistas das minorias (mulheres, negros, LGBT) em sociedades como a norte-americana ou 

em países da Europa.

Pesquisadores como Roberto Da Matta (1997) e Margareth Rago (1998) observam que 

a sexualidade do brasileiro é fortemente marcada pela dicotomia entre o público e o privado - 

a casa e a rua. Teoria como esta permite, por exemplo, que pesquisador como Richard Parker 

(1994) também saliente o papel do erotismo na nossa sexualidade e, nesta condição observe 

que  a  dicotomia  público  e  privado  é  singular  para  a  sexualidade  no  Brasil,  ou  seja,  a 

transgressão pode ser plenamente efetuada e sem mal estar desde que feita as escondidas, “por 

debaixo dos panos”, “entre quatro paredes”, enfim, mantido o anonimato e o sigilo tudo é 

possível29.

Este caráter privado em que a sexualidade se encontrou por muito tempo foi quebrado 

nas últimas décadas, pois na concepção de Anthony Giddens (1993), no fim do século XX o 

sexo está no campo do domínio público e assume certa linguagem de revolução. Assim, no 

campo acadêmico algumas correntes disputam conceitos, percepções, proposições, enfim um 

27

 Clodovil Hernandes nasceu em 17 de junho de 1937 no município de Elisiário (402 km de São Paulo). Foi  
adotado por um casal de espanhóis e em seguida educado num colégio interno de padres católicos. Na década  
de 1960 torna-se conhecido como estilista de alta costura e rivalizava com Dener Pamplona de Abreu (1936-
1978). No início dos anos de 1980 integrou o programa TV Mulher da Rede Globo. No início da década de  
1990, a TV Manchete o contratou para apresentar  o programa "Clodovil Abre o Jogo". Em 2001, passa a  
comandar o programa "Mulheres", na TV Gazeta e, em 2003, o programa "A Casa é Sua" pela Rede TV! Em  
2006 foi eleito Deputado Federal por São Paulo. Faleceu no dia 17 de março de 2009, aos 71 anos, em Brasília. 

28  Nasceu em Itabuna em 1952. Formou-se em Belas Artes pela Universidade Federal da Bahia (Ufba) e mais 
tarde se notabilizaria como estilista no Programa TV Mulher da Rede Globo de Televisão, quando substituiu 
Clodovil. Faleceu aos 39 anos, no dia 15 de setembro de 1991, vítima da Aids, no Hospital Albert Einstein, em 
São Paulo.

29  Esta discussão ainda  pode ser  complementada  com a  obra de  Helena  Bocayuva,  acerca  do “Erotismo à  
Brasileira: o excesso sexual na obra de Gilberto Freyre” (2001).
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emaranhado de argumentações que tentam explicar o papel da sexualidade para as relações 

sociais, para a conquista de direitos por minorias, por exemplo, mulheres e LGBT. Entre as 

correntes em disputas estão os culturalistas e a Teoria Queer. 

Apesar das chaves de leitura que a pesquisa de Anthony Giddens e outros teóricos da 

corrente culturalistas oferecem, isso seria ampliado através de pensadores da Teoria Queer, 

que encontrariam nas obras de  Michel Foucault - História da Sexualidade I: A vontade de 

saber (1997) e  Jacques Derrida – Gramatologia (1967) as bases para uma reflexão mais 

ampla, com vistas a abarcar “[...] a dinâmica da sexualidade e do desejo nas relações sociais” 

(MISKOLCI, 2009, p. 150-151).

A nova perspectiva teórica passou a questionar a lógica dos estudos antropológicos e 

sociológicos, que terminavam por naturalizar a norma heterossexual.  Assim, a intenção era 

construir as bases para uma reflexão que fosse capaz de compreender a sexualidade como 

produto de um discurso (FOUCAULT, 2008)30 e ao mesmo tempo incutida nos processos de 

suplementaridade e desconstrução (DERRIDA, 2004).

Segundo Foucault, a palavra sexualidade emerge no século XIX, a partir da Biologia e 

Zoologia e, em 1889, aparece em um livro que trata de enfermidades que estariam ligadas as 

mulheres,  mas, Giddens (1993, p. 33), afirma que: “[...] a sexualidade emergiu como uma 

fonte de preocupação, necessitando de soluções; as mulheres que almejavam prazer sexual 

eram definitivamente anormais. Segundo s palavras de um especialista médico,  ‘o que é a 

condição habitual do homem [excitação sexual] é a exceção nas mulheres”, e completa que: 

“a  sexualidade  é  uma  elaboração  social  que  opera  dentro  dos  campos  do  poder,  e  não 

simplesmente  um conjunto  de  estímulos  biológicos  que  encontram ou não uma liberação 

direta [...]” (GIDDENS, 1993, p. 33), mas o autor não concorda com Foucault quando este 

acredita que existe um caminho de desenvolvimento da percepção de sexualidade desde os 

tempos vitorianos, pois existem diferenças entre a literatura médica e o cotidiano, p. ex. Se 

fosse assim, ele afirma que, estaríamos presos ao modelo de compreensão desenvolvido por 

Foucault que articula o poder, o discurso e o corpo31. O problema em Foucault é que ele deu 
30 Entre os expoentes deste debate está o filosofo  Michel Foucault que ao tratar do conceito de sexualidade 

compreende que, “[...]  através deste termo tento demarcar,  em primeiro lugar,  um conjunto decididamente 
heterogêneo que engloba  discursos,  instituições,  organizações arquitetônicas,  decisões  regulamentares,  leis, 
medidas administrativas, enunciados científicos, proposições filosóficas, morais, filantrópicas. Em suma, o dito 
e  o não dito são os elementos do dispositivo. O dispositivo é a  rede  que se pode estabelecer  entre  estes 
elementos” (FOUCAULT, 2008, p. 244).

31  A esse respeito Giddens afirma que: “[...] O corpo tem sido sempre adornado, acarinhado e, às vezes, na busca 
de ideais mais elevados, mutilado ou debilitado. O que explica, porém, nossas distintas preocupações com a 
aparência e o controle físicos, atualmente, que diferem de algumas maneiras óbvias daquelas preocupações 
mais  tradicionais?  Foucault  tem  uma  resposta,  e  esta  conduz  à  sexualidade.  Ele  diz  que  as  sociedades  
modernas, em um contraste específico com o mundo pré-moderno, dependem da criação do biopoder. Mas esta 
é, no máximo, uma meia-verdade. Certamente, o corpo torna-se um foco do poder disciplinar. Mas, mais que 
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muita ênfase no discurso e pouco à questão de gênero. Apesar de o sexo ser discutido no 

âmbito da literatura médica, o mesmo não acontecia com as massas. Isso mostra uma forma 

de censura, quando a literatura não estava disponível a todos.

Foucault nos convida a perceber como a sociedade moderna tratou de impulsionar o 

controle sobre o corpo, a ponto de construir uma ciência da sexualidade, com a intensão de 

controlar as populações, levado a cabo através da “anátomo-política do corpo humano”, ou 

seja, política voltada para o ajuste e otimização do corpo à sociedade. Mas, a percepção de 

Foucault, diz Giddens (1993), é ler o poder como força de repressão, mas que em vez disso 

apenas termina  conduzindo ao prazer.  Assim,  a ciência,  ao estudar  as formas de relações 

sexuais, terminou por nominar e classificar as práticas a ponto de trazer a luz as condutas, 

personalidades e identidades individuais. 

Assim,  a sexualidade perde o seu  status de coisa natural,  ao caminhar  na seara da 

territorialidade,  dos  espaços  culturais,  das  mentalidades,  dos  tempos,  enfim  nutre  e  se 

retroalimenta na teia de poder que demarca os atores e grupos numa dada sociedade e num 

tempo histórico. Desse modo, a homossexualidade e o sujeito homossexual não existiam antes 

do advento da sociedade burguesa, que imprimiu uma racionalidade sobre todas as coisas e, 

especialmente, a normatizou quanto a sua moral centrada nos limites dos valores  judaico-

cristão acerca da complementariedade dos sexos e consequentemente da procriação. Contexto 

demarcado por papeis sexuais e sociais bem definidos para homens e mulheres, no interior da 

família nuclear. Modelo de ajuntamento baseado na figura do macho, como provedor e senhor 

do processo e a mulher como subserviente e cuidadora do lar, dos filhos e do esposo. Este 

modelo  foi  sendo  edificado  em  torno  da  repressão  sexual  (interdições,  normas,  valores, 

regras) que passaram a regular a sexualidade (CHAUÍ, 1984).

Modelo retrabalhado pela ciência a ponto de figurar os homossexuais como portadores 

de “desvios e transtornos sexuais”, conforme figurava no Código Internacional de Doenças 

(CID – 302.0)32,  somente retirado em definitivo na década de 1990 e,  em nome do saber 

isso, torna-se portador visível da auto-identidade, estando cada vez mais integrado nas decisões individuais do 
estilo de vida” (GIDDENS, 1993, p. 42). Assim, a reflexividade do corpo se acelera com a dieta, com o mundo 
moderno. Desta forma, “[...] A dieta associa a aparência física, a auto-identidade e a sexualidade no contexto  
das  mudanças  sociais  que  os  indivíduos  lutam para  enfrentar.  Atualmente,  corpos  emagrecidos  não  mais 
atestam uma devoção extática, mas a intensidade desta batalha secular” (GIDDENS, 1993, p. 43).

32 A 9ª edição da  Classificação Internacional de Doenças (CID-9), de 1980, no capítulo sobre “Desordens 
Mentais”, na seção “Desordens neuróticas, desordens de personalidades e outras não-psicóticas” os “Desvios e 
transtornos sexuais”, que se subdividiam em:

302.0 Homossexualismo
302.1 Bestialidade
302.2 Pedofilia
302.3 Transvestismo
302.4 Exibicionismo
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científico, argumentos e práticas contra os LGBT foram levados adiante na perspectiva de 

curá-los da pecha de um mal considerado horrendo. Entre os atos atrozes está a lobotomia33, o 

isolamento e outras formas que a psiquiatria e a psicologia encontraram para medicar e tratar 

(terapia de reversão).

É neste contexto que  Michel Foucault observa que a sexualidade não é uma coisa 

dada pela natureza, mas uma produção cultural. Seus ditames e interditos são produtos dos 

grupos humanos no espaço-tempo, que se encontra no discurso sua base mais proeminente 

para compreendermos o papel que o poder exerce sobre os corpos. Apesar desta assertiva, as 

percepções de Michel Foucault ainda deixam lacunas que precisam ser preenchidas para que 

possamos ampliar o debate.

Para a  Teoria Queer  o sistema sexo/gênero/desejo/práticas sexuais constitui a base 

em que se encontram assentadas as relações humanas e, por sua vez, são normas que estão 

apregoadas num sistema heterossexual. Deste modo, as relações são constituídas e aparecem 

socialmente  cristalizadas  em  rótulos  binários:  macho/fêmea,  masculino/feminino, 

homem/mulher,  heterossexual/homossexual.  Neste ínterim estão as normas que definem as 

práticas consideradas normais e saudáveis (FOUCAULT, 1997). Mas, no caso dos LGBT esse 

sistema  de  classificação  tornou-se  obsoleto  para  apreender  as  novas  identidades, 

especialmente quando se trata das transexuais, em parte pela limitação do sistema binário em 

responder ao esquema sexo/gênero/desejo (BENTO, 2011)34.

302.5 Transexualismo
302.6 Transtorno de identidade psicossexual
302.7 Frigidez e impotência
302.8 Outros: Fetichismo Masoquismo Sadismo
302.9 Não especificados
Na CID 10 aparecem os “transtornos da preferência sexual”, incluindo as “parafilias”:
F65.0 Fetichismo
F65.1 Travestismo fetichista
F65.2 Exibicionismo
F65.3 Voyeurismo
F65.4 Pedofilia
F65.5 Sadomasoquismo
F65.6 Transtornos múltiplos da preferência sexual
F65.8 Outros transtornos da preferência sexual
F65.9 Transtorno da preferência sexual, não especificado.

33  A  lobotomia  (do  grego  lobos,  o  que  significa  lóbulos  do  cérebro,  e  tomos,  o  que  significa  corte),  é  a  
nomenclatura usada para designar o procedimento psicocirúrgico, em que as conexões do córtex pré-frontal e 
as estruturas subjacentes são cortadas, ou promovia-se a destruição do tecido frontal. O objetivo desta cirurgia  
era levar ao deslocamento dos centros emocionais do cérebro e da sede do intelecto. A primeira cirurgia foi 
realizada em seres humanos em 1890 e, nas décadas de 1940 e 1950 tornou-se generalizada por falta de um 
procedimento ou tratamento que respondesse melhor aos quadros de doença mental. O seu declínio deve-se ao 
desenvolvimento de drogas que responderam melhor as doenças mentais. Atualmente, reconhece-se o seu uso 
como um tempo de maior irracionalidade do saber médico (A ASCENSÃO..., 2012).

34 Neste sentido, são pertinentes os questionamentos feitos por Berenice Bento e que nos ajudam a problematizar 
a relação corpo-gênero, ou seja, “O que é o gênero? Como ele se articula com o corpo? Existe um nível pré-
discursivo,  compreendido  como pré-social,  fora  das  relações  de poder-saber?  O gênero  seria  os  discursos 
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A Teoria Queer ganhou projeção no cenário acadêmico nos fins dos anos de 1980, 

quando  um  conjunto  de  pesquisadores  e  ativistas,  especialmente  nos  Estados  Unidos, 

passaram a visualizar  a  sexualidade  intricada  na  relação  de  gênero,  território,  identidade, 

enfim,  algo  construído  de  forma  contextual,  o  que  extrapola  a  simples  discussão  da 

sexualidade como se apregoava na sociologia, por exemplo, ligado a  estudos de minorias 

(lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros), ou mesmo o desejo, mas se configura 

como  resposta  à  imposição  de  um  modelo  de  sexualidade  centrado  num  projeto  de 

globalização, em que o padrão norte-americano aparece como central (CARRILLO, 2007).

Mas, o problema se estabelecia, inicialmente quanto ao vocábulo, que empreendia a 

tarefa de resguardar o espírito desta nova percepção, ou seja, Queer. Na concepção de Louro 

(2001,  p.  546),  “Queer  pode ser  traduzido  por  estranho,  talvez  ridículo,  excêntrico,  raro, 

extraordinário”. Na realidade, os teóricos estão procurando positivar a forma pejorativa em 

que  os  LGBT  sempre  foram  tratados,  quando  compreendem  que  pessoas  consideradas 

estigmatizadas por sua sexualidade passam a positivar suas práticas contra as normas sociais 

que as reprimem, a ponto de serem vistos como abjetos, ou seja, o LGBT constituiria assim a 

materialização da não identidade e desta forma aponta o monstruoso como condição para 

impelir no outro a ameaça (VILLAÇA, 2006). Assim, o domínio do corpo não estaria nas 

mãos do individuo, mas do seu grupo social. Mas, os abjetos têm tomado a cena pública nas 

últimas décadas, como por exemplo, as transexuais, que passam a demarcar novos territórios, 

impondo novas fronteiras nas relações entre corpo e sociedade.

Esta nova perspectiva teórica alude a um debate acerca das classificações destinadas a 

compreender a sexualidade humana e, consequentemente, à interpretação do lugar do sujeito 

no interior das relações sociais. O objetivo é desvendar o papel dos códigos morais de uma 

dada sociedade, que perpassa interesses específicos de alguns segmentos sobre os demais, que 

historicamente  foram  delimitando  as  possibilidades  do  uso  do  corpo  como  parte  de  um 

sistema de poder, centrado na perspectiva machista,  heteronormativa, com foco no aspecto 

da virilidade e da diferença entre macho/fêmea, masculino/feminino, demarcada por papeis 

sociais  claramente  estabelecidos  pelas  instituições  sociais (família,  religião,  escola).  Na 

última,  a ciência  assumiria  o papel fundamental  de dispor de verdades absolutas sobre as 

condições ideias para a saúde do corpo e da mente.

formulados a partir de uma realidade corpórea, marcada pela diferença? O gênero seria a formulação cultural 
dessas diferenças? Existe sexo sem gênero? Como separar o corpo/estrutura do corpo/resultado? Como separar 
a parte do corpo que não foi construída desde sempre por expectativas e suposições do corpo original que não 
está maculado pela cultura? Onde está a origem?” (BENTO, 2011).
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Ao observar que a sexualidade antes de ser uma essência seria uma construção social 

atrelada a contextos específicos, isso significa um salto qualitativo nas pesquisas acerca deste 

fenômeno. Estamos, pois, compreendendo que não se deve observar os sexos das pessoas, 

mas  como  a  sociedade  os  classifica,  os  nomina,  os  aponta  para  a  definição  de  suas 

identidades sexuais e sociais.

A  percepção da sexualidade não é a  mesma ao longo do tempo no Ocidente.  A 

modernidade demarca um momento muito específico, em que a disciplina constitui um marco 

neste âmbito. Neste caso, a pessoa de determinado sexo precisa exercer certas práticas e ter 

atitudes  específicas  para  a  faixa  etária.  Ao  demonstrar  tais  atitudes  e  práticas,  conforme 

prescrevem os códigos morais, como por exemplo, casar e ter filhos estarão livres da percha 

do desdém e do escárnio público e, neste sentido a sexualidade casaria perfeitamente com a 

norma. De igual modo a ciência também não tem uma visão unívoca acerca da sexualidade. 

Pode-se,  por  exemplo,  compreender  um  momento  marcado  pelos  estudos  culturais  e, 

recentemente as contribuições das pesquisas Queer.

Na concepção de José Carlos Rodrigues (1980), o  corpo é um importante  elemento 

simbólico de  uma  dada  sociedade.  Nesta  condição,  deve  ser  preservado,  pois  carrega 

significados e, assim assume um papel importante acerca dos valores que porta. Ao romper 

com aos padrões pré-estabelecidos pode levar as pessoas a visualizá-lo de um ponto negativo, 

como a sensação de nojo e, consequentemente, ao estigma.

A materialização  do  estigma se  estabelece  quando  a  pessoa  porta  algum tipo  de 

deformação ou manifestação que destoa do modelo  apregoado pela  maioria  (GOFFMAN, 

1975). Incapaz de se adequar ao padrão social a pessoa é enquadrada dentro do primado do 

estigma  e,  como  consequência  tem  a  exclusão,  o  nojo,  que  as  impedem  de  vivenciar 

plenamente  a  cena  pública.  Essa  era  a  realidade  vivenciada  pelos  gays  e  transexuais  na 

sociedade brasileira até pouco tempo, mas com o advento da Aids35 e o avanço da democracia 

tem levado a discussão por direitos e o respeito às diferenças. Isso impõe a necessidade de se 

compreender que o gênero não se impõe sobre o corpo como uma unidade passiva (BENTO, 

35  Para Júlio Assis Simões e Isadora Lins França (2005, p. 311-312), “[...] em que pese o rastro de morte e  
violência que acompanham seu avanço, a epidemia mudou dramaticamente as normas da discussão pública 
sobre a sexualidade ao deixar também, como legado, uma ampliação sem precedentes da visibilidade e do 
reconhecimento da presença socialmente disseminada dos desejos e das práticas homossexuais”. Se o HIV-
Aids propiciou uma expansão do poder médico e do projeto global de ‘medicalização da vida’, apoiado na 
ressonância  da  mídia  (FOUCAULT,  1977,  1997;  PERLONGHER,  1987),  ele  deflagrou  também  uma 
‘epidemia  de  informação’  em torno  de  questões  como  sexo  anal,  sexo  oral,  doenças  venéreas  e  uso  de  
camisinha  –  práticas  e  circunstâncias  ligadas  ao  exercício  e  à  expressão  da  sexualidade  deixaram  a 
clandestinidade  para  adentrar  o  debate  público”.  Os  autores  ainda  indicam as  seguintes  bibliografias  que 
analisam o impacto da Aids no Brasil – Richard Parker el al (1994), Jane Galvão (2000), Arruda (2001) e o 
romance de Guzik (1995).
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2011), mas algo que é construído na interação e embate com os ditames culturais de uma dada 

sociedade,  por  isso,  quando  ouvia  na  infância  os  comentários  maliciosos  acerca  do 

comportamento da “Maria-homem”,  por exemplo,  estava diante do reflexo do pensamento 

coletivo  em  apontar  o  disforme  em  relação  ao  padrão  de  uso  do  corpo  no  campo  da 

sexualidade. Assim, o  gênero irá se conformar a partir da adequação do indivíduo com as 

normas sociais, preconizadas no caso do Ocidente através do padrão heterossexual. Burlar 

estes parâmetros é atrair para si todas as desgraças possíveis, entre elas a morte, como se 

verifica em relação aos assassinatos de LGBT.

O indivíduo ao nascer já encontra toda uma atmosfera que o espera, como uma espécie 

de expectativa que o conduz a certo tipo de comportamento, a exemplo do enxoval azul para 

os  meninos  e  rosa  para  as  meninas,  ou  ainda  os  brinquedos,  etc.  Isso  demonstra  que  os 

códigos são apreendidos e inscritos nas consciências e, ao longo do tempo podem sofrem 

modificações ou se reestruturam em novas configurações. 

Ao incorporar a norma a partir do sexo, o gênero tende a construir uma performance 

social. Uma forma que caracteriza o sujeito em seu grupo, no padrão pré-estabelecido, com 

identidade e características próprias, ou seja, jeitos e trejeitos apropriados ao campo de visão 

dos  demais  membros  da  sociedade.  Contexto  em  que  gênero  precisa  refletir  o  sexo 

socialmente  apreendido  e  normatizado.  Fugir  a  estes  ditames  é  constituir  em  alvo  de 

reprovação  social,  em  escárnio.  Assim,  o  gênero  só  adquire  sentido  quando  está  em 

conformidade com o padrão. Qualquer performance que extrapole os dispositivos legais abrirá 

espaço para as classificações, que conduz a percepção acerca da anormalidade.

O gênero ganha vida através dos trejeitos, da vestimenta, dos olhares, da convivência 

diária junto ao seu grupo social. São manifestações exteriores que dão ao corpo sua natureza, 

sua  performance,  que os  identifica,  nomina e  se  relaciona  com o outro num contexto  de 

disputa no interior da sociedade.

É  assim que um LGBT se  diferencia  de  um heterossexual.  É  desta  forma  que  as 

pessoas  constroem suas  identidades  de  gênero  a  ponto  de  um gay ser  diferente  de  uma 

transexual e vice-versa. É deste modo que um LGBT assassinado se diferencia, por exemplo, 

de seu algoz, em geral matizado pelo discurso da virilidade, com forte lanço de reprovação do 

amante que ousou negociar um encontro sexual e momentos depois o matou por inúmeras 

razões,  mas  pode ter  na  falta  de diálogo com a  questão  de  gênero  a  causa  primária  –  a 

homofobia.

É neste contexto que a perspectiva da repetição de padrões de comportamento,  de 

jeitos,  de  performances  irá  garantir  ao  sujeito  a  identidade  de  gênero,  como  aparece  no 
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pensamento de Derrida (1991), ao asseverar sobre o papel da repetição para a eficácia dos 

atos performáticos, que sustentam e reforçam as identidades dos sujeitos. Além disso, existe a 

possibilidade  das  repetições  descontextualizadas,  ou  seja,  aqueles  em  que  os  LGBT, 

especialmente  as  travestis  e  transexuais  passaram  a  operar  a  ponto  de  romper  com  a 

reprodução das normas de gênero (BENTO, 2011).

Um exemplo disso é a chegada das trans36 na Avenida Ivo do Prado (Rua da Frente), 

em Aracaju (SE) em 198937.  Territorialmente se estabeleceram nas imediações da antiga 

Secretaria de Estado da Educação, atual Museu da Gente Sergipana38. Espaço em que  “[...] 

essa miríade de sujeitos, identidades, corpos, práticas e significados que voluntariamente se 

(trans)formam  e  se  constroem em  função  de  valores  e  concepções  do  gênero  diferentes 

daqueles hegemônicos na sociedade abrangente” (BENEDETTI, 2002, p. 146), que permeava 

este espaço até este momento.

Ao assumirem na cena pública a  identidade trans,  numa sociedade marcada  pelo 

conservadorismo de uma elite guiada pelo discurso católico conservador, ou ainda em um 

território  onde  residia  parte  das  senhoras  desta  comunidade,  terminou  por  abrir  novas 

fronteiras para se pensar a sexualidade e a intimidade a partir do uso do corpo39.

A presença das trans na Avenida Ivo do Prado, em Aracaju, simboliza um ato contra a 

heterossexualidade compulsória (SWAIN, 2010) e abriu espaço para a discussão sobre a 

36 Talvez  o termo travestis  não seja uma categoria  que satisfaça  plenamente  aos sujeitos que aportaram as 
calçadas  da  Rua  da  Frente,  em  Aracaju,  quando  se  fala  de  gênero.  Pelo  menos  algumas  delas  foram 
denominadas travestis quando na realidade se tratava de transexuais, transformistas, drag-queens. Ou ainda,  
como assevera Marcos Benedetti (2002, p. 146), as “[...] travestis, transexuais, transformistas e drag-queens, há 
uma verdadeira miríade de tipos e categorias que habitam o «universo trans». As palavras gay, viado, bicha,  
bicha-boy,  mona,  traveca,  caminhoneira,  bofe,  maricona,  marica,  entre  outras,  definem  algum  grau  de 
transformação  e  modificação  nas  construções  do corpo  e  do gênero  das  pessoas  a  que  se referem.  Essas  
classificações e tipologizações são dinâmicas e estão em constante fabricação e transformação”.

37  Talvez o ano de 1989 seja um marco para se pensar a visualização do fenômeno da prostituição de travestis e  
michês nas ruas de Aracaju, entretanto, um olhar mais atento encontrará a presença destes atores nas décadas 
de 1960 e 1970, por exemplo, o caso das transexuais ou travestis no sentido de existirem, a exemplo de  
Everaldo Alves Campos, conhecido por “Magnólia” (CASTRO, 2012) e “Fofinha” (Pedro Luciano Silva), 
falecido em 2010.

38  Inaugurada em 2011, a Instituição é mantida pelo Instituto Banese, vinculado ao Banco do Estado de Sergipe.  
É  um  espaço  voltado  para  a  interpretação  da  identidade  e  do  cotidiano  do  povo  sergipano.  O  referido 
equipamento está localizado na Avenida Ivo do Prado, n. 338, Centro – Aracaju (SE).

39  O moralismo reinante na sociedade sergipana no fim da década de 1980 pode ser observado nas palavras de  
Geraldo Brandão, quando afirma que: “A nossa Aracaju,  em sua ingenuidade noturna ainda não conta por 
enquanto com shows mudanos [...] mesmo porque ainda rastejamos num perfil moralista em defesa dos bons 
costumes, somos uma experiência nova no cenário regional,  saindo de uma fase embrionária em que tudo  
girava em torno dos tabus impostos pela sociedade para  salvaguardar a nossa moral. Entretanto, por baixo dos  
panos tudo é permitido, sendo assim é que a coisa vem rolando desde os tempos provinciais, a prostituição  
masculina é  tão visível em terras de Sergipe Del Rey quanto os Caciques da ponte do Imperador, só que não é 
percebido... A maioria dos programas se dá as caladas da noite, no anonimato via telefone, utilizando o sistema 
de linhas cruzadas 145, conhecido puritanamente nos meios como DISQUE AMIZADE; Todas as noites lá 
estão os rapazes vendendo sua imagem física fonada na esperança do encontro com os clientes que lhe rendam 
um bom negócio [...] (BRANDÃO, 1989, p. 3).
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transgressão acerca do padrão pré-estabelecido como normal. Diferente, por exemplo, dos 

gays  e  lésbicas  que constroem outras  estratégias  de ocupação da cena pública,  como por 

exemplo, flertar em banheiros públicos, Calçadão da Rua João Pessoa, praias, enfim espaços 

camuflados por etiquetas masculinas pouco perceptíveis ao conjunto da sociedade e diríamos 

menos ofensiva, visto que mantêm certo ar de disjunção com a quebra das normas. Ou seja, 

aos gays e lésbicas que ainda dispõem de bares ou do camuflamento de seus jeitos terminam 

produzindo  menos  conflitos  diretos,  entretanto,  os  assassinatos  podem  ser  o  custo  desta 

estratégia de escamotear as relações ou o simples ato de tentar esconder o gênero.

Devemos  ainda  observar  que  o fato  da  sociedade  nos  impor  um gênero,  isso  não 

significa  algo  permanente,  mas  aos  poucos  a  fisionomia  de  gênero  também  muda.  É  o 

desprender das amarras biológicas, para cultivar as possibilidades culturais, onde diferentes 

matizes são possíveis para a explicitação de identidades dentro de um mesmo território, ou 

seja, pode-se encontrar indivíduos assassinados que mantinham trejeitos, enquanto outro que 

passava incólume diante da visão pública sobre a sexualidade aparece nas páginas de jornal 

como vítima de um garoto de programa. 

Mas,  qual  seria  os  condicionantes  que  levaram  os  LGBT  a  fluírem  para  a  cena 

pública? Um argumento palpável para isso é identificar no  desejo, como algo que pode ser 

pensado como estruturado na lei, na falta, na negatividade, conforme pensa Jacques Lacan, 

ou  ainda  na  produção  e  na  produtividade  do  excesso,  como  apregoa  Deleuze (máquinas 

desejantes). Para o primeiro, a discussão trava-se no contexto do complexo de Édipo e, para o 

segundo,  constitui  uma  crítica  ao  modelo  matricial  ocidental  centrado  no macho.  É uma 

discussão que perpassa os elementos simbólicos, tão presentes no pensamento de Lacan.

A  principal  hipótese  de  Lacan  é  que  desejo  é  falta.  Ao  assumir  a  condição  de 

negatividade constituinte, pois o indivíduo precisa do outro para se satisfazer, ou seja, procura 

ser aquilo que não é, ou adquirir qualidades que estão no outro. Neste caso, o LGBT busca 

então no outro sua referência de prazer, de satisfação, o objeto de desejo que o complementa, 

o satisfaz, o torno possível existir, ser. Aqui o desejo seria então definido como “desejo do 

desejo  do  outro”.  É  ao  mesmo  tempo  um  vazio  que  se  busca  preencher.  O  vazio 

compreendido como a condição de se identificar, localizar, negar.

Desejar, neste caso, é atrair para si o objeto desejado. Torná-lo posse, destituindo-o de 

um  lugar,  a  ponto  de  incorporá-lo  como  propriedade.  Ao  fazer  isso  se  adquire  como 

introjeção. Ou seja, o desejo é o desejo do outro e, através do outro sou capaz de perceber que 

existe algo a ser desejado. Isso ocorre porque somos seres racionais e sempre impomos um 
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raciocínio, uma lógica sobre as coisas que procuramos nos relacionar, apoderar. Além disso, 

nossa capacidade de desejo é caracterizada pela permanente insatisfação.

Neste sentido, o discurso de Jacques Lacan (2008) está assentado nas contribuições 

de  Hegel  (2008) sobre  o  desejo40,  entretanto  reconhece  que  o  desejo  não  pode  ser 

compreendido  mais  através  da  estrutura  fundamental  da  racionalidade  humana,  ou  do 

consciente,  ao  contrário,  precisa  ser  vasculhado  nos  interditos,  nas  opacidades  do 

inconsciente. Neste caso, o desejo estará à mostra quando se apresenta pelas rupturas, pelas 

descontinuidades. Assim, o desejo se apresenta como uma impossibilidade para que o sujeito 

se  apresente  de  forma  coerente,  ao  contrário  a  inconstância  será  sua  marca  definidora 

(PEIXOTO JÚNIOR, 2004).

Nesse jogo, a  representação social  sinaliza o quanto o  consciente busca se firmar 

diante do  inconsciente.  Assim, o  desejo não pode ser compreendido apenas no campo da 

autoconsciência, como queria Hegel, pois ao guiar-se deste modo cria-se uma repartição que 

não se sustenta nas relações humanas, pois a separação entre consciente e inconsciente terá 

prejuízos  para  a  compreensão  do desejo.  Devemos  compreender  que  “o desejo,  portanto, 

aparece  como uma fenda,  uma discrepância,  um significante  ausente  e,  neste  sentido,  só 

aparece  como  aquilo  que  não  pode  verdadeiramente  aparecer  [...]”  (PEIXOTO JÚNIOR, 

2004, p. 114), ou seja, no caso dos LGBT o desejo está marcado numa série de situações, de 

posições do corpo, de vestimenta, atitudes, que demarcam o universo do sujeito no contexto 

específico em que busca encontrar um parceiro sexual/afetivo. É neste conjunto de situações 

que o desejo se materializa, mas ao mesmo tempo é consciente e inconsciente.

Devemos ainda observar que o desejo é algo que nos indica o que ainda falta. O desejo 

é antes de tudo um instrumento de atitude, em vez de uma descrição de atitudes, pois em 

princípio o ser humano é, na realidade, desejo de desejo. E, isso conduz a pensarmos, por 

exemplo, a questão de gênero, ou seja, o gênero não é uma camisa de força que não possa ser 

quebrado, ao contrário, no encontro com as subjetividades encontra seu ponto mais delicado 

e  frágil.  É  neste  encontro  que  pode  ocorrer  à  possibilidade  de  deslocamento (ARAN; 

PEIXOTO JÚNIOR, 2007), ou seja, devemos perceber como a normalização se processa que 

termina  produzindo  simultaneamente  o  hegemônico  e  o  subalterno.  Isso  nos  ajudará  a 

ultrapassar os estudos que focam apenas no papel das normas para a feição dos padrões de 

40  Segundo Lacan (2008), o desejo é um nada em ação, mas que ao mesmo tempo cria o sujeito e o seu mundo,  
ou seja, o verdadeiro desejo está relacionado a um desejo de outro, pela presença ausência, ou pelas trocas que 
se estabelecem. O desejo só almeja que o outro o reconheça e nesta condição a sua materialização se concretiza  
ou quando o outro também reconhece este desejo ou o expurga, o ignora. Neste sentido, diria Hegel que o 
verdadeiro sujeito histórico, que espelha os desejos. Assim, o desejo é efetivo quando nega a conservação e 
arrisca tudo, até mesmo a vida.
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comportamento considerados ideias e aqueles apontados como desviantes. Isso como ponto 

em que os estudos de minorias alcançam, ou ainda, nos contextos sociais que apenas os criam 

como  desviantes.  Mas  isso  não  significa  que  a  Teoria  Queer  esteja  desconsiderando  ou 

desprezando os estudos sociológicos, ao contrário, pois o que se visualiza na atualidade é uma 

síntese  de  enfoques,  tanto  micro  (individual)  quanto  macro  (diferenciação,  estratificação, 

integração) (MISKOLCI, 2009).

A Teoria Queer nos permite pensar a questão da homofobia, não apenas pelo viés dos 

aspectos  intrínsecos  aos  LGBT,  mas  extrapolá-las,  a  ponto  de  compreendermos  como  as 

partes  envolvidas  no  fenômeno  dos  assassinatos  que  ocorrem no  interior  deste  segmento 

simbolizam também um ponto de tensão e disputa entre a vítima e o agressor. Com isso pode-

se estar ultrapassando o mero discurso do ativo/passivo. Isso pode ser visualizado no próximo 

capítulo  quando  se  discute  a  questão  da  sexualidade  e  da  discriminação,  com ênfase  na 

categoria homofobia, como viés de explicação para os crimes contra LGBT. 
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Capítulo II

Sexualidade e Preconceito

2.1 Preconceito e discriminação

Ao tratarmos do tema da violência contra LGBT somos levados a pensar os conceitos 

de preconceito,  estereótipo,  discriminação e estigma.  Aspectos que demarca o quanto este 

segmento da sociedade sofre para se inserir plenamente no contexto social. Conceitos que se 

intercambiam no interior do fenômeno em tela, entretanto, as pessoas visualizam mais rápido 

e com força a noção de preconceito e os atos de discriminação,  por serem mais  visíveis, 

entretanto, os estereótipos e estigmas estão plenamente sinalizados em nossa cultura quando 

se apontam e diferencia  as pessoas por seus trejeitos,  modo de falar,  enfim como elas se 

apresentam  na  cena  pública.  Na  concepção  de  Santos  (2004,  p.  4),  o  preconceito  e  a 

discriminação “partem de ideias, sentimentos e atitudes negativas com relação a um grupo 

social e positivas em relação a outro grupo social (geralmente o grupo discriminador”).

A  discriminação  ocorre quando um grupo ou indivíduo age contra outro grupo ou 

indivíduo a partir de seus parâmetros, desconsiderando as especificidades do outro. A ação 

decorre  de  crenças  prévias (preconceitos) sobre  as  qualidades  do outro,  quer  seja  física, 

financeira,  intelectual,  entre  outras,  através  de  atitude  hostil  ou  negativa,  baseadas  em 

generalização deformada da realidade (ARONSON, 1999). Se considerarmos a questão da 

visibilidade que adquiriu os LGBT nas duas últimas décadas iremos notar que as lésbicas, por 

exemplo, sofrem mais com a invisibilidade social41. Este aspecto aparece no texto de Edward 

MacRae (2005), que explora desde o quantitativo inferior de espaços voltados para o público 

lésbico, quanto à divergência que se desenvolve em relação às lideranças gays e lésbicas.

O  preconceito  e  a  discriminação  produzem  os  estereótipos42 e  os estigmas.  Os 

estereótipos aparecem como  generalizações  de  aspectos  negativos  que  alguns  indivíduos 

portam em relação à maioria, ou seja, como observa Henrique Pereira e Isabel Leal (2002), 

41  O psicólogo Fernando Braga da Costa pesquisou o fenômeno da  invisibilidade social,  quando estudou a 
situação dos garis que atuam no campus da Universidade de São Paulo (USP), para produzir sua dissertação de 
mestrado.  O resultado foi  publicado em livro,  sob a denominação  de “Homens invisíveis:  relatos  de uma 
humilhação social!”, pela Editora Globo em 2004.

42  Para o historiador Francisco José Alves, o aumento da violência contra LGBT em terras sergipanas criaria a  
“[...] oportunidade para vir à tona um componente perverso da sociedade: os estereótipos. No teatro destes 
dramas sangrentos vem a cena o ‘lugar’ que se destina àqueles cujos hábitos sexuais estão na contramão dos  
‘bons costumes’. Os adeptos do homoerotismo devem vegetar no ‘folclore’, na clandestinidade ou no inferno 
da culpa, à mercê de assassinatos, tácita ou explicitamente aprovados pela opinião corrente” (ALVES, 1998, p.  
2). 
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para que o homossexual se insira melhor na sociedade precisa ser menos homossexual, ou 

como apregoa a Teoria Queer, é necessário desfazer os estereótipos tradicionais, para que as 

diferenças que marcam a fronteira entre os heterossexuais sejam desfeitas (PEREIRA, 2002). 

Enquanto  que o  estigma se  materializa  através  de um traço,  de uma marca43,  que tem a 

capacidade de hierarquizar e desqualificar o indivíduo em relação ao grupo a que pertence. É 

um elemento de diferenciação, de exclusão (GOFFMAN, 1975).

A atenção dispensada aos estigmatizados, em geral, é o desdém, o desprezo. Atitudes 

que reforçam ainda mais a condição de isolamento e a constituição de linguagem e espaços de 

convivência específicos, favorecendo a formação de guetos44, onde os estigmatizados tendem 

a construir redes específicas de socialização capazes de minimizar os efeitos da reprovação 

social. Isso servia de alívio quanto à força dos estereótipos que carregam45. Mas, o advento da 

Aids  rasgou o véu de muitos  destes  espaços,  a  exemplo  das  saunas  e  cinemas gays,  que 

passaram a ser acusados de propagarem a enfermidade (HIV – vírus da imunodeficiência 

humana). O resultado foi o colapso destes espaços, que tiveram o fluxo de clientes dirimido a 

zero. A situação seria revertida somente nos anos 1990, quando a ciência ofereceu melhores 

condições de diagnóstico e tratamento da enfermidade.

A década de 1990 é o momento também da explosão ou boom do mercado GLS46. De 

novas discussões e reivindicações dos LGBT, entre as quais o reconhecimento de direitos 
43 Este aspecto é retratado por Jorge Caê Rodrigues, quando assevera que: “Por muito tempo, grande parte da 

sociedade  tinha  em  seu  imaginário  a  ideia  de  que  os  homossexuais  eram  pessoas  mais  refinadas,  mais  
sensíveis, e estavam sempre ligados ao bom gosto e ao estilo. Crenças que eram fruto do preconceito e da 
intolerância. Tais características sempre foram, ao longo da história, atribuídas às mulheres, ao feminino. Desta 
forma, todo homem que fosse mais gentil ou demonstrasse sua sensibilidade era imediatamente visto como 
homossexual” (RODRIGUES, 2010, p. 502).

44  Utilizamos aqui o conceito de gueto na assertiva de Júlio Assis Simões e Isadora Lins França (2005, p. 309-
310),  quando  afirmam  que:  “Gueto  homossexual’  refere-se  a  espaços  urbanos  públicos  ou  comerciais  – 
parques, praças, calçadas, quarteirões, estacionamentos, bares, restaurantes, casas noturnas, saunas – onde as 
pessoas  que  compartilham uma vivência  homossexual  podem se  encontrar  [...]”,  para  encontrar  parceiros 
sexuais ou interagir com outros sem a costumeira reprovação social.

45  Em relação aos homossexuais é pertinente o texto de Edward MacRae (2005), sobre o gueto em São Paulo, no 
período que se entende entre as décadas de 1960 e 1980. Gueto compreendido aqui como espaço de frequência  
homossexual, como bares, boates, discotecas e saunas localizados na zona central da cidade de São Paulo, que  
adquirem maior projeção a partir do processo de redemocratização do país, no fim da década de 1970. É um 
texto ilustrativo para se compreender os diversos aspectos que marcam a formação de uma cultura gay no país,  
desde  os  shows  de  travestis  na  década  de  1950,  a  androgenia  marcada  pelos  Secos  e  Molhados  (Ney 
Matogrosso) e Dzi Croquetes, ao mercado gay. O gueto termina sendo revisto, não apenas como espaço de 
segregação, mas o quanto a visibilidade foi sendo constituída nestes espaços, como elemento de firmamento da 
identidade e das bandeiras de luta deste segmento social. Em parte, o gueto também simboliza o espaço de 
segurança e anonimato em relação a uma sociedade ainda fortemente marcada pela reprovação as práticas 
homossexuais. É um espaço em que o homossexual consegue encontrar  condições para ir construindo sua 
identidade.

46  Na  década  de  1990,  o  mercado  voltado  para  os  LGBT  era  denominado  de  GLS  (gays,  lésbicas  e 
simpatizantes), expressão que aludia a espaços e serviços voltados exclusivamente para atender a este público, 
como boates, saunas, livrarias, editoras (Edições GLS – Grupo Summus), emergiu nos debates acerca do poder 
de compra de compra deste segmento. No Brasil, este mercado esteve por muito tempo restrito às cidades de  
São Paulo e Rio de Janeiro (ASSUMPÇÃO, 2004). 
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civis, a exemplo da união estável, a adoção de crianças, a partilha de bens. O debate público 

foi  acompanhado de reação de segmentos  religiosos  que rebatiam a argumentação com a 

premissa de que se tratava de pessoas “anormais”, ou imorais.

O embate se manteve de forma mais nítida entre militantes LGBT e pessoas ligadas a 

religiões protestantes, especialmente deputados federais contrários à aprovação de legislação 

(PLC 122/2006) que visa penalizar atos de discriminação contra homossexuais, equiparando 

ao crime de racismo e, entre os argumentos dos defensores da nova legislação está à questão 

da baixa autoestima dos ofendidos e, segundo os defensores da aprovação deste dispositivo 

legal, a mesma servirá como sustentáculo da afirmação da identidade e ao mesmo tempo seria 

um elemento para frear os atos hostis, aos quais podem ser sistematizados no  conceito de 

homofobia.

2.2 O conceito de homofobia

A  sociedade  ocidental  é  marcada  pelo  modelo  de  sexualidade  que  privilegia  a 

heterossexualidade.  Toda e qualquer manifestação que rompa com o padrão constitui  alvo 

preferencial  de repulsa, a exemplo da homossexualidade que vem sofrendo agressões, que 

recentemente passou a ser denominada de homofobia.

O  vocábulo homofobia constitui  um neologismo, que procura representar o ato de 

repulsa aos LGBT e as suas práticas (afetivas ou sexuais). Aversão nem sempre direta, mas 

perceptível  através  de  chacotas,  expressões  de  nojo  (cuspidas,  gestos  obscenos) 

(RODRIGUES,  1980),  por  meio  de  agressões  verbais  (xingamentos,  desqualificação),  ou 

ainda através de violências físicas (espancamentos e assassinatos).

O  termo  homofobia deriva das palavras gregas  homo (semelhante;  igual -  όύός) e 

fobia (medo - φόβoς). Ao juntá-las, apareceu pela primeira vez em 1971, nos Estados Unidos 

num artigo de  K. T. Smith e, um ano depois o psicólogo clínico norte-americano  George 

Weinberg (1972) utiliza-o como conceito que designa o complexo emocional,  que no seu 

entender é a fonte do medo de amar e/ou relacionar-se afetiva ou socialmente com alguém do 

mesmo sexo.

Atualmente,  pode-se compreender  homofobia como uma série  de atitudes  e  ações 

revestidas de intolerância aos LGBT, materializada através de “[...] um conjunto de emoções 

negativas (aversão, desprezo, ódio ou medo) em relação às homossexualidades [...]”. Além 

disso, este conceito “[...] passou a ser usado também em alusão a situações de preconceito,  

discriminação e violência contra pessoas LGBT. Passou-se da esfera estritamente individual e 

psicológica para uma dimensão mais social e potencialmente mais politizada (PRADO, 2010, 



41

p. 7-8). Assim, conceitua-se  homofobia como “[...] uma atitude de hostilidade contra as/os 

homossexuais; portanto, homens e mulheres [...]”.

Daniel  Borrillo  (2010)  procurou  desenvolver  uma  classificação  terminológica  que 

conduz para a identificação de certa tipologia de homofobias, ou seja, 1) homofobia irracional 

e cognitiva; 2) homofobia geral e especifica; 3) homofobia, sexismo e heterossexismo; e, 4) 

racismo,  xenofobia,  classismo  e  homofobia.  O primeiro  tipo  engloba  o  medo,  aversão  e 

repulsa como manifestação emotiva (psicológica), que é complementada pelo saber baseado 

em preconceito (social). O segundo aponta para o aparecimento do sexismo que discrimina as 

pessoas em razão do sexo (macho/fêmea) ou ainda do gênero (masculino/feminino),  como 

aspectos  intrínsecos  ao  geral,  enquanto  o  específico  visualiza-se  o  “gayfobia”  e  a 

“lesbofobia”.  O  terceiro,  o  sexismo  aponta  para  a  ordem  natural  dos  sexos  como 

complementares,  romper  com  este  ditame  constitui  ato  passível  de  reprovação.  Assim, 

defende  o  modelo  baseado  unicamente  na  heterossexualidade,  aqui  compreendida  seu 

aparecimento  mais  perverso  como  sendo  o  heterossexismo  e,  quarto,  “[...]  a  homofobia 

baseia-se  na  mesma  lógica  utilizada  por  outras  formas  de  inferiorização:  tratando-se  da 

ideologia  racista,  classista  ou  antissemita,  o  objetivo  perseguido  consiste  sempre  em 

desumanizar o outro, em torná-lo inexoravelmente diferente [...]” (BORRILLO, 2010, p. 34-

35).

A classificação  acima  deve  ser  complementada  com a  percepção  da  existência  da 

homofobia clínica, que surgiu no século XIX com as pesquisas médicas e psiquiátricas. A 

homofobia  antropológica,  que  reporta  a  pesquisas  baseadas  na  corrente  de  pensamento 

evolucionista  (Darwinismo Social)  e que desqualificou práticas,  povos e  culturas  que não 

estivessem em acordo com os valores dominantes. A homofobia liberal, que acreditava ser 

esta orientação sexual resultado de uma escolha. A  homofobia burocrática, caracterizada 

pela ação dos órgãos do estado, a exemplo do stalinismo. E, por fim, Daniel Borrillo (2010), 

trata do “holocausto gay”, em que os alemães promoveram através do Estado Nazista.

Essa classificação ainda precisa comportar a dimensão da  homofobia internalizada 

(PEREIRA;  LEAL,  2002),  ou  seja,  o  medo  da  própria  homossexualidade,  a  ponto  de 

construírem estratégias de negação da própria identidade e isso pode ser um fator que poderá 

contribuir para a exposição a situações de violência.

O sentimento de ódio ou aversão aos LGBT tem sua gênese muito forte nos valores 

judaico-cristãos,  que  supervalorizam o masculino  em detrimento  do  feminino  (sexismo). 

Assim, em 390, o imperador Teodósio I ordena à condenação dos homossexuais passivos a 
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fogueira, com a finalidade de extirpar da sociedade indivíduos efeminados que constituíam 

um risco ao vigor e a sobrevivência de Roma (BORILLO, 2010).

A aversão  aos  homossexuais  surgiu  durante  o  momento  em que o  povo de  Israel 

retornou do último cativeiro no Egito. Sediados num pequena faixa de terras e no caminho 

para os dois grandes  vales  férteis  da Antiguidade (Nilo,  no Egito e Trigue e Eufrates na 

Mesopotâmia). As lideranças israelenses tiveram que edificar uma legislação capaz de manter 

a sua sobrevivência.  Assim,  “[...]  os alicerces  patriarcais  do povo judeu encontrar-se-iam, 

efetivamente,  em  perigo  se  viessem  a  disseminar  outras  práticas  além  da  relação  com 

mulheres [...]” (BORRILLO, 2010, p. 49), ou seja, com esta atitude conseguiu-se preservar o 

povo (biologicamente) e sua cultura centrada no patriarcado, em que as práticas homossexuais 

não mais seriam permitidas.

O  imaginário  judaico  cristão  impregnou  o  ocidente  e  assim,  a  homofobia  está 

incrustada no imaginário desde tenra idade na sociedade cristã ocidental. Todas as instituições 

sociais47 apresentam  mecanismos  para  refrear  impulsos  que  atentem  contra  a 

heterossexualidade.  Assim,  desde cedo à criança  aprende que existem cores,  brincadeiras, 

jeito de sentar, falar, andar, até mesmo para urinar apropriado para cada sexo48. É nos “jeitos” 

e  “trejeitos”  que  os  pais  e  a  comunidade  vão  policiando  a  identidade  sexual  do  sujeito. 

Ninguém está imune à dúvida, esta só se dissipa com a prova cabal do coito com uma pessoa 

do sexo oposto. Ato sexual consumado até pouco tempo pela condução e ou pedagogia do pai, 

dos tios e avôs, que conduziam o jovem, ainda imberbe para o prostíbulo, como uma atitude 

de salvaguardar  a honra da família.  Aspecto amplamente retratado por inúmeras  obras de 

nossa literatura,  como em Casa Grande & Senzala (1933), de Gilberto Freyre,  Dona Anja 

(1978), de Josué Guimarães, ou na maestria do enredo de Capitães da Areia (1937), de Jorge 

Amado, autor ímpar das classes subalternas desse país.

O preconceito e a discriminação contra os homossexuais não se restringem apenas à 

cena pública mais geral, pois a academia também contribui para alinhavar preconceitos e/ou 

combater argumentos que incitam a homofobia. Assim, desde o século XIX, os LGBT têm se 

constituído em objeto científico. Inicialmente, o esforço no sentido de compreender e explicar 

47  O Movimento LGBT Brasileiro tem procurado denunciar casos de preconceito contra estudantes pertencentes 
a este segmento social por parte de profissionais da educação. Em alguns discursos, as lideranças apontam 
estas atitudes como explicação para o afastamento de travestis e transgêneros dos bancos escolares. Em 2005, 
uma aluna de uma faculdade particular do interior de Sergipe entrou na justiça alegando discriminação.

48  Aspecto observado por Jimenez e Adorno (2009, p. 351), quando asseveram que: “as tentativas maternas de 
disciplinar,  solicitando  a  contenção  das  expressões  corporais  consideradas  femininas,  preconizam  o  jeito 
normal de ser, uma norma, e informam que essa norma não está sendo contemplada e como se deve agir para  
estar à altura dela [...]”.
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essa orientação sexual49 como degeneração, afastando-a da percepção de “pecado ou falha 

moral” (GUTMAN, 2010, p. 484). Empreitada que em muitos momentos, beira a insensatez, a 

exemplo de internamentos em manicômios,  com terapia de choques elétricos,  cirurgias de 

lobotomia50, castração etc., são alguns dos procedimentos que ilustram uma parte da história 

da relação entre a psiquiatria e o segmento dos LGBT. Uma das obras clássicas desta linha de 

pesquisa  no  Brasil  é  “Homosexualismo  e  Endocrinologia”  (1938),  do  médico  Leonidio 

Ribeiro (1893-1976)51.

No outro extremo, destacam-se as pesquisas cientificas que procuram combater a ideia 

da homossexualidade como degenerescência, encontram-se os esforços de  Sigmund Freud 

(1997), que não concordava que a homossexualidade fosse vista como uma patologia. Em 

1936, ao escrever para a mãe de um homossexual nos Estados Unidos, ele chama a atenção da 

progenitora para o fato de a mesma não conseguir usar o termo homossexual. Isso decorre do 

fato deste vocábulo simbolizar uma carga de preconceito muito grande52 (CONDE, 2004).

Este  cenário “macabro”,  criado e  alimentado pelo pensamento  científico do século 

XIX53 parecia  interminável,  mas  em  1948,  o  zoólogo  norte-americano  Alfred  Kinsey54 

49  A sexualidade humana é muito complexa. Tema revestido de polêmicas e muitas controvérsias. É uma área  
que envolve questões de gênero, afetivas, papéis sociais e comportamentos. O gênero corresponde ao sexo da 
pessoa, que socialmente define-se por masculino ou feminino. Por outro lado temos a orientação sexual que 
corresponde à atração que sentimos por outras pessoas. Atração que em geral envolve questões de sentimentos  
além de sexual. Se a pessoa sente-se atraída por pessoas do sexo oposto, ela é heterossexual, ou se sente atraída 
por pessoas do mesmo sexo é LGBT ou homoafetiva. Observa ainda que o papel sexual trata de uma questão  
de gênero, ou seja, da expectativa do comportamento da pessoa no interior da sociedade. E, por fim, temos a 
identidade sexual, no que tange a forma como a pessoa se sente confortável em relação a sua sexualidade. Isso  
pode ser visualizado, por exemplo, em relação à diferença que existe em relação aos gays e as lésbicas, ou 
entre travestis e transexuais.

50  Lobotomia refere-se a cortar as ligações de qualquer lobo cerebral. É uma intervenção cirúrgica no cérebro, 
onde são seccionadas as vias que ligam os lobos frontais ao tálamo e outras vias associadas. Foi utilizada no  
passado em casos graves de esquizofrenia. Cabe observar que muitos dos indivíduos que passaram por esta 
intervenção cirúrgica ficaram com demência mental.

51  O psiquiatra e psicanalista Guilherme Gutman (2010) constrói uma importante análise sobre a vida e atuação 
deste médico para as contribuições da medicina brasileira acerca das pesquisas sobre a homossexualidade, 
quando busca compreendê-la como produto de disfunção endócrina. 

52  Posição que pode ser ilustrada pelo seguinte trecho de uma carta dele a uma mãe de um gay, nos Estados Unidos, em 1936, quando assevera que: 
“A homossexualidade não é seguramente uma vantagem, mas não é nada de que nos avergonhemos, não é 
nenhum vício, nenhuma forma de degradação, não pode ser classificada como doença. Consideramo-la como 
sendo uma variação da função sexual produzida por uma certa paragem do desenvolvimento sexual. Muitos 
indivíduos altamente responsáveis dos tempos antigos e modernos foram homossexuais, entre eles alguns dos grandes homens (Platão, Michelangelo, Leonardo da 
Vinci, etc.). é uma grande injustiça perseguir a homossexualidade como um crime, além de ser também uma crueldade... Se [o seu filho] se sentir infeliz,  

neurótico,  despedaçado por conflitos,  inibido na sua vida social,  a psicanálise pode trazer-lhe harmonia,  paz de espírito,  total eficiência  quer ele permaneça homossexual  ou mude [...]”  

(CONDE et al, 2004, p. 12), 

53  O filósofo francês Michel Foucault (1926-1984) retrata como a ciência criou o conceito de homossexualidade  
e os males criados por uma visão reducionista e pouco afeita a compreender esta orientação sexual como parte 
das  manifestações  da natureza  humana.  Esta  discussão  pode ser  melhor visualizada  na obra:  “História  da 
Sexualidade” (1997).

54  Alfred Charles Kinsey nasceu em Hoboken, em 23 de julho de 1894 e faleceu em Bloomington, em 25 de 
agosto de 1956. Professor e pesquisador na área de entomologia e zoologia. Em 1947, fundou o Instituto de 
Pesquisa sobre Sexo, na Universidade de Indiana, mais tarde denominado de instituto Kinsey para Pesquisa 
sobre Sexo, Gênero e Reprodução. Suas pesquisas sobre a sexualidade humana influenciaram profundamente 
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empreendeu  uma  pesquisa  de  grande  fôlego,  na  tentativa  de  mensurar  a  frequência  das 

práticas sexuais nos Estados Unidos. Para alcançar os resultados satisfatórios interrogou 8.603 

homens  e  7.789  mulheres.  Deste  esforço  extraiu  seus  resultados  estatísticos  de  5.300 

entrevistas com homens e 5.940 com mulheres. Ao lançar o primeiro volume do Relatório 

Kinsey (Human Sexual  Behavior  and the  Kinsey  Reports  -  1948)  chegou a  construir  um 

quadro  em que procura  apresentar  a  frequência  de  práticas  homossexuais  entre  os  norte-

americanos ao longo da vida.

Quadro  1 –  Frequência  de  práticas  sexuais  masculinas  de  norte-americanos,  segundo  dados  da 
pesquisa de Alfred Kinsey, 1948
% Frequência de Relações Sexuais

50% Os homens não são exclusivamente heterossexuais durante a vida adulta.
37% Os homens tiveram algumas experiências homossexuais  com orgasmo,  entre  a  adolescência  e  a 

velhice.
25% Casos de homens com experiências precisas e prolongadas.
18% Tantas atividades homossexuais quantas heterossexuais durante pelo menos três anos
13% Têm mais relações homossexuais que heterossexuais durante pelo menos três anos.
8% Homens que são exclusivamente homossexuais durante pelo menos três anos.
4% Homens que são exclusivamente homossexuais durante toda a vida.
Fonte: GUÉRIN, 1980, p. 43-4455.

Os dados  apresentados  acima  nos  levam a  compreender  que  a  prática  sexual  dos 

LGBT  pode  ser  muito  mais  frequente  do  que  imaginavam  aqueles  que  defendem  esta 

orientação sexual como uma anomalia. O estudo de Alfred Kinsey (1948) constitui um marco 

na  pesquisa  sobre  a  sexualidade  humana.  Em parte  porque  radiografa  um cenário  pouco 

perceptível acerca deste tema numa sociedade fechada e moralista como a norte-americana na 

primeira metade do século 20. Ademais,  permite-nos identificar que as pessoas constroem 

estratégias para suplantarem as reprovações sociais, mantendo a integridade moral. Situação 

que pode ser visualizada no Brasil, em momentos como o carnaval, em que os indivíduos 

podem experimentar algum contato com o mesmo sexo, mas, ao voltar ao cotidiano, esse fato 

não passa de lembranças pessoais de uma aventura marcada, em geral pelo anonimato e pelo 

álcool.

Essa questão esbarra na discussão sobre a honra. Aspecto melindroso, numa espécie 

de terreno pouco firme para pisar e  assentar.  Ter  honra é  colocar-se na cena pública em 

condições de manter-se nela e tirar o melhor proveito. Esquivar-se dessa condição é chamar 

para a reprovação e a exclusão familiar e social.

os valores sociais e culturais dos Estados Unidos, principalmente na década de 1960, com o início da revolução  
sexual.  Um infarto fulminante interrompeu seus estudos,  que foram continuados no Instituto e vem sendo 
considerados importantes para a compreensão da sexualidade humana.

55  Ilustração construída a partir da obra: “A revolução sexual” de Daniel Guérin (1980).
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Na obra “Honra e Vergonha”, Julian Pitt-Rivers conceitua honra como “[...] o valor 

que uma pessoa tem aos seus próprios olhos, mas também aos olhos da sociedade. É a sua 

apreciação de quanto vale, da sua pretensão a orgulho, mas é também o reconhecimento dessa 

pretensão, a admissão pela sociedade da sua excelência, do seu direito a orgulho” (1998, p. 

13). Condição até pouco tempo impossível de ser atribuída a um LGBT e até mesmo incabível 

nos dias atuais.

No Brasil, destacam-se os trabalhos produzidos pelo antropólogo Luiz Mott (1997)56, 

um dos  pioneiros  na  defesa  deste  segmento  da  sociedade,  denunciando  e  trazendo  a  luz 

etnografias do viver e das duras condições impostas aos gays, lésbicas e travestis no Brasil57. É 

de grande envergadura a contribuição dada através dos artigos, livros e dossiês. Neste último 

expediente narra  o quadro de violência  contra  LGBT no país.  Segundo dados levantados, 

ocorre  um  caso  de  assassinato  de  homossexual  em  terras  brasileiras  a  cada  dia  e  meio 

(GRUPO  GAY  DA  BAHIA,  2011),  com  ínfimo  quadro  daqueles  que  são  julgados  e 

condenados. A maioria destes se perde no tempo sem elucidação e apresentação de denúncia à 

Justiça, vitimados mais uma vez pela homofobia.

As pesquisas atuais estão alicerçadas em questões que procuram entender o porquê de 

indivíduos que se sentem ofendidos no trato ou ao ver um LGBT, ou ainda as razões que 

ajudam a explicar o aumento de crimes bárbaros contra gays, lésbicas e travestis. Além das 

razões  que podem justificar  a  humilhação  pública  de pessoas  desse segmento  social.  Um 

exemplo é a obra: “O desejo marginal”, do sociólogo Antonio Sergio Spagnol (2001), que 

constitui um estudo de caso, onde discorre sobre a violência a partir da territorialidade. É uma 

incursão que passa pela  questão da cidade e o espaço de socialização LGBT, a  violência 

contra este segmento e por fim, uma espécie de tipologia a partir das categorias, gay, travestis 

e complementada com uma análise da figura de Fortunato Botton Neto, o assassino confesso 

do Parque do Trianon (1986-1989). Assim, o conceito de homofobia encabeça esses e outros 

aspectos  inerentes  a  essa  discussão,  pois  permite  observar  que  a  homofobia  é  “[...]  uma 

manifestação cultural e social, comparável ao racismo e o antissemitismo [...]” (BORRILLO, 

2010, p. 96-97).

Em palestra no Seminário Nacional de Combate a Homofobia, em 2007, Luiz Mott 

desenvolveu o tema “Por que bofes matam?”.  Discurso organizado em 15 slides,  em que 

procurou  esboçar  os  cenários,  vítimas  e  agressores,  onde  permitiu  abordar  os  seguintes 

56  Fundador do Grupo Gay da Bahia (GGB), entidade mais antiga em funcionamento no país a defender a causa 
homossexual, datada de 1980.

57  Entre os trabalhos etnográficos, destaca-se “Gilete na Carne” (1987).
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aspectos: tentação do latrocínio58, pânico homofóbico, afirmação da masculinidade, destruição 

da prova do crime, desentendimento no pagamento dos serviços sexuais59, vingança contra 

humilhação, ritual inconsciente de purificação, legítima defesa da honra, violência praticada 

sob  o  efeito  de  drogas,  violência  generalizada  no  capitalismo  selvagem,  bofe  já  tinha 

antecedentes  criminais,  ciúmes,  bofe psicopata,  certeza da impunidade e o que fazer? Um 

mosaico muito útil para a compreensão desse fenômeno.

Nota-se,  ainda,  que  alguns  países  do  mundo60 criminalizam  as  práticas  LGBT. 

Entretanto, pode-se observar que a reprovação a este segmento é antiga, ou seja, no Levítico61 

a prática da homossexualidade era possível de morte de apedrejamento. No Império Romano 

a  sentença  era  cortar  a  cabeça.  Na  Idade  Média,  a  Inquisição  castigava  com a  fogueira 

(MOTT,  1988)  e  em  países  islâmicos  o  destino  pode  ser  a  forca.  Apesar  da  legislação 

brasileira  (exceto  a  Militar)  não  criminalizar  a  homossexualidade,  tramita  no  Congresso 

Nacional o Projeto de Lei Complementar nº 122, de 2006, que altera a Lei nº 7.716, de 5 de 

janeiro  de  1989,  para  incluir  como  crime  a  discriminação  por  orientação  sexual,  o  que 

equivaleria na prática ao que ocorre com o crime de racismo.

O embate com as religiões,  especialmente no Brasil,  com as Igrejas Católicas  e as 

Pentecostais  e  Neopentecostais,  tem levado  a  discursos  e  acusações,  tanto  dos  militantes 

58  A expressão  “tentação  do latrocínio”  foi  utilizada por Luiz  Mott  para  caracterizar  as  motivações  que os 
assassinos tiveram quando investiram contra as vítimas.

59 Osmar Júlio dos Santos (Maria),  20, foi assassinado no dia 14 de março de 2000, na cidade de Estância a  
golpe de pedradas, por Tiago Santos Souza, 19, ex-presidiário, que alegou que matou porque a vítima não 
queria pagar pelo programa. O homicídio aconteceu num terreno baldio nos fundos do Posto Pioneiro, nas 
margens da BR 101. A discussão se processou porque a vítima havia prometido R$ 10,00 (dez reais) pelo  
programa e depois de tudo consumado afirmou que não possuía o dinheiro. A respeito do ato que vitimou 
Osmar Júlio dos Santos, o assassino afirma que: “Enquanto ele fazia sexo oral, peguei um paralelepípedo e  
joguei contra a cabeça dele que caiu e eu continuei dando pedradas até matá-lo” (EX-PRESIDIÁRIO..., 2000, 
p. 8A).

60 Segundo reportagem do site UOL, de 14 de maio de 2009, ao divulgar o relatório da Associação Internacional 

de  Lésbicas,  Gays,  Bissexuais,  Trans  e  Intersexuais  (ILGA),  naquele  ano  80  países  criminalizam  a 
homossexualidade, ou seja, África - Argélia, Angola, Botsuana, Burundi, Camarões, Comores, Egito, Eritréia, 
Etiópia, Gâmbia, Gana, Guiné, Quênia, Lesoto, Libéria, Líbia, Malaui, Mauritânia (pena de morte), Maurício, 
Marrocos, Moçambique, Namíbia, Nigéria (pena de morte em alguns estados), São Tomé e Príncipe, Senegal, 
Ilhas Seychelles, Serra Leoa, Somália, Sudão (pena de morte), Suazilândia, Tanzânia, Togo, Tunísia, Uganda, 
Zâmbia, Zimbábue. Ásia - Afeganistão, Bangladesh, Butão, Brunei, Burma, Índia, Irã (pena de morte), Kuwait, 
Líbano, Malásia, Maldivas, Omã, Paquistão, Qatar,  Arábia Saudita (pena de morte), Cingapura,  Sri Lanka,  
Síria, Turcomenistão, Emirados Árabes Unidos, Uzbequistão, Iêmen (pena de morte), e a Faixa de Gaza, na 
região da Palestina.  Europa -  República Turca do Chipre do Norte (não reconhecida internacionalmente). 
América do Norte -  Antígua e Barbuda,  Barbados, Belize,  Dominica,  Granada,  Jamaica,  São Cristóvão e 
Nevis, Santa Lúcia,  São Vicente e Granadinas,  Trinidad e Tobago.  América do Sul –  Guiana.  Oceania - 
Kiribati, Nauru, Palau, Papua Nova Guiné, Samoa, Ilhas Salomão, Tonga, Tuvalu; e Ilhas Cook, associadas à  
nova Zelândia (OITENTA..., 2012).

61  O Levítico é o terceiro livro da Bíblia, sendo um dos cinco textos do Pentateuco, cuja autoria é atribuída a 
Moisés. Basicamente é o livro teocrático, isto é, eminentemente legislativo, com as normas de diferenciação entre puro e impuro, a lei da santidade e o calendário litúrgico entre  

outras normas, com suas proibições.  Em Lv. 18,22 diz que: “Não se deite com um homem, como se fosse com mulher: é uma abominação”. 
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LGBT, quanto de autoridades religiosas, em especial decorrentes da tentativa de aprovação do 

projeto  mencionado  acima.  Assim,  em 2007,  o  bispo  evangélico  Rodovalho  (DEM-DF)62 

arregimentou 187 deputados e 28 senadores e criaram a Frente Parlamentar em Defesa da 

Família63, que trabalha pela rejeição de uma série de propostas, como: legalização da união 

civil  entre  pessoas  do  mesmo  sexo64,  criminalização  da  homofobia,  a  que  autoriza  os 

transexuais a mudarem o prenome nos documentos civis e ao estabelecimento da data de 28 

de  junho  como  Dia  Nacional  do  Orgulho  Gay,  por  entender  que  a  sociedade  estará 

legitimando direitos para pecadores e desajustados (IGREJAS..., 2008).

Faz-se necessário analisar e buscar compreender o conceito de homofobia como uma 

ferramenta importante para a identificação de ocorrência de fatos de violação dos direitos dos 

homossexuais e de construção de mecanismos no seio da sociedade capaz de salvaguardar o 

direito  das  pessoas  em  vivenciarem  essa  sexualidade.  Postura  acadêmica  de  grande 

envergadura para o debate atual, em que Governo Federal e segmentos da sociedade têm se 

mobilizado junto ao movimento homossexual  na construção de uma relação com os gays, 

lésbicas e travestis na vida em sociedade.

Somam-se  as  agressões  às  desaprovações  legais,  por  exemplo,  o  Código  Penal 

Militar (Pederastia  ou  outro  ato  de  libidinagem)65,  proibição  de  doar  sangue66,  conforme 

preconiza a Portaria n°. 1.376/93, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), 

por  considerar  este  segmento  da  sociedade  como  grupo de  risco  acrescido67,  ou  ainda,  a 
62  Robson Lemos Rodovalho, nascido em Anápolis (GO), professor, pastor e deputado federal (2007-2011), pelo 

Partido da Frente Liberal (PFL-DF, atual Democratas). 
63  Em 26 de outubro de 2007, a referida frente esteve reunida na Assembleia Legislativa de Sergipe, em Aracaju, 

na ocasião foi lançada a Jornada Nacional em Defesa da Vida e da Família, numa campanha aberta contra a 
aprovação do Projeto de Lei nº 122/2006, que tramita no Congresso Nacional e que procura criminalizar a  
homofobia, com forte reação do movimento LGBT local (BELFORT, 2007).

64 Em sessão histórica ocorrida nos dias 4 e 5 de maio de 2010, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu a 
união estável entre pessoas do mesmo sexo. A Assessoria de Comunicação do STF publicou o seguinte inserte  
sobre o caso no site da Instituição: “Os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgarem a Ação  
Direta  de  Inconstitucionalidade  (ADI)  4277  e  a  Arguição  de  Descumprimento  de  Preceito  Fundamental 
(ADPF) 132, reconheceram a união estável para casais do mesmo sexo. As ações foram ajuizadas na Corte, 
respectivamente, pela Procuradoria-Geral da República e pelo governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral. O 
julgamento começou na tarde de ontem (4), quando o relator das ações, ministro Ayres Britto, votou no sentido  
de dar interpretação conforme a Constituição Federal  para excluir qualquer significado do artigo 1.723 do 
Código Civil que impeça o reconhecimento da união entre pessoas do mesmo sexo como entidade familiar” 
(SUPREMO..., 2012). 

65  O artigo 235 do Código Penal Militar (Decreto-Lei nº 1001/69, de 21/10/1969) define da seguinte forma o 
crime de pederastia: “Art. 235 – Pederastia ou outro ato de libidinagem – Praticar, ou permitir o militar que 
com ele se pratique, ato libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito à administração militar - Pena - 
detenção, de seis meses a um ano”.

66  Em setembro de 2011, O Reino Unido reviu o protocolo e passou a aceitar novamente a doação de sangue de  
indivíduos LGBT, por considerar inócua a medida adotada no momento em que havia pouca segurança em 
nível de testes para garantir a qualidade necessária para evitar a infecção por transfusão de sangue.

67  Portaria n°. 1.376, de 19 de novembro de 1993, publicada no Diário Oficial da União, em 02/12/1993, que 
aprova  alterações  na  Portaria  n°.  721/GM,  de  09/08/1989,  que  aprova  Normas  Técnicas  para  coleta, 
processamento e transfusão de sangue, componentes e derivados, e dá outras providências.
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relutância em estabelecimentos escolares em negar o uso do banheiro feminino por travestis e 

transgêneros.

Nem sempre as agressões, extorsões, violência  doméstica contra LGBT chegam ao 

conhecimento da sociedade, como se verifica em relação aos assassinatos. Na Paraíba, por 

exemplo,  o  Delegado  Marcelo  Falcone,  responsável  pela  unidade  que  trata  de  crimes 

homofóbicos, observou que a violência que este segmento sofre “é muito semelhante ao que 

acontece na Delegacia da Mulher, eles veem e não querem denunciar porque têm medo, às 

vezes não querem se expor e nem ao companheiro” (AKEMY, 2012). Muitos são aqueles que 

reclamam de discriminação em órgãos públicos, no convívio familiar e escolar, por membros 

de igrejas, na mídia (telenovelas, programas humorísticos etc.).  Casos que carecem de um 

estudo  mais  aprofundado  e  talvez  os  Centros  de  Referência  e  Combate  à  Homofobia 

(Programa Brasil  Sem Homofobia)68 possam começar  a  coletar  e  comprovar  o  grau  de 

intensidade dessas modalidades de agressões.

Há relatos constantes de indivíduos expulsos de casa por serem homossexuais, como 

exposto por Jimenez e Adorno (2009). Muitos relegados a serviços domésticos, nas cozinhas, 

desempenhando  toda  sorte  de  afazeres  na  difícil  sina  de  ganhar  apenas  o suficiente  para 

sobreviver, num trabalho semiescravo. Aos poucos tendo contato com outros LGBT e assim 

encontram na prostituição uma saída para o estado de miséria  e esvaziamento.  Indivíduos 

analfabetos,  sem nenhuma  qualificação  para  o  mercado  de  trabalho,  relegados  à  sorte,  o 

trottoir69 constitui uma alternativa viável para se inserir na sociedade.

68  O “Brasil Sem Homofobia: Programa de Combate à Violência e à Discriminação contra GLBT e de Promoção 
da  Cidadania  Homossexual”  visa  atender  o  dispositivo previsto  no Plano  Plurianual  –  PPA 2004-2007 – 
Programa  Direitos  Humanos,  Direitos  de  Todos,  que  previa  a  elaboração  de  um  plano  de  combate  à 
discriminação contra homossexuais (BRASIL, 2004).

69 Vocábulo do francês que significa calçada, alameda. Utilizado como sinônimo de prostituição de rua.
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Capítulo III

O Movimento LGBT Brasileiro (1978-2010)

O  resgate  do  movimento  LGBT  brasileiro,  entre  1978  e  2010  é  importante  para 

recompor a percepção e visibilidade destes atores sociais no período que cobre, justamente, o 

momento histórico em que os casos de violência contra os LGBT passam a ser denunciados. 

Assim, os grupos de defesa deste segmento que fazem parte deste capítulo são considerados 

importantes para a percepção do nosso objeto de estudo. O jornal “Lampião da Esquina” (RJ), 

por ser o primeiro veículo voltado exclusivamente para tratar das questões homossexuais no 

Brasil; o Somos (SP), na qualidade de primeiro grupo de defesa da cidadania deste segmento; 

o Grupo Gay da Bahia (BA) por ser a instituição que estruturou e guarda o maior banco de 

dados sobre violência contra homossexuais no país; o Grupo Dialogay, que sistematizou os 

casos referentes à Sergipe. 

3.1 – O jornal Lampião da Esquina

A  gênese  do  Movimento  LGBT  Brasileiro  está  assentada  no  jornal  “Lampião  da 

Esquina”70, lançado no Rio de Janeiro, em 1978, por um grupo de intelectuais e jornalistas de 

classe  média,  com  edição  voltada  para  a  comunidade  gay71.  Em  pouco  tempo  assumia 

70

 Segundo  Muriel  Emídio  Pessoa  do  Amaral,  ao  estudar  sobre  a  imprensa  alternativa  no  Brasil,  focando 
especificamente o caso do jornal “Lampião da Esquina”, reconheceu a existência de outros periódicos voltados 
ao público LGBT desde a década de 1960, A esse respeito assevera que: “O jornal Lampião não foi a primeira  
publicação direcionada ao público gay, mas pode ter sido o mais importante quando o assunto é abrangência e 
ideologia. Antes do surgimento o jornal, outros já circularam pelo país em edições anteriores no Rio de Janeiro  
e São Paulo como é o caso do jornal O Snob, Le Femme, Subúrbio à Noite, Gente Gay, Aliança de Ativistas 
Homossexuais, Eros, La Saison, O Centauro, O Vic, O Grupo, Darling, Gay Press, 20 de Abril, O Centro, O 
Galo, Os Felinos, Opinião, o Mito, Le Sophistique. E em Salvador (BA) com Fatos e Fofocas, Zéfiro, Baby,  
Little Darling, que mais tarde passou a ser chamado de Ello. Além de colunas semanais ou quinzenais em 
outros veículos de circulação de maior abrangência” (AMARAL, 2012).

71 A respeito do jornal Lampião da Esquina, Jorge Luís Pinto Rodrigues e Aldo Victorio Filho afirmam que: 
“Lançado em 1978, ano eleitoral e que marcou o início da abertura política, o Lampião chegou aos primeiros 
leitores através de uma mala direta organizada pelos editores e por uma rede de amigos” e, em relação ao  
público  afirma  que:  “O  jornal  tentou  atingir  um  público  diversificado  e  com  muitas  particularidades.  A 
identidade do seu público pode ser percebida pela diversidade de assuntos que o jornal abarcou. Tratava de 
bichas, gueis,  entendidos,  viados, homossexuais, travestis,  negros,  mulheres,  feministas, ecologistas,  etc. A 
proposta de criar  uma consciência  homossexual,  assumir-se e  ser  aceito,  foi  desenvolvida  no Lampião  da 
Esquina por meio de denúncias, opiniões e reportagens. Nesta perspectiva, o jornal procura muito mais por 
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simbolicamente o dever de informar e integrar um segmento social disperso num país que 

vivenciava os ares da abertura política. Momento em que a imprensa alternativa teve peso 

singular na disseminação de ideias, numa tentativa de romper com as restrições impostas pela 

censura72.

uma identificação com aquele que o lê, do que afirmar uma identidade monolítica. (RODRIGUES; VICTORIO 
FILHO, 2011).

72

 Amaral (2012), ao considerar a periodização proposta por Regina Festa (1986), classifica o Jornal “Lampião 
da Esquina”, no terceiro período da imprensa alternativa no Brasil.  A primeira fase seria de 1968 a 1978,  
marcada pelo Ato Institucional n. 5 – AI-5, quando a censura. É o momento de uma imprensa de resistência; o  
segundo período, de 1978 a 1982 é o período de explosão da redemocratização, com o quase desaparecimento 
deste tipo de veículo de comunicação e, o terceiro período, entre 1982-1983 onde se rearticula novamente este  
tipo de dispositivo para dá voz as oposições. Discordo do autor quanto ao período, pois o mais adequado é 
coloca-lo entre 1978 e 1982, quando demarca sua fundação e maior força junto ao público alvo e como meio 
de interlocução com a sociedade.
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Ilustração 1 - Fax símile da edição zero do jornal Lampião da Esquina.

A ideia de fundar um jornal homossexual no Brasil surgiu durante a visita de Winston 

Leyland, editor do Gay Sunshine Press73. Na ocasião o advogado João Antonio Mascarenhas74 

73

 Uma leitura que pode ajuda a compreender o papel desta publicação é vasculhar as entrevistas que foram 
organizadas e publicas na obra de Winston Leyland (1980).

74  João Antônio de Souza Mascarenhas nasceu a 24 de outubro de 1927, em Pelotas, RS. Formou-se em Direito, 
passou um tempo em Paris (FR) e radicou-se no Rio de Janeiro, onde foi funcionário do INCRA até o Golpe de  
1964. É um dos pioneiros do movimento homossexual brasileiro. É considerado um dos personagens centrais 
da  militância  brasileira,  pois  com Luiz  Mott  conseguiu  segurar  o  ativismo,  quando a  Aids  impôs muitas 
dificuldades para a manutenção da luta. Em 1977 trouxe ao Brasil Winston Leyland, editor da revista Gay 
Sunshine Press. Este evento foi significativo para a formação do jornal “Lampião da Esquina” (1978). E, em 
1988, mais uma vez teve papel importante junto aos Constituintes, quando pleiteou a inclusão de direitos para  
os homossexuais (HOWES, 2003). Faleceu em 1998.
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foi o anfitrião do editor, além de se encontrar com o pintor Darcy Penteado75, Adão Costa, 

Aguinaldo Silva, Antonio Chrysóstomo, Clóvis Marques, Francisco Bittencourt,  Gasparino 

Damata, Jean-Claude Benardet, João Silvério Trevisan e Peter Fly76. Este encontro serviu para 

traçar os primeiros passos desta publicação. Todos os amigos brasileiros estariam em seguida 

como editores.

O jornal circulou no período de 1978 a 1981, num total de 38 edições, com tiragem 

entre 10 e 15 mil exemplares. Ousado e provocativo para a sua época, assumiu-se como porta 

voz de uma parcela da sociedade nacional que queria fazer-se ouvir e interagir. Suas letras e 

ilustrações  começaram a abrir  espaço para o pensamento  e a sensibilidade  dos brasileiros 

sobre a temática. Em suas páginas estão declarações históricas, visões de mundo acerca dos 

primeiros momentos da busca por cidadania LGBT no país.

Ilustração 2 - Fax símile da edição n. 9, fev. 1979, do jornal Lampião da Esquina. 

Um aspecto importante no periódico são as editorias fixas - “Opinião”, “Entrevista”, 

“Cartas na Mesa”, “Esquina”, “Reportagem”, “Bixórdia” -, ou ainda, as indicações de filmes, 

livros, exposições e shows. Tudo isso seguido de imagens ou desenhos que criavam o clima 

para  a  leitura  dos  temas  abordados.  A proposta  de  uma  imprensa  gay  soava  distante  da 

sociedade fortemente marcada pelo preconceito e a discriminação aos LGBT.

O preconceito  e  a  discriminação  tornaram-se  uma  questão  central  do  Lampião  da 

Esquina e, entre os temas abordados destaca-se a violência contra os LGBT. Pode-se observar 

75  Darcy Penteado foi o responsável pela criação do primeiro cartaz sobre Aids no Brasil, em 1985. O artista 
nasceu em São Roque, município do interior de São Paulo em 1926. Foi desenhista, cenógrafo e autor teatral.  
Além de constituir em um dos primeiros militantes da causa LGBT no Brasil. Faleceu em 1987, aos 61 anos 
vítima da Aids.

76  Acerca de sua experiência frente à militância LGBT, observe o trecho que Peter Fly faz ao livro “Além do  
Carnaval”, de James Green (2000).
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que das 38 edições, seis delas trataram de casos de assassinatos e o que é mais curioso, deram 

voz e vez aos algozes, numa tentativa de buscar as razões que levariam os parceiros sexuais a 

matarem seus amantes.

O avanço da causa LGBT em todo o país e o embate  com a sociedade da época, 

especialmente  num  momento  ainda  difícil  da  história  brasileira,  quando  se  processava  a 

abertura política (fim do regime militar – 1964-1985), o jornal começou a publicar fotos de nu 

masculino. Esta atitude levou um de seus articuladores, o escritor João Silvério Trevisan a 

incentivar o encerramento das atividades com a perspectiva de evitar transformar o periódico 

num veículo sensacionalista77.

A explicação de João Silvério Trevisan aponta para uma das justificativas que levaram 

ao esgotamento das forças que articulavam o jornal.  Em entrevista  a Ana Ignácio (2011), 

Trevisan  informou  que  um  dos  motivos  para  o  estrangulamento  dessa  proposta  foi  a 

conjuntura política vivenciada pela sociedade brasileira entre 1978 e os primeiros anos da 

década de 1980. Entre as dificuldades está a censura e a existência de grupos paramilitares 

que atuaram contra a exposição do periódico nas bancas de jornal espalhados pela cidade do 

Rio de Janeiro. Além do silêncio da esquerda brasileira, a exemplo da entrevista dada por 

Luiz  Inácio  Lula  da  Silva,  que  declarou  não  existirem  LGBT  no  movimento  operário 

brasileiro78.

O jornal  “Lampião da Esquina”79 assumiu  uma projeção  nacional,  enfrentou  um 

processo  na  Justiça,  mas  foi  incapaz  de  lidar  com a  perda  de  identidade,  quando  tentou 

concorrer  com  publicações  pornográficas.  Isso  fica  evidente  quando  Bernardo  Kucinski 

(1991,  p.  73)  afirma  que  o  “Lampião  de  Esquina  começou  elegante  e  terminou 

77  A esse respeito João Silvério Trevisan afirma que: “Fui eu que pressionei para o jornal fechar. O Lampião 
começou a atender as necessidades do publico de maneira apelativa. Mas eu não queria um Notícia Populares  
para veado. Achei melhor fechar. O Aguinaldo Silva tentou, em seguida, montar outra revista, a Play Gay, que  
durou dois números. Tinha que ter apelo, sensacionalismo, para vender. Começaram a aparecer capas com 
duplo sentido, com nível baixo. Apareciam coisas do tipo: "fulano comeu 3 e queria mais 4". Nosso projeto  
inicial era outro. Boa parte da geração de homossexuais se formou através do Lampião. As primeiras notas 
relacionadas com os direitos homossexuais fomos nós que demos, de cara limpa” (IGNÁCIO, 2011)..

78  A esse respeito João Silvério Trevisan informa que: “Nós tivemos problemas com grupos paramilitares. O 
Lampião  foi  incluindo numa lista  e  algumas  bancas  foram bombardeadas  como uma forma de  assustar  e 
atrapalhar  as  vendas  da  imprensa  alternativa.  Então  muitas  bancas  não  queriam  vender  por  conta  das 
explosões. Quando os paramilitares explodiam, deixavam um folheto avisando que se continuassem vendendo 
imprensa alternativa, aquilo continuaria a acontecendo. Tivemos, também, muito problema com a esquerda, 
que se manteve em silêncio. Fizemos uma entrevista no Lampião com o Lula, na qual ele dizia que não existia  
homossexual  na  classe  operária.  Foi  a  maior  confusão  por  causa  disso.  Aconteceram  protestos  de 
homossexuais da classe operária. A esquerda sempre foi muito ortodoxa, pelo menos até o período da ditadura” 
(IGNÁCIO, 2011). A entrevista de Lula foi publicada no Lampião da Esquina (v. 2, n. 14, p. 9-11, jul. 1979).

79 Todas  as  edições  do  jornal  “Lampião  da  Esquina”,  estão  disponíveis  no  site  do  Grupo  Dignidade 
(http://www.grupodignidade.org.br/blog/?page_id=53). O Centro de Documentação Prof. Luiz Mott restaurou 
e digitalizou toda a coleção e disponibilizou para download no formato PDF. 



54

pornográfico”80. Este seria um dos elementos que iria levá-lo ao seu fechamento, depois que 

os custos de produção também contribuíram para desarticular e desmotivar os seus integrantes 

de maior peso, ou seja, a perda de identidade e a incapacidade de se posicionar num mercado 

editorial  marcado  pela  pornografia  e,  mais  ainda  pelo  enfraquecimento  da  própria  mídia 

alternativa diante dos grandes grupos empresariais.

Na  concepção  de  Júlio  Assis  Simões  e  Regina  Fachinni  (2009,  p.  110),  “[...]  no 

momento em que encerrou suas atividades, o jornal parecia mergulhado num vácuo: tinha 

abandonado o teor contestatório sem conseguir assumir as características de uma publicação 

voltada ao consumo”. A lacuna deixada pelo jornal não seria preenchida tão cedo por outro 

instrumento similar, tendo em vista que a grande mídia assumiria este papel.

3.2 – O Grupo Somos

O Grupo Somos de afirmação homossexual81,  fundado em São Paulo,  em maio de 

1978 foi a primeira instituição de defesa dos direitos dos homossexuais no Brasil. Entre os 

membros  estavam  estudantes,  bancários  e  intelectuais.  O  nome  da  entidade  é  uma 

homenagem à Frente de Libertação Homossexual da Argentina (FLHA), que havia editado 

uma revista  denominada “Somos”,  no período que se estendeu de 1971 a 1976. O grupo 

argentino não resistiu  às investidas  da repressão militar  em seu país82 e  encerrou as  suas 

atividades em março de 1976.

Inicialmente,  o  Grupo  brasileiro  surgiu  com  o  nome  de  “Núcleo  de  Ação  pelos 

Direitos  Homossexuais”,  posteriormente  adotaria  a  denominação  “Somos”.  A  escolha  do 

nome  visava  ser  um  atrativo  para  novos  membros.  Assim,  evitaram  denominar  com  o 

vocábulo “gay” para afastar críticas que o ligasse ao modelo de militância norte-americana.

A ideia de formar um grupo em São Paulo teve como finalidade construir um espaço 

que possibilitasse que os LGBT se encontrassem fora dos tradicionais pontos de encontros 

para paqueras, a exemplo das saunas, cinemas, calçadas, parques, etc. A instituição adquiria 

assim um caráter  de  promoção  da  autoestima  dos  LGBT,  mas  ao  mesmo  tempo  tinham 

80 A  respeito  deste  tema,  Kucinki  afirma  que:  “A pornografia  na  imprensa  alternativa  (incluindo,  também 
Lampião  da  Esquina)  foi  parte  do  surto  geral  da  proliferação  de  revistas  pornográficas  e  sua  exposição 
explícita nas bancas de jornais, em meio ao processo de abertura política. Nenhum veículo, no entanto, nem 
mesmo na  imprensa  pornográfica  convencional,  foi  tão  longe  no  jornalismo  pornográfico  e  chulo  como 
Repórter. Algumas de suas reportagens de capa: Operação Sapatão; Polícia Ataca as Lésbicas; Prostituição de 
Menores; Virgens Loucas por Sexo; Masturbação nas Ruas; Estupro em Família; Os Reis do Aborto; Sexo 
Atrás das Grades; Bunda, a Preferência Nacional” (KUCINSKI, 1991, p. 157).

81  O jornal “Lampião da Esquina”, v. 1, n. 12, de maio de 1979, traz um relato de um membro do Grupo Somos, 
relatando os principais aspectos que demarcam o processo de formação da instituição.

82  O regime militar argentino se estendeu entre 24 de março de 1976 a 1983, quando Raul Alfonsín venceu as 
eleições.
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consciência de que se tratava de um movimento político. Inicialmente, as reuniões ocorriam 

nos domicílios dos membros de forma improvisada e até mesmo sentados ao chão, pela total 

falta de estrutura.

O Grupo foi dividido em cinco subáreas: aglutinação (correspondências, recepção e 

reconhecimento), estudos (Boletim “O Corpo”)83, sede (finanças, clube de cinema, biblioteca 

e  festas),  expressão  não  verbal  (teatro)  e  divulgação  externa  (intercâmbio,  meios  de 

comunicações e debates). Assim, em 8 de fevereiro de 1979, a Faculdade de Ciências Sociais 

da Universidade de São Paulo (USP), organizou um debate sobre as minorias e convidou 

integrantes do Somos para a mesa de debate juntamente com integrantes do jornal “Lampião 

da Esquina”. Este evento serviu para ajudar a divulgar o Grupo e, cinco dias depois houve 

outro no Tuquinha (PUC/SP), quando houve um maior número de filiação. É nesta ocasião 

que as mulheres aderem à instituição.

Por algum tempo, o Somos não conseguia atrair as lésbicas, isso somente se efetivaria 

a partir do evento na USP e PUC. O medo e as tensões naturais de uma primeira experiência 

de movimento homossexual  no país são comprovados pelos relatos no jornal Lampião da 

Esquina84. Assim, em 1981, depois de algumas crises internas, com saídas de membros que 

terminaram fundando outras instituições do gênero, em maio de 1981 foram comemorados 

três anos de existência.

Ilustração 3 – Convite para evento – Grupo Somos (SP).
Fonte: Acervo do autor, 2011.

O ano de 1980 foi marcado por uma série de eventos externos significativos para a 

visibilidade  homossexual  e  a  inserção  da  militância  entre  outros  grupos  organizados  em 

83 Elaboraram pelo menos dois boletins de circulação interna o “Suruba” e o “Leva e Traz”.
84  Lampião da Esquina, v. 3, n. 25, junho de 1980, p. 8.
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temáticas ligadas às minorias,  como por exemplo,  I Encontro Brasileiro de Homossexuais 

(EBHO),  realizado  no  Teatro  Ruth  Escobar.  Na  ocasião  cerca  de  mil  gays  e  lésbicas  se 

fizeram presentes ao evento, ou ainda, a reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência (32ª Reunião Anual da SBPC), quando se buscou apoio para a retirada do Código 

302.0, da Classificação Internacional de Doenças (CID), que qualificava a homossexualidade 

como uma enfermidade. Além disso, é possível observar através do cronograma elaborado 

pela  instituição  denominada  de  “CRONO ‘SOMOS”,  os  principais  temas  que  afligiam e 

demandava esforço dos seus membros, como perseguição policial através dos arrastões nas 

noites paulistas (Comando Contra a Violência Policial).

O  grupo  manteve-se  próximo  também  ao  movimento  negro,  nas  manifestações 

operárias de 1º de maio, ou ainda contra o terrorismo, ato público contra a vinda do General  

Videla,  devido à  repressão  contra  os  homossexuais  na  Argentina  e  nas  manifestações  de 

mulheres85. No dia 13 de junho de 1981 realizou o “dia de luta e prazer homossexual” nas ruas 

de São Paulo. Entre as manifestações de maior visibilidade está a passeata contra o Delegado 

José Wilson Richetti, na ocasião Delegado da Seccional Centro de São Paulo e responsável 

pelas  batidas  noturnas  contra  os  homossexuais.  A manifestação  reuniu mais  de mil  gays, 

lésbicas,  travestis,  prostitutas  e  feministas86 contra  as  ações  policiais.  Inaugurava  ali  as 

manifestações políticas do movimento.

A pauta da reunião do dia 25 de julho de 1981 elencava entre os itens para a discussão 

a questão de ruptura interna (caso Diana e 10 de agosto); a perspectiva da 33ª Reunião da 

SBPC87, que seria realizada em Salvador (BA), em 1981; o livro ouro; a festa “A Galinha 

Misteriosa”; II EBHO, entre outros aspectos. A estratégia do “livro de ouro” foi por muito 

85  O movimento LGBT desta época estava irmanado com os outros segmentos minoritários que sofriam com o 
preconceito e a discriminação na sociedade brasileira. A esse respeito é salutar a assertiva de Peter Fry, quando 
assevera que: “Conheci James Green nos anos 70. Ambos recém chegados ao Brasil. James, mas jovem, dando 
aulas de inglês em São Paulo; eu, um pouco mais velho, dando aulas de antropologia em Campinas. Meu 
amigo e então aluno Edward MacRae estava muito ativo no incipiente movimento gay de São Paulo e o 
apartamento dele, na Praça da República, virou um ponto de encontro de muita gente, entre os quais James.  
Naqueles tempos idos do regime militar  a “política de identidades”,  desenvolvidas por feministas,  negros,  
índios e gays, tinha não pouca dificuldade em ganhar a simpatia dos amigos da esquerda “marxisante”. Estes  
pregavam que a vitória da “luta maior”, ou seja, do socialismo, resultaria inexoravelmente no fim da opressão 
das assim chamadas “minorias” sexuais, étnicas e de gênero. Dessa óptica,  os movimentos das “minorias” 
eram desqualificados como uma forma de “luta menor”. James era um entre vários que tentavam construir  
pontes entre as duas posições (FRY, 2000, p. 9).

86  Em relação à convergência do movimento feminista e LGBT no fim dos anos 1970, é descrito da seguinte  
forma por James Green, ou seja, “o desafio das feministas ao patriarcado, à rigidez dos papéis de gênero e aos  
costumes  sexuais  tradicionais  desencadeou  uma  discussão  na  sociedade  brasileira  que  convergiu  com as 
questões levantadas pelo movimento gay a partir de 1978. Ativistas gays e muitas feministas viram uns aos 
outros como aliados naturais contra o sexismo e uma cultura dominada pelo machismo [...]” (GREEN, 2000, p. 
394).

87  O jornal Folha de Sergipe, de 03 de junho de 1981 noticiava a participação do Dialogay no evento da SBPC,  
em Salvador (BA).
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tempo um instrumento utilizado pelos grupos de defesa da causa homossexual para angariar 

recursos para as despesas com fotocópia, selos, etc.

Uma  semana  depois  que  foi  realizado  no  Recife,  o  I  Encontro  dos  Grupos 

Homossexuais Organizados do Nordeste (Olinda, abril de 1981), que contou com a presença 

de apenas quatro instituições: Grupo Gay da Bahia, Grupo Dialogay de Sergipe, Grupo de 

Atuação Homossexual  de Recife  e Nós Também de João Pessoa.  A cidade de São Paulo 

sediou o I Encontro Paulista de Grupos Homossexuais Organizados, entre 14 a 21 de abril de 

1981. Estes eventos demonstram como o movimento homossexual começa a tomar forma pelo 

país a partir das ações do “Lampião da Esquina” e Grupo Somos.

Ilustração 4 – Convite para evento – Grupo Somos (SP).
Fonte: Acervo do autor, 2011.

As divergências internas e a crise econômica de 1982-1983 terminariam por destruir as 

bases do Somos e levá-lo a seu enfraquecimento e extinção no início de 1984. Uma das causas 

para o fechamento da instituição foi a dificuldade em pagar o aluguel da sede e o desemprego 

que se abateu sobre alguns de seus membros, que se viram obrigados a procurar estratégias de 

sobrevivência. O problema que aniquilou com as oportunidades da continuidade do Somos 

seria  um fantasma a rondar  o movimento  homossexual  brasileiro  ao longo do tempo,  ou 

mesmo outras publicações como o “Lampião da Esquina”, “Nós Por Exemplo”88 ou mesmo a 

revista “Sui Generis” (1995-2000)89.

3.3 - O Grupo Gay da Bahia

88 Primeira publicação homossexual a abordar a questão da Aids. A respeito desta publicação e sua importância 
pode ser sintetizado na seguinte assertiva: “O surgimento do Nós por Exemplo veio preencher várias lacunas 
por representar a volta de um periódico direcionado à comunidade gay/lésbica, por se constituir em um veículo 
no qual a Aids pôde ser tratada de forma honesta e segura, livre de cunho moralista e preconceituoso, e por 
garantir apoio e divulgação para o movimento homossexual brasileiro, à semelhança do que um dia o Lampião 
da Esquina fez para o iniciante movimento de organização da “minoria gay” até então sem uma mídia que lhe 
garantisse espaço de expressão” (RODRIGUES; VICTORIO FILHO, 2011).

89  A revista Sui Generis foi à primeira publicação voltada ao público homossexual no país a não apelar para fotos 
de  nu  masculino  e,  nesta  condição  ajudou  a  construir  uma  identidade  LGBT  antenada  com  o  mundo 
contemporâneo, quando ajudou a divulgar o conceito GLS (gays, lésbicas e simpatizantes). Este tema constitui 
em objeto da dissertação de mestrado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, defendida por Marcus 
Antônio Assis Lima (2000).
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O Grupo Gay da Bahia (GGB), fundado em fevereiro de 1980, pelo antropólogo Luiz 

Mott90, em Salvador (BA), é a instituição que assumiu desde o seu surgimento o papel de 

levantar, sistematizar e divulgar as estatísticas de violência contra os homossexuais no Brasil. 

Seus  relatórios  são  significativos  para  a  formação  de  um diagnóstico  nacional.  O  maior 

problema enfrentado pela Instituição é instigar voluntários em todo o território nacional para a 

identificação e  coleta  de dados.  Para esta  tarefa o referido pesquisador utilizou diferentes 

instrumentos, desde cartas, entrevistas, repasse de recorte de jornais por militantes LGBT, até 

a busca em sites na internet.

Atualmente, o GGB é o grupo mais antigo em funcionamento no Brasil. A instituição 

se notabilizou por seus protestos e publicações. Entre suas ações se destacam atos contra o 

Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil em 1980, ou ainda, nas declarações e pesquisas 

que buscam mostrar que a homossexualidade é muito mais corriqueira na sociedade brasileira. 

Entre as declarações, uma em particular provocou muita controvérsia e reações, quando em 

1995, Luiz Mott  informou que Zumbi  dos Palmares  seria  gay91.  Membros do movimento 

negro reagiram e a casa e carro do pesquisador foi alvo de ataques (SAMPAIO, 2011).

É uma instituição que extrapola os meandros do improviso que demarca a maior parte 

do  movimento  LGBT  brasileiro  ao  longo  das  décadas  de  1980  e  1990.  Uma  de  suas 

características maiores é o fato de sempre procurar organizar suas rotinas, possuir uma sede e 

manter de forma atualizada as correspondências e algum tipo de material para disponibilizar 

para a população alvo, com enfoque em temas e aspectos mais relevantes do debate de cada 

momento. Parte desses cuidados se deve ao espírito de antropólogo do professor Luiz Mott.

Luiz Mott assume um papel central  na identidade do GGB. Mesmo não estando à 

frente como presidente, as pessoas sempre associam a instituição a suas falas, pesquisas e atos 

que o notabilizaram na defesa ferrenha dos direitos  dos  LGBT ao longo de mais  de três 

décadas.  Entre  os  episódios  organizados  por  ele,  destaca-se  a  mobilização  em  frente  à 

residência de Dom Lucas Moreira Neves, Arcebispo de Salvador e Cardeal Primaz do Brasil. 

Nesta  ocasião,  estava sendo realizado em Salvador um encontro nacional  de ONGs Aids. 

Convocou-se  os  participantes,  nem todos  foram,  apenas  um pequeno  grupo,  com alguns 

90  Luiz Roberto de Barros Mott, nasceu em São Paulo em 1946. Estudou no Seminário Dominicano de Juiz de 
Fora (MG). Graduado em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (USP); Mestre em Etnologia pela 
Sorbone (Paris – França) e Doutor em Antropologia pela Universidade de Campinas (Unicamp). Professor 
Titular aposentado do Departamento de Antropologia da Universidade Federal da Bahia (Ufba). Radicado em 
Salvador desde o fim da década de 1970. A Assembleia Legislativa de Sergipe conferiu o título de cidadão  
sergipano; é também cidadão baiano.

91  Luiz Mott publicou o artigo “Quilombismo antigay”, na Folha de S. Paulo, datada de 21 de maio de 1995, 
como resposta aos ataques diferidos por membros do movimento negro que não aceitaram a sua pesquisa que 
indica prováveis indícios da homossexualidade de Zumbi dos Palmares, morto na Serra da Barriga (AL), em 
1695.
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vestidos uma túnica branca e chegando em frente à residência oficial procedeu-se a proferir 

algumas  palavras  de  ordem e,  alguns  minutos  depois,  sem que houvesse qualquer  reação 

interna, os manifestantes se retiraram. Mas, isso já seria o suficiente para chamar a atenção da 

opinião pública. Abaixo vemos uma fotografia de uma manifestação durante a visita do Papa 

Bento XVI, ao Brasil em maio de 2007.

A militância do GGB constitui um marco para o movimento homossexual brasileiro, a 

começar pela placa vermelha com as letras brancas, que indica a presença de uma delegação 

da instituição em eventos e atos públicos. Essa forma de ocupar os espaços na mídia ou ainda 

com a aproximação das pessoas através de suas publicações92, constitui um aspecto singular 

de  o  seu  fazer  e  ao  mesmo  tempo  caracteriza  uma  parte  de  sua  identidade.  É  do  ato 

provocativo que os membros se alimentam e retrucam as provocações ou mesmo a relutância 

do opositor em enxergar suas bandeiras de luta. É uma ação provocativa e, em alguns casos, 

beira o sensacionalismo.

A  identidade  do  GGB  segue  a  mesma  linha  do  jornal  “Lampião  da  Esquina”  e 

“Somos”, quando tem em seus quadros intelectuais. Esse aspecto é importante, especialmente 

em relação ao modelo de militância que se estabeleceu especialmente no modelo adotado que 

segue os  moldes  dos  grupos norte-americanos,  que  estavam muito  mais  avançados  que a 

experiência nacional.  Uma das aproximações são as marchas, passeatas e atos públicos de 

repúdio. 

O material  gráfico do GGB passou a divulgar o universo gay,  através de fotos de 

modelos  nus  ou  seminus  em  posição  ousada,  sempre  acompanhada  por  um  slogan 

provocativo. Alguns desses materiais traziam informações sobre sexo seguro ou ainda sobre a 

violência contra homossexuais. Entre os materiais que abordavam esta situação destaca-se o 

“Gay vivo não dorme com o inimigo:  manual  de sobrevivência”93 e  o  “ABC dos Gays”. 

92  O Grupo Gay da Bahia inova quando constitui um selo gráfico para suas publicações – Editora Grupo Gay da 
Bahia.

93 O Grupo Gay da Bahia publicou em panfleto as  recomendações  que denominou de “GAY VIVO NÃO 
DORME COM O INIMIGO: MANUAL DE SOBREVIVÊNCIA”, que traz dez dicas de sobrevivência, ou 
seja, 1. Evite levar desconhecidos ou garotos de programa para casa. Prefira fazer programas em hotéis, motéis 
ou saunas; 2. Investigue a vida da pessoa com quem pretende sair. Prefira pessoas conhecidas ou indicadas por 
amigos e só saia com alguém se tiver certeza que é de confiança;  3. Nunca beba líquidos oferecidos pelo  
parceiro desconhecido. A bebida (ou chiclete) pode conter soníferos, o perigoso “Boa Noite, Cinderela”. Em 
um bar ou boate, preste atenção em seu copo e se precisar ir ao banheiro ou se ausentar, leve o copo consigo,  
ou, invente uma desculpa e peça outra bebida; 4. Se levar alguém para casa, não o esconda do porteiro, ou de  
vizinhos. Eles podem ajudá-lo na hora do perigo. É sempre bom ter uma boa relação com esse pessoal. Na hora 
do perigo,  eles  podem ser  solidários;  5.  Se for  possível,  demonstre  para seu parceiro  eventual  que é gay 
assumido. Isso evita chantagem ou tentativa de extorsão; 6. Não se sinta inferior. Não se mostre indefeso, evite  
demonstrar  passividade,  medo,  submissão.  Não  cultive  o  tipo  machão,  ou  pelo  menos  não  mostre  que  o 
valoriza tanto; se ele lhe ameaçar, grite, faça escândalo, ou em último caso, saia correndo e peça socorro aos  
vizinhos; 7. Evite fazer programa com mais de um michê. Antes da transa, acerte todos os detalhes: preço, 
duração, preferências eróticas (se ele aceita, por exemplo, ser passivo): isto evita brigas e discussões; 8. Não 
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Somam-se as publicações institucionais outras tantas oriundas das pesquisas do professor Luiz 

Mott.

As publicações do GGB tornaram-se referência  para a população LGBT. Em parte 

pela  facilidade  de  ter  acesso  às  mesmas,  pois  bastava  uma  correspondência  para  que  a 

resposta  fosse  acompanhada  de  algum  folheto,  jornal  etc.  E  assim,  aos  poucos  foi  se 

sedimentando uma cultura de divulgação da causa e dos valores deste segmento.

Entre as publicações destaca-se o “Boletim do Grupo Gay da Bahia”, editado desde 

1981. O símbolo do periódico é um rapaz nu segurando uma bandeira. O material mudou 

muito ao longo do tempo. Em parte reflete o improviso (mimeografado), a falta de recursos e, 

em  certa  altura,  os  financiamentos  que  possibilitaram  a  sua  publicação.  Entretanto,  a 

publicação deste periódico constitui um importante elemento na estratégia do GGB para se 

fizer presente junto à população alvo, pois ele oferecia a possibilidade de publicizar as ideias 

do Grupo. Por muito tempo era o único periódico do movimento LGBT brasileiro a transmitir  

uma mensagem nacional.

Somam-se ao Boletim,  os  postais  e cartazes.  Material  sempre  direto,  simples,  mas 

provocativo. Essa é uma característica da ação desenvolvida por Luiz Mott. É dele as tiradas 

provocativas e as imagens mais chocantes como elemento essencial para despertar o interesse 

popular  para  discutir  os  temas  ligados  à  população LGBT,  especialmente  em relação aos 

assassinatos  e agressões sofridos por indivíduos pertencentes  a  este segmento social.  Esta 

forma de atuar é aplaudida e rebatida na mesma intensidade.

humilhe o parceiro. Não exiba joias, riqueza ou símbolos de superioridade que despertem cobiça. O garoto de 
programa quase sempre é de classe inferior à sua; 9. Se o encontro for na sua casa, tranque a porta e esconda a  
chave. Não deixe armas, facas e objetos perigosos à vista; não se esqueça que  você é dono da casa e deve 
dominar a situação; diga ao visitante que não faça ruídos pois ao lado mora um policial; 10. Se for agredido, 
procure a polícia, peça exame de corpo delito e denuncie o caso aos grupos de ativistas homossexuais. Lembre-
se que as Delegacias de Polícia são públicas. Se foi mal tratado pelo oficial, chame o Delegado Titular, se ele  
não estiver chame o plantonista. Se mesmo assim, for mal atendido, entre com uma ação contra a delegacia.  
Não tenha medo: é legal ser homossexual! Cuidado e  não seja a próxima vítima!
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Ilustração 5 - Luiz Mott,  fundador do Grupo Gay da Bahia.  O painel  atrás é do 
artista plástico  Athos Bulcão, que se notabilizou pelos trabalhos em prédios 
públicos de Brasília.
Fonte: Luiz Mott, 2011.

As  bandeiras  de  luta  foram  sendo  substituídas  ao  longo  do  tempo.  Inicialmente, 

assumiu a campanha para a revisão da homossexualidade no Código Internacional de Doenças 

(CID/OMS), onde era classificada como transtorno mental, passível de tratamento94, com o 

lema “é natural ser homossexual”. Em seguida, passou a mostrar que não existia restrição 

legal, ao asseverar sobre “é legal ser homossexual”95.

O advento da AIDS deu impulso ao movimento LGBT no Brasil. Desde o início, o 

GGB  assumiu  um  papel  importante  na  interlocução  com  o  Governo  Federal  e  um  ator 

essencial  na divulgação de informações sobre o HIV, com o intuito de descriminalizar  os 

gays, que foram apontados como aqueles que transmitiam a doença, a ponto da doença ser 

denominada de “câncer gay96” ou “peste rosa97” (TREVISAN, 2000). Em todos os episódios 

94 No Brasil, em 1985, o Conselho Federal de Psicologia deixa de considerar a homossexualidade um transtorno 
mental e,  em 1999, estabeleceu regras  proibindo que os psicólogos venham a desenvolver terapias  com o 
objetivo de promover a cura de homossexuais. E, em 17 de maio de 1990, a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) retirou a homossexualidade da lista de doenças (CID).

95  No Brasil, a única restrição legal ainda sobre a prática da homossexualidade é encontrada no Código Penal 
Militar (Decreto-Lei nº 1.001, de 21 de outubro de 1969), como se observa no Capítulo VII,  que trata dos  
Crimes Sexuais, em seu art. 235, ao afirmar que: “Praticar, ou permitir o militar que com ele se pratique ato  
libidinoso, homossexual ou não, em lugar sujeito a administração militar: Pena - detenção, de seis meses a um 
ano”.

96  João Silvério Trevisan (2000) aportuguesa a palavra gay para guei.
97  O Boletim do Grupo Gay da Bahia noticiou a existência da “peste rosa”, na edição n. 5, v. 2, em dezembro de  

1982. Na matéria informava que se tratava do Sarcoma de Kaposi, um tipo raro de câncer.
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mais  marcantes  da  discussão  sobre  os  direitos  dos  LGBT  no  Brasil,  algum  membro  da 

instituição se fez presente.

Essa  atitude  era  vista  anteriormente  com  a  presença  constante  junto  aqueles  que 

procuravam fundar um grupo gay, como ocorreu com o Dialogay em Sergipe (1981), ou a 

fundação da Associação Brasileira  de Gays  e  Lésbicas  (ABGLT),  em 1995, mas  nada se 

comparada com a capacidade de redefinir e se moldar aos tempos como esta instituição. Isso 

pode  ser  visualizado  pelas  estratégias  utilizadas,  a  exemplo  da  página  na  internet 

(www.ggb.org.br).  Espaço  com uma  ampla  variedade  de  informações,  desde  os  casos  de 

agressões contra LGBT, a anúncios de go go dancer. Informações que procuram ofertar aos 

internautas o máximo de dados para estarem bem informados para o debate sobre a cidadania.

O  GGB  tornou-se  uma  referência  nacional  para  os  LGBT.  Sua  sede  está  aberta 

diariamente e uma vez por semana promove reuniões que visam servir de espaço de troca de 

experiência, autoestima, realização de oficinas de sexo seguro e cidadania. Suas estratégias o 

mantêm  como  um  dos  grupos  mais  atuantes  e  dinâmicos  na  defesa  dos  direitos  dos 

homossexuais.  Entre  as  suas  ações  destacam-se  também  a  Parada  Gay  de  Salvador  e  o 

concurso de fantasias no carnaval baiano98.

3.4 – O Grupo Dialogay de Sergipe

O Grupo Dialogay de Sergipe (GDS) foi fundado por Wellington Gomes Andrade, no 

dia 14 de março de 1981, em Aracaju (SE). O registro em cartório ocorreu em 1990 e três 

anos  depois  era  declarada  entidade  de  utilidade  pública  pela  Assembleia  Legislativa  de 

Sergipe (Lei nº 3.365, de 25 de agosto de 1993) e Câmara Municipal  de Aracaju (Lei nº 

2.076, de 20 de dezembro de 1993).

O registro do Grupo com o nome Dialogay causava certo incômodo nas pessoas e 

instituições quando se buscava apoio, assim, ao assumir de forma mais intensa as campanhas 

de mobilização em torno da questão da Aids, a entidade criou o Comitê de Solidariedade. 

Uma espécie  de  segunda instituição  incorporada  à  primeira.  Com esta  estratégia  estavam 

facilitadas  as  parcerias,  especialmente  com o Lyons  Club,  os  Escoteiros,  entre  outros.  A 

presença  de  jovens  escoteiros  tornou  uma  marca  da  instituição,  especialmente  durante  a 

realização da Vigília Mundial em Solidariedade aos Doentes de Aids, ou nos plantões durante 

o período do carnaval.

98  Em 07 de março de 2011 (segunda), foi realizado a XIV Concurso Nacional de Fantasia Gay da Bahia, na  
Praça Municipal, Centro Histórico de Salvador (BA).

http://www.ggb.org.br/
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Ilustração 6: Wellington Gomes Andrade.
Fonte: totinhoaracaju.blogspot.com, 2011.

Por  quase  vinte  anos,  a  entidade  funcionou  na  sede  do  Diretório  Central  dos 

Estudantes,  da  Universidade  Federal  de  Sergipe  (DCE/UFS).  Inicialmente  no  imóvel 

localizado na Rua Itabaiana e, posteriormente, na Praça Camerindo, região central de Aracaju 

(SE), onde atualmente funciona um Juizado Especial da Justiça Federal. Em março de 2000, a 

instituição alugou um imóvel na Rua Japaratuba, bairro Santo Antônio e posteriormente uma 

sala da Rua Santo Amaro (Centro) e Rua Riachão, no Getúlio Vargas, até a sua extinção em 

13 de fevereiro de 200399 (GOLPE..., 2003).

Nas quartas e sábados, no horário das 18h às 21h ocorriam às reuniões, quando os 

participantes tinham a oportunidade de ler as cartas e publicações que eram enviadas para a 

caixa postal 298. Nesta ocasião se discutia algum tema atual de interesse dos homossexuais. 

Recebiam convidados para os debates e estruturavam campanhas, audiências e inserções na 

imprensa local.

Inicialmente, optou por fazer festas como o “Garoto Sexy 88”100, mas o advento da 

Aids o notabilizaria pelas campanhas de prevenção e a realização de programações voltados 

para  a  sensibilização  sobre  o  tema  em  maio,  quando  o  Mundo  realiza  a  vigília  em 

99  A Ata de Extinção do Grupo Dialogay de Sergipe foi registrado no Cartório do 1º Ofício, localizado em  
Aracaju (SE), no dia 25 de fevereiro de 2003, no Livro A/37 às fls. 19 verso sob nº 27.494 e Protocolado no 
livro 07 sob nº 27.494, pela Escrivã Vânia Elisa de C. Paixão Santos.

100 O concurso do “Garoto Sexy 88” foi realizado no dia 15 de abril de 1988, às 22h no espaço da piscina do  
Hotel Palace de Aracaju. A renda do evento foi revertida para o Orfanato Lar Infantil “Cristo Redentor”. O 
evento  foi  patrocinado  pela  Gráfica  J.  Andrade,  Beto  Sport,  Hotel  Palace  de  Aracaju,  Tasvídeo  e  Visag 
(GAROTO..., 1988).
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solidariedade aos doentes de Aids101 e o Dia Mundial de Luta contra a Aids (1º de dezembro). 

Mas,  se  observamos  com mais  atenção,  veremos  que os  eventos  promovidos  pelo Grupo 

Dialogay de Sergipe sempre estiveram voltados para alguma entidade de assistência social. 

Esta  atitude  visava  diminuir  o  grau  de  reprovação  social,  numa  espécie  de  formação  de 

parceria.

O Grupo foi bastante atuante junto aos Constituintes, com o propósito de incluir na 

futura  Constituição  estadual  (1989)  um dispositivo  contra  a  discriminação  por  orientação 

sexual,  o  mesmo  está  disposto  no  artigo  3º,  apesar  disso,  até  o  momento  falta  ser 

regulamentado102. Este feito somente seria acompanhado pelo Mato Grosso. Esta aproximação 

com os  movimentos  e  partidos  de  esquerda  seria  essencial  na  década  de  1990.  Entre  os 

deputados do Partido dos Trabalhadores, Ismael Silva foi o que mais deu atenção e se propôs 

a ajudar. Isso pode ser visualizado pelo apoio financeiro, logístico ou nos pronunciamentos no 

púlpito da Assembleia  Legislativa quando da celebração do dia do Orgulho Gay103.  Outro 

parlamentar que ajudou muito ao GDS foi o vereador Abraão Crispim (1989-1996). Uma das 

conquistas no legislativo municipal foi a aprovação da denominação de uma rua no Conjunto 

Orlando Dantas104, em Aracaju (SE), de 28 de junho. O descerramento da placa ocorreu em 

1992, com shows, apesar disso, com o passar do tempo o feito foi esquecido.

Por  muitos  anos  o  Grupo  enfrentaria  muitas  dificuldades  para  a  aproximação  do 

segmento que defendia. Isso fica comprovado pela incapacidade de dialogar com as classes 

médias, tendo mais inserção nas camadas mais populares, ou junto aos jovens e alguns gays 

de meia idade. Em contraposição, o discurso na imprensa nem sempre era bem recepcionado, 

o que causava também reações contrárias à forma como se processava a defesa dos interesses 

dos homossexuais,  especialmente quando ocorriam os casos de assassinatos,  ou procurava 

discutir a questão da Aids.

101 A proposta desta ação surgiu nos Estados Unidos em 1983, quando um grupo de mães e companheiros vítimas 
da Aids se reuniram a luz de velas para sensibilizar o Governo e a opinião pública para o problema. A vigília  
acontece anualmente no mês de maio.

102 Constituição do Estado de Sergipe, art. 3, II - proteção contra discriminação por motivo de raça, cor, sexo,  
idade, classe social, orientação sexual, deficiência física, mental ou sensorial, convicção político-ideológica, 
crença em manifestação religiosa, sendo os infratores passíveis de punição por lei.

103 Um dos pronunciamentos mais significativos ocorreu no dia 25 de junho de 1997. Nesta ocasião falou da  
importância deste dia para os homossexuais e enfatizou o aumento da criminalidade contra este segmento. 
Assim, em um determinado trecho afirma que: “[...] no Dia Mundial da Consciência Homossexual, em todo o  
Brasil, nas Câmaras de Vereadores, nas Assembleias Legislativas e no Congresso Nacional em Brasília, estão 
sendo lidos discursos como este, rompendo a conspiração do silêncio e o ostracismo que até hoje paira contra 
mais de 16 milhões de cidadãos, cujo único pecado é amarem seus semelhantes e escolherem livremente sua 
opção sexual [...]”.

104 A Rua 28 de Junho fica próxima da casa do fundador do Grupo Dialogay de Sergipe, Wellington Gomes 
Andrade.
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Desde o início, a militância esteve próxima do modelo desenvolvido pelo GGB, assim 

era natural que distribuíssem ou reproduzissem os seus materiais gráficos. Esta atividade era 

completada com pesquisas de rua,  ou repetições de slogans desenvolvidos por Luiz Mott. 

Além disso, sempre procurou estar presente em todos os eventos em nível local, regional e 

nacional. Essa seria uma marca registrada do GDS, que também havia absorvido do grupo 

baiano.

Ilustração 7 – Material de pesquisa do GDS.
Fonte: Acervo do pesquisador, 2011.

A  entidade  sempre  procurou  manter  uma  aproximação  com  outros  movimentos 

sociais, sindicais e partidos de esquerda. Assim, as despesas eram custeadas com livro ouro, 

ou  patrocínios  conseguidos  junto  ao  comércio,  órgãos  públicos,  Assembleia  Legislativa 

(Subvenção), sindicatos ou Fundação Augusto105 Franco106. Desta forma, conseguia-se enviar 

representantes  aos  eventos  em outros  Estados,  ou  ainda,  custear  as  campanhas  de  rua  e 

eventos  fechados.  Eventos  desenvolvidos  em  sua  totalidade  sem  nenhum  planejamento 

financeiro, ou mesmo recursos de projetos, no fundo as ações ocorriam de forma improvisada 

todos os anos, graças ao envio de ofícios a instituições, personalidades e casas comerciais que 

terminavam pagando os custos ou viabilizando bens e serviços necessários à realização da 

ação. Assim, ocorreu o IV Encontro Brasileiro de Homossexuais, em Aracaju, em janeiro de 

1990, com as presenças dos grupos: Dialogay (SE), GGB (BA), Atobá (RJ), GRAB (CE), 

Free (PI), NIES (RJ).

105 Em ofício s/n de 1999, o Dialogay solicitou uma ajuda de R$ 160 para a impressão de material gráfico a ser  
usado durante as palestras em escolas.

106 Em as correspondências enviadas a autoridades, destaca-se o expediente de 07 de agosto de 1986 direcionado 
ao Jurista Afonso Arinos de Melo Franco,  que presidia a Comissão Provisória de Estudos Constitucionais 
ligados ao Ministério da Justiça e que daria sustentação a Constituinte. A referida carta sugere mudanças no 
texto constitucional com vistas garantir os direitos dos homossexuais.
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Ilustração 8 – Convite para o III EBHO, Rio de Janeiro, 1989.
Fonte: Acervo do pesquisador, 2011.

Uma  das  ações  mais  vigorosas  do  Dialogay  era  a  identificação  dos  casos  de 

assassinatos de LGBT. Posteriormente, incluía os nomes em uma lista que servia de base para 

as  inserções  na  imprensa  local.  Além  disso,  este  material  também  era  encaminhado  às 

autoridades, entre as quais a Secretaria de Segurança Pública e ao Palácio do Governo, com a 

solicitação de providências.  Este trabalho rendia uma aproximação junto aos delegados de 

polícia, Ordem dos Advogados do Brasil107, jornalistas e outros profissionais com o objetivo 

de  arregimentar  forças  para  responder  a  este  fenômeno.  O  mesmo  material  também  era 

encaminhado ao Grupo Gay da Bahia. Todas as vezes que ocorria um caso de assassinato, ou 

agressão, a instituição realizava um debate em suas reuniões semanais e procurava abrir o 

diálogo  com  a  sociedade,  através  de  releases  enviados  à  imprensa  e  fotocópias  das 

reportagens que eram distribuídas no Calçadão da Rua João Pessoa. Estas estratégias sempre 

criavam visibilidade para a instituição.

O Grupo Dialogay de Sergipe (GDS) encerrou suas atividades em 13 de janeiro de 

2003108.

3.5 - A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis

A Associação Brasileira de Gays, Lésbicas e Travestis (ABGLT) foi fundada em 31 de 

janeiro de 1995, como parte da mobilização desenvolvida pelo Grupo Dignidade109. O evento 

107 Em 21 de maior de 1999, o Grupo Dialogay de Sergipe protocolou ofício junto a Comissão de Direitos  
Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil – Secção Sergipe, solicitado que a mesma interviesse junto a  
Secretaria de Justiça, para que a instituição pudesse desenvolver ações junto aos homossexuais recolhidos nos  
presídios de Sergipe.

108 A respeito da extinção do Grupo Dialogay de Sergipe é pertinente o texto do historiador Gilvan dos Santos 
Rosa (2012).

109 O Grupo Dignidade foi fundado em 1992 com a finalidade de defender os direitos dos homossexuais. Foi à 
primeira instituição LGBT a receber o Título de Utilidade Pública Federal (05/05/1997). Os dados demonstram 
que é uma entidade que se estruturou muito rapidamente, num processo de profissionalização que contrata com 
uma parte do Movimento Homossexual Brasileiro,  que não consegue ter uma estabilidade e conquistas de 
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aconteceu na Universidade Popular do Trabalho (UPT), em Curitiba (PR). A instituição foi 

fundada por 31 grupos. Em 2010, a entidade contava com 237 organizações filiadas. A missão 

é  “Promover  a  cidadania  e  defender  os  direitos  de  lésbicas,  gays,  bissexuais,  travestis  e 

transexuais,  contribuindo para a  construção de  uma democracia  sem quaisquer  formas  de 

discriminação, afirmando a livre orientação sexual e identidades de gênero”.

Ilustração 9 - Logomarca da ABGLT.

Segundo a AGBLT informa em seu site, a entidade tem como prioridade as seguintes 

linhas de ação: O monitoramento da implementação das decisões da I Conferência Nacional 

LGBT (BRASIL, 2008); O monitoramento do Programa Brasil Sem Homofobia (BRASIL, 

2004);  O  combate  à  homofobia  nas  escolas110;  O  combate  à  Aids  e  outras  doenças 

sexualmente transmissíveis; O reconhecimento de Orientação Sexual e Identidade de Gênero 

como Direitos Humanos no âmbito do Mercosul; Advocacy111 no Legislativo, no Executivo e 

no  Judiciário;  A  capacitação  de  lideranças  lésbicas  em direitos  humanos  e  advocacy;  A 

promoção de oportunidades  de trabalho e previdência para travestis;  e,  A capacitação em 

projetos culturais LGBT.

A ABGLT assumiu o papel de articulação de bandeiras de luta junto às autoridades 

nacionais. A defesa de atitudes de advocacy junto a Ministérios, parlamentares e autoridades 

espaço na cena pública. É uma entidade que se soma ao modelo desenvolvido especialmente pelo Grupo Gay 
da Bahia (BA) e Arco-Íris (RJ).

110 Ao falar sobre a homofobia na escola, Rogério Diniz Junqueira reconhece pelo menos três possibilidades 
quanto às  atitudes  negativas  em relação  à  este  fenômeno,  ou seja,  literal,  implícita,  ou interpretativa.  “A 
negação pode mitigar-se,  fazendo-se menos peremptória:  A homofobia parece ser um problema,  mas sem 
gravidade. Há aí uma negação do dano, uma tentativa de neutralizar a iniquidade de fenômeno, subestimando  
seus efeitos. A homofobia não é negada diretamente, mas de maneira, digamos, mais implícita (aliás, como as  
denegações  tendem  quase  sempre  a  ser).  Assim,  na  negação  implícita,  são  negadas  as  suas  implicações 
psicológicas,  físicas,  morais, políticas e, em geral,  o interlocutor lança mão de arremedos de justificativas,  
racionalizações,  evasivas,  técnicas  de  fuga  ou  desvio  etc.  A tônica  é  a  da  banalização  auto-apazigadora” 
(JUNQUEIRA, 2009, p. 387).

111Vocábulo da língua inglesa importado pelas organizações não-governamentais (ONGs) na década de 1990, 
para designar a ação efetiva e planejada em prol de uma causa. É uma ação efetiva de defesa de uma cause que 
se considera injusta ou inadequada para um segmento da sociedade.
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de outras esferas de poder levou à conquista de uma maior visibilidade e conquista de espaço 

para a discussão da temática homossexual. Entre as conquistas está a 1ª Conferência Nacional 

LGBT112, ocorrida entre 05 a 08 de junho de 2008, em Brasília (DF), com o tema: “Direitos 

Humanos  e  Políticas  Públicas:  o  caminho  para  garantir  a  cidadania  GLBT”.  Estiveram 

presentes mais de mil pessoas, com 569 delegados. Ao final foi publicado um relatório com 

mais de 500 propostas, após três dias de discussões.

A ABGLT está  conseguindo aos  poucos firmar-se como a  instituição  que  adquire 

respaldo  entre  as  autoridades  e  órgãos  públicos.  Isso  ajuda  a  construir  estratégias  mais 

consistentes em prol dos direitos do segmento que defende a exemplo da cobrança da inserção 

dos direitos dos homossexuais no Plano Nacional de Direitos Humanos, ou a efetivação das 

ações delimitadas no Programa Brasil Sem Homofobia.

3.6 – As Paradas da Diversidade

O movimento homossexual moderno teve início na noite de 28 de junho de 1969, no 

bar Stonewall In, no nº 53 da Christopher Street, localizado na Greenwich Village, em Nova 

Iorque. Nesta madrugada a polícia fez mais uma batida, como era de costume, mas os gays 

motivados  pela  atmosfera  da  luta  pelos  direitos  civis  que  marcavam  profundamente  a 

sociedade americana da época resolveram resistir e organizaram uma série de manifestações. 

A revolta adquiriu a condição simbólica de força capaz de mobilizar o segmento em torno da 

busca de direitos civis junto a Prefeitura local e logo em seguida organizaram o grupo Gay 

Liberation Front, que passou a editar o jornal Gay e organizaram a Gay Activists Alliance. A 

data foi incorporada como o dia do “orgulho”, como forma de afirmação da identidade gay. 

Este evento demarcaria o início das manifestações públicas pró-sensibilização das autoridades 

e população em geral em torno dos direitos dos homossexuais. Assim, em 1970 foi realizada a 

primeira  marcha  pelas  ruas  de  Nova  Iorque,  Los  Angeles  e  San  Francisco  (EUA),  para 

lembrar o episódio, denominada "Gay Liberation".

As paradas assumiriam sua fisionomia mais característica nas ruas de San Francisco, 

na  Califórnia  (EUA).  Sua  primeira  edição  ocorreu  em  1970,  com  a  denominação  de 

"Christopher Street Liberation Day Gay-In". Em 2010, a cidade comemorou a 40ª edição113, 

112 Este é um evento histórico. Primeiro pelo simbolismo que carrega ao ser promovido pelo Governo Federal 
através da Secretaria Nacional de Direitos Humanos, ligado a Presidência da República, com o apoio efetivo 
dos Ministérios da Justiça,  Educação,  Cultura e Saúde. Segundo,  é um sinal claro da efetivação do Plano 
Nacional de Direitos Humanos.

113 A 1ª edição ocorreu no dia 28 de junho de 1970, em San Francisco (EUA), com o título: “Christopher Street  
Liberation Day Gay-In”. O site do evento (http://www.sfpride.org/) oferece um perfil deste evento através de 
cartazes.
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com um público estimado em 1,2 milhão de pessoas. A primeira edição ocorreu em 1970, sem 

ação  no ano seguinte,  mas  em seguida  o  evento  seria  realizado  todos  os  anos  de  forma 

ininterrupta. O uso da bandeira do arco-íris, com intenção de simbolizar o movimento foi feito 

pela primeira vez na “San Francisco Gay Freedom Day Parade”, em 25 de junho de 1978, 

por Gilbert  Baker.  Dois anos depois este  símbolo seria  utilizado para ilustrar  o cartaz da 

Parada  de  San Francisco,  assim se  constituía  num sinal  para  a  adoção  do  mesmo  como 

elemento síntese do movimento. Deste momento em diante seria popularizado e assumiria a 

identidade deste segmento, especialmente na década de 1990.

As  paradas  foram  incorporadas  pelo  movimento  homossexual  como  estratégia  de 

denúncia  de  agressões,  de  reivindicação  e  de  mobilização  da  opinião  pública.  Esta 

mobilização ocorreu tanto para as questões de cidadania, quanto de sensibilização quanto a 

Aids, especialmente em busca de melhores condições de tratamento, testagem e acesso aos 

medicamentos.

O advento da Aids exigiu do movimento respostas mais consistentes especialmente 

quanto a desmistificação de que se tratava de uma epidemia específica. Esta resposta visava 

dirimir os maus entendidos, quando se aludia para a percepção de uma “peste gay”. Visão que 

teve como reflexo o preconceito  e a discriminação contra  os gays  e travestis.  A situação 

exigiu mais visibilidade das lideranças e ações de esclarecimentos junto à população em geral. 

Entre as estratégias utilizadas como este propósito estão as paradas.

Em  relação  ao  Brasil,  as  paradas  surgem  de  eventos  menores  que  foram  sendo 

desenvolvidos  na década de 1990. Estes  eventos  se desenvolveram no contexto de maior 

abertura da sociedade em relação ao debate sobre os direitos dos homossexuais e em certa 

medida  pelos  financiamentos  do  Programa  Nacional  de  DST  e  Aids,  do  Ministério  da 

Saúde114.

114 A partir de 2003, o Ministério da Cultura (Secretaria da Identidade e da Diversidade Cultural), Ministério da  
Educação (Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade - Secad) e Ministério da Justiça 
também passaram a apoiar as Paradas Gays, em parte por reconhecer estes eventos como espaços privilegiados  
para a construção da cidadania homossexual.
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Ilustração 10 – Panfleto da Marcha contra a homofobia.
Fonte: http://www.paradasp.org.br/noticias.php?id=165

A 1ª Parada do Orgulho LGBT de São Paulo ocorreu no dia 28 de junho de 1997, com 

o tema: “Somos muitos, estamos em todas as profissões”, quando mobilizou em torno de 2 

mil  pessoas.  Nesta  ocasião  a  maior  metrópole  do país  não indicava  que poderia  produzir 

alguma mobilização  ou inserção  maior  no cenário  do movimento  homossexual  brasileiro. 

Nesta época as instituições de defesa dos direitos LGBT estavam em Salvador, Curitiba e Rio 

de Janeiro. As edições foram ocorrendo e aos poucos assumiram o ranking internacional de 

uma  das  maiores  paradas  do  Mundo  com  público  estimado  em  mais  de  3  milhões  de 

participantes115, na XIV edição, que ocorreu em 2010.

Os dados referentes ao público ao longo do tempo na Parada de São Paulo indicam 

que houve uma acessão considerável  e espantosa a partir  de 2003. Este salto na primeira 

década do século XXI precisa ser mais bem estudado para compreender as razões que levaram 

a este estrondoso avanço de participantes. Por outro lado parece que o movimento também 

chegou ao limite de atração, ao estacionar na casa dos três (3) milhões de participantes nos 

cinco anos. Uma parte deste público é formada por turistas, que, segundo o órgão de turismo 

115 A 14ª Parada LGBT de São Paulo ocorreu no domingo 6/6/2010, com um público estimado em 3 milhões. O 
evento tem seu ponto alto na Avenida Paulista e se estende por ruas e praças próximas. Como 2010 foi um ano  
eleitoral,  os  organizadores  trabalharam  a  temática  “Vote  contra  a  Homofobia:  defenda  a  cidadania” 
(PARADA..., 2011).
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da Prefeitura de São Paulo, a Parada tornou-se o evento que mais atrai visitantes à cidade. Por 

isso, em 2010, o município gastou em torno de 1 milhão de reais, com a expectativa que os 

visitantes tenham deixado R$ 190 milhões. Isso demonstra o quanto esta proposta tornou-se 

atrativa para diferentes segmentos da sociedade.  É uma forma de movimentar a economia 

(PARADA..., 2011).

Quadro 2 – Parada da Diversidade de São Paulo, 1997 a 2010.

Edição Tema Data
Público 

estimado
1ª “Somos muitos, estamos em todas as profissões” 28/06/1997 2 mil
2ª “Os direitos de gays, lésbicas e travestis são direitos humanos” 28/06/1998 7 mil
3ª “Orgulho Gay no Brasil, rumo ao ano 2000” 27/06/1999 35 mil
4ª “Celebrando o orgulho de viver a diversidade” 25/06/2000 120 mil
5ª “Abraçando a diversidade” 17/06/2001 250 mil
6ª “Educando para a diversidade” 02/06/2002 500 mil
7ª “Construindo políticas homossexuais” 22/06/2003 1 milhão
8ª “Temos família e orgulho” 13/06/2004 1,8 milhão
9ª “Parceria civil, já! Direitos iguais: nem mais, nem menos” 29/05/2005 2,5 milhões
10ª “Homofobia é crime! Direitos sexuais são direitos humanos” 17/06/2006 3 milhões
11ª “Por um mundo sem machismo, racismo e homofobia!” 10/06/2007 3,5 milhões
12ª “Homofobia mata! Por um Estado laico de fato!” 28/05/2008 3,4 milhões
13ª “Sem Homofobia, Mais Cidadania: pela isonomia dos Direitos!” 14/06/2009 3,1 milhões
14ª “Vote contra a homofobia: defenda a cidadania!” 06/06/2010 3,2 milhões

Fonte: Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, 2012. 

Os temas  da  Parada  da  Diversidade  de  São  Paulo,  entre  1997  e  2010,  procuram 

ressaltar um aspecto que esteja em evidência no debate público, como uma espécie de síntese 

do movimento LGBT brasileiro. De igual modo, o público começou modesto e, a partir de 

2004,  alcançou  a  casa  dos  milhões  de  presentes.  Episódio  acompanhado  por  uma  maior 

visibilidade  e atenção despertada  junto a  artistas  e  autoridades  dos diferentes  escalões  do 

poder legislativo e executivo de São Paulo e nacional, ligado a partidos de esquerda e direita.

Gráfico 1 – Parada da Diversidade de São Paulo, público entre 1997 e 2010
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Fonte: Associação da Parada do Orgulho GLBT de São Paulo, 2012.

Em Sergipe, a primeira Parada ocorreu na Orla da Praia de Atalaia, em julho de 2002. 

A  organização  do  evento  é  da  Associação  Sergipana  de  Transgêneros  (Astra).  Deve-se 

observar que o Grupo Dialogay de Sergipe (GDS) tinha adotado a bandeira do arco-íris e 

realizado uma série de manifestações públicas, mas em nenhum momento havia incorporado a 

filosofia das paradas, como espaço de diversão e alegria, tendo em vista que seus eventos 

estavam mais para reivindicações específicas, motivadas pela necessidade de denunciar atos 

de violência ou sensibilizar a população para a questão da infecção pelo HIV.

As paradas da diversidade passaram a ser financiadas116 pelo Programa Nacional de 

DST e Aids, bem como através dos Ministérios da Cultura, Justiça e Educação. Os recursos 

disponibilizados permitiram que mais cidades espalhadas pelo país pleiteassem estes recursos 

e tivessem as mínimas condições para levar  adiante este  tipo de manifestação,  assim,  por 

exemplo,  cidades  como  Itabaiana  e  Lagarto  em  Sergipe  tiveram  suas  ruas  tomadas  por 

eventos desta natureza.

Esta  estratégia  pode ser  visualizada  como  uma  forma  de  criar  visibilidade  para  a 

comunidade LGBT de forma rápida e direta. Apesar de que nem sempre os eventos paralelos, 

como  por  exemplo,  os  debates,  não  têm um alcance  maior  e  pouco  influenciam  para  a 

discussão sobre os temas mais significativos acerca da comunidade, pois findam sendo pouco 

divulgados  e  sua  realização  muito  acanhadas,  sem planejamento,  com palestrantes  pouco 

116 Os financiamentos do Programa Nacional de DST e Aids tem se constituído em um problema para muitas 
organizações não-governamentais (ONG), especialmente em relação a capacidade para gerenciar os mesmos. 
Não é uma questão de má fé, mas muitos equívocos são cometidos por falta de apoio técnico necessário, ou 
mesmo capacitações  que os ajudem a conduzir com mais segurança  os processos  de aquisição  de bens e 
serviços em consonância com os limites impostos pela legislação pertinente a uso adequado do erário público.
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expressivos para atrair  público e instigar os formadores de opinião a irem prestigiar estes 

espaços.

Outro  aspecto  é  o  número  de  participantes  nas  paradas  da  diversidade.  Os 

organizadores dos eventos sempre procuram superestimar o quantitativo de pessoas presentes, 

como  sinal  da  aceitação  popular  e  da  diminuição  da  aversão  aos  homossexuais,  mas  na 

realidade isso não é verdade, ao contrário, em algumas se observa a instalação de um carnaval 

fora de época, promovida especialmente pelos trios elétricos e as atrações que se apresentam. 

Assim, o que seria mais um momento de ampliação da cidadania pode aludir a um espaço de 

festa. Entretanto, esta dimensão não desmerece o espaço ocupado por este tipo manifestação, 

ao  contrário,  o  simples  entrelaçamento  de  pessoas,  independente  da  orientação  sexual, 

constitui um ponto importante deste processo de conquista de espaço na sociedade. Pois, ao 

ser as duas coisas ao mesmo tempo – festa e política, garante a todos o espaço para aproveitar 

o evento.

As Paradas da Diversidade têm recebido apoio efetivo dos Ministérios da Saúde e 

Cultura117,  além da Caixa Econômica Federal,  Petrobrás,  prefeituras  e  governos estaduais. 

Investimentos  que  se  inserem  no  contexto  de  uma  postura  que  visa  valorizar  todos  os 

segmentos da sociedade, por uma política de respeito à diversidade.

Apesar de todo o avanço do movimento LGBT brasileiro, pode-se afirmar que muita 

gente ainda se mantém discreta em relação a sua condição sexual. Isso confirma a percepção 

de Mary Del Priore (2011, p. 169), quando visualiza que até a década de 1960, este segmento 

“[...] quando não perseguidos e vítimas de toda sorte de preconceitos, esses grupos tiveram 

que viver seu amor nas sombras, pelo menos até os anos 60 [...]”. Essa sombra que alude à 

sexualidade não dita terminou vindo a público através das páginas policiais e comentários de 

populares que restam suas histórias em busca de afeto, num contexto social de reprovação e 

ódio.

117 Os financiamentos do Ministério da Cultura (Minc) estavam ligados ao Programa: “Identidade e Diversidade 
Cultural  –  Brasil  Plural”,  desenvolvido  no  âmbito  da  Secretaria  da  Identidade  e  Diversidade  Cultural 
(SID/Minc), responsável por ações que promovam a cultura popular, indígenas, o segmento LGBT, de ciganos,  
além de ações de acessibilidade, saúde mental e cultura do trabalhador.
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Capítulo IV

A homofobia no Brasil (1980-2010)

O Grupo Gay da Bahia (GGB) conseguiu montar através de notícias vinculadas na 

imprensa local e nacional, o banco de dados significativo acerca da violência contra LGBT no 

Brasil, que cobre o período que se estende desde 1980 a 2010. À referida série é importante 

para a compreensão deste fenômeno no país, pois falta estatística oficial que ajude a montar 

uma radiografia sobre os mesmo. Isso pode ser compreendido pelo fato de que somente em 

2009 o Governo do Estado do Rio  de Janeiro  incorporou a  categoria  homofobia  em seu 

Boletim  de  Ocorrências  Policiais118 para  identificar  a  violência  contra  homossexuais.  Se 

existisse este tipo de preocupação poderíamos avaliar melhor os tipos de violência, as vítimas, 

os  agressores  e  como  a  sociedade  lida  com  este  tipo  de  evento,  a  exemplo  dos 

desdobramentos junto a Justiça.

Este  banco de  dados será  utilizado aqui  para compor  um quadro aproximativo  do 

fenômeno  da  violência  contra  homossexuais  no  Brasil,  entre  1980  e  2010.  O  objetivo  é 

apontar  em linhas  gerais  o perfil  deste  tipo de crime em nível  nacional.  Os dados foram 

coletados através dos relatórios anuais do GGB.

4.1 – O GGB e a violência contra LGBT no Brasil

O Grupo Gay da Bahia (GGB) despertou para a necessidade de sistematização dos 

casos de violência contra LGBT, através da ação do antropólogo Luiz Mott. Este trabalho 

surgiu no período de fundação da instituição em 1980, a partir de notas jornalísticas. Mas, a 

preocupação  do  referido  antropólogo  não  se  revestia  apenas  em  identificar  os  casos  de 

assassinatos,  ao  contrário,  outras  formas  de  agressões  também  foram  sendo  registradas 

(agressões, extorsões, espancamentos, etc.), ou serviram de base para estudos, a exemplo da 

etnografia “Gilete na carne”119.

118 O Governo do Estado do Rio de Janeiro incorporou desde junho de 2009, a categoria homofobia no Boletim 
de Ocorrências Policiais (VIEIRA, 2009).

119 A etnografia “Gilete na carne: etnografia das automutilações dos travestis da Bahia”, de 1987, narra os cortes 
feitos por travestis profissionais do sexo no próprio corpo, como estratégia para intimidar clientes e policiais  
pode ser considerada umas das primeiras aproximações acadêmicas ao tema. Esta etnografia sintetiza um tema 
considerado tabu. É uma espécie  de radiografia,  que ao mesmo tempo deixa muitas  brechas  acerca  deste 
segmento  da homossexualidade,  que  somente  mais  tarde  será  mais  bem visualizado por outros  trabalhos, 
especialmente com o esforço de Hélio Silva (1993), quando aborda com mais profundidade o tema.
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A notícia de casos de agressões policiais e assassinatos de LGBT começaram a ser 

veiculadas  pelo jornal  Lampião da Esquina e imprensa em geral.  A publicidade  passou a 

constituir um indicador do reflexo da reprovação social contra este grupo social. Em seguida, 

Luiz  Mott  também adotou  as  notas  jornalísticas  como fonte  para  suas  pesquisas  sobre  a 

violência contra homossexuais.

O GGB passou a observar que nem sempre estes crimes eram noticiados como sendo 

de homossexuais120, mas uma série de indícios tenderia a indicá-los, por exemplo, indivíduos 

empalados, com a genitália cortada, morando sozinhos, encontrados em suas residências dias 

depois em estado de putrefação, etc.

A  preocupação  do  GGB  se  materializou  em  uma  sistematização  cada  vez  mais 

nacional,  com  a  ajuda  de  militantes  que  foram  sendo  sensibilizados  através  de 

correspondências, debates nos encontros nacionais de gays, lésbicas e travestis. Aos poucos 

esta preocupação ganhou visibilidade e se estruturava. Assim, a preocupação com a falta de 

estatísticas foi se dissipando com a definição mais precisa do conceito de violência contra este 

segmento social121, ou a publicação do manual de coleta de dados122 (MOTT, 2000), que tem 

por objetivo instrumentalizar as pessoas para reconhecerem indícios de casos de assassinatos 

de LGBT e em seguida possam organizar os dados a serem divulgados na imprensa local e 

enviados ao GGB.

O debate quanto à validade dos dados foi sendo dissipado com o tempo. Em parte, a 

coleta foi melhorada com a divulgação de casos através da internet, ou ainda com a formação 

de grupos em quase todo o país, apesar da pouca sensibilidade dos militantes em compreender 

que este deve ser um trabalho contínuo de acompanhamento e monitoramento. Assim, o GGB 

continuou sendo a principal instituição a centralizar a sistematização deste material e a ganhar 

respeitabilidade na divulgação de informações desta natureza com mais precisão, apesar de 

reconhecer que esta estatística é apenas aproximativa, devido à falta de dados oficiais e de um 

maior rigor dos militantes em estarem mais atentos a eventos desta natureza.

Anualmente, os dados são divulgados junto à imprensa e publicados no site do GGB 

(www.ggb.org.br/direitos.htm).  Os  interessados  têm  ainda  possibilidade  de  consultar  os 

120 Um exemplo é o caso do Padre Ferdinand Azevedo, 72 anos, que chegou ao Brasil em 1975 e trabalhava  
como pesquisador da Universidade Católica de Pernambuco (Unicap). O religioso foi encontrado morto no 
interior do seu apartamento no bairro do Janga, Paulista (PE), no dia 17 de janeiro de 2011. Inicialmente a 
polícia trabalhou com a hipótese de suicídio, mas as marcas que o corpo (PADRE..., 2011).

121 Em 1997, Luiz Mott publicou o livro: “Homofobia: a violação dos Direitos Humanos de Gays, Lésbicas & 
Travestis no Brasil”. A referida publicação é uma primeira tentativa de oferecer uma visão mais aproximada do 
conceito de violência contra homossexuais a partir de uma atitude de ódio.

122 Luiz Mott publicou o manual intitulado: “Assassinato de Homossexuais: manual de coleta de informações,  
sistematização e mobilização política contra crimes homofóbicos”. Salvador: Editora Grupo Gay da Bahia, 
2000.
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recortes de jornais e matérias arquivadas na sede da instituição, que fica na Rua Frei Vicente, 

24, Pelourinho, em Salvador (BA). Este material serviu também como matéria-prima para a 

produção de dossiês e relatórios que estão disponíveis no formato livro e brochura. Material 

que  disponibiliza  a  transcrição  das  notas  jornalísticas.  Esta  descrição  é  importante  para 

visualizar as características mais marcantes deste tipo de fenômeno.

4.2 A homofobia no Brasil (1980-2010)

A aversão aos  homossexuais  é  uma realidade  que permeia  a  teia  social  brasileira. 

Perspectiva que pode ser comprovada pelo aumento assustador dos casos de assassinatos de 

LGBT  no  país  ao  longo  dos  últimos  trinta  anos,  quando  o  Grupo  Gay  da  Bahia  tem 

monitorado o fenômeno.

Os  dados  levantados  pelo  GGB  desde  1980  demonstram  que  é  um  fenômeno 

recorrente e que tem se agravado nas duas últimas décadas. Não se pode precisar se os anos 

de  1980  foram  menos  violentos  para  os  homossexuais,  visto  que  inexistem  estatísticas 

oficiais123 e o monitoramento desta Instituição era muito precário124 neste período. Além disso, 

muitos casos passaram incólume diante da imprensa, alguns porque as famílias não deixaram 

que o fato fosse noticiado,  como medida para proteger a imagem dos parentes,  ou ainda, 

porque o crime passou despercebido do grande público.  Ou ainda,  o monitoramento  vem 

melhorando nos últimos anos devido à expansão do movimento homossexual brasileiro, que 

por sua vez se beneficia da integração através da internet, quer seja através das listas, e-mail, 

Orkut etc.

Os dados disponíveis nos ajudam a compor um quadro dramático vivenciado pelos 

homossexuais  nas  últimas  três  décadas.  Este  cenário  começa  pelos  dados  que  apontam o 

número  de  vítimas  por  ano e  em seguida  assinala  alguns  aspectos  mais  específicos  para 

compor um conjunto aproximativo deste fenômeno.

Este  esquema  não  se  permite  de  imediato  fazer  certas  generalizações,  ou  mesmo 

comparações com o quadro da violência em geral, mas em alguns momentos apontar certas 

relações,  mesmo que de  forma  grosseira,  apenas  para  ajudar  a  pensar  o  tema,  como por 

exemplo, considerar a observação de Luiz Mott, quando considerou Sergipe um dos Estados 

123 A  falta  de  estatísticas  oficiais  é  descrita  da  seguinte  forma  por  João  Silvério  Trevisan,  ou  seja,  “[...]  
considerando que não existe da parte do poder público, nenhuma instância para avaliar a real gravidade do  
problema, o número de assassinatos costuma ser baseado em informações empíricas, o que indica que os dados 
tendem a estar minimizados. Ainda assim, as estatísticas do GGB indicam que menos de 15% dos casos foram 
solucionados pela polícia” (TREVISAN, 2000, p. 402).

124 O termo precário aqui alude as dificuldades de comunicação existentes nesta época. Atualmente, a internet e a 
lista  GLBT  da  Associação  Brasileira  de  Gays,  Lésbicas  e  Travestis  (ABGLT)  constitui  um  importante  
instrumento de socialização de informações de todas as localidades do país.
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mais  inseguros  para  a  população  LGBT,  ao  comparar  o  número  de  assassinatos  com  a 

população e ter verificado que São Paulo, com um quantitativo muito maior, apresentou um 

número relativamente muito inferior à menor unidade da federação. 

Os dados levantados pelo GGB demonstram que o fenômeno da homofobia no Brasil 

se replica em todas as unidades da federação. Apesar das limitações do GGB em acompanhar 

diariamente este tipo de fenômeno a partir de Salvador (BA), onde a instituição está sediada, o 

fato de o movimento homossexual brasileiro estar mais bem estruturado com representações 

nas capitais e em um número considerável de cidades do interior, principalmente as maiores, 

constitui uma espécie de rede que começa a surtir efeito, ou seja, os membros passam a trocar  

informações e terminam divulgando os casos de violência que ocorrem.

Além dos casos de assassinatos, objeto de estudo deste trabalho, o GGB registra outras 

formas  de  violência  contra  a  população  LGBT,  como  agressões  físicas,  extorsões, 

espancamentos  etc.  Trabalho  que  toma como referência  principal  as  notas  publicadas  em 

jornais brasileiros e que constitui na visão de João Silvério Trevisan (2000) a matéria-prima 

do GGB para denunciar e protestar contra o descaso das autoridades e da sociedade diante de 

um quadro tão grave de violação dos direitos humanos. Ao mesmo tempo em que os casos 

aumentavam os militantes também tentavam encontrar as causas para tanto derramamento de 

sangue. Assim, no final dos anos de 1980, cogitou-se a possibilidade de existir um “esquadrão 

da morte”, mas o mesmo não foi confirmado. Somente mais tarde perceberia que certos casos 

poderiam manter algum tipo de relação com o advento da Aids, sem que as argumentações 

prosseguissem com mais força, pois, a causa provável estaria no ódio aos gays125. Assim, a 

Tabela  1 nos  ajuda  a  dimensionar  apenas  os  casos  de  assassinatos  de  indivíduos  deste 

segmento social  no Brasil,  entre 1980 e 2010. Mesmo assim,  é preocupante,  visto que os 

dados levantados durante os 30 anos de monitoramento perfazem um total de 3.376 casos, ou 

uma média de 112 ocorrências de assassinatos de LGBT por ano no Brasil. Se consideramos 

as  duas  últimas  décadas,  temos  uma  média  de  112  casos.  Na  década  de  1980  foram 

registrados 503 ocorrências. O fato de apresentar um número muito reduzido em relação às 

duas  décadas  posteriores  (1990  e  2000),  talvez  decorra  das  precárias  condições  de 

125 Na década de 1980, o fenômeno dos assassinatos de LGBT no Brasil era uma realidade. A morte de alguns 
gays famosos e a recorrência de casos pelo país criava uma relativa sensação de medo junto ao segmento. Isso 
pode ser visualizado nas palavras de João Silvério Trevisan, quando afirma que: “[...] no final da década de 
1980 e início dos 90, os assassinatos contra homossexuais se multiplicaram assustadoramente nas maiores 
cidades do país. Só no Rio de Janeiro, houve onze casos reportados à polícia, no segundo semestre de 1987;  
como os métodos empregados eram semelhantes, pela violência e ódio extremo, chegou-se a aventar a hipótese  
da ação articulada de um esquadrão homofóbico. Isso não ficou comprovado. Na verdade, tais ‘crimes de ódio’ 
podiam inserir-se num clima geral de pânico da Aids, que atingiu seu pico nesse período [...]” (TREVISAN,  
2000, p. 401).
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reconhecimento e sistematização de dados desta natureza, pois a ABGLT data de 1995 e a 

maioria dos grupos que atualmente cobre o território nacional é posterior a 2000. Além disso, 

a popularização da internet também ocorreu neste contexto. Entretanto, o fenômeno mostra 

que está em expansão e que as políticas e/ou medidas adotadas até o momento não estão 

surtindo efeito. Uma hipótese é que este é um fato que possui múltiplas dimensões, por isso 

fica mais difícil para o Estado e até mesmo a sociedade civil definir uma linha de ação que 

possa ajudar na construção de uma política de contenção de episódios dessa natureza.

Tabela 1 – nº de casos de assassinatos de LGBT por década – Brasil 1980/2010
Década Nº de Casos de Assassinatos Homossexuais %

1980 504 14,90
1990 1.256 37,22
2000 1.616 47,88
Total 3.376 100,00

Fonte: GGB, 2010.

Os dados da última década indicam o agravamento deste fenômeno, quando apontam 

que 47,79% dos casos ocorreram neste período. Este aumento não pode ser justificado como 

decorrente  da  melhoria  do  processo  de  coleta  dos  dados/monitoramento,  ao  contrário, 

devemos cruzar com a violência em geral que a sociedade tem enfrentado nos últimos anos, 

ou  ainda,  como  um  segmento  minoritário  continua  a  ser  alvo  de  agressões,  apesar  do 

movimento LGBT atuar a bastante tempo na luta pela cidadania e ter obtido uma inserção 

mais consistente junto as políticas públicas a ponto de ter algumas de suas reivindicações 

inseridas nos Planos Nacionais de Direitos Humanos126, ou ainda, no fato de ter conseguido 

reunir operadores de segurança pública (federais, estaduais, municipais e bombeiros) numa 

conferencia nacional LGBT127.

Tabela  2 –  Nº  de  casos  de  assassinatos  de  LGBT no 
Brasil, 1980 - 2010.

Ano Nº de Casos de Assassinatos LGBT
1980 a 1989 504

1990 134
1991 153
1992 83
1993 149

126 O primeiro Plano Nacional de Direitos Humanos (PNDH) foi lançado em 1993, o segundo em 2002 e o 
terceiro em 2009.

127 A 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e Transexuais (GLBT) ocorreu no Centro 
de  Eventos  21,  em Brasília,  no período de  05  a  08 de  junho de  2008,  atraiu  mais  de  mil  pessoas  entre  
delegados, observadores e convidados. 
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1994 97
1995 99
1996 126
1997 130
1998 116
1999 169
2000 130
2001 132
2002 132
2003 128
2004 159
2005 80
2006 96
2007 122
2008 179
2009 198
2010 260

TOTAL 3.376
Fonte: Dados referentes ao período de 1980 a 2001 ver Mott; 
Cerqueira e Almeida, 2002, p. 13; e, Relatórios de 2002 a 2010 
(mimeo).

Pode-se fazer um corte deste fenômeno em 100 casos. Ao fazermos isso diríamos que 

os  mesmos  poderiam  oscilar  entre  um  mínimo  e  um  dado  possível  um  pouco  acima, 

entretanto, em 2010, o GGB registrou mais de 250 ocorrências. Quais as razões que justificam 

a recorrência deste tipo de fenômeno ao longo do tempo? Como pode-se apontar os fatores 

que contribuem para a sua efetivação? O que estes dados estão a nos dizer?

Observa-se  que  somente  em 2005 foi  possível  obter  o  registro  de  85  casos.  Este 

número abaixo de 100 precisa ser compreendido melhor, pois ocorreu de forma exporádica no 

meio da série sem uma causa aparente. Mas, ao cruzar a década anterior também observa-se o 

mesmo  movimento  no  meio  da  década.  Esse  dado  soma-se  também  ao  fato  de  que  o 

comportamento do fenômeno é de ascenção no início da década, apesar disso, observa-se que 

as variações demonstram que estamos diante de um acontecimento que não se estabilzou, ao 

contrário, permanece ativo e ainda mais recorrente.

Gráfico 2 - Nº de casos de assassinatos de LGBT no Brasil, 1980 - 2010
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Fonte: GGB, 2011.

O Gráfico 3 demonstra que o fenômeno dos assassinatos de LGBT no Brasil assume 

uma reta de ascensão nas três décadas pesquisadas. Este tipo de movimento comprova que o 

movimento homossexual brasileiro será incapaz de responder ao desafio de barrar a escalada 

de  violência  contra  o  segmento  que  defende  sem a  efetiva  participação  do  Estado  e  da 

sociedade. Em parte, decorre do fato de que a aversão aos homossexuais ainda é instigada nas 

escolas, igrejas e outros espaços de formação de opinião, a exemplo da mídia. O resultado é o 

recrudescimento  do  fenômeno,  com  consequente  agravamento  nos  últimos  anos.  Isso 

demonstra  também que a  visibilidade  alcançada  pela  população  LGBT,  com consequente 

valorização da identidade, não surtiram o efeito desejado, pois ainda se mata motivado pelo 

ódio, com o velho discurso de resposta aos invertidos sexualmente.
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Gráfico 3 - Nº de casos de assassinatos de LGBT no Brasil, 1980 - 2010.

Fonte: GGB, 2011.

Outro  fator  que  impede  o  movimento  LGBT  de  lograr  êxito  em  suas  ações  de 

enfrentamento  ao  fenômeno  dos  assassinatos  junto  à  população  que  defende  é  o  tipo  de 

discurso e como este é acessado pelas diferentes classes sociais. O discurso tende a ser mais 

próximo das classes baixas e médias urbanas e menos acessível às camadas mais altas da 

população, que continuam a utilizar estratégias de paquera (cruising) ou de relacionamentos 

fortuitos sem levar em consideração as dicas de sobrevivência divulgadas pelo GGB. Em 

geral,  os  parceiros  sexuais  são  localizados  em  espaços  públicos,  preferencialmente  em 

esquinas, calçadas, praças128. Mas, a primeira atitude de quem transita no gueto deveria ser de 

cuidado, para evitar as ilusões, tendo em vista que a rua é o lugar do engano, pois existe uma 

hierarquia que precisa ser observada e mantida, sob a pena de arcar com as consequências. 

Isso  constitui  uma  das  primeiras  atitudes  para  evitar  que  o  LGBT seja  vítima  de  ilusão 

(DAMATTA, 1997), em outras palavras,  não se deve buscar afeto,  ou seja,  como lembra 

Antonio Sergio Spagnol (2001, p. 134) “[...] ocorre que não há a união da sexualidade com a 

afetividade”.  Além  disso,  como  bem observa  Nestor  Perlongher  (1987),  trata-se  de  uma 

“região  moral”,  conforme  conceitua  Robert  Ezra  Park  (1979),  ao  falar  das  zonas  de 

prostituição e vício nos centros urbanos.

Tabela 3 – Ranking dos Estados com maior nº de casos de 
assassinatos de LGBT, 2000/2010.

128 Situação que corrobora com a assertiva de Nestor Perlongher, quando afirma que: “o campo de circulação se  
urde em territórios mais ou menos circunscritos, cujos focos são tanto bares, boates, saunas, cinemas e outras 
opções  de  lazer  consumista,  como  meros  pontos  de  passagem  e  perambulação  (praças,  esquinas,  ruas,  
banheiros, estações etc.). Park concebe a noção de ‘região moral’ para referir-se às zonas de perdição e vício 
das  grandes  cidades  (espécie  de  esgoto  libidinal  das  megalópoles,  condição  residual  que  ecoa  em alguns 
topônimos, como ‘Boca do Lixo’)” (PERLONGHER, 1987, p. 25).
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Ano Estado Nº de Casos

2000 São Paulo 28

2001 São Paulo 24

2002 Bahia 21

2003 São Paulo 23

2004 São Paulo 20

2005 Rio de Janeiro 12

2006 Bahia 13

2007 Bahia 18

2008 Pernambuco 27

2009 Bahia e Paraná 25

2010 Bahia 29

Total 227
Fonte: GGB, 2011.

Em relação às classes sociais devemos ponderar acerca das estratégias de paquera. Por 

lutar  contra  a  reprovação  social  de  forma  mais  intensa,  para  evitar  a  estigmatização  e  a 

reprovação  por  parte  de  amigos  e  familiares,  muitos  homossexuais  recorrem às  relações 

furtivas com desconhecidos nas caladas da noite, nos ermos para assegurar o anonimato129. O 

resultado tem sido a recorrência de casos de assassinatos, enquanto as classes mais baixas da 

população aparecem como vítimas  de atos violentos  decorrentes  de drogas,  álcool,  brigas 

fúteis etc.

Um problema que os homossexuais enfrentam é como a  notícia de violência contra 

este segmento é tratada na mídia. Se observarmos as manchetes dos jornais nas décadas de 

1980 e parte de 1990, observamos a jocosidade, gracejo e a depreciação como características 

básicas, enquanto nos últimos anos tem-se observado um maior cuidado para com o respeito 

aos termos mais adequados e a simples descrição dos fatos.

Na década de 2000, o Estado de São Paulo assumiu a liderança do ranking nacional de 

assassinatos  de  LGBT,  com  uma  média  de  21  casos  por  ano.  Mas,  a  partir  de  2007, 

Pernambuco e a Bahia ocupariam este posto. Como se pode compreender a dinâmica destes 

casos? Se os crimes de homofobia estão relacionados ao machismo, como se pode identificar 

este traço em uma metrópole a exemplo de São Paulo?

129 Para Guy HOCQUENGHEM, [...] o assassino é um personagem frequente para o homossexual, não somente 
por masoquismo, culpabilidade assumida ou gosto da transgressão, mas porque se trata de uma possibilidade 
real do encontro. Claro que sempre se pode escapar dela. Basta não paquerar mais nos meios marginais. Basta  
não paquerar mais na rua. Basta simplesmente deixar de paquerar, ou então fazê-lo em relação a pessoas sérias, 
que  pertençam  ao  nosso  mundo.  Pasolini  não  seria  morto  se  só  tivesse  dormido  com  seus  atores”  
(HOCQUENGHEM, 1980, p. 172).
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Gráfico 4 - Nº de casos de Homicídios - Brasil, 1980 - 2010.

Fonte: Mapa da Violência 2012 (WAISELFISZ, 2011b).

Uma possibilidade para a interpretação e compreensão do fenômeno dos assassinatos 

de LGBT no Brasil é alargar as causas para além da homofobia.  Esta atitude nos ajuda a 

compreender que existe uma relação do aumento dos casos com a frequência crescente de 

violência  na  população  em  geral  (Gráfico  4),  sem  que  isso  signifique  o  desprezo  aos 

condicionantes  homofóbicos,  que  constitui  o  ponto  chave  para  que  pessoas  LGBT ainda 

procurem esconder a sua sexualidade de familiares e vizinhos através de encontros furtivos 

com desconhecidos para encontros amorosos. Algumas das vítimas que compõem o universo 

desta pesquisa encontram seus algozes nestas condições.

Amedrontados diante da possibilidade do escárnio público, muitos gays se submetem a 

relacionamentos  inconstantes  e  rápidos  (SPAGNOL,  2001).  Essa  postura  termina  levando 

ainda mais as relações para o campo da marginalidade,  dos interditos,  das ameaças e das 

extorsões. Assim, para compensar a falta de qualidade, compensa na quantidade, algo que 

constitui  um limitador  no  processo  de  conquista  e  aquisição  de  afeto.  Mas,  não  se  pode 

esquecer que os assassinatos de LGBT também fazem parte de um universo maior, ou seja, a 

violência que vem crescendo na sociedade brasileira desde a década de 1980, como se observa 

no Gráfico 4, que demonstra a escalada deste fenômeno na população em geral.

Nos últimos 30 anos, o número de casos de assassinatos no Brasil ultrapassou a cifra 

de um milhão de vítimas.  Para Julio Jacobo Waiselfisz  (2011b),  organizador  do Mapa da 

Violência 2012, este é um dado que dificilmente a população consegue mensurar. Constatação 

que  demonstra  a  gravidade  do  problema  e  o  quanto  este  é  um  fenômeno  que  adquire 

contornos diferentes ao longo do território nacional.
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Para Milton Corrêa da Costa, Coronel reformado da Polícia Militar do Rio de Janeiro, 

ao  analisar  os  dados  divulgados  pelo  “Mapa  da  Violência  –  2011”  ponderou  sobre  a 

necessidade de se promover mais estudos sobre o tema e alertou para o fato de que o número 

de vítimas no Brasil é superior ao somatório de muitos conflitos bélicos pelo Mundo. Estes 

dados aparecem com ênfase no “Mapa da Violência de 2012” (WAISELFISZ, 2011b). Em 

sua concepção existem pelo menos vinte  causas, entre  as quais se destacam as seguintes: 

resquícios do coronelismo (crimes de mando) e da cultura de repressão do período militar, 

aparecimento de facções criminosas ligadas ao narcotráfico (drogas e armas), exclusão social, 

obsolescência  do  Código  Penal  Brasileiro,  sistema  penal  inadequado,  Poder  Judiciário 

moroso, aumento e difusão do consumo de drogas, corrupção policial, entre outros (COSTA, 

2012).

O capítulo seguinte  aborda a questão da violência  contra LGBT em Sergipe,  entre 

1980 e 2010. Isso se faz necessário para compreender melhor este fenômeno.



3

PARTE

A violência contra LGBT em Sergipe (1980-2010)
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Capítulo V

A homofobia em Sergipe (1980-2010)

Os dados deste capítulo possibilitam a construção de uma síntese do perfil das vítimas, 

dos locais onde ocorreram os assassinatos, o tipo de armas utilizadas, enfim, alguns aspectos 

gerais e que nos ajudam a compreender o quadro dramático em que muitos homossexuais 

protagonizaram  com  seus  parceiros  sexuais,  onde  o  preconceito  e  a  discriminação  se 

materializam nestes episódios. Em alguns casos nota-se muita força simbólica, que pode ser 

identificada  através  da  quantidade  de  perfurações,  mutilações,  ou  no  simples  gesto  de 

empalar, ou seja, enfiar um pedaço de madeira no ânus da vítima, como alusão à reparação da 

honra. 

O  estudo  é  composto  de  dados  sobre  assassinatos  de  LGBT  entre  1980  e  2010. 

Entretanto, existe uma persistência maior deste fenômeno no período que se estende de 1995 a 

2010. O esforço de coleta de dados resultou na identificação de 90 casos (1980-2010). Destes, 

8,89% referem-se aos anos de 1980, 34,44% para a década seguinte e 56,67% para os anos de 

2000. Estes dados são importantes para que se possa acompanhar a evolução do fenômeno nos 

últimos trinta anos.

Gráfico 5 - Casos de  assassinatos de LGBT em Sergipe, por década, entre 1980 e 
2010.

Fonte: Pesquisa de Campo.
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Observa-se também que o aumento de casos de assassinatos de LGBT coincide com o 

agravamento  da  violência  junto  à  população  em  geral,  especialmente  em  Aracaju,  que 

constituiu em objeto de estudo de Marco Antônio Jorge, Alan Lemos e Eurílio Pereira Santos 

Filho, ao vasculharem o denominaram de “economia do crime” (2008). Além disso, dados 

levantados pelo Mapa da Violência 2012 (WAISELFISZ, 2011b), em 2000, Sergipe possuía 

uma taxa de homicídios de 23,3%. Esse número saltou para 33,3% em 2010. Isso pode ser um 

indicativo de que a ocorrência de crimes contra a população LGBT também está inserida num 

contexto de violência em geral.

Essa assertiva acima ainda pode também ser comparada com a violência  cometida 

contra mulheres e crianças. Segmentos também vítimas contumaz da violência no Brasil e 

que, nos últimos anos vem recebendo melhor atenção do poder público, através de centros 

especializados de atendimento policial ou os conselhos tutelares. Instrumentos desenhados por 

legislações protetivas, a exemplo do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei n. 8069, de 13 

de julho de 1990), Lei Maria da Penha130 (Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006)131 e a lei 

contra o racismo (Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989)132.

Apesar destes dispositivos, os dados referentes às agressões contra as mulheres ainda 

são altos. Isso pode ser comprovado pelo quantitativo de mulheres que ligaram para o telefone 

180 (serviço de denúncia de violência)133,   que apontou que entre janeiro a julho de 2011 

foram 343.063 ligações. Número que representa um aumento de 112% em relação ao mesmo 

período do ano  anterior.  Os  dados  foram divulgados  pela  Secretaria  de  Políticas  para  as 

Mulheres da Presidência da República (OLIVEIRA; LEMOS, 2012).

5.1 – O cenário e o enredo

130

 A farmacêutica Maria da Penha Maia Fernandes foi espancada pelo marido durante seis anos, a ponto de tentar 
mata-la  por  duas  vezes  devido  ao  ciúme  doentio.  Na  primeira  com  arma  de  fogo,  que  deixou  como 
consequência  a  paraplegia  e,  na  segunda,  com eletrocussão  e  afogamento.  Inconformada  com a  situação 
procurou a Justiça, que somente veio depois de 19 anos e, mesmo assim, o agressor ficou apenas dois anos em 
regime fechado. Inconformada com a punição passou a lutar pela aprovação de uma legislação mais protetiva  
para a mulher. Para pressionar as autoridades brasileira, levou o caso a Comissão Interamericana de Direitos 
Humanos da Organização dos Estados Americanos (OEA”. Assim, em 2006, o Congresso Nacional aprovou a 
lei que leva o seu nome, como dispositivo importante para conter a violência contra a mulher em território 
nacional.

131 A Lei Maria da Penha visa coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher.
132 Lei que define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
133 O serviço foi criando em 2005.
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Sergipe é a menor unidade da Federação, com 21.910,348 Km2. Possui apenas um 

Instituto  Médico  Legal  (IML) e  no  período de  1980,  até  o  advento  da  popularização  da 

internet, a imprensa escrita estava também sediada na capital. Isso favorecia a coleta de dados 

pelo Grupo Dialogay de Sergipe (GDS). Entretanto, alguns casos passaram incólumes pelo 

IML e pelo olhar atento dos repórteres policiais. Quando isso acontecia, Wellington Gomes 

Andrade  (fundador  do  Grupo Dialogay de  Sergipe,  em 14/03/1981),  sempre  procurava  a 

imprensa para denunciar o fato.

Outro fator importante para que se pudesse compor um quadro mais aproximativo em 

relação ao fenômeno foi à contribuição dada por funcionários do Instituto Médico Legal de 

Sergipe (IML). É graças à memória de alguns deles que tivemos a oportunidade de localizar 

casos  esquecidos  no  tempo  e  que  a  imprensa  não chegou a  noticiar.  Possivelmente,  esta 

pesquisa tenha conseguido cobrir quase 100% deste fenômeno em Sergipe.

Este é um fenômeno que parece ser recente, apesar da perseguição aos LGBT ser algo 

mais longínquo no tempo. Mudaram-se apenas os algozes, mas por trás está a reprovação 

social, que desencadeia em mortes, sendo praticada não mais pelo aparelho de Estado, com 

amparo da legislação religiosa (Santa Inquisição), mas por pessoas comuns, em geral jovens.

É um fenômeno que exige a reflexão do conjunto da população. Romper com o ódio 

aos LGBT é tarefa que requer o engajamento e a compreensão de todos os indivíduos nas 

diferentes esferas da sociedade, especialmente da escola e da Justiça. Da escola no sentido de 

que  é  necessário  incutir  nos  educandos  o  respeito  ao  outro,  independente  da  cor  ou  da 

orientação sexual. E, no caso da Justiça, para que a sociedade sentada no Tribunal do Júri 

entenda que não pode inverter a história e tornar a vítima em réu devido a sua orientação 

sexual, pois, agindo assim, estamos instigando e alimentado o preconceito e a discriminação 

(homofobia). Cabe também lembrar que os operadores do direito também têm um peso muito 

forte neste processo de inversão dos papeis (vítima-réu), especialmente quando se trata da 

atuação dos promotores, pois compete a eles observar a aplicação das leis, ao se apresentarem 

carregados de restrições em relação ao comportamento da vítima, tendem a desconstruir os 

caminhos  da justiça  e  alimentar  os  passos  da impunidade.  É uma representação que nem 

sempre  aparece  de  forma  aberta,  mas  as  posturas,  falas  tendem a  demonstrar  durante  os 

julgamentos a posição de “desconforto” e reprovação diante da orientação sexual da vítima. 

Aspecto que pode ser ilustrado com o relato da primeira vítima em terras sergipanas, ocorrida 

na década de 1980, ou seja, o caso de José Augusto Macedo Freitas (Zé de Bibi), que foi 

assassinado na noite de 14 de agosto de 1984. Episódio que marcou o imaginário dos pacatos 

moradores  de Simão Dias,  distante  100 km de Aracaju.  A vítima  foi  encontrada  despida 
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deitada  na cama com as  mãos  amarradas  para trás,  sem fala  e  com vômitos  de bolos de 

sangue. Os moradores estavam acostumados com o cotidiano de Zé de Bibi, que possuía uma 

pequena venda de bebidas (bodega), na Rua Monsenhor, hoje Rua de Dê, no domicílio onde 

residia. O fato de beber não constituía um problema, mas uma característica da figura que foi 

incorporada a  cena pública  como um sujeito  folclórico.  A sexualidade  de Zé de Bibi  era 

pública e, nesta condição não despertava maiores comentários. Isso se devia ao fato de ser 

oriunda de uma família com status na referida sociedade,  apesar da homossexualidade ser 

reprovada publicamente e servir de elemento sinalizador, como estigma (GOFFMAN, 1975).

Gráfico 6 -  Casos de  assassinatos de LGBT em Sergipe,  por Território, 
entre 1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo, 1994-2010.

Pode-se  adentrar  no  estudo  do  fenômeno  dos  assassinatos  de  LGBT  em  Sergipe 

localizando a existência de casos desta natureza nos Territórios Sergipanos. Assim, o Gráfico 

6 permite-nos observar que a Grande Aracaju concentra 64% dos episódios desta natureza; 

seguida da região Centro Sul Sergipano, com 13% e, as demais com índices abaixo de 10%. O 

fato de localizarmos o maior índice na área próxima a capital do Estado tem se verificado em 

relação aos casos de assassinatos perpetrados em nível  nacional,  quando se observava até 

pouco tempo uma maior  recorrência  nos  centros  urbanos,  quando se expandiu  às  regiões 

metropolitanas,  entretanto,  dados  recentes  apontam para  um processo  inverso,  ou  seja,  a 

interiorização134 do fenômeno da violência (WAISELFISZ, 2011a).

134 Segundo Julio Jacobo Waiselfisz, ao analisar a questão da evolução dos índices de assassinatos no Brasil nas 
ultimas décadas, chegou a seguinte conclusão sobre o avanço deste fenômeno para as áreas do interior do país,  
ou seja, “considerando conjuntamente as capitais e as RM, os assassinatos cresceram, num ritmo de 7,7% ao  
ano, entre 1980 e 1996. O crescimento das metrópoles foi bem mais intenso que o do interior dos estados, cuja  
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Outros  municípios  sergipanos  apresentam  apenas  um  caso  de  assassinato  de 

homossexuais, entre 1980 e 2010, ou seja, Carira,  Itabaiana, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga 

d’Ajuda, Malhador, Nossa Senhora da Glória, Pedra Mole, Poço Verde, Propriá, Rosário do 

Cacete, Siriri, Telha e Tobias Barreto. Nesta relação encontra-se a cidade de Itabaiana, que se 

constitui  como  uma  das  maiores  cidades  do  interior  sergipano  e  que  tem sua  economia 

baseada  no comércio  e  no  transporte  de  mercadorias,  com uma recorrência  de  violência, 

especialmente de casos de pistolagem, ou ainda as cidades  de fronteira:  Propriá  e Tobias 

Barreto, que também ficam no mesmo índice. Isso demonstra que os fatores que explicam a 

criminalidade em geral não estão presentes nos casos de vítimas LGBT.

A informação sobre os municípios sergipanos onde ocorrem os assassinatos de LGBT 

é importante para compreendermos a dinâmica destes episódios, especialmente na busca por 

motivos que justificam o agravamento e a persistência, apesar das intervenções efetuadas pela 

sociedade civil,  ou ainda, do alcance das políticas públicas (Brasil  Sem Homofobia),  em 

execução  desde  2007,  a  exemplo  do  Centro  de  Referência  em  Direitos  Humanos  e 

Prevenção e Combate à Homofobia em Sergipe (CCH/SSP/SE), ainda não lograram êxito 

para refrear estes casos.

Devemos compreender  que as ocorrências não se mantêm uniformes nos anos que 

compõem uma década, ao contrário, em relação aos anos de 1990, apenas 1995, 1998 e 1999 

concentram o maior  número  de  casos.  Apesar  da  concentração  de  50,53% dos  casos  em 

Aracaju ou 71,91% na região metropolitana (Aracaju, Barra dos Coqueiros, N. S. do Socorro, 

Laranjeiras,  São  Cristóvão  e  Itaporanga  D’Ajuda),  observa-se  que  o  fenômeno  é  mais 

constante  nos  municípios  maiores,  apesar  de  Itabaiana  ser  uma  exceção  (1,12%).  O que 

justifica esta cidade que é tida como uma das mais violentas de Sergipe, apresentar apenas um 

episódio de assassinato de homossexual? Este dado é importante, pois indica outra faceta do 

fenômeno dos assassinatos  de LGBT, ou seja,  a imprevisibilidade.  É um evento  que não 

demonstra regularidade de espaço ou temporal.

No panfleto:  “Gay vivo não dorme com inimigo”,  distribuído pelo  Grupo Gay da 

Bahia, desde a década de 1990, alerta para o fato dos homossexuais tomarem cuidado, com a 

evolução no período foi  de 4,9% ao ano. Nessa fase,  fica evidente que o motor da violência homicida se 
encontrava centrado nas grandes capitais e Regiões Metropolitanas do país. Entre 1996 e 2003, que poderíamos 
considerar como um período de transição, arrefece enormemente o ritmo de crescimento nas capitais e Regiões  
Metropolitanas. A taxa anual dessa área, que era de 7,7% ao ano no período anterior, cai para 2,6% ao ano, 
enquanto a do interior cresce a um ritmo mais elevado, subindo para 6,5% ao ano. Na última fase, que vai de  
2003 até 2008, capitais e Regiões Metropolitanas apresentam saldos negativos (-2,8% aa), enquanto o interior 
continua a crescer,  mas com um ritmo bem menor: 3% ao ano. Ainda assim, vemos que entre quedas nas 
capitais e Regiões Metropolitanas e aumentos no interior, a diferença de ritmos de crescimento entre ambas as 
áreas é ainda de 5,8% ao ano” (WAISELFISZ, 2011a, p. 49).
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finalidade  de  evitar  criar  condições  para  o  desfecho trágico  em caso  de  relações  sexuais 

fortuitas. Entre as dicas destaca-se o fato de que devem abrir mão do conforto do lar por um 

programa num motel, onde devem registrar-se com o parceiro. Isso poderia ter evitado que a 

residência da vítima aparecesse na estatística de Sergipe como o local de maior recorrência de 

episódios de assassinatos de LGBT, seguido de logradouros públicos (praças e ruas) - aqui 

entendido também aqueles casos em que a vítima agonizou dentro de seu veículo.

Gráfico 7 - Casos de assassinatos de LGBT em Sergipe, por local do crime, entre 1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

Os dados também nos indicam que a localização destes espaços estão inseridos num 

contexto de marginalização e, nesta condição, são “[...] espaços em que circulam indivíduos 

de diversas classes sociais e com diferentes objetivos. Essa é uma  das armadilhas a que estão 

expostos os homossexuais” (SPAGNOL, 2011, p. 133). Desta forma, os corpos encontrados 

em matagais, rodovias estaduais, rio (Sergipe e São Francisco) e BR 101, pode ser uma prova 

desta assertiva.  Neste último,  as vítimas são todas travestis.  Além disso, compreendem-se 

logradouros  públicos  como  ruas  e  praças.  Isso  nos  ajuda  na  identificação  dos  casos  que 

ocorreram no Parque da Sementeira e ruas135.

135 Os pontos de paquera mais comuns na década de 1990 em Aracaju eram a Praça Fausto Cardoso, em Frente  
ao Palácio do Governo e sede do Ministério Público, além dos Calçadões da Laranjeiras e João Pessoa, Rua 24 
Horas e, no fim da década, a Atalaia também assumiu uma relativa importância com encontros diurnos no 
“Banho Doce” e no fim da tarde na área, próximo ao atual kartódromo. Além disso, para aqueles que possuíam 
carros, poderiam flertar na Prainha do Amendoim, em frente ao Shopping Riomar, apesar dos riscos de assalto  
e extorsão ser constante. Podemos também observar que a existência de casas noturnas sempre teve problema 
de se sedimentarem na cidade, em parte pela resistência das pessoas em frequentarem guetos e por outro lado 
pela própria exigência do público que sempre busca novidade e nutre certo ar de efemeridade. Apesar disso,  
uma das boates mais criativas foi a Biosfera Mix, de Pêu (Pedro Andrade), que funcionou na Rua Estância, nº  
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Em relação aos assassinatos de LGBT em Sergipe,  o local do crime constitui  uma 

informação importante para se compreender como o ethos urbano foi se modificando ao longo 

de  trinta  anos,  especialmente  quando  se  observa  os  casos  que  ocorreram  em  Aracaju. 

Inicialmente, os matagais, as casas abandonadas, as margens do rio Sergipe, nas mares baixas, 

ou mais adiante as saídas fortuitas para a Rodovia José Sarney,  na Aruana e adjacências. 

Nota-se também que o item denominado de  outros se refere aos casos de assassinatos de 

homossexuais  que  aparecem com a  recorrência  de  apenas  um (1)  caso  para  os  seguintes 

locais: cinema, açude, mangue e clube social.

Um caso que serve para ilustrar este contexto é a morte de José Gomes da Silva, 45, 

auxiliar  de serviços gerais, natural de Cururipe (AL), residente no bairro Ponto Novo, em 

Aracaju, que ocorreu em 22 de dezembro de 1989, e, pela primeira vez a imprensa nomina a 

vítima pelo  termo travesti,  ao afirmar  na manchete  que:  “Travesti  é assassinado em um 

matagal” (Gazeta de Sergipe, 22/12/1989).

Ilustração 11 – Acusado de assassinar José Gomes da Silva
Fonte: Gazeta de Sergipe, 21/12/1989, p. 7.

39. Cabe também observar que a  Rua 24 Horas tornou-se ao longo do tempo um espaço de frequência de 
LGTB, com consequente desenvolvimento da presença de michês, ou garotos que passaram a flertar gays com 
a possibilidade de algum dinheiro “fácil”. O cabeleireiro e advogado Antônio Lisboa Neto, conheceu o seu 
algoz Márcio Pinto do Monte neste espaço e em seguida o conduziu a sua residência onde foi assassinado com  
14 golpes de faca de mesa, no dia 27 de julho de 1998.
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É um caso também que passa a apresentar um ingrediente novo quanto aos assassinos, 

à participação de menores, neste episódio o mesmo tinha 17 anos.

O  fato  ocorreu  em  um  matagal nas  imediações  da  Avenida  Simeão  Sobral,  em 

Aracaju. Segundo relatos dos agressores, a vítima prometeu uma quantia pela relação sexual e 

após o ato informou que não teria como pagar. Revoltados com a informação passaram a 

agredir o mesmo até deixá-lo sem vida.

A vítima abordou os acusados no Calçadão da Rua João Pessoa, centro de Aracaju, 

tradicional ponto de paquera homossexual nos anos 1980. Ao se deslocarem até o hotel, a 

vítima José Gomes considerou o preço elevado para o quarto e, resolveu aceitar o convite dos 

dois rapazes para irem até um matagal próximo. No referido local, o crime foi praticado a 

pauladas  e  facadas  e,  somente  no  dia  seguinte  o  corpo  foi  encontrado  por  populares.  A 

respeito do feito, o relatório policial corrobora para a demonstração da homofobia deslavada 

presente na Polícia nesta época, quando o Delegado em relatório afirma que:

Celibatário, 45 anos de idade e tendo sua vocação de “Gay”, José Gomes da 
Silva não escapou à regra, e teve sua vida ceifada de um modo violento e 
triste, eis que seu corpo, cheio de golpes de faca peixeira e pauladas surgiu,  
num terreno baldio, altas horas da madrugada, próximo da “Antártica”, nesta 
Capital,  no  dia  17  de  dezembro  do  ano passado [...]  nunca soube  que  a 
vítima fosse um pederasta, mesmo porque ele teve duas mulheres em sua 
vida e, de uma delas, teve um filho (Processo nº 199020506642, p. 42).

Nota-se que os inquéritos presididos pelo mesmo delegado que conduziu o de José 

Gomes da Silva, tinha uma preocupação muito forte em indicar e desqualificar a orientação 

sexual da vítima e, por conseguinte de amigos próximos, como uma espécie de justiça feita de 

forma antecipada no ambiente da delegacia de polícia.
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Gráfico 8 – Casos de assassinatos de LGBT em Sergipe, entre 1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

O  Gráfico 8 possibilita ilustra o desenvolvimento do fenômeno dos assassinatos de 

LGBT em Sergipe, nas décadas de 1980 a 2010, quando se registra uma média de 3,4 casos ao 

ano.

A década de 1990 apresenta como o período mais crítico, quando a curva alcançou os 

sete (7) casos e, nos anos 2000, a curva chegou a alcançar duas vezes o índice de seis (6)  

incidências. O movimento de descidas e subidas abruptas demonstra que é um fenômeno em 

formação  e  que  não  houve  estabilização,  por  isso  requer  a  construção  de  estratégias  de 

enfrentamento, tanto por parte da sociedade civil, quanto do Estado.

O fato da analise procurar desvendar um fenômeno inserido no contexto da sociedade 

nordestina, ainda fortemente marcada pela cultura machista, pode ser um indicativo para a 

compreensão da utilização recorrente de  arma branca (peixeira ou mesmo faca de mesa), 

como  instrumento  perfuro-cortante  utilizado  para  ceifar  a  vida  de  22  homossexuais.  O 

primeiro impulso é considerar que os crimes de honra devem ser executados com este tipo de 

arma,  mas  o  imaginário  não  é  o  mesmo  há  algum  tempo,  pois  os  homens  na  região 

metropolitana de Aracaju não cultivam o hábito de andarem com uma faca embainhada na 

cintura, como fui acostumado a conviver em minha infância no interior e, saber da ocorrência 

de  crimes  de  honra  no  início  das  noites  nas  bodegas,  nas  festas,  entre  outras  situações. 

Acreditamos que a melhor explicação para a recorrência do uso deste instrumento deva ser 

visto como uma ferramenta fácil de localizar e utilizar quando se encontra no interior da casa 

da vítima.
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Gráfico 9 - Casos de assassinatos de LGBT em Sergipe, por tipo de arma utilizado no crime, entre 
1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

Nota-se,  ainda,  a  recorrência  de  outros  instrumentos  na  mesma categoria  da  faca, 

como  o  facão,  o  estilete  e  a  navalha  e  que  mantêm  a  mesma  dinâmica  identificada  na 

categoria  anterior.  O  uso  deste  instrumento  produz  uma  cena  dramática,  em  geral  com 

manchas de sangue pelo piso, paredes, móveis, numa espécie de relato do episódio trágico. 

Fato que pode ser ilustrado com um caso que ocorreu no início da madrugada do dia 18 de 

agosto de 1989, a cidade de Lagarto, distante 75 km de Aracaju, no agreste sergipano, quando 

o auxiliar de enfermagem Edson Santos Leal, 26, em sua residência com oito (8) golpes de 

faca  de  mesa.  O  crime  ocorreu  na  residência  da  vítima  localizada  na  Travessa  Floriano 

Peixoto, nº 65, centro de Lagarto (SE). O corpo foi encontrado na cozinha lavado em sangue. 

A respeito da cena do crime o perito criminal em seu relatório assevera que:

Face ao que foi encontrado no local, levantamos a hipótese de que vítima e 
agressor  se  conheciam,  estando ambos  no interior  da residência,  tendo o 
agressor  penetrado  na  mesma  com  a  permissão  da  vítima,  (não  havia 
nenhum vestígio de arrombamento), quando por motivos e em circunstâncias 
que não pode-se precisar, por falta de vestígios, o agressor de posse da faca 
[...] passou a investir contra a mesma ainda na sala de estar, onde o primeiro 
esboço de defesa foi a tentativa de fuga através da porta de acesso principal 
deixando próximo dali  suas  sandálias,  sendo atingido pelas  costas  tentou 
segurar  a  faca  não  conseguindo,  dirigiu-se  para  a  janela  [...]  através  do 
corredor  na  tentativa  de  fuga  de  seu  agressor,  quando  ao  alcançá-lo  foi 
atingido vezes consecutivas sem esboçar defesa face sua debilidade física em 
consequência  das  lesões  já  sofridas,  tombando  ao  solo,  levando  consigo 
vasos ornamentais, enquanto o seu agressor usando o mesmo meio de acesso 
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e deixando a “faca” sobre o piso da sala evadiu-se do local  (Processo nº 
199355010160, p. 79).

As provas acostadas ao Processo são pertinentes quanto à sustentação do Ministério 

Público,  mas  o acusado foi  absolvido pelo  júri  popular  em 06 de novembro de 1998.  O 

episódio guardam alguns detalhes não esclarecidos. Primeiro, porque este era gay e amigo 

íntimo  da vítima,  ou  ainda  por  ironia  do  destino,  na  noite  do crime,  presenciei  a  última 

conversa pública deles, quando a vítima chegou à porta da sala do 2º no do ensino médio, 

onde o professor lecionava língua portuguesa. A conversa foi rápida e limitou-se a informar a 

vítima sua ida à frente. No dia seguinte, Gerson Fotografo esteve na residência do meu pai no 

povoado Colônia Treze e nos informou sobre o acontecimento.  O sentimento geral foi de 

perplexidade.  Segundo, o suposto agressor também já faleceu e,  nesta  condição nos resta 

apenas às informações presentes no Processo Judicial. Pelos dados ali contidos, pode-se supor 

em tese que a sociedade reunida no Tribunal do Júri considerou o histórico de serviços e laço 

afetivo com o mesmo a ponto de absorvê-lo, como uma espécie de perdão público. Isso seria 

possível  porque  ele  era  o  responsável  pelo  coral  da  Igreja  Matriz  de  Nossa  Senhora  da 

Piedade, além de residir no apartamento da Paróquia, bem como professor da rede de ensino 

estadual e do Colégio Cenecista Laudelino Freire.

Outro tipo de arma utilizado para assassinar homossexuais,  com vinte e cinco (25) 

recorrências são as armas de fogo (revólver). O uso de projeteis balísticos demonstra como os 

crimes deste segmento da sociedade também se inserem no contexto crescente da dinâmica 

dos assassinatos em geral. Pode-se usar como ilustração para este tipo de arma a morte do 

funcionário do INSS Gumercindo de Souza, 47, que foi alvejado com dois tiros de revólver 

a queima roupa, por um menor no interior de sua residência, localizada no Conjunto Orlando 

Dantas, em Aracaju, no dia 20 de outubro de 1997.

De acordo com moradores da rua onde a vítima residia, ele se encontrava com um 

jovem assistindo filme pornô, quando “Ceguinho” chegou ao local acompanhado por outro 

parceiro. Após entrarem na residência, um dos envolvidos no crime foi até um bar e comprou 

caldinhos e cervejas. Minutos depois, Gumercindo de Souza foi até o bar trocar R$ 50. Como 

a proprietária Acácia não tinha como trocar o dinheiro, ele pediu R$ 5 emprestados.

Ao retornar à residência, foi iniciada uma acirrada discussão, entre os visitantes e a 

vítima. Aos gritos, implorava por socorro, de acordo com uma das vizinhas que preferiu não 

se identificar, por temer represálias por parte dos criminosos, pelo barulho que era feito na 
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casa do servidor, parecia ter ocorrido antes dos tiros uma luta corporal entre Gumercindo e os 

jovens.

Segundo um estudante, ao tentar fugir de casa, Gumercindo foi alvejado com um tiro 

no tórax. Apesar de gravemente ferido, ele ainda reuniu forças para ir até o gradeado que 

separa o jardim da porta de entrada da casa, onde tentou inutilmente abrir o portão, enquanto 

continuava a solicitar socorro dos vizinhos (VIZINHOS..., 1997, p. 16).

Nota-se, também, a presença de casos isolados de vítimas de morte por perfuração 

com chave de fenda, espancamento, afogamento, carbonizado e esquartejado136. O caso mais 

dramático  é  do  anestesiologista  José  Airton  Almeida  Marcolino,  47,  foi  sequestrado, 

estrangulado e o corpo carbonizado. O esqueleto carbonizado fora encontrado num matagal 

nas proximidades da Rodovia José Sarney, no Mosqueiro, no dia 12 de agosto de 2000.

Ilustração 12 – Local de desova do corpo de José Airton Marcolino
Fonte: SOUZA, 2000, p. B-5.

A Polícia identificou como sendo os assassinos Emerson Carlos Carvalho da Silva, 22, 

ex-presidiário, Rivaldo Matias Filho, 24, desempregado e Breno Lombard dos Anjos Santana, 

18. O crime foi caracterizado como latrocínio. A respeito dos fatos, a defesa dos réus recorreu 

ao Egrégio Tribunal de Justiça e, o Desembargador José Alves Neto, resumiu os fatos no 

Acordão n. 20023975, da seguinte forma:

136 Um dos casos mais dramático diz respeito ao esquartejamento de Gilberto Nogueira Nascimento, 52, solteiro, 
natural de Souza (PB), advogado do Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), foi encontrado 
na madrugada de 08 de junho de 2005, enterrado num manguezal no Povoado Aratu, no município de Nossa 
Senhora do Socorro, nas proximidades do Conjunto Fernando Collor. O Procurador estava desaparecido desde 
o dia 27 de maio de 2005. A polícia indiciou nove pessoas, das quais 07 foram condenadas pelo crime, entre os  
quais quatro irmãos, que matou a vitima a pauladas e depois esquartejaram e queimaram o corpo, com o 
objetivo de dificultar a identificação. Em seguida, pegaram o carro da vítima e foram até o seu apartamento  
onde procuraram objetos de valor. De posse do cartão do banco passaram a fazer saques diários, o que facilitou 
a polícia aprender um casal e em seguida desvendar o caso. O mentor do latrocínio foi José Wilker Moreira, 
22, namorado do procurador (CORPO..., 2012).
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BRENO  LOMBARDI  DOS  ANJOS  SANTANA,  ÉMERSON  CARLOS 
CARVALHO  DA  SILVA,  ALEXANDRE  CARVALHO  DA  SILVA  e 
ALAN RICARDO DE MOURA CARDOSO, devidamente qualificados nos 
autos, foram denunciados como incursos nas sanções do art. 157, § 3º, do 
Código Penal c/c o art. 29 do mesmo diploma legal, com a agravante do art.  
61, I, em relação ao segundo denunciado, e a do art. 62, I, para o primeiro,  
pelo fato de terem sequestrado e matado o médico anestesiologista JOSÉ 
AIRTON DE ALMEIDA MARCOLINO com o intuito de obter  dinheiro 
através de saques em caixas eletrônicos da conta da vítima. De acordo com a 
denúncia,  no dia 12 de agosto do ano p.  pretérito o primeiro denunciado 
BRENO  LOMBARDI  DOS  ANJOS  SANTANA  convidou  o  segundo  e 
terceiro denunciados (ÉMERSON e ALEXANDRE) para  participarem do 
crime, sendo que o quarto denunciado (ALAN RICARDO) fora convidado 
por ÉMERSON. Para realizar tal intento o primeiro denunciado telefonou 
para  a  vítima,  com  quem  mantinha  um  relacionamento  amoroso 
homossexual e marcou um encontro no Terminal de ônibus da Atalaia e, na 
noite do dia 12 de agosto de 2000, encontrou-se com a vítima no Posto de 
Gasolina,  ao lado do referido Terminal,  dirigindo-se, inicialmente,  para o 
"MORANGO’S BAR" e de lá para o Bar do Nélson, na orla da Atalaia, onde 
ingeriram  bebidas  alcoólicas.  Prossegue:  "(...)  ao  saírem  do  Bar  do 
NÉLSON,  ainda  na  Atalaia,  perto  do  Bar  Capitão  Cook,  o  denunciado 
ÉMERSO pediu que o médico parasse o veículo, pois queria urinar e, uma 
vez atendida o pedido, o denunciado ALAN aplicou na vítima uma ‘gravata’, 
passando ALAN e BRENO a espancá-la, tendo os denunciados imobilizado 
suas mãos e amordaçado sua boca com fita crepe, obtendo da vítima a sua 
senha bancária". Logo após, os denunciados levaram a vítima amordaçada e 
amarrada para um local próximo à Rodovia José Sarney, jogaram-na dentro 
de uma poça d’água, espancando-a, deixando-a inerte,  pois amarraram os 
seus  pés.  Continua:  Após  deixarem  a  vítima  desfalecida,  subtraíram  da 
mesma o relógio, aliança, celular, carteira de dinheiro e documentos e o seu 
veículo Vectra branco, dirigindo-se à casa do denunciado EMERSON, onde 
ficou para pegar umas roupas especialmente para ALAN, para trocar com as 
que sujaram de sangue durante o fato, indo os outros três denunciados ao 
Posto  de  gasolina,  em  frente  ao  SHOPPING  JARDINS,  para  comprar 
gasolina em bolsas e vasilhames plásticos. Consta ainda que após estes fatos 
os quatro denunciados dirigiram-se à Agência do BANESE da Av. Francisco 
Porto, onde efetuaram saques de mais de mil reais da conta da vítima. Em 
seguida, retornaram ao local onde tinham deixado a vítima e, sem saber se a 
mesma já estava morta, jogaram gasolina sobre o seu corpo e atearam fogo. 
Após, dirigiram-se à cidade de Estância (SE) e no caminho jogaram fora as 
roupas sujas de sangue e documentos da vítima. Fizeram um saque de R$ 
90,00  no  BANESE  daquela  cidade,  partilharam  o  dinheiro  e  foram  se 
refestelar [...] (PROCESSO n. 2001303091).

Os fatos narrados no Acordão dão uma dimensão da perversidade cometida contra o 

anestesiologista. Possivelmente a vítima teve o corpo carbonizado ainda vivo. E, diante dos 

relatos impetrados nos autos demonstra  o grau de frieza dos réus e o motivo fútil  que os 

impeliram a cometer tamanha barbaridade.
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Outro item importante para a composição deste estudo é a identificação dos veículos 

de comunicação que noticiaram casos de assassinatos de homossexuais em Sergipe. Isso pode 

ser visualizado através do Gráfico 10.

Gráfico 10 – Veículos de comunicação e outros meios que registraram e divulgaram 
os casos de assassinatos de LGBT em Sergipe, entre 1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

A informação relativa à categoria “Outros” se refere àqueles meios de comunicação 

e/ou  outras  formas  de  divulgação  da  informação.  Entre  eles  destacam-se:  a  TV Atalaia, 

parentes  da  vítima,  site  Mix  Brasil,  Processo  na  Justiça,  Jornal  de  Aracaju  e  Diário  de 

Aracaju. É difícil mensurar as razões que levam um veículo a aparecer com recorrência deste 

tipo de informação. Poderíamos afirmar que ele explora de forma sensacionalista o que não 

seria inverídico em quase todos, ou ainda, que este tipo de matéria faz parte da política do 

veículo de comunicação, que mantém uma página voltada para os casos policiais. Entretanto, 

outro aspecto que também se soma a este debate é o fato de que o Jornal da Manhã mudou de 

nome em 2001 e passou a chamar-se Correio de Sergipe. Nota-se também que alguns dos 

periódicos foram extintos a exemplo do Diário de Aracaju.

As  explicações  acima  não  justificam  o  fato  de  que  muitos  casos  passaram 

despercebidos da mídia e, em geral, tomei conhecimento dos mesmos através de conversas 

com serventuários da Justiça de Sergipe, nos balcões de atendimento dos Cartórios criminais, 

ou ainda, por meio da internet e parentes das vítimas.

Cabe ressaltar a dificuldade do movimento LGBT sergipano em registrar, acompanhar 

e debater este fenômeno. Dificuldade que remonta a pouca aproximação com o fenômeno 
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através da coleta direta de dados junto às autoridades policiais, Instituto Médico Legal, ou 

ainda Varas do Poder Judiciário. Isso iria oferecer aos militantes outra visão acerca destes 

eventos. Isso pode ser comprovado pela inexistência de qualquer mobilização nos dias de 

realização de júri popular,  ou mesmo na reivindicação quando ocorre absolvição.  Pode-se 

considerar que em alguns episódios por iniciativa da imprensa local ocorre a divulgação da 

reprovação,  acompanhada  de  reivindicação  pela  apuração  e  cobrança  por  punição  dos 

culpados. Esta apatia custa muito caro à comunidade LGBT e impede de ampliar o debate 

contra o preconceito e a discriminação que ainda aflora e cresce nas redações de jornais e nos 

Tribunais do Júri.

No episódio  da  morte  da  travesti  Benny Fontes (Benilton  da  Silva  Fontes)137,  na 

cidade  de  Tobias  Barreto,  uma  liderança  do  Movimento  LGBT Sergipano,  arvorou-se  a 

noticiar a morte e cobrar punição para os culpados. A matéria tomou os sites da internet e os 

jornais  locais  (MARTINS,  2011).  Passado  algum  tempo  e  com  as  devidas  apurações  e 

ponderações,  descobriu-se  que  a  mesma  morreu  de  forma  acidental  em um  rio  e  que  a 

informação  sobre  escoriações  e  violência  que  havia  sido  vítima  decorria  de  um episódio 

ocorrido algum tempo antes, ou seja, duas histórias foram mescladas para formar um episódio 

dramático de assassinato de LGBT, quando na realidade não tinha nada de real. Assim, o 

Promotor de Justiça, ao observar a inexistência de indícios de crime, emendou manifestação 

em juízo justificando o arquivamento do Processo n. 200885090005138.

137 Benny Fontes (Benilton da Silva Fontes), 26, professora no município de Tobias Barreto (SE), foi encontrada  
sem vida num rio Jabeberi, no dia 15 de janeiro de 2007. O fato foi apurado pela Justiça através do Processo nº  
200885090005. Assim, no dia 01 de abril de 2008, os Promotores de Justiça Raimundo Bispo Filho e Carlos 
Cezar Souza Soares manifestaram-se pelo arquivamento do Processo, ao afirmarem que: “[...] Concluindo seu 
relatório pela morte acidental por afogamento, dado o caráter atípico da conduta, a autoridade policial remeteu 
os autos à Escrivania do 2º Ofício, sendo dado vista ao Ministério Público [...]  Compulsando-se os autos, a 
toda evidência percebe-se inexistir tipicidade na conduta investigada por falta de justa causa. Com efeito, o 
mero fato de a vítima se achar inicialmente acompanhada por amigos ou possível amante nas imediações do 
local onde o corpo fora encontrado, não recebe sanção penal, salvo quando existem razoáveis indícios de que 
estas pessoas tenham contribuindo de alguma forma pelo desfecho morte.  Não se verifica,  outrossim, essa 
última hipótese no caso em tela, pelo conjunto probatório existente. Urge salientar que os relatos apontam que 
a vítima passara horas ingerindo bebidas com alto teor alcoólico, conduta que, como é consabido, é causa  
frequente de afogamentos acidentais. A prova pericial indicou como causa do óbito o afogamento, ocasionado 
por ação de meio líquido, conforme fls.13, nada indicando o exame necroscópico que a vítima tenha sido alvo  
de qualquer violência ou sofrimento físico provocado por terceiros que resultasse no seu afogamento. Destarte, 
diante da reconhecida inexistência de prova no sentido de que fora a vítima auxiliada ou induzida por terceiros  
em  seu  lamentável  passamento,  senão  que  houve  morte  acidente  por  afogamento,  resta  configurada  a 
atipicidade da conduta em exame, restando inviável a instauração da ação penal respectiva.  Ante o exposto, 
ausente a tipicidade e impossível a propositura da ação penal, forte nos artigos 28, 41 e 43, I, todos do CPP,  
requer o Ministério Público por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais, seja determinado o  
ARQUIVAMENTO do presente Inquérito”.

138 Trata  o  presente  caderno  investigatório  da  apuração  dos  fatos  envolvendo  a  morte  por  afogamento  de 
BENILTON DA SILVA FONTES, encontrado sem vida no dia 15 de janeiro do ano de 2007, no leito do Rio 
Jabeberi, em um local denominado também como Rio das Pedras, situado próximo à pousada trindade, neste 
Município e Comarca.  A comunicação  da ocorrência  foi  levada  a efeito  pelo genitor  da vítima,  o senhor 
Beneval Menezes Fontes,  após tomar conhecimento que o seu filho não tinha retornado de um banho no 
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Uma das dificuldades para compor um quadro mais geral das vítimas é ter acesso a 

dados específicos, a exemplo do nível de escolaridade, como se pode visualizar no Gráfico 8, 

quando o número de inexistência de informação chega a quase 90% em relação a este item. 

Isso decorre da falta de cuidado por parte do presidente do inquérito em responder a todas as 

perguntas, apesar do formulário apenas perguntar se o indivíduo sabe ou não ler.

5.2 – Dos Processos na Justiça

Nem sempre  a  Polícia  sergipana  conseguiu identificar  a  autoria  dos  crimes  contra 

LGBT em Sergipe,  entre  1980  e  2010.  Neste  período,  a  Justiça  instaurou  63  processos. 

Quantitativo que representa 64% dos casos desta natureza elucidados, contra 36% daqueles 

que mantêm insolúveis e serão esquecidos,  nas delegacias  ou adormeceram nas caixas  do 

Arquivo do Judiciário de Sergipe.

O fato  de serem classificados  como insolúveis  não  se deve  apenas  ao descaso da 

polícia, ou ainda pelo estilo de vida que a vítima levava e terminou por levá-la à morte, mas 

João Silvério Trevisan afirma que existe ainda algo maior, ou seja, “[...] a solução de tais 

casos é a aparente ‘inexistência  de motivos’  para os crimes que,  aliás,  são cometidos  em 

circunstâncias  espantosamente  semelhantes  [...]”  e,  para  ele,  as  causas  primárias  não  se 

configuram de imediato, como, por exemplo, o latrocínio, ao contrário, observa-se que muitas 

vezes objetos de valor são deixados intocáveis. Então, qual seria a motivação maior para estes 

crimes? A resposta que João Silvério Trevisan chega é que: “[...] outro elemento comum em 

quase  todos  é  o  grau  de  violência,  tão  exagerada  que  chega  a  parecer  gratuita  [...]” 

(TREVISAN, 2000, p. 400). Mas a Justiça não consegue perceber isso, ao contrário, os casos 

manancial hídrico supracitado, onde fora encontrado o corpo sem vida do de cujus. Foi feito levantamento no 
local dos fatos pelos Srs. Peritos Criminalistas, com exame cadavérico nas fls.11 ut 13 dos autos, concluindo 
que a causa mortis foi afogamento por ação de meio líquido. Procedeu-se a oitiva de familiares e amigos da 
vítima,  o  que foi  efetivado nas  fl.  04 ut  08 dos autos.  Concluindo seu relatório pela morte acidental  por 
afogamento, dado o caráter atípico da conduta, a autoridade policial remeteu os autos à Escrivania do 2º Ofício, 
sendo dado vista ao Ministério Público. É o breve relatório. DISCUSSÃO - Compulsando-se os autos, a toda 
evidência percebe-se inexistir tipicidade na conduta investigada por falta de justa causa. Com efeito, o mero 
fato de a vítima se achar inicialmente acompanhada por amigos ou possível amante nas imediações do local 
onde o corpo fora encontrado, não recebe sanção penal, salvo quando existem razoáveis indícios de que estas 
pessoas tenham contribuindo de alguma forma pelo desfecho morte.  Não se verifica, outrossim, essa última 
hipótese no caso em tela, pelo conjunto probatório existente.  Urge salientar que os relatos apontam que a 
vítima passara  horas  ingerindo  bebidas  com alto  teor  alcoólico,  conduta  que,  como é  consabido,  é  causa 
frequente de afogamentos acidentais. A prova pericial indicou como causa do óbito o afogamento, ocasionado 
por ação de meio líquido, conforme fls.13, nada indicando o exame necroscópico que a vítima tenha sido alvo  
de qualquer violência ou sofrimento físico provocado por terceiros que resultasse no seu afogamento. Destarte, 
diante da reconhecida inexistência de prova no sentido de que fora a vítima auxiliada ou induzida por terceiros  
em  seu  lamentável  passamento,  senão  que  houve  morte  acidente  por  afogamento,  resta  configurada  a 
atipicidade da conduta em exame, restando inviável a instauração da ação penal respectiva.  Ante o exposto, 
ausente a tipicidade e impossível a propositura da ação penal, forte nos artigos 28, 41 e 43, I, todos do CPP,  
requer o Ministério Público por seu agente signatário, no uso de suas atribuições legais, seja determinado o  
ARQUIVAMENTO do presente Inquérito (Processo n. 200885090005).
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são  tratados  individualmente,  sem nexos,  como  prescreve  a  lei,  mas  no  fim  os  mesmos 

mantêm laços de proximidade – a sexualidade da vítima e a circunstância de relação com o 

agressor. Completamos o pensamento de João Silvério Trevisan, com a premissa de que são 

crimes de mesma natureza, mas de circunstâncias diferentes. Crimes em que a sexualidade da 

vítima é fator determinante para o seu desfecho.

Assim, muitos dos casos que ficam insolúveis devem-se às condições ofertadas pela 

própria vítima, como por exemplo, ao levar desconhecidos para o interior do domicílio na 

calada da noite com o intuito  de se proteger do olhar dos vizinhos,  ou se arriscar em ter 

relações  sexuais  em locais  ermos,  como estratégia  de apaziguar  os  desejos  e  em seguida 

retornar a sua rotina como se nada tivesse acontecido.  O resultado é a possibilidade de o 

agressor sair sem deixar qualquer vestígio que possa levar a autoria do crime.

O Gráfico 11 demonstra um índice elevado de elucidação dos assassinatos de LGBT 

em Sergipe, com 64%, enquanto a taxa de elucidação para o mesmo tipo de crime em nível 

nacional não ultrapassa a percentagem de 20%. Segundo Luiz Mott (2012), o problema reside 

na falta de investigações mais sérias nos demais estados da Federação.

Gráfico 11 – Número de casos de  assassinatos de LGBT em Sergipe, com 
identificação de autoria do crime.

Fonte: Pesquisa de Campo.
O fato de a Polícia identificar a autoria do crime nem sempre será confirmado pela 

Justiça. O Gráfico 11 é um exemplo desta situação, quando a Justiça aponta como casos não 

elucidados  apenas  24%, ou seja,  reconhece-se a  autoria,  mas  ao mesmo tempo  permitem 

reclassificar os acusados, com isso, os episódios envolvendo menores de 18 anos passam a 

figurar como  Ato Infracional e para os casos em que os réus são falecidos, ou o crime já 

prescreveu, retira-se do rol daqueles que irão à apreciação da Justiça.
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A tarefa inicial da Justiça é classificar o crime segundo o Código Penal. Assim, uma 

parte aparece como vítimas de latrocínio (artigo 157), que trata dos casos de roubo seguidos 

de morte, ou artigo 121, referente ao homicídio.

Na acepção de Carrara e Vianna (2003), podem-se classificar estes crimes da seguinte 

forma: 1) “crimes de lucro” - latrocínio; 2) “crimes interativos” - conflitos; e, 3) “execução”. 

É uma forma pertinente para se pensar este fenômeno, especialmente quando se busca tomar 

como  referência  dos  dispositivos  legais  que  qualificam  os  atos  violentos.  Neste  caso,  a 

proposta de classificação é pertinente e muito útil.

Gráfico 12 – Sentença na Justiça sergipana, 1980 a 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

O  mais  grave  desta  situação  é  que  em  apenas  39%  dos  casos  os  réus  foram 

condenados, a sua imensa maioria não são sinalizados em relação à Justiça. Isso cria uma 

sensação de impunidade e descaso diante de crimes tão cruéis. De igual modo, a sentença 

varia muito, pois depende da classificação do crime, se o mesmo é latrocínio ou homicídio, 

enfim, apenas 46% dos assassinos receberam penas que variam de 20 a 25 anos, enquanto 

27% ficaram entre 12 e 18 anos. Atualmente, um caso de latrocínio que será julgado de forma 

técnica pelo Magistrado levando em consideração a Cota Promotorial e a ponderação sobre a 

argumentação  da  defesa  tem uma chance  maior  de  ser  condenado  com uma pena maior, 

enquanto os casos que vão a julgamento no âmbito do Tribunal do Júri e, caso os mesmos 

tenham ultrapassado  o  limite  dos  dez  anos,  dificilmente  os  mesmos  serão  condenados  e 

quando  o  são  as  penas  tendem  a  ser  menores,  tendo  em vista  a  prescrição  de  algumas 

qualificadoras. Além disso, os julgamentos que ocorreram nas décadas de 1980 e 1990, o grau 
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de  reprovação  social  era  muito  maior  e  nesta  condição  é  possível  aludirmos  de  forma 

tangencial  aos  casos  envolvendo  mulheres  vítimas  de  assassinatos,  como  reporta  Mariza 

Corrêa (1983) ou mesmo Carrara e Vianna (2003,  p.  367),  quando observam que “[...]  a 

desqualificação  moral  da vítima e o recurso a  certos  valores  relativos  à  honra masculina 

implicariam em larga medida na absolvição dos réus [...]”. Como bem observou os autores em 

relação à Justiça do Rio de Janeiro, os operadores da lei em Sergipe não agem de outra forma, 

ao contrário, dependendo da classe social da vítima, o discurso muda.

Gráfico 13 – Sentença na Justiça sergipana

Fonte: Pesquisa de Campo.

A maior parte dos processos está localizada na 5ª (18%) e 8ª (22%) Vara Criminal de 

Aracaju  e,  no caso  do interior,  na  Comarca  de Lagarto,  com 12%.  O fato  de  uma Vara 

Criminal lidar há certo tempo com o fenômeno não significa que ela seja mais sensível ao 

tema. Ao contrário, observamos que tudo depende do membro do Ministério Público e mais 

ainda do acompanhamento minucioso de familiares e amigos e, mesmo com este cuidado, 

ainda  pode ser  que  a  promotoria  não  produza  uma  peça  condizente  para  desconstruir  os 

estereótipos e estigmas que sempre tomam estes casos, especialmente nas falas e posições 

assumidas  pela  defesa  do  réu,  que  procura  a  todo  custo  demonstrar  o  quanto  a  vítima 

contribuiu para o fim trágico.

Gráfico 14 – Vara Criminal com processos de LGBT em Sergipe
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Fonte: Pesquisa de Campo.

O  Gráfico 14 constitui  um espelho das Varas Criminais  em Sergipe que possuem 

apenas um processo de caso envolvendo assassinato de LGBT em Sergipe, em 2010. Neste 

item pode-se retomar o pensamento de Carrara e Vianna (2003), quando asseveram sobre 

muitos casos ocorrerem depois de um contexto de extorção, mas outros decorrem de episódios 

fatídicos,  ou  seja,  a  vitima  em nada  esparava  que  ocorresse  algum tipo  de  violência  no 

encontro sexual.

Os dados sobre os  processos  na Justiça  permitem obter  uma visão  panorâmica  da 

atuação do Minsitério Público, dos Cartórios e Tibunal do Júri, como resposta da sociedade a 

este tipo de violência. Os dados indicam que a resposta é muito tênue e circunstancial, ou seja, 

tendem a responder positivamente quando há algum tipo de clamor popular ou a vítima era 

alguém de maior projeção no tecido social139, caso contrário, como se observa em relação às 

travestis, o silêncio e a impunidade constituem uma regra, pois, dos 19 casos referentes a este 

segmento, apenas um foi condenado. Entretanto, a Justiça tende a operar com resolutividade 

se pelos menos três momentos anteriores ao Júri Popular for desenvolvido com o cuidado 

necessário. Primeiro, a perícia criminal precisa ser técnica e apresentar um relatório o mais 

minuncioso  possível  a  ponto  de servir  de  elemento  chave para  a  reconstrução  da cena  e 

circunstância do crime. Segundo, laudo cadavérico é outra peça que precisa ser desenvolvida 

de forma a apresentar  com precisão  a  causa mortis,  com exames  precisos  e  relatos  mais 

consistentes,  sem deixar  margens  para  duplas  interpretações.  Terceiro,  inquérito  policial, 

focado principalmente em questões pertinentes,  com desenvolvimento de teses e hipóteses 

139 O conceito de tecido social foi desenvolvido por Norbert Elias.
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que primem pela busca dos fatos e menos na sexualidade da vítima e envolvidos. Além do 

cuidado no preenchimento de todos os campos relativos ao réu e a vítima.

Gráfico 15 – Vara Criminal com único processo de LGBT em Sergipe, em 2010.

Fonte: Pesquisa de Campo.

Soma-se ao cenário da Justiça a estratégia da defesa do réu. A tática é demonstrar que 

a orientação sexual da vítima foi decisiva para o fim trágico. Apontando a sexualidade como 

um  aspecto  de  fraqueza  sexual  ou  moral,  como  assevera  Carrara  e  Vianna  (2003),  os 

jurados tendem a visualizar  o comportamento  do agressor  como uma espécie  de legítima 

defesa da honra, execrando o encontro ao campo da criminalidade e da devasidão, que tem 

como consequência a morte.

Este  tipo  de  estratégia  funcionou  relativamente  bem  nos  anos  de  1980  e  1990, 

entretanto,  nos  últimos  anos  tende  a  ser  viável  nos  primeiros  julgamentos,  entretanto,  o 

Ministério Público tem recorrido das sentenças e conseguido realizar novos julgamentos com 

a conquista da condenação dos réus. Isso demonstra que já existe uma espécie de filtro que 

começa a depurar os velhos estereótipos  presentes no judiciário,  especialmente através da 

entrada de novos promotores e juízes.

5.3 - Da vítima

5.3.1 - Orientação sexual
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O segmento LGBT é uma categoria de análise comporta por gays, lésbicas, travestis e 

transexuais140. Categorias que são constitutivas da orientação sexual, que, por sua vez, não 

decorrem do fato de que o indivíduo tem a autonomia para definir o tipo de sexualidade que 

irá desempenhar durante a vida, mas de administrá-la. Devemos compreender a orientação 

como algo intrínseco à identidade do indivíduo, que é resultado de um somatório, onde sua 

origem  ou  princípios  fundadores  não  são  importantes,  pois  os  seres  humanos  podem 

apresentar variações na sua forma de se relacionar afetiva e sexualmente e isso não significa 

que a pessoa seja doente141.

A orientação sexual é um item singular na identidade do indivíduo, mas, devido ao 

preconceito,  ela  pode ser um peso e o mesmo pode construir  estratégias  para sublimar  a 

reprovação social,  como a procura de parceiros sexuais nas caladas da noite,  ou morando 

distante de parentes e amigos, onde acredita que pode levar desconhecidos para casa ou no 

interior  de  seu  veículo  para  apaziguar  os  desejos  mais  secretos.  Em  muitos  casos  de 

assassinatos de homossexuais encontram-se estes ingredientes.

Entre as categorias LGBT, é natural que se pense que as travestis seriam aquelas que 

apareceriam nas estatísticas de violência com o maior número de casos, em decorrência de 

muitas atuarem como profissionais do sexo e assim estariam mais expostas à violência nas 

ruas, onde estão sujeitas a agressões, como corriqueiramente o são, mas em Sergipe os gays 

encabeçam a lista da lista de assassinatos com 63 casos, contra 17 das travestis, 7 de lésbicas e 

3 de bissexuais. Isso nos impõe algumas hipóteses que nos permitam compreender a dinâmica 

da violência que recai sobre cada uma destas categorias.

Gráfico  16 –  Casos  de  assassinatos de  LGBT em Sergipe,  por  orientação 
sexual, entre 1980 e 2010

140 O movimento LGBT brasileiro duplica a letra “T”,  para incluir também as transgêneros,  entretanto,  esta 
subcategoria constitui uma questão de gênero e não de orientação sexual.

141 O médico Dráuzio Varella (2011) ao abordar a questão da violência contra homossexuais procura demonstrar 
a falta de fundamento na argumentação que se sustenta na valorização da heterossexualidade.
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Fonte: Pesquisa de Campo.

Deve-se reconhecer que as  travestis, apesar da exposição à violência que em geral 

ocorre nas calçadas e ruas, tende a levá-las a construir estratégias de sobrevivência, a exemplo 

da linguagem, que procura aludir a situações e/ou presença de pessoas indesejáveis, como 

policiais, com termos de origem africana, ou ainda, no fato de que elas ficam atentas para o 

comportamento do cliente, no momento em que se processa a abordagem e a negociação para 

o programa. Estes pequenos detalhes podem fazer a diferença entre a vida e a morte.

E, em relação às  lésbicas, pode-se correr o risco de apontar que estes episódios de 

assassinatos não estariam ligados à condição sexual das vítimas, mas é justamente aqui que 

encontramos a materialização da homofobia, que impede que as mesmas possam namorar em 

suas casas e se arrisquem em espaços ermos, a exemplo de Josefa Rodrigues dos Santos, 50, 

ex-bancária, que residia em Lagarto e foi alvejada a tiros no interior do veiculo nas margens 

da Rodovia Lourival Baptista (SE 270) próximo à cidade de Simão Dias, quando namorava a 

companheira, por ter sido confundida por assaltantes de carro que pensaram que se tratava de 

um rapaz. Os três acusados foram condenados a 25 anos de prisão cada.

Outro aspecto a  ser considerado neste  debate  é  o fato de que nem sempre  é  fácil 

classificar  as  pessoas  nas  categorias  LGBT,  ainda  mais  quando  elas  não  podem  ser 

consultadas e seus familiares e amigos não estão dispostos a abordar o assunto. E isso se torna 

dramático quando se aborda a questão da bissexualidade. Primeiro, pela própria natureza da 

sexualidade,  em  que  o  indivíduo  transita  em  dois  universos  –  heterossexual  e  LGBT. 

Segundo, as circunstâncias do crime estão revestidas de ciúmes, de fatalidade, enfim, cada 

caso deve ser visto em separado. Além disso, os gays constituem uma categoria dos LGBT 

com o maior número de casos, e, nesta condição, devemos ainda compreender os diversos 
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aspectos aqui relacionados, desde classes sociais, profissões, faixa etária. Aspectos que podem 

oferecer pistas para a interpretação.

Nota-se  que  os  depoimentos  que  ilustram  a  percepção  da  vítima  em  relação  ao 

assassino,  que  neste  quesito  a  percepção  de  Carrara  e  Vianna  (2003)  diverge  da  que  se 

verifica  em Sergipe,  pois  nem sempre  os  pares  se  conheciam momentos  antes.  Isso  não 

inviabiliza a certeza de que alguns privavam da intimidade na qualidade de amantes, mas a 

sua maioria figuram entre estranhos e, nesta condição, causou ainda mais consternação na 

opinião pública.  Percepção que induz a aludir  ao fato dos  LGBT terem mais  cuidado no 

momento da escolha dos parceiros sexuais.

No Brasil, as maiores taxas de assassinatos aparecem na faixa etária dos 15 aos 24 

anos (WAISELFISZ, 2011a), decorrente do avanço da criminalidade nos grandes centros do 

país, com maior recorrência nas periferias, envolvendo jovens com baixa instrução e oriundos 

de famílias de classe média baixa ou pobres, com prevalência de afrodescendentes.

Em Sergipe, a estatística demonstra que a maior parte dos crimes que veem ocorrendo 

na  região  metropolitana  de  Aracaju,  que  coincide  também  com  o  maior  percentual  de 

homossexuais assassinados, em geral a vítima é jovem, na faixa etária dos 15 aos 25 anos. 

Entretanto, quando analisamos os dados das vítimas (LGBT), a idade oscila entre 19 e 54 

anos.  Essa  diferença  entre  as  idades  do  agressor  e  da  vítima  pode corrobora  com a  tese 

defendida por Nestor Perlongher (1987, p. 24), quando afirma que: “[...] a idade clássica para 

o exercício da profissão oscila entre os 15 e os 25 anos, enquanto os clientes costumam ter 

mais de 35 anos”. Isso fica evidente quando observamos os Gráficos 17 e 21.

5.3.2 - Faixa etária

Existem registros de assassinatos de homossexuais em Sergipe que se estendem dos 14 

aos 79 anos, entretanto, a recorrência maior de casos nas faixas etárias entre 25 aos 44 anos142. 

Em geral, faixas etárias formadas por indivíduos com a autonomia financeira, com histórico 

de  relativo  distanciamento  dos  familiares,  com  a  constituição  de  residência  em  bairros 

afastados ou mesmo cidades, como estratégia de constituição do anonimato da vida sexual. 

Isso garante as condições mínimas de se aproximar de rapazes sem despertar a atenção de 

142 Luís Felipe Rios, ao discorrer sobre a sexualidade dos gays acima dos 40 ou 50 anos assevera que: “No caso 
dos homens  homossexuais,  perdendo  os  atributos  de  jovialidade  e se  conseguem atingir,  ou  performar,  a 
estabilidade financeira, podem inverter os desejos e buscar os parceiros mais novos; ou, quando não atingem  
tal estabilidade, olhar para o fundo das hierarquias etárias e tentar as kakus de mais de cinquenta, que, em 
geral,  precisam mais explicitamente pagar para ter alguma satisfação erótica.  Após os quarenta os homens 
iniciam o processo de se tornar tias velhas, e é na idade dos cinquenta que, no imaginário gay, efetivamente 
precisarão pagar pra encontrar a satisfação sexual. Talvez esteja exagerando, o fato é que existem lugares em 
que você não precisa pagar ao parceiro para ter sexo, mesmo estando numa certa idade” (RIOS, 2004, p. 107).
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familiares e amigos para os desejos mais secretos, mas ao mesmo tempo abre espaço para a 

impunidade,  visto  que  se  distanciam  também dos  vizinhos.  Atitude  que  tende  a  criar  as 

condições para o silêncio, mesmo porque nem sempre as pessoas querem se envolver com 

este tipo de problema.

A faixa etária com o maior número de assassinatos é dos 40 aos 44 anos, com 19 

recorrências, de igual modo percebe-se que entre 25 a 29 mantém uma média de 14 casos e, 

em seguida vai decaindo o quantitativo, para manter estável em um (01) caso entre 75 e 79 

anos.

Gráfico 17 -  Casos de  assassinatos de LGBT em Sergipe,  por faixa etária, 
entre 1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

A maior parte das vítimas está na fase da vida mais produtiva, ou ainda jovens ou 

adultos, com raras exceções para adolescentes e pessoas idosas. Isto nos impõe observarmos o 

grau de perda que a sociedade e as famílias sofrem com estas ausências.

A maior parte das mortes violentas de homossexuais em Sergipe ocorreu no município 

de Aracaju, com 40 casos, num universo de 90, entre 1980 e 2010. Nota-se também que o 

fenômeno se estende por 26 municípios, dos 75 que compõem esta Unidade da Federação. 

Nota-se também a ocorrência de casos, desta natureza, em municípios do interior do 

Estado, como Lagarto e Barra dos Coqueiros (6), N. S. do Socorro, Laranjeiras, Simão Dias e 

Porto da Folha (4) e Estância (5), São Cristóvão (2) e, outros 15 com registro de um (01) caso.

5.3.3 - Escolaridade
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A  escolaridade  é  um  indicador  importante  a  ser  considerado  na  análise  dos 

assassinatos de LGBT em Sergipe. Uma das possibilidades é cruzar com a mesma informação 

relativa aos réus e, desta forma, compreender que existe uma dicotomia entre os dois, ou seja, 

enquanto as vítimas passaram mais anos nos bancos escolares; os agressores possuem baixa 

taxa de escolarização. Além disso, este dado também é um indicativo de que aqueles que 

estudaram mais têm outras oportunidades no mercado de trabalho, ocupam espaços mais bem 

remunerados,  enquanto  a  precarização  e  a  instabilidade  financeira  é  uma  regra  para  os 

agressores. Neste caso, pode-se confirmar isso através do Gráfico 18, a única excessão é um 

caso de assassinato  em Lagarto,  em que,  apesar  das  evidências  apontadas  pela  Polícia,  o 

Tribunal do Júri absorveu-o. Neste caso, o agressor possuía licenciatura em língua portuguesa 

e exercia a profissão de professor do ensino médio.

Gráfico 18 –  Escolaridade dos LGBT assassinados em Sergipe,  entre 
1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

O Gráfico 19 nos ajuda a identificar a recorrência de LGBT com cursos superiores 

vítimas  de  assassinatos.  Os  bacharéis  em Direito  perfazem 50% do universo  pesquisado, 

seguido de professores de letras (inglês e português) e médicos, com 13% cada. E, por fim, 

6% referente aos odontólogos, engenheiros civis e engenheiros químicos.

É corrente a relação de algumas profissões com o discurso de gênero, por exemplo, 

enfermagem  e  assistência  social  por  um  longo  período  foram  vistas  como  atividades 

exclusivamente femininas, ou seja, “[...] A profissionalização feminina, iniciada no final do 

século 19, ocorreu relacionada aos papéis femininos tradicionais. A mulher permaneceu nas 

atividades  ligadas  ao  cuidar,  ao  educar  e  ao  servir,  entendidos  como  dom  ou  vocação” 
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(APERIBENSE; BARREIRA, 2008, p. 475). Percepção comum quando se tratava de indicar 

a atividade profissional dos homossexuais, independente de estarmos ou não no nordeste do 

Brasil.

Gráfico 19 - Cursos superiores dos LGBT assassinados em Sergipe, entre 
1980 e 2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

Entre as profissões que carregam este estigma, destacam-se: cabeleireiro, decorador, 

estilista (figurinista), cozinheiro, faxineiro, professor, enfermeiro, entre outras. Nos últimos 

tempos esta forma de classificação vem sendo desfeita ou atenuada, em parte pela ocupação 

de postos de gestão ocupados por mulheres e LGBT. Apesar disso, outras profissões e/ou 

ocupações  passaram a  ser  desempenhadas  também por  indivíduos  deste  segmento  social, 

como os michês143, que passam a ocupar o lugar masculino na oferta de serviços sexuais, ou 

as travestis.

Os dados nos permitem visualizar que entre as dez (10) profissões mais recorrentes 

nota-se a presença de profissões que anteriormente  carregavam uma carga muito  forte  de 

preconceito contra a população LGBT, a exemplo da advocacia. Ao cruzarmos os dados entre 

profissões e categorias LGBT, identificamos que as profissionais do sexo são todas travestis. 

Que os advogados e médicos são de indivíduos gays, ou ainda, as profissões de menor status 

na sociedade e ainda muito ligadas ao imaginário deste segmento são desempenhadas por 

143 O vocábulo michê é sinônimo de prostituição masculina, mas pode ser também numa segunda assertiva um 
tipo específico  de rapazes  que se prostituem, mas procuram manter  o  estereotipo de virilidade  do macho  
(PERLONGHER, 1987).
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indivíduos que tiveram pouca oportunidade de prosseguirem os estudos e encontraram na 

profissão de cabeleireiro, decorador, ou mesmo cozinheiro a oportunidade de sobrevivência.

5.3.4 - Profissão

Identificamos  a  ocorrência  de  apenas  um  registro  para  as  seguintes  profissões: 

aposentado, autônomo, auxiliar de enfermagem, caseiro, decorador, dentista, desempregado, 

doceira,  enfermeiro,  gari,  gerente  de  loja,  guarda  municipal,  jogador  de  futebol,  locutor 

ambulante, pescador, petroleiro, serralheiro e vereador.

Gráfico 20 – Profissão dos LGBT assassinados em Sergipe, entre 1980 e 
2010

Fonte: Pesquisa de Campo.

Há no imaginário  popular  a  ideia  corrente  de  algumas  profissões  específicas  para 

LGBT,  tais  como:  cabeleireiro,  cozinheiro,  decorador,  estilista,  professor,  etc.  Os  dados 

apontam  para  visualizarmos  essa  situação  como  sendo  desfeita.  Nota-se  a  presença  de 

profissões tidas como masculinas, sendo ocupadas por gays, que pese ainda essa visão sobre 

estes, isso demonstra como os velhos estigmas profissionais que demarcavam as atividades 

que identificam os gêneros (masculino e feminino) estão sendo desfeitos. Dados como esse 

pode demonstrar como este segmento está também disseminado no conjunto da sociedade e, 

consequentemente em suas ocupações.

5.4 - Do agressor
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João Silvério Trevisan (1998) observa que os protagonistas da violência no Brasil são 

do sexo masculino. Em sua visão vive-se um momento difícil para os machos, ou seja, uma 

crise de identidade, e que talvez esconda alguns dos motivos que levam o amante a agredir e 

matar o parceiro sexual. Mas, paira uma pergunta neste contexto, ou seja, se existe uma crise 

do  masculino,  quais  as  razões  que  justificam  justamente  a  vítima  buscar  no  agressor  a 

reparação da virilidade?  Ou ainda,  por  que lésbicas  e  travestis  tem como algozes  apenas 

homens?

A resposta para esta pergunta pode estar  justamente no fato do “efeminado” ser a 

antítese do macho, ou seja, demonstrar poder, riqueza e um status que o rapaz não assimile. 

Visualizar  alguém de  menor  prestígio  social  portador  de  bens  torna-se uma afronta,  uma 

humilhação. Mas nada é mais forte do que visualizar no outro o espelho de si mesmo. A 

agressividade pode ser uma forma de eliminar  o autorretrato  (TREVISAN, 1998).  É uma 

maneira  de  dizer  não  a  sensibilidade,  ao  afeto,  a  simples  certeza  de  que  gosta  de  algo 

considerado  pecaminoso,  vergonhoso.  Ao  matar  o  parceiro  termina  por  eliminar  a 

possibilidade de sujeira que poderia pairar sobre sua hombridade (GUÉRIN, 1980).

Na concepção de João Silvério Trevisan (1998), ao analisar o caso de “Jonas”, aponta 

como  ingredientes  da  criminalidade  masculina  uma  infância  abreviada  pelas  tarefas  de 

adultos; a figura paterna opressora; ataques violentos de outros homens; a convivência com o 

banditismo, ou seja, sobrevive-se num ambiente em que a todo custo deve-se mostrar coragem 

e força. Em parte, esta descrição serve para alguns casos relacionados aos rapazes oriundos 

das  camadas  mais  pobres  da  população,  com domicílio  em zonas  deteriorada  do  espaço 

urbano, mas devemos considerar também a presença de adolescentes e jovens de classe média 

que também assassinaram.

Os itens a seguir servem para compor um quadro aproximativo do perfil do agressor 

de LGBT em Sergipe, entre 1980 e 2010. É uma espécie de mosaico, que nos ajuda a perceber 

as diferenças entre vítimas e agressores e ao mesmo tempo as particularidades inerentes os 

dois, enquanto um deveria exalar virilidade, força, a outra parte parece fragilizada, inferior. 

Talvez  resida  justamente  neste  ponto  um  dos  aspectos  centrais  deste  debate,  conforme 

apregoa Trevisan (1998), quando alude ao fato de que a violência no Brasil está relacionada 

ao sexo masculino (MINAYO, 1994; UNICEF, 1995).

Luiz Nazário, ao abordar o caso do assassinato do poeta, escritor e cineasta italiano 

Pier Paolo Pasolini, na noite de 1º de novembro de 1975, por Giuseppe (Pino) Pelosi, 17, 

alude ao fato de que: “[...] no mundo dos ‘rapazes da vida’, homossexual é apenas aquele que 

se deixa possuir, aquele que assume o papel que se imagina feminino [...]”, mas os amigos do 
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agressor tentaram alertar o jovem que o cliente em potencial era ativo-passivo. E completa: 

“[...]  o  jovem que vende seu corpo acredita-se másculo  e  viril,  apenas  proporcionando o 

prazer, nunca o experimentado em si próprio” (NAZÁRIO, 1995, p. 22). Talvez esteja na 

tentativa de inverter os papeis no momento da relação sexual, ou mesmo no contexto da sua 

realização o desenrolar da ação violenta,  como uma tentativa de negar a sua condição de 

sentir prazer com alguém do mesmo sexo. Esta atitude simboliza então a negação e ao mesmo 

tempo a pretensão de extirpar o mal.

Os fatos nem sempre são suficientes para compor o quadro dramático destes fatos. A 

polícia, a justiça e a sociedade têm que pensar o que aconteceu através da fala dos agressores 

e aqui reside uma dificuldade,  ou seja, em geral são dissimulados, mentirosos, confusos e 

contraditórios (NAZÁRIO, 1995). Em Parte este tipo de comportamento é uma estratégia para 

confundir as autoridades e dificultar a construção de provas que os incrimine. Isso apareceu, 

por exemplo, no caso do médico João Bosco Silva e Lima, quando o acusado Kleber Silva 

Gouveia  deu  várias  versões,  entre  as  quais  uma  que  incriminava  um  professor  da 

Universidade Federal de Sergipe e amigo íntimo da vítima.

O vernáculo  diferido  nos  processos  anteriores  comprova  um ranço  muito  forte  de 

preconceito e discriminação por parte dos presidentes dos inquéritos em Sergipe144, e, mais 

uma  vez  se  repetiria  com  a  morte  do  médico  do  INSS  João  Bosco  Silva  e  Lima,  48, 

assassinado a tiro na Aruana, região de praia na Zona Sul de Aracaju, no dia 12 de junho de 

1994.  O  delegado  ordenou  a  prisão  de  um professor  universitário,  um dos  amigos  mais 

próximos da vítima e passou a acusá-lo como responsável pela morte. Ao chegar à delegacia, 

144 Na década de 1980 e 1990, um delegado de polícia de Sergipe demonstrou excesso de preocupação com a 
orientação  sexual  das  vítimas  de  crimes  homofóbicos,  a  ponto  dos  inquéritos  demonstrarem  que  foram 
construídos na perspectiva de demonstrar que a vítima teria sido morta em decorrência de sua sexualidade,  
como se pode identificar no caso de  Geraldo Melo Soares, 43, fiscal de tributos federais.  A manchete do 
jornal não deixou de ser trágica e sensacionalista, mas não aludia a sexualidade da vítima, ao afirma que:  
“Funcionário da Receita Federal achado degolado” (Jornal da Manhã, 29/07/1989). O corpo foi encontrado no 
dia 28 de junho de 1989, na residência da vítima no Conjunto Costa e Silva, em avançado estado de putrefação. 
O mesmo encontrava-se no banco traseiro do veículo que estava estacionado na garagem, coberto por lençol e  
tapete,  como possível  morte por estrangulamento. A autoridade policial  não chegou a nenhuma conclusão 
sobre a autoria do crime, mesmo reconhecendo que se tratava de um homicídio. E para piorar a situação, o 
Ministério  Público  ao  pedir  arquivamento  do  mesmo,  afirma  que:  “Apenas  uma  conclusão:  o  crime  foi 
cometido por duas ou mais pessoas e há indícios do envolvimento de homossexuais, face aos vestígios  
encontrados  na  cena  delituosa [...]”  (Inquérito  Policial  nº  11.530/89,  276A).  Essa  é  corroborada  pelo 
magistrado, quando alude a ocorrência do crime a própria vítima, ao afirmar que: “O estado de putrefação 
avançado,  a  personalidade  da  vítima,  pessoa  introvertida  no  meio  em  que  vivia,  prejudicaram 
consideravelmente  as  investigações  da  polícia  judiciária  tornando-se,  assim,  mais  um  caso  sem  solução, 
impunes  os  autores  até  o  presente  momento,  o  que  deixa  triste  todos  aqueles  que  contribuem  para  o 
implemento de uma sociedade cada vez mais justa” (Inquérito Policial nº 11.530/89, p. 278A). O fato de a 
vítima ser homossexual foi determinante para alguns erros cometidos neste caso, isso fica evidente como a  
autoridade  policial  esteve  atenta  a  todo  o  momento  em  demonstrar  a  orientação  sexual,  como  podemos 
identificar nas folhas de nº 179 e 180, onde estão anexadas quatro fotografias, entre as quais duas na praia e, 
em uma delas Geraldo apontando para as nádegas de um rapaz que está deitado.
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foi destratado verbalmente, bem como recebeu tapa no rosto, apesar das provas apontarem 

para o lavador de carros, o potiguar Kleber Silva Gouveia de 20 anos, que a cada momento 

apresentava versões diferentes para o caso. O assassino foi condenado a 20 anos de reclusão 

em  regime  fechado.  Este  episódio  marcou  fortemente  a  comunidade  homossexual  e 

demonstrou  como  a  polícia  age  em  relação  aos  assassinatos  envolvendo  pessoas  da 

comunidade LGBT, ou seja, as primeiras suspeitas recaem justamente sobre os amigos mais 

próximos. Outra lição importante é a presteza como a polícia na década de 1990 agia para 

responder as mortes de pessoas de classe média e alta, em detrimento das travestis e pobres 

em que as investigações se arrastam por um tempo maior, mesmo apresentando os culpados. 

Isso demonstra como o clamor popular ou financeiro tinha peso sobre a ação da polícia

5.4.1- Faixa etária

Em relação à faixa etária, os agressores são em geral muito mais jovens do que as 

vítimas.  Isto  pode  ser  explicado  por  alguns  motivos  muito  tênues  e  que  justificam  a 

aproximação e cotejamento dos LGBT a estes jovens. Primeiro, a questão da virilidade145. A 

hipótese  mais  corriqueira  quando  se  trata  de  assassinatos  de  LGBT é  considerar  que  os 

rapazes “exalam” vigor físico, corpos talhados pela natureza, enfim aspectos que lembram a 

masculinidade,  como percepção que faz parte do jogo de sedução muito presente no sexo 

impessoal146 (NAZÁRIO, 1995), entretanto, nem sempre foi isso que se encontrou nos casos 

estudados  em  Sergipe,  ao  contrário,  nota-se  mais  garotos  franzinos,  sem  beleza  plástica 

(musculosos). Isso fica evidente quando se analisa o caso da morte do cabeleireiro Francisco 

de Santana Filho (Franklin), 35, esfaqueado no interior de sua residência, localizada à Rua 

Vitória, nº 202, bairro Siqueira Campos, no dia 12 de março de 1998. Sendo o crime cometido 

por  José Magno da Conceição Santos (Igor), 19, solteiro,  com profissão indefinida,  que 

residia no Conjunto Veneza I, em Aracaju. Individuo magro (pele e osso), a ponto de fazer 

poses para o repórter fotográfico, que utilizou as imagens como forma caricatural.

145 Na concepção de Luís  Felipe Rios,  “vale ressaltar,  também, que essa consciência que os jovens têm da 
valoração da juventude enquanto bem de troca, ou de acesso a bens e serviços, vai crescendo à medida que vão 
saindo dos arredores de suas casas e ganhando o mundo do anonimato em outros espaços sociais” (RIOS,  
2004, p. 107) e, nesta condição fica mais fácil cobra por um programa com um gays mais velho, em que o  
encontro deve ser recompensado, como um serviço qualquer.

146 Segundo Anthony Giddens (1993, p. 161), “O sexo na sauna, do mesmo modo que em vários outros contextos 
de atividade sexual dos homens gays, era em geral anônimo. Os homens que lá frequentavam normalmente não 
tinham contato social um com o outro, exceto para as conversas mais casuais. Não tinham conhecimento da 
natureza da vida pessoal fora dali e só se dirigiam um ao outro pelos primeiros nomes [...]”.
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Ilustração 13 - José Magno da Conceição Santos
Fonte: Ação Popular, 06 a 12/12/1998, p. 5A

Em depoimento,  o agressor afirmou que conhecia a vítima há uns seis anos e que 

frequentava regularmente a sua residência, com a existência de relações sexuais. No dia do 

crime,  eles  beberam  juntos,  fizeram  sexo  e  depois  passaram a  discutir,  porque  Franklin 

também  queria  usá-lo  sexualmente.  Neste  momento,  saiu  à  informação  da  sorologia 

(HIV/Aids) e que o ele também estaria infectado. A discussão prosseguiu e Franklin se armou 

com uma faca,  Igor  pegou uma panela  de  água quente  e  jogou na  face  da  vítima  e,  ao 

desarmá-lo, esfaqueou-o. O corpo somente seria encontrado dias depois em adiantado estado 

de putrefação.

A perícia técnica deu muita importância ao fato de Franklin ser babalorixá e ter em sua 

residência um altar. Isso fica evidente pelas fotos que foram anexadas ao inquérito policial, 

como uma espécie de reprovação subliminar.

Em 2008, deveria ocorrer a segunda tentativa do Tribunal do Júri levar Igor ao banco 

dos réus para responder pelo ato ilícito. Entretanto, um fato eclodiu durante o levantamento de 

dados sobre o crime,  pois  o  mesmo figurava  como vítima  de  homicídio  na mesma Vara 

Criminal  que  o  acusava  pela  morte  de  Franklin,  conforme  se  observa  nos  Processo  nº 

200521800476 (réu) e, como vítima (Processo nº 200721800052). A situação seria revista em 

15  de  abril  de  2010,  quando  o  Ministério  Público  reconhece  a  sua  morte.  É  um  caso 
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emblemático,  pois  se  demorou  muito  para  ir  a  julgamento  e  não  teve  o  devido 

acompanhamento de familiares e amigos.

Segundo, o fato de ainda não possuírem autonomia financeira e enxergarem nestas 

relações a chance de um ganho fortuito e de quebra das relações sexuais termina sendo um 

poderoso  combustível  para  se  aventurarem  nas  relações  homoeróticas.  Apesar  dessas 

possibilidades, pode-se ainda pensar na localização do indivíduo no interior dessas relações, 

ou seja, como ele justifica para si o contato com pessoas do mesmo sexo, quando socialmente 

existe uma reprovação.

Gráfico 21 – Faixa Etária dos agressores

Fonte: Pesquisa de Campo.

O  Gráfico 21 ajuda a identificar  que diferente das vítimas,  a idade dos agressores 

concentra-se  entre  os  15  e  os  29  anos,  aqueles  que  aparecem  entre  30  e  39  anos  são 

relativamente  inferiores  ao  quantitativo  de  jovens.  Assim,  é  preocupante  o  número  de 

adolescentes, que ainda é relativamente superior ao número de jovens (20 a 24 anos).

5.4.2 - Estado civil

É natural  que  a  maior  parte  dos  acusados e/ou  condenados  por  terem assassinado 

LGBT em Sergipe informe que são solteiros, devido à faixa etária na qual se encontram, ou 

seja,  entre  os  15 e  24  anos.  Apenas  dois  informaram a  situação de casados/concubinato.  

Observamos que mesmo aqueles que mantinham uma relativa aproximação com a vítima e, de 

certo modo, um relacionamento mais duradouro, não considerou esta situação para afirmar 

sua condição de relacionamento afetivo.
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Gráfico 22 – Estado civil dos agressores

Fonte: Pesquisa de Campo.

5.4.3 - Escolaridade

Os  dados  referentes  à  escolaridade  aparecem  apenas  em  29%  do  universo  dos 

agressores de LGBT em Sergipe. Entretanto, é significativo para termos uma ideia acerca do 

perfil entre agressor e vítima. Assim, ao se vasculhar o quesito escolaridade, nas fichas de 

identificação dos acusados de assassinarem LGBT em Sergipe, identifica-se que 76% destes 

possuem apenas o ensino fundamental; 14% com ensino médio; 7% ainda cursando o ensino 

superior;  e,  apenas  3%  com  curso  superior  completo.  Sua  situação  que  aponta  para  a 

disparidade entre o perfil da vítima e do agressor. Perfil também observado por Carrara e 

Vianna  (2003),  em  relação  aos  processos  de  mesma  natureza  estudados  no  âmbito  dos 

Cartórios cariocas.

Gráfico 23 – Escolaridade dos agressores
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Fonte: Pesquisa de Campo.

5.4.4 - Profissão

As profissões identificadas com os acusados de assassinar LGBT em Sergipe são todas 

consideradas na sociedade como atividades do sexo masculino, em geral desenvolvidas por 

indivíduos com pouca instrução. Funções que exigem pouca capacitação e experiência, o que 

facilita a capacitação in loco. São também ocupações que remunera muito pouco, o que exige 

a construção de outras estratégias de sobrevivência, como o desempenho em vendas durante 

os fins de semana.

O contato com presos e agentes penitenciários permitiu-nos identificar um dado novo, 

ou seja, muitos daqueles  que comercializam drogas informam que são  autônomos para o 

Sistema Penitenciário. Isto talvez possa ajudar a compreender o número aqui expresso.

Em campo o pesquisador tem a oportunidade de descobrir sutilezas dos fenômenos 

sociais que em geral os recortes de jornais e os processos nem sempre chegam a abordar, por 

exemplo, a informação prestada por muitos dos indiciados ou sentenciados por assassinatos de 

LGBT, ao indicar a profissão de autônomos, em alguns casos significa que os mesmos estão 

envolvidos com a comercialização de drogas, ou atuam com roubos e furtos.

Gráfico 24 – Profissão dos agressores
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Fonte: Pesquisa de Campo.

O  assassinato  de  Antônio  Clóvis  Barbosa,  50,  professor  do  Instituto  Federal  de 

Educação de Sergipe (Campi Aracaju), morto a golpe de estilete pelo ex-aluno Aerton Silvio 

Rosendo dos Santos, 23, estudante de direito. Constitui uma possibilidade de visualização da 

profissão do agressor, pois o mesmo afirma em juízo que foi abordado pelo ex-professor que 

prometeu  um emprego.  Levado  a  residência  do  mesmo,  começaram a  beber  e,  momento 

depois ocorreu as investidas e para se livrar sacou de um estilete que provocou o ferimento 

fatal. Em sua versão o fato de estar desempregado teria sido um dos motivos para acompanhar 

o professor.

Segundo os dados acostados no Processo n. 200521800050, o agressor foi preso em 

flagrante. O crime ocorreu no dia 05 de julho de 2005, por volta das 20h, na residência da 

vítima  na  Rua  Fenelon  Santos,  no  Bairro  Salgado  Filho,  em  Aracaju  (SE).  Segundo  o 

agressor, o fato delituoso ocorreu depois que o referido professor tentou manter uma relação 

sexual a força. Na ocasião, Aerton mantinha uma relação estável com uma moça com quem 

convivia.

Levado  a  julgamento  em  09  de  novembro  de  2009,  o  Conselho  de  Sentença 

reconheceu  a  autoria  e  a  materialidade  do  fato  delituoso,  mas  absolveu o  réu,  apesar  da 

família ter contratado um escritório de advocacia para atuar como assistente da Promotoria. 

Posteriormente, o Promotor que ofereceu a denuncia foi substituído por Dr. José Rony Silva 

Almeida que entrou com recurso junto a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça a fim de 
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anular o julgamento. O Tribunal acolheu a tese e no momento, o processo segue o tramite 

normal para ir novamente ao Tribunal do Júri.

5.4.5 - Considerações sobre o perfil do agressor

Uma análise mais superficial tende a reproduzir a imagem do criminoso como oriundo 

das  classes  pobres,  de  cor  negra,  analfabeto  e  residente  nas  periferias  das  zonas  urbanas 

(PINHEIRO, 1997).  Esta imagem estereotipada foi naturalizada pela mídia,  especialmente 

programas policiais. Entretanto,  os estudos tem apontado também a presença de jovens de 

classe  média  e  alta  como algozes  de  LGBT,  a  exemplo  dos  rapazes  que  assassinaram o 

anestesiologista José Airton de Almeida Marcolino. 

Este tipo de percepção torna-se real no Brasil pela dificuldade da Justiça em apontar os 

criminosos quando são de classes mais bem posicionadas no tecido social. Para que a visão 

sobre os crimes, criminosos e vítimas sejam mais claros, será necessário que os agentes 

públicos responsáveis pela coleta de informações básicas, a exemplo da cor, escolaridade 

procurem preenchê-las nas fichas apropriadas, quando da construção do inquérito policial.

Os dados trabalhados neste capítulo servem como uma primeira aproximação e uma 

espécie de síntese para a leitura de alguns casos, que serão analisados no capítulo IV deste 

estudo.
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Capítulo VI

Desejo, preconceito e morte: assassinatos de LGBT em Sergipe

O texto a seguir constitui uma tentativa de fazer um estudo mais aproximado de dois 

aspectos que consideramos relevantes para a discussão sobre este tipo de fenômeno social – 

os  assassinatos  de  LGBT em Sergipe.  O  primeiro  visa  explorar  os  aspectos  mais  gerais 

quando ocorre um assassinato de gay e  o segundo é uma tentativa  de analisar  os crimes 

passionais  no  interior  deste  fenômeno  que  quase  sempre  passa  despercebido  do  grande 

público ou da militância LGBT. Os dados nem sempre são completos, mas o esforço de juntar 

informações  dispersas  através  de  jornais,  inquéritos  e  processos  judiciais,  informações  de 

parentes e amigos nos possibilita um olhar aproximativo e capaz de oferecer as condições 

para o estudo.

Os casos que aqui serão analisados, especialmente o primeiro, não é uma síntese dos 

demais, ao contrário, se assim procedêssemos não consideraríamos a plêiade de motivos que 

cercam estes casos, mas em específico é significativo do aprofundamento de um deles, como 

uma forma de demonstrar os diversos aspectos que se somam para o desencadear da tragédia.

Cabe  ainda  observar  que,  por  se  tratar  de  casos  de  assassinatos  (assassinatos),  os 

processos são públicos e, tendo em vista a ampla publicidade dada aos casos na imprensa 

local, resolvemos manter os nomes das vítimas, mesmo porque o estudo não constitui uma 

forma de macular a imagem destas, mas apontar a partir dos fatos os eventos que precisam de 

uma interpretação sociológica.

6.1 - Caso 1: José Fernandes dos Santos

José Fernando dos Santos,  41,  advogado e funcionário da Secretaria  de Estado da 

Fazenda  (SEFAZ),  assassinado  no  dia  20  de  abril  de  1999.  O  corpo  foi  jogado  na  Rua 

Antônio Barbosa, próximo ao Povoado Saquinho, no Bairro Farolândia, em Aracaju (SE). O 

crime  ocorreu  no  interior  do  carro  da  vítima,  entre  o  percurso  de  sua  residência  no 

Condomínio Estrela do Mar, no Bairro de Atalaia e as imediações do referido Povoado. Em 

depoimento ao Tribunal do Júri, Alex Silva Ferreira, 25, afirmou que estava no interior do 

veículo quando houve a agressão contra José Fernando e que ajudou a retirar o corpo do 

veículo e deixá-lo em via pública, mas alude a autoria do fato a Eraldo Bezerra Silva, na 
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ocasião  com 21 anos.  Em seguida  abandonou o carro  na  Rua João Carvalho Aragão,  na 

Atalaia, depois que colidiu em um poste.

Ilustração 14 - José Fernandes dos Santos
Fonte: ADVOGADO..., 1999, p. 60.

Mas,  qual  teria  sido  o  motivo  para  o  crime?  Como  alguém  que  depende 

financeiramente do amante pode eliminar justamente quem o ajuda? Para o Ministério Público 

o motivo do crime está na insistência da vítima em exigir que o agressor deixasse a esposa e 

os filhos para morarem juntos. Incapaz de atender ao pedido, resolver matá-lo.  A mesma 

frieza com que matou Fernando seria mantida durante todo o processo e julgamentos147. Na 

realidade,  o  Eraldo  visualizava  a  relação  como  algo  transitório,  diferente  do  parceiro, 

condição que imprimia  para si assertiva de que poderia sair quando fosse conveniente ou 

necessário,  ou  seja,  “[...]  o  michê  não  somente  costumam  encarar  sua  prática  enquanto 

provisória, mas descarregam sobre seus parceiros homossexuais o peso social do estigma. O 

fato de não abandonar a cadeira discursiva e gestual da normalidade lhes possibilita esses 

recursos” (PERLONGHER, 1987, p.  21).  Assim,  ao agredir  irá  se utilizar  do discurso da 

defesa da honra.

A negativa da autoria do crime é desfeita pela prova testemunhal de Eraldo Bezerra da 

Silva (fls. 44 e 225), que bebeu com a vítima e o agressor, minutos antes e logo após os levou 

ao Conjunto Augusto Franco,  enquanto Alex Ferreira  seguiu com a vítima no interior  do 

veículo.  Intervalo  de  tempo  que  coincide  com  as  provas  periciais  quanto  ao  momento 

147 O réu foi a julgamento duas vezes, ou seja, 05/03/2009 e 10/12/2009. Na primeira ocasião foi absolvido e 
condenado na segunda.



124

provável da morte. As fotos mostram uma marca de mordida na face da vítima, que segundo 

Alex  foi  ele  que  provocou  para  que  Fernandes  largasse  o  dedo  dele.  Depois  de  alguns 

depoimentos  desencontrados,  o  agressor  resolve  contar  a  verdade  (fls.  90/4)  e  assume  a 

autoria  do  crime  conforme  também  se  observa  nas  folhas  151  a  155  (Processo  nº 

200521800332)148. E, em maio de 1999, a Justiça concede o direito de responder o processo 

em  liberdade,  ao  ser  convocado  para  comparecer  diante  do  júri  popular,  não  foi  mais 

encontrado, o que motivou a decretação da prisão preventiva. 

Durante dez anos a Justiça não conseguiu levar Alex Silva Ferreira ao banco dos réus, 

mas uma das irmãs da vítima não emendou esforços para encontrar o seu paradeiro e assim, 

no dia 06 de agosto de 2008, ele foi preso pela equipe de captura da Delegacia de Polícia  

Interestadual  (Polinter),  quando  descia  de  uma  balsa  de  uma  empresa  terceirizada  da 

Petrobrás, no Porto de Sergipe, no município de Santo Amaro das Brotas.

Na manhã,  de 06 de agosto de 2008, nove anos depois do assassinato,  Alex Silva 

Ferreira,  33,  apontado  como  assassino  de  José  Fernando  dos  Santos  foi  preso  quando 

desembarcava da jornada de trabalho numa Plataforma da Petrobrás, no Porto de Sergipe, em 

Santo Amaro das Brotas, momento em que policiais da Polinter (Polícia Interestadual) deram 

ordem de prisão, cumprindo determinação da 8ª Vara Criminal de Aracaju.

6.1.1 O agressor

Alex Silva Ferreira, na época dos fatos com 25 anos, auxiliar de mecânica, residente 

no  Conjunto  Augusto  Franco,  no  Bairro  Farolândia,  em  Aracaju  (SE),  mantinha  um 

relacionamento estável  com uma mulher,  com quem teve dois filhos e,  paralelamente era 

amante de José Fernando dos Santos, 41, advogado e auditor fiscal.

Uma de suas características mais marcantes é a frieza demonstrada ao longo do tempo 

em que enfrentou a Polícia e a Justiça. Pode-se exemplificar com as simulações de loucura 

quando esteve preso na Delegacia de Assassinatos (PRINCIPAL..., 1999, p. 56), ou ainda, em 

relação à vítima, nos cinco anos de relacionamento, a qual deu um dos filhos para batizar e 

que dependia financeiramente para sobreviver, mas terminou matando-a com golpes de faca, 

possivelmente visando algum ganho mais imediato.

A frieza é acompanhada de crueldade. Os laudos comprovam que a vítima sabia que 

estava sendo executada e num ato de desespero possivelmente  tentou se defender,  mas o 

148 A  numeração  dos  processos  no  Sistema  de  Informação  do  Tribunal  de  Justiça  de  Sergipe  deve  ser 
compreendida da seguinte forma: 2005 – ano; 218 – 8ª Vara Criminal; 00332 – nº do Processo.
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agressor utilizou de mordida na face para continuar seu intuito, a ponto de arrancar um pedaço 

de tecido.

O agressor foi capaz de informar um endereço falso com o propósito de despistar a 

polícia e a Justiça. Incapazes de localizá-lo o tempo passaria e o caso seria esquecido. Isso 

somente não aconteceu devido ao esforço da irmã da vítima, que nunca deixou de buscar 

pistas que o levassem ao Tribunal do Júri.  A postura de reconstruir  o projeto de vida em 

Aracaju é um indicativo de que o agressor tinha como certa a impunidade e, ao mesmo tempo, 

demarca sua frieza em relação à gravidade dos fatos.

Estes aspectos ainda podem ser complementados com a postura demonstrada ao ser 

preso, sem que demonstrasse qualquer reação, revolta, ou sentimento de arrependimento, ou 

mesmo de mudança de atitude em relação à acusação. A atitude foi de estranhamento e frieza.  

Assim, uma das estratégias foi demonstrar desde o início que sempre esteve ocupado com 

alguma  atividade  profissional,  como  por  exemplo,  auxiliar  de  mecânica,  mecânico  de 

plataforma de petróleo e gás e, por fim, taxista.

Dissimulado,  frio,  calculista  podem  ser  sinônimos  adequados  para  caracterizar  a 

personalidade de Alex Silva Ferreira. Dissimulado, no sentido em que foi capaz de interpretar 

uma possível insanidade mental. Calculista, na extensão da possibilidade de criar artifícios 

para  despistar  a  polícia  e  aludir  a  uma  possível  incapacidade  de  ter  cometido  o  crime, 

aludindo  o  fato  ao  amigo,  que  evadiu  da  cena  e,  possivelmente  da  cidade.  Apegado  as 

prerrogativas do discurso corrente da falta de critério e/ou cuidado do parceiro homossexual 

em  não  selecionar  ou  arriscar  nos  desejos  mais  torpes  a  procura  de  parceiros  sexuais 

encontram pela frente a extorsão, a morte. Alex Ferreira foi capaz de esconder-se e recompor 

sua vida na Barra dos Coqueiros.  Ao atravessar o Rio Sergipe deixou para trás  sangue e 

dúvidas sobre o crime que cometeu numa terça-feira fatídica (20 de abril de 1999). O fato de a 

advogada pedir o relaxamento da prisão constitui mais uma manobra para o esquecimento e a 

consequente redução da pena, caso ele fosse condenado.

6.1.2 - A Justiça

O caso  somente  seria  levado  a  julgamento  depois  de  uma  longa  espera,  onde  os 

esforços da irmã da vítima culminaram na localização do agressor, com consequente prisão.

O Promotor  de Justiça,  Dr. Alonso Gomes Campos Filho,  da 8ª  Vara Criminal  de 

Aracaju, ofereceu a denúncia e o Tribunal do Júri se reuniu no dia 05 de março de 2009 para 

julgar os fatos.  O julgamento teve início às 9h10 e encerrou às 16h05, com a absolvição. O 

veredicto simbolizava um segundo golpe na família, a frustração para o Ministério Público, 



126

que havia trabalhado com zelo no caso e uma desgraça para a cidadania,  diante de tantas 

manobras  efetivadas  pelo  acusado,  que  desde  o  início  tentou  confundir  as  autoridades 

policiais e a própria justiça quanto a sua participação ou mesmo a sua sanidade mental.

Em relação à sanidade mental,  em julho de 1999, o jornal Cinform (edição 849)149 

informava que o principal suspeito da morte de José Fernando poderia estar louco, o que 

motivou o advogado de defesa150 a solicitar exame de sanidade mental. Este fato, somado aos 

seis  depoimentos  diferentes  prestados  por  Alex  Ferreira,  confundiu  os  jurados,  que  o 

absolveram da acusação de assassinato (4 votos a 3).

O julgamento  foi marcado pela  brilhante  atuação do Promotor  de Justiça,  que não 

envidou esforços para demonstrar ao júri a culpabilidade de Alex Ferreira e a necessidade da 

sociedade,  ali  representada  pelos  jurados,  em responder  com a condenação do réu,  como 

medida mais sensata, num momento em que o Brasil é compreendido com desdém pelo ar de 

impunidade que paira sobre o judiciário,  a ponto do Departamento de Estado dos Estados 

Unidos  da  América  fazer  referência  a  esta  situação  no Relatório  de  Direitos  Humanos  - 

2008151.

O Ministério Público demonstrou muito cuidado com o caso, por se tratar de uma 

vítima  pertencente  ao  segmento  da  população  LGBT.  Assim,  fez  com zelo  referência  à 

sexualidade e conclamou a sociedade ali presente a oferecer a resposta que o caso requeria. 

Entretanto, o veredicto não abateu a acusação, que emendou com o pedido de apelação.

Em  parte,  este  resultado  é  fruto  de  um  somatório  de  erros  praticados  durante  a 

investigação. Equívocos de condução do processo investigativo, de falta de cuidado da perícia 

técnica (criminalística e médico legal). No caso do Instituto Médico Legal, os legistas foram 

incapazes de notar uma imensa mordida na face esquerda da vítima; os peritos criminais de 

igual modo não realizaram a coleta de impressões digitais no cabo da faca, ou denominou de 

forma equivocada o instrumento perfuro-cortante como sendo uma faca peixeira e, tão pouco 

alude  ao  fato  de  que  a  mesma  está  quebrada.  Entretanto,  a  afirmativa  do  Delegado  que 

presidiu o inquérito, da existência de mais de uma pessoa no interior do veículo, além de Alex 

149 O Jornal Cinform, de 19 a 25 de julho de 1999 (edição 849) indicava no título da matéria que: “Principal  
suspeito da morte de advogado pode estar louco”.

150 Não cabe aqui fazer julgamento acerca do direito e da capacidade de um advogado homossexual e, militante  
da causa  LGBT atuar  na defesa  de um assassino deste segmento  da sociedade.  O primeiro profissional a 
defender Alex Ferreira ainda faz parte do movimento LGBT de Sergipe. Além disso, o delegado que presidiu o 
inquérito também é gay e, de certa forma, muitas das lacunas existentes na peça apresentadas a Justiça poderia 
ter sido sanada se o mesmo tivesse tido mais cuidado.

151 “Between January and September, the NGO Bahia Gay Group received 186 reports of killings in the country 
based on sexual orientation (122 male homosexuals, 58 transvestites, and six lesbians), an increase from the  
116 such reports in all of 2007. The Northeast continued to be the most violent area against homosexuals, with 
Pernambuco State accounting for 14 percent of the cases reported” (U.S. DEPARTMENT OF STATE, 2011).
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e  a  vítima,  serviu  para  confundir  os  jurados.  Este  tipo  de  especulação  é  dramático  num 

momento de julgamento, pois o Promotor fica limitado para proceder a réplica. O fato é que a 

Defesa foi capaz de trabalhar as lacunas e brechas que o processo oferece para garantir a 

absolvição de seu cliente, mesmo reconhecendo em sua fala que ele estava na cena do crime e 

que tinha, de alguma forma, contribuído para o desfecho trágico.

Deve-se considerar como positiva a presença da família da vítima, que acompanhou 

com apreensão todo o julgamento,  além de  Stephane Gonçalves  L.  Pereira,  estagiária  de 

Direito, do Centro de Referência em Direitos Humanos e Combate à Homofobia (CCH), da 

Secretaria  de  Estado  da  Segurança  Pública  e  Eu,  José  Marcelo  Domingos  de  Oliveira, 

enquanto pesquisador deste fenômeno,  há mais  de uma década e meia,  pela Universidade 

Federal  de  Sergipe.  Isto  demonstra  que  novas  posturas  e  comprometimentos  estão  sendo 

alicerçados  e  os  casos  de  impunidade  como este  tende  a  ser  revisto  num futuro  não tão 

distante.

Cabe  lamentar  a  ausência  e  o  silêncio  do  movimento  LGBT  de  Sergipe,  que  se 

mantém insensível diante de tanta barbaridade e não levanta a voz contra as agressões que os 

homossexuais são vítimas contumazes, até mesmo pós-morte. Atitude pouco louvável para 

quem deseja construir  cidadania,  especialmente  num momento histórico em que as outras 

instituições se propõem a pensar os dilemas deste segmento da sociedade. Acredito que este 

silêncio decorre da falta de traquejo para transitar no ambiente jurídico. Isso pode ser sanado 

se tivesse alguém com formação na área que pudesse atuar no acompanhamento destes casos, 

pois o espaço forense é extremamente conservador e a pessoa precisa ter condições de debate, 

ao contrário será apenas mais uma pessoa que acompanha ou procura vasculhar as páginas 

dos processos.

Este é o momento de se somar ao Ministério Público, sendo solidário com sua luta e 

ajudando-o  naquilo  que  for  preciso,  até  mesmo  com  a  presença  nos  julgamentos.  Isso 

fortalece aqueles que têm sido um esteio na defesa da aplicação da legislação no país.

O  Tribunal do Júri tem a capacidade de surpreender sempre em suas decisões. O 

resultado sempre divide a plateia, em especial os familiares e amigos. Os parentes de Alex 

Ferreira  comemoram  com  lágrimas  e  abraços,  enquanto  os  parentes  de  José  Fernandes 

tentavam entender as razões que haviam levado os jurados formados por seis mulheres e um 

homem a absolver o agressor, diante de uma defesa extremamente fraca e com tantas provas 

tão reais e claras. Mas, a decisão do Ministério Público em recorrer da decisão criou uma 

atmosfera de esperança para os desejos da condenação como a resposta mais condizente para 

o caso.
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A alegria  dos familiares do agressor cedeu espaço a uma dúvida estabelecida pelo 

Ministério Público ao informar ao Tribunal do Júri que estaria recorrendo da sentença, por 

considerá-la inconcebível para o caso. O silêncio tomou conta do ambiente. Naquele instante 

parece que a sanidade retornou e aos poucos as pessoas compreendessem que a decisão mais 

sensata seria dizer não as manobras de um agressor, que teimava em reconstruir seu projeto de 

vida esquecendo um corpo numa estrada erma no meio da noite. Mas a sociedade precisa 

reconsiderar  sua  decisão  e  reposicionar  o  olhar  para  reafirmar  que,  mesmo que ocorra  a 

absolvição, as razões deveriam ser outras e não o simples silenciar diante dos fatos.

O Promotor em sua petição ao Tribunal de Justiça, em busca da reparação da decisão 

do Tribunal do Júri, observa que chamou a atenção dos jurados quanto às versões dadas por 

Alex Ferreira durante a construção do inquérito, que em nada muda os fatos, pois em todas, 

ele é o protagonista. E, diante de farto material acusatório, não esperava que houvesse dúvidas 

naquele momento,  como se verificou pelas  interrupções  de um dos jurados que terminou 

contribuindo para a absolvição do agressor.

A dúvida do jurado decorria da presença de um pedaço de faca ou punhal acostado no 

processo, na qualidade de provável arma utilizada para deflagrar o crime. Esta peça demarca 

um dos erros mais torpes da pericia técnica. Talvez por amadorismo do delegado que não 

consegue deixar claro se a mesma foi encontrada próxima ao corpo, ou se a parte que falta 

ficou no interior do corpo da vítima, ou que a arma utilizada no crime nunca foi encontrada. 

Este episódio nos ajuda a compreender como os jurados chegam ao Tribunal sem saber nada 

do caso e terminam tendo que compreender tudo naquele curto espaço de tempo em que o réu 

é  apresentado,  presta  o  seu  depoimento  sobre os  fatos  e  em seguida  passa-se ao  rol  das 

testemunhas de acusação, depois de defesa; posteriormente os debates entre o membro do 

Ministério Público, a defesa e por fim as replicas e treplicas. É neste contexto que o jurado 

precisa formar uma opinião e decidir. Imagine isso para os funcionários do Banco do Estado 

de Sergipe (Banese), que são geralmente os agraciados com esta tarefa.  O ideal, se é que 

pode-se  falar  em  algo  parecido,  deveria  contemplar  pessoas  de  diferentes  segmentos  da 

sociedade. Isso possivelmente pudesse produzir outro tipo de julgamento.

A cena da seleção dos jurados é dantesca. Imagine pessoas que se tremem em pensar 

em Justiça? E se estes forem jovens de classe média? Imagem agora vendo fotografias de 

assassinatos? Esta é uma parte de um cenário marcado por regras rígidas, que, para muitos, o 

simples  fato de serem convocados os marcará para o resto da vida e terá sido motivo de 

inquietação antes, durante e posterior episódio de serviço prestado à Justiça. A escolha dos 

jurados  deveria  seguir  outros  passos,  que  comportasse  pelo  menos  algum  tempo  de 
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aproximação, com esclarecimentos do papel do jurado e da sua contribuição para a sociedade. 

Isso  evitaria,  por  exemplo,  que  um dos  jurados  no  caso  em tela  tivesse  uma postura  de 

inquietação que terminou contaminando os demais a ponto do resultado ter sido positivo em 

relação ao réu, mesmo porque na dúvida, todos devem saber que a medida mais sensata é 

absolver. 

A interferência do jurado é citada no Recurso de Apelação do Ministério Público que 

lamenta não ter feito referência na Ata da Sessão ao comportamento do mesmo que teve um 

papel decisivo na absolvição. Como bem observa o referido Promotor, este movimento seria o 

suficiente  para  pedir  a  nulidade  do  julgamento.  Este  episódio  também  é  salutar  para 

pensarmos como o Ministério Público deverá instrumentalizar os jurados para a compreensão 

do caso, pois o resumo entregue a cada um deles parece que não foi suficiente.

A Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Sergipe acatou o pedido do Ministério 

Público e permitiu a realização de um novo julgamento, que ocorreu no dia 10 de dezembro 

de 2009, quando o júri decidiu pela condenação do mesmo e a magistrada determinou a pena 

de 12 anos de reclusão, em regime fechado. Esse resultado deve ser creditado à família da 

vítima, em especial uma de suas irmãs, que não mediu esforços para que a justiça se fizesse 

neste  caso;  ao  Ministério  Público  que  ponderou  sobre  os  fatos  e  tomou  a  decisão  mais 

acertada, sem abdicar da isenção e da imparcialidade tão fundamentais para a aplicação da lei. 

O desfecho desta história poderia ter sido diferente, com o réu livre e a família magoada, 

entretanto pode-se tirar outra lição. Sempre é possível cobrar justiça, mas a sua efetivação 

requer o engajamento de todos em prol da cidadania.

A pena atribuída a Alex Ferreira é um indicativo de que a Justiça pode ser feita em 

relação aos casos de assassinatos de LGBT. É também um sinalizador importante da mudança 

de mentalidade junto ao Ministério Público e a Justiça, ou ainda em relação à família, mas 

para  que  isso  se  torne  realidade  precisa  que  muitas  posturas  sejam mudadas,  pois  este  é 

apenas um caso e não o cenário de uma nova percepção sobre os assassinatos em Sergipe. 

Pois,  no  caso  do  professor  Antônio  Clovis152,  a  família  contratou  o  melhor  advogado 

criminalista do Estado, mas isso não impediu a absolvição do réu, em parte porque o próprio 

Ministério Público viu na vítima o principal culpado para o desfecho trágico. Situação que 

152 O estudante de direito Aerton Sílvio Rezende Santos, 23 anos, foi preso na madrugada do dia 04 de julho de 
2005, acusado de assassinar o professor de química, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de 
Sergipe – IFS, antigo Centro Federal de Educação Tecnológica - Cefet, Antônio Clóvis Barbosa Monteiro, 50 
anos. Ao prestar depoimento em juízo Aerton afirmou que o professor o convidou para ir a residência dele com 
a promessa de viabilizar uma vaga de emprego, que lhe renderia R$ 2 mil. Em determinado momento, a vítima 
o assediou, com a recusa, pediu para abrir a porta, enquanto era segurado pela cintura, então se armou com um 
estilete, houve luta que terminou na morte de Antônio Clóvis, em 03 de julho de 2005 (domingo).
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poderia ter sido revertida se o movimento LGBT tivesse atuado e os familiares não estivessem 

acreditados que o simples fato de contratar um advogado bastaria. O resultado é reflexo do 

amadorismo e da falta de cuidado de todos os lados, por isso, na ocasião emendei um e-mail a 

imprensa e algumas pessoas de minha lista  com as seguintes considerações,  ou seja, para 

aqueles  que  vão  ao  julgamento  devem  ponderar  sobre  alguns  aspectos  que  considero 

importantes:  1)  as  circunstâncias  do  crime  oferecem muito  mais  possibilidades  para  uma 

absolvição, do que para a condenação, a exemplo do assédio, da promessa de emprego, fato 

do agressor ser ex-aluno, entre outros aspectos; 2) sempre espero a condenação do réu como 

possibilidade de fazer justiça ao grave quadro de mortes de homossexuais em Sergipe, mas 

cada caso é analisado pelo Tribunal do Júri em separado e, deve ser assim, pois ninguém deve 

pagar  pelo  crime  dos  outros,  entretanto,  noto  um  somatório  de  erros  graves  nos  laudos 

periciais  de Sergipe,  especialmente  do Instituto  Médico  Legal  e,  por  mais  esforço  que  o 

presidente do inquérito tenha, termina por apresentar a Justiça uma série de brechas para a 

absolvição; 3) é mais um caso que a família aparece no início do processo e depois mantém 

distância  e;  de  igual  modo  o  Movimento  LGBT  sequer  aparece.  É  mais  um  caso  de 

assassinato de homossexual que vai a júri sem um amplo debate público.

Estas ponderações ainda precisam ser acompanhadas de outra indagação: Será que o 

julgamento  de  Alex  Ferreira  é  um  sinalizador  da  mudança  de  posturas  da  sociedade  e, 

especificamente da Justiça em relação aos assassinatos de LGBT em Sergipe? É evidente que 

este é um caso isolado como se observa em relação ao episódio do professor do IFS, quando o 

Ministério  Público  adotou  outra  postura  e  a  absolvição  ocorreu.  Isso  serve  para 

compreendermos que a Justiça é por excelência um campo de poder e força. Se a sociedade 

civil (LGBT) considera importante ter uma inserção melhor neste espaço precisa inteirar-se 

do habitus e do campo (BOURDIEU, 1998). Incapazes de se adequar, o papel mais provável é 

ser expectador e como possibilidade celebrar alguns veredictos e lamentar outros, por não 

estarem inseridos no contexto do  capital simbólico,  materializado neste cenário a partir do 

saber jurídico (BOURDIEU, 2004).

A falta de traquejo para o campo jurídico é ampliada pelos estereótipos ainda muito 

presentes nesta ceara. É um espaço machista e pouco afeito a mudanças bruscas. Assim, uma 

militância  aberta,  com placas,  gritos  ou chavões  não encontra  lastro  nos  salões  amplos  e 

luxuosos da Justiça demarcado por tapetes vermelhos e mármore. O mesmo frio da pedra está 

na elegância contida dos gestos de cada parte, ritualizada em seus postos monoliticamente 

determinados.
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O Tribunal  do Júri  é  uma representação  em miniatura  da  sociedade.  É reflexo de 

nossos medos, angústias, da nossa forma de pensar e viver. Esperar que nesse espaço tudo 

fosse diferente do que vivemos em relação ao cotidiano marcado por gestos, meias palavras, 

que no fundo trazem em si o preconceito e a discriminação, é esperar por algo que não está 

materializado ainda. A Justiça é muito positivista e nesse sentido a luta por um dispositivo 

legal que sinalize os atos de homofobia será muito bem ajustado a este ambiente, a exemplo 

do Projeto de Lei nº 122/2006, que tramita no Congresso Nacional e que criminaliza os atos  

de aversão aos homossexuais.

Se  a  Justiça  ainda  é  marcada  pelos  valores  morais  que  recriminam  as  práticas 

homoeróticas  e,  assim,  demonstra  pouco  avanço  “linear”153 em  relação  aos  casos  de 

assassinatos de LGBT, devemos, entretanto, observar que as medidas adotadas pelo Conselho 

Nacional de Justiça (CNJ)154, com vistas a dar mais celeridade e, em especial, resgatar casos 

adormecidos nos Cartórios Criminais tem surtido efeito em Sergipe, a exemplo do episódio da 

morte  de  Marta  Correia,  26,  e  Marinalva  Ribeiro  dos  Santos,  50,  ocorrido  no dia  10  de 

outubro de 1998, no Povoado Niterói,  município de Porto da Folha (SE).  O caso parecia 

esquecido e o arquivamento seria  o destino,  mas no dia  02 de dezembro de 2010 saiu o 

veredicto de culpa – Antônio Lourenço Bezerra (18 anos de reclusão em regime fechado) e 

Pedro  Constantino  da  Silva  (16  anos  e  seis  meses  em  regime  fechado)  (Processo  nº 

199980010017), apesar do Edital de Intimação datado de 09 de dezembro de 2010 indicar que 

os mesmos foram condenados e que o prazo para recorrer da sentença terminaria em cinco 

dias.

Apesar da celeridade nos casos mais antigos, o mesmo não se pode dizer dos atuais, 

pois  parece  que  a  Justiça  empacou  quando se  trata  dos  fatos  mais  recentes,  isso  implica 

reconhecer que os dados não estão presentes no sistema de consulta processual do Tribunal de 

Justiça de Sergipe (www.tjse.jus.br), especialmente aqueles que ocorreram a partir de 2009. 

Será que a dedicação em julgar os processos antigos deu-se em detrimento do abandono dos 

autos mais novos?

O caso de Alex Ferreira é atípico em relação ao receituário do Conselho Nacional de 

Justiça  (CNJ).  O julgamento  somente  foi  possível  graças  ao empenho de familiares  e  do 

153 Observamos durante a pesquisa que a conduta do membro do Ministério Público muda muito de caso para 
caso, ou seja, tendem a ser menos preconceituosos quando a vítima tem projeção social.

154 O II Encontro Brasileiro do Judiciário ocorrido em Belo Horizonte, em 16/02/2009. Na ocasião os Tribunais  
definiram  10  metas  de  nivelamento  do  judiciário  brasileiro,  com  maior  destaque  para  a  2ª  que  prevê  o 
julgamento dos processos distribuídos aos magistrados até 31 de dezembro de 2005. A medida visa garantir a 
obediência ao artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, que prevê o limite de 4 anos, como tempo razoável  
para  a  duração  do  processo.  Junto  com  esta  medida  foi  priorizado  a  informatização  e  a  transparência  
(CONSELHO..., 2011).

http://www.tjse.jus.br/
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Ministério  Público,  caso  contrário  o  mesmo  teria  sido  apreciado  nos  mutirões  que  vêm 

ocorrendo, com pouca possibilidade de resposta diante da incapacidade de localizar o réu. O 

destino possível seria o julgamento a revelia. Medida pouco plausível a oferecer à família e à 

sociedade uma resposta condizente para o caso. É salutar o empenho da Justiça, mas em parte 

constitui  parte  de  uma meta,  de  uma estatística,  os  resultados  positivos  desta  empreitada 

talvez somente possam ser mensurados no futuro, mas para isso a polícia judiciária precisa 

melhorar  seu desempenho e o Instituto Médico Legal  e a Perícia  Técnica deverão ofertar 

peças mais consistentes, especialmente no abandono do improviso e da negligência.

6.2 – Caso 2: LGBT e a anatomia dos crimes passionais

6.2.1 - Introdução

Este  é  um  tema  que  desperta  grande  interesse  das  ciências  sociais.  O  amor  foi 

vasculhado pelos sociólogos desde o nascimento desta ciência, a exemplo de Auguste Comte 

e  Max  Weber.  Na  concepção  de  Weber,  o  amor  constitui  uma  das  maiores  forças  do 

indivíduo. A preocupação de Comte assenta-se na preocupação da natureza do amor e na 

distinção entre os sexos. Enquanto Émile Durkheim, não dedicando maiores preocupações ao 

tema termina nos legando um olhar apurado através do papel que a instituição família possui 

para a ordem social.

É no contexto da localização dos indivíduos pelos  vínculos  afetivos  que a  ciência 

também procura diferenciar o ato de amar. Esta preocupação é real na modernidade e, todas as 

formas que rompem com a ordem pré-estabelecida, descentrando o indivíduo da rotina deve 

ser banido, a exemplo da paixão, que cega e aliena,  a ponto de conduzir  a atos torpes, a 

exemplo do crime passional.

Assim, os crimes passionais seriam cometidos por pessoas embebecidas de paixão ou 

ódio pela pessoa amada, em geral, movidas pela certeza ou embebecidas pela dúvida acerca 

do afeto da pessoa amada. Isso seria a realidade que nos deteria numa conversa sobre casos 

esporádicos, não fosse sua recorrência e, em particular, pouco provável entre homossexuais. 

Neste  ponto,  percebe-se que,  mesmo sendo algo tão discutido  desde a  antiguidade,  como 

aparece na narrativa de Homero, “Odisseia”, no Canto XII, quando Ulisses é embebecido por 

suas paixões. Este fenômeno ainda não foi plenamente explorado, especialmente em relação 

aos crimes contra indivíduos da população LGBT.

Assim, o fenômeno da paixão tão discutida e apresentada em prosa e verso demonstra 

ser uma força física indomável, que toma os corpos e mentes de seres das diferentes classes 
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sociais  e  tempos.  Deixa o apaixonado em situação “febril”,  a  ponto de adotar  posturas e 

detonar ações que surpreende ao mais incauto amigo, como rompantes de agressividade que 

termina  com o  derramamento  de  sangue.  Mas,  como  este  tipo  de  situação  persiste  se  a 

modernidade  teria  superado  a  fase  do  amor  romântico  e  estaria  na  fase  da  sexualidade 

plástica? 155

Isso nos impõe a assertiva de que os crimes passionais têm sido recorrentes ao longo 

do tempo. Alguns deles tornaram-se célebres na história156. Mas sua natureza parece esconder 

sutilezas que desafiam pesquisadores sociais, psiquiatras e outros estudiosos que vasculham a 

sua anatomia. Quais as razões que justificam o rompante de ódio contra alguém ao qual nutria 

afeto? Uma hipótese razoável para explicar este tipo de crime é a relação de poder do agressor 

com a  vítima.  Dominação  que  pode ser  traduzido  como posse.  A recusa  em continuar  a 

relação constitui o estopim da tragédia, através de um ato motivado por forte emoção.

Crimes  marcados  pelo  ranço  do  machismo.  O  rancor  como  marca  profunda  da 

obsessão  pela  pessoa  “amada”.  Marca  indelével  da  irracionalidade  como  antítese  do 

sentimento de proteção e afeto, travestido de desejo de aniquilação, onde a síntese (superação) 

é a morte  da pessoa amada e no recobrar da ação uma nova vida que surge.  Às vezes o 

remorso  e  o  consequente  suicídio  presente  ou  futuro157.  O difícil  é  seguir  adiante  sem o 

estigma158 do crime.

Quais são as razões que levam um indivíduo a matar a pessoa amada? A resposta pode 

estar no sentimento de ódio, pelo fim inesperado da relação; pelo ciúme159 doentio que tratou 

de  sufocar  as  possibilidades  de  sedimentação  do  afeto;  pela  possessividade  que  sufoca, 

maltrata e aniquila a possibilidade de florescimento de um projeto de vida em comum, diante 

das cobranças e do aniquilamento da vida pública do parceiro, quando o zelo deveria ser o 

antidoto (ARANHA; MARTINS, 2009).

155 O sociólogo inglês Anthony Giddens (1993) denomina a nova forma de relação sexual descentralizada e livre 
das necessidades de reprodução de sexualidade plástica, quando esta consegue se libertar da “regra do falo”. 
Isso seria um indicativo da transformação da intimidade.

156 Dorinha Durval.
157 Se as estatísticas sobre dos homicídios de LGBT no Brasil são falhas, devemos observar que as mortes por 

suicídio constitui um terreno pouco palpável, especialmente quando se trata de adolescentes que se descobrem 
gays,  lésbicas  ou travestis  e  terminam sendo alvo  de piadas,  desprezo familiar,  humilhações.  Esta é  uma 
situação que o movimento LGBT brasileiro tem procurado trabalhar a partir da escola através da política de 
combate  ao  bullying.  A situação  do suicídio entre  adolescentes  foi  comentada  também por  João Silvério 
Trevisan (2000). 

158 A respeito do conceito de estigma ver a obra de Erving Goffman (1975).
159 Segundo Aranha & Martins (2009, p. 103), apresentam a etimologia do vocábulo ciúme da seguinte forma: 

“Do grego zelos, significa o medo de perder o afeto de alguém. Já o termo “zelo” é o cuidado que dedicamos a 
alguém por quem temos afeição. Por isso costuma-se dizer: “Quem ama, cuida!”.
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O cenário destes crimes é marcado por pequenos sinais: a insegurança sexual, porte 

físico  da  pessoa  amada.  A  soma  dos  atributos  da  pessoa  amada,  em  contraposição  às 

fragilidades do parceiro,  serve como poderosos ingredientes da fórmula que terminam por 

produzir o sofrimento, como sinal do medo de perder aquilo ao qual tanto esperou, pois no 

fundo “se esse alguém dá densidade à nossa emoção e nos enriquece a existência, sofremos 

até mesmo com a ideia da perda” (ARANHA & MARTINS, 2009, p. 103). A perda assenta-se 

na ideia fixa da separação. Situação que incomoda, machuca e impõe restrições na forma de 

amar, por impor a convicção de que saímos da consciência do outro e temos a árdua missão 

de fazer o mesmo, quando o corpo demonstra tensão, medo, angústia e melancolia por uma 

apartação  não  prevista  e  desejada.  O  pior  é  quando  esta  separação  ocorre  por  razões 

incontornáveis  e,  ao  mesmo tempo,  ambos  ainda  se  amam,  ou  ainda,  “quando a perda  é 

sentida de forma intensa, a pessoa precisa de um tempo para se reestruturar, porque o tecido 

do seu ser passa inevitavelmente pelo ser do outro” (ARANHA & MARTINS, 2009, p. 103). 

É o período do “luto”. Essa fase de acomodação e superação parece distante dos casos de 

crimes  passionais.  Na  concepção  das  filosofas  pode-se  considerar  como  maduros  os 

indivíduos que foram capazes de superar as diversas experiências de morte.

6.2.2 - A literatura

O mundo forense possui uma infindável coleção de casos de crimes passionais. É um 

fenômeno presente em todas as sociedade e classes sociais. O requinte de perversidade, as 

formas de execução, ou outros elementos que nos ajudam a compreender e interpretar este 

fenômeno  se  repetem  de  tempos  em  tempos.  E  a  Justiça  nem  sempre  os  tratou  com 

imparcialidade.

Entre  as  obras  científicas  que  vasculham este  fenômeno  destaca-se a  produção de 

Ferdinand Von Schirach (2010), advogado alemão, que narra à história de um médico que 

matou a esposa a golpes de machado, com quem conviveu durante 40 anos. Um aspecto que 

chama a atenção é que antes de noticiar o caso às autoridades, ele a esquartejou.

Os crimes passionais foram amplamente explorados pelos jornais sensacionalistas no 

início do século XX. Época em que o escritor Euclides da Cunha faleceu depois de duelar 

com o amante de sua esposa Ana de Assis. Assim, o amante ofendido buscaria a reparação 

acerca da “traição, o mau comportamento, a mentira, a vilania, as promessas não cumpridas 

em contraposição à virtude:  o amor,  a honra,  o sentimento romântico e o comportamento 

heroico” (CANCELLI, 2004, p.116).
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Ao se considerar uma concepção psicanalítica para este tipo de crime, pode-se seguir a 

linha de Marcos A. C. Jorge, quando afirma que a “única maneira de atingir, ilusoriamente, a 

relação sexual, com a eliminação radical  da diferença do desejo do Outro,  o qual sempre 

introduz, naturalmente, em toda relação, alguma forma de castração” (JORGE, 2000, p.147).

Anthony Giddens (1993) reconhece  que  a  “emergência”  da  homossexualidade  tem 

reflexos importantes para a vida sexual da população em geral. Esta sua assertiva aponta para 

a ideia de “relacionamento”,  na concepção de vínculos duradouros, como processo que se 

verificou  logo  após  o  advento  da  Aids.  Isso  o  leva  a  considerar  que:  “hoje  em  dia  a 

‘sexualidade’ tem sido descoberta, revelada e propícia ao desenvolvimento de estilos de vida 

bastante  variados”  (GIDDENS, 1993, p.  25).  Isso se contrapõe à  visão médica  e jurídica 

construída  ao  longo dos  últimos  100 anos,  que  terminou  produzindo uma visão  ruim da 

homossexualidade, quando se tentou disciplinar estas práticas para a heterossexualidade. Essa 

linha  encontra guarida no pensamento de Michel Foucault (1997), em que a sexualidade se 

estruturou no contexto do segredo. Isso nos ajuda a compreender que a sexualidade é fruto de 

uma invenção da sociedade moderna, que nutre em sua justificativa uma intencionalidade. A 

intensão primária  seria  a  higienização  e  o  consequente  controle  dos  impulsos  biológicos, 

através de um discurso acerca da reprodução, com forte defesa da família. Este cenário seria 

modificado com a ascensão do movimento feminista, a Aids e a entrada dos LGBT na cena 

pública. Desta forma, Foucault (1986) está correto ao ponderar sobre o papel do discurso para 

a realidade à qual está assentado. O florescimento dos movimentos de contestação do discurso 

heterosexista permitiu introduzir na cena pública um olhar de relativização acerca das práticas 

sexuais, com vistas à tolerância pública.

Este processo de conquista de espaço na cena pública simboliza também um diálogo 

aberto acerca das entranhas do segmento LGBT. Singularidades que aparecem em sua maioria 

através do folclórico, do escárnio, da chacota etc. e que de certa forma a desqualifica. Este 

seria  o  único  sentido  possível.  Apesar  desta  limitação,  os  contatos  públicos  permitem o 

aperfeiçoamento  do  discurso  e  a  efetivação  da  elaboração  de  um consenso,  nem sempre 

efetivado ou favorável aos LGBT (HABERMAN, 1987).

Entre  as  conquistas  deste  embate  do  discurso,  pode-se  visualizar  como  avanço  a 

percepção da desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, Maria 

Berenice  Dias,  que  consolidou  o  discurso  sobre  as  relações  LGBT como  pertencentes  à 

categoria da homoafetividade (DIAS, 2011). Perspectiva de avança em direção ao olhar sobre 

sentimentos  nobres  que estão assentados na construção de relação duradoura baseadas  na 

cumplicidade e na construção de projetos de vida. Isso se contrapõe ao amor apaixonado que, 
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segundo Anthony Giddens (1993, p. 48), “o amor apaixonado é especificamente perturbador 

das relações  pessoais,  em um sentido  semelhante  ao do carisma;  arranca  o individuo das 

atividades  mundanas  e  gera  uma  propensão  às  opções  radicais  e  aos  sacrifícios”,  e 

complementa afirmando que isto leva o discurso público considerá-lo perigoso, ou ainda, que 

o fim deste tipo de sentimento é a tragédia. Diferente do que se visualiza através do amor 

romântico, defendido pelos ideais burgueses, pois o amor romperia com a sexualidade.

6.2.3 - Perfil dos agressores

A maior parte daqueles que cometem crimes passionais não possuem passagem pela 

polícia e o ato está direcionado à pessoa amada. Em geral matam apenas uma única vez e as 

causas decorrem justamente  do tipo de relação que é  estabelecida  com o amor.  Relações 

marcadas pela intensidade,  desejo ardente ou se traduzem numa espécie  de catalisador  de 

todas  as  ausências  a  ponto  de  simbolizar  um  estado  de  realização  e  satisfação  jamais 

experimentada. A perda simboliza o retorno à solidão, ao vazio. Tipo ideal160 que nos ajudará 

a pensar o fenômeno dos crimes passionais entre a população LGBT.

Estes elementos se somam a um conjunto de frustrações que parece sanado com a 

relação. Em parte este contexto é manipulado pelo parceiro que esgaça o cotidiano do cônjuge 

e oferece algo que passa a ser a diferença. Em sua maioria o agressor é mais velho, possui 

estabilidade  financeira,  inseguro,  ciumento,  possessivo.  O  novo  relacionamento  desperta 

vitalidade  a  ponto  de  repaginar  o  look,  mudar  seus  hábitos.  Esta  mudança  pode  ser 

acompanhada de exclusão de amizades antigas e de parentes. Situações que às vezes é criada 

pela pessoa mais jovem que vê na relação à possibilidade de transitar em festas e ambientes 

que não teria condições sem uma estabilidade financeira.

As saídas para as festas e espaços públicos são marcados por tensão, insegurança, 

olhares atentos, enfim, uma vigilância disfarçada e que pode terminar em pequenos conflitos 

em público, ou agressões. Em sua maioria o cônjuge mais jovem termina manipulando os 

sentimentos do parceiro e tende a contornar situações desta natureza.

O fato de manipular a relação não significa controle total, ao contrário. Aos poucos a 

parte mais frágil  sente o sufocamento.  Procura reagir  com pequenos sinais de negação. A 

160 O  Tipo Ideal constitui  um instrumento metodológico  desenvolvido pelo sociólogo alemão  Max Weber 
(1864-1920), com a finalidade de compreender e interpretar a vida social. É uma construção teórica abstrata 
que o cientista elabora a partir de suas observações, leituras e, em alguns pontos tendem a exagerar, com a  
finalidade de permitir a inclusão do máximo de possibilidades. Deve-se perceber que não se trata de uma 
representação fiel da realidade, mas manterá com ela uma semelhança e proximidade, com isso permite-se que 
se operem comparações e a consequente observação de semelhanças e diferenças. Assume assim o lugar de  
instrumento de análise científica, enquanto “trabalho útil e preliminar” (WEBER, 2006; p.49).
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relação começa a se deteriorar.  O diálogo começa a ficar difícil  de ser reestabelecido.  Os 

sinais de que algo está diferente começam a aparecer. Uma mão sem anel ou aliança. Um 

rosto com sinais de melancolia. Gestos que aludem à tensão. Enfim, movimentos corpóreos 

ou atitudinais que aludem a uma relação desgastada e com pouca ou nenhuma possibilidade 

de mediação, apesar de uma das partes acreditarem que a relação ainda é possível. 

Este cenário de instabilidade afetiva e emocional perdurará por algum tempo. Período 

em que haverá uma espécie de ensaio quanto à separação. Ausência durante alguns dias ou 

noites. Pedido de devolução de presentes. Reação inesperada de conquista, com rompantes de 

afeto e pedido de perdão, com consequente promessa de que tudo será diferente.

Mas, o horizonte da perda constitui um dilema e um desafio a ser vencido. Para alguns 

o ódio motiva o planejamento da eliminação da pessoa amada como medida mais adequada 

para repor as perdas.

Em sua  maioria,  o  crime  ocorre  num contexto  de  forte  emoção.  Passados  alguns 

instantes e, diante do corpo da pessoa amada, o ódio cede lugar à culpa. Incapaz de reverter o 

quadro termina cometendo o suicídio. Mas, isso não impede de observarmos que em alguns 

casos  o  crime  origina-se  num processo  anterior  de  planejamento,  como  algo  desejado  e 

esperado. Isso impõe também a assertiva de considerar estes crimes como parte da violência 

que os indivíduos apaixonados estão sujeitos a atos de violência por seus parceiros quando 

são contrariados.

6.2.4 - LGBT e os crimes passionais

Ao longo das últimas décadas, o Grupo Gay da Bahia (GGB) tem divulgado relatórios 

que narram o fatídico universo da violência contra LGBT no Brasil. A ideia principal é a 

morte por homofobia, relegando ao segundo plano, outras razões possíveis, entre as quais os 

crimes passionais. Esta linha de raciocínio defendida pela militância da causa homossexual 

me convenceu e, de certa forma, ofuscou a minha curiosidade para pensar e problematizar de 

forma contrária.

Este  posicionamento  esvaziou-se  quando  li  na  revista  Veja  uma  nota  em  que  o 

jornalista questionava o argumento de que todas estas mortes se revestiam de homofobia. E, o 

advento  da  morte  de  Adeilson  Santos  Andrade  (Lêu),  em Itabaianinha  em 1995,  deu  as 

primeiras  pistas,  a  ponto  de  considerar  deste  ponto  em  diante  outras  causas  para  os 

assassinatos contra LGBT em Sergipe. Entretanto, a minha argumentação não alcançava eco 

na imprensa local, ainda fortemente marcada pelo apelo sensacionalista deste tipo de matéria 

e, por outro lado, não encontrava eco no círculo acadêmico.
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Persisti em meus estudos e verifiquei que a única maneira de romper com o argumento 

em  voga  seria  aprofundar  as  pesquisas  junto  a  Justiça  (Inquéritos  e  Processos)  e  idas 

infindáveis ao Instituto Médico Legal (IML). As informações mesmo esparsas e, às vezes, 

imprecisas ajudavam a desenhar um cenário mais nítido e distante  das notas jornalísticas. 

Estavam dadas as condições para fazer uma tipologia das motivações de forma mais segura. 

E, a primeira certeza é que a tipologia empregada para classificar todas as mortes violentas de 

LGBT como sendo resultante da homofobia não é correta. Entre as vítimas de ódio devido a 

sua orientação sexual também se fazem presentes casos de rixas, motivação banal e os crimes 

passionais.

Outro fator que me despertou para esta linha de raciocínio foi a localização de casos 

desta natureza no Brasil, ao longo do tempo. Em certa ocasião ao pesquisar na internet sobre 

os crimes passionais, tive um insight e resolvi acrescentar o vocábulo gay a busca e para a 

minha surpresa apareceu alguns episódios  recentes.  E,  em 2008 tive  contato  com a obra: 

“Paraíso das Maravilhas: uma história do crime do Parque”, de Luiz Morando, que narra o 

caso de Luiz Gonçalves Delgado, assassinado com 28 facadas, no Parque Municipal, em Belo 

Horizonte, no dia 05 de dezembro de 1946. A Polícia mineira apontou como motivo para o 

crime ciúmes por parte do amante. Em 1953, o poeta Décio Frota Escobar foi denunciado pela 

esposa como o autor do homicídio. Levado a julgamento, o júri popular o absolveu por 5 

votos a 2 e, em 1964, Escobar foi assassinado no Rio de Janeiro por garotos de programa.

6.2.5 - Estudo de caso: Adeilson Santos Andrade (Lêu)

O episódio  da  morte  Adeilson  Santos  Andrade (Lêu),  25,  bissexual,  jogador  do 

Olímpico  Esporte  Clube de Itabaianinha,  região  Sul  Sergipano é singular  em relação aos 

demais casos, pois o mesmo foi executado pelo fiscal de tributos estadual  José César dos 

Santos, 35, que se suicidou momentos depois, no dia 28 de julho de 1995, nesta cidade.

Este episódio e singular primeiro, por oferecer pistas para a discussão sobre o ciúme 

enquanto componente intrínseco ao ambiente marcado pelo machismo, em que o bem-amado 

torna-se uma propriedade. Segundo, constitui um elemento a mais para se discutir estigma do 

passivo  sexual  neste  tipo  de  relação.  Terceiro,  pode-se  resgatar  a  questão  da  violência 

doméstica no lar LGBT, especialmente quando se visualiza também utilização da Lei Maria 

da Penha (Lei n. 11.340, de 7 de agosto de 2006) para os casos de agressão doméstica.

O ciúme decorria do medo de perder a pessoa amada. No caso de José César simboliza 

perder  o  homem viril  –  Adeilson.  Assim,  segundo o  jornal  Cinform,  as  razões  para  este 

desfecho trágico teriam sido ciúmes. A esse respeito informa à matéria que: “Paixão, ciúme, 



139

desejo e morte. Estes ingredientes fizeram parte de uma relação complicada e fatal. No dia 28 

de julho, uma sexta-feira,  a cidade de Itabaianinha,  118 km de Aracaju [...]” (AMANTE, 

1995, p. 26).

Ilustração 15 - Adeilson Santos Andrade
Fonte: Amante, 1995.

Segundo  o  repórter,  César  estava  pressionando  o  jogador  para  deixar  a  esposa  e 

assumir a relação. O agressor chegou a escrever cartas para a mulher do amante relatando o 

relacionamento dos dois. Este fato a motivou a pedir a separação. Inconformado, o jogador 

queria  terminar  tudo  com  auditor  fiscal  na  tentativa  de  reatar  com  a  companheira.  Foi 

justamente na tentativa de explicar  o rompimento com o agente fazendário que ocorreu a 

tragédia, quando este diferiu um tiro na cabeça do jogador.

O fato ocorreu por volta das 18h. César ainda saiu da cena do crime, foi a um bar 

tomar cachaça, quando informou aos presentes que havia matado o jogador e que iria se matar 

em seguida. Retornou para casa e deferiu um tiro em sua cabeça e caiu abraçado ao jogador.

A atitude do auditor fiscal demonstra o quanto a emoção o transtornou e o impediu de 

visualizar uma saída para a desilusão amorosa. É um caso que nos ajuda a compreendermos 

que os assassinatos de LGBT não podem ser classificados unicamente como motivados pelo 

ódio (homofobia direta),  mas outras razões podem ser encontradas,  a exemplo dos crimes 

passionais.
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É natural que a pessoa que levou uma vida inteira resguardando sua condição sexual, 

ao encontrar alguém em que depositou todo o seu empenho em construir um vínculo afetivo e 

a ela depositou todas as suas forças, torna-se difícil romper com estes laços de um momento 

para outro sem resistências e traumas. É um momento de grande angústia e perda de sentido 

da própria vida. É neste contexto que as tragédias afetivas se consumam, mesmo que não seja 

a razão para justificar os atos extremos, mas pode-se compreender a dinâmica destes fatos.

A  tragédia  esconde  nuances  da  reprovação  social,  da  tentativa  de  construir  uma 

resposta à indiferença, ao medo, à solidão. O ato é uma síntese de um contexto social pouco 

afeito a compreender a possibilidade de uma relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo. É 

um indicativo dos medos, das angústias e das incertezas que estas relações traziam até pouco 

tempo, pela falta de apoio e sustentação no seio das famílias e nos círculos de amizade161. 

Mesmo porque o imaginário popular sempre demarcou estas relações como sendo povoadas 

por papeis bem definidos de ativos e passivos. Neste caso, os ativos sairiam “imaculados” da 

relação,  mas o passivo receberia  para si  toda a carga de reprovação,  por assemelhar-se à 

mulher na relação162.

O discurso sobre o papel de ativo ou passivo (MISSE, 1981) é muito forte nas relações 

LGBT. Demarca território, posições, discursos, mas isso não significa, necessariamente, que 

ela  se  confirme  na  relação  propriamente  dita,  pois  o  contrário  também é  uma  realidade. 

Entretanto, quando a relação passa a ser visualizada socialmente, o ativo tende a romper com 

os encontros, como uma forma de evitar comentários maiores. Isso correu justamente com 

Adeilson. Apesar disso, ficam ainda alguns pontos que precisam ser esclarecidos, ou seja, o 

que levou o jogador a iniciar esta relação? Quais os motivos que ligavam César a Adeilson? 

Como  pode-se  compreender  o  rompante  de  violência?  O  rompimento  da  relação  pode 

simbolizar também a busca pela recuperação da honra, quando o jogador desesperado procura 

o amante para dizer que o deixe em paz a fim de que possa recuperar o afeto de sua esposa.  

Apesar de não demonstrar qualquer mácula quanto ao relacionamento,  mesmo porque não 

está em jogo a sua masculinidade, apenas o fato de que o amante extrapolou o previsível e 

adentrou o espaço doméstico, ao escrever uma carta delatando os fatos.

161 As relações LGBT carregam o estigma do passivo sexual, pois os brasileiros e em particular os nordestinos 
aprendem desde cedo como posicionar o corpo, os jeitos e trejeitos do macho, ou como bem explica João 
Silvério Trevisan: “[...]  os machos se defendem da passividade como podem [...]  O aprendizado de defesa  
contra a passividade começa na infância. No intuito de ser homem de verdade o menino é educado para se 
sentir ofendido com qualquer tipo de insinuação de que é fresco ou maricas e é claro que o desdobramento  
disso é de fato a opressão daqueles que não estão de acordo com o padrão de menino constituído. O que teme 
tanto este macho em estado permanente de defesa? Ser mulher. E por quê? Porque mulheres são passivas.  
Sexualmente estamos sempre falando disso” (TREVISAN, 2009).

162 O antropólogo Michel Misse, publicou a obra: “O estigma do passivo sexual” (1981), que procura explora a 
figura do passivo sexual no contexto da sociedade brasileira.
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Mas, este tipo de retrato da prática LGBT ainda seria insuficiente para explicar o que 

aconteceu na cidade de Itabaianinha. Outra possibilidade é verificar a diferença de idade entre 

as partes e quais as possibilidades financeiras que possam de alguma forma justificar esta 

relação. Possivelmente, César simbolizou muito mais que uma relação afetiva para Adeilson, 

ou seja, o padrão econômico do auditor fiscal talvez explique a aproximação do jogador, que 

viu na pessoa dele a chance de conquistar algum tipo de estabilidade fora de Aracaju, numa 

cidade pequena do interior onde o sonho de um dia ser descoberto como uma promessa para 

os campos de futebol seria possível e assim estaria rompendo o círculo de pobreza em que 

viveu na infância no Bairro Industrial em Aracaju (SE).

A  estabilidade  financeira  de  César  é  talvez  a  questão  central  para  justificar  a 

aproximação  de  Adeilson.  É  uma  casa  confortável,  um carro,  dinheiro,  presentes,  enfim, 

segurança que ele precisava para suportar a distância da família e da vida que levava em 

Aracaju.  Facilidades  que mascaravam as  carências,  frustrações  e  sonhos de  César  em ter 

alguém  especial.  Adeilson  sintetiza  ao  mesmo  tempo  a  possibilidade  de  um  afeto  tão 

desejado, mas frustrado. Agora era a hora de César ser feliz, mas por ironia, a relação que 

para Adeilson era apensas contingencial  (RORTY, 2007). Incapaz de trabalhar a perda do 

bem-amado,  César  rebate  e  reluta  em desfazer  os  laços.  Apela  para  a  denúncia  junto  à 

companheira de Adeilson, que responde com a negativa da relação com o pai de sua criança e 

este na tentativa de reatar com a esposa, resolve terminar tudo com o auditor, não sabendo ele 

que é justamente este ato extremo que levará a sua morte.

A perda de Adeilson simboliza mais que uma simples relação que se encerra. É mais 

que uma amargura. É a certeza de que se perdeu alguém que sintetizava o sentido da vida, 

numa cidade interiorana,  onde os dias parecem passar devagar e por um instante,  mesmo 

alicerçados em presentes, a relação preenchia um vazio e por algum tempo possivelmente fez 

César pensar que estava construindo algo mais duradouro.

Relação envolvendo jovens e indivíduos acima dos 40 anos são sempre marcados pela 

intensidade. Dificilmente algo que sintetiza frustrações, desejos, expectativas, tende a serem 

assimiladas com muita facilidade, especialmente quando se visualiza as relações LGBT. Nem 

tão pouco é quando se trata de relações heterossexuais. O que está por trás é a dificuldade de 

conciliar  socialmente  dois  mundos.  Um marcado  pelo  processo  de  experimentação,  pelo 

desejo de viver a intensidade da idade, enquanto o outro procura estabelecer mais segurança 

nos atos devido à maturidade. Em geral, o choque é inevitável e, mais cedo ou mais tarde, 

tornam-se incompatíveis, quando não é marcada pela frustração de não serem vistos juntos. É 

uma relação marcada pelo anonimato, silêncio, interdito.
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Não se nega que algum tipo de afeto se desenvolve entre as partes, apesar das razões 

encontradas pelos pares nem sempre serem convergentes, ou seja, o jovem pode colocar como 

justificativa suas necessidades satisfeitas no interior da relação e, em contrapartida, a outra 

parte  tem no jovem a  vitalidade  e  a  presença  como algo  suficiente  para  assegurar  como 

possibilidade de afeto. Mas, este tipo de relação é marcado pelos passos dados pela sociedade, 

ou seja, silêncio, anonimato, definição de papeis sexuais.

A recusa de Adeilson em continuar a relação simbolizava mais que a perda de um 

amor.  Era  a  certeza  da  solidão,  da  angústia  e  da  partida  de  alguém que  César  passou a 

compreender como elemento chave para o sentido de sua vida. Assim, a dinâmica dos crimes 

passionais estava estabelecida. Pois, as manipulações tentadas por César para manter a relação 

estavam esgotadas. O desespero o levou a cometer o assassinato e em seguida o suicídio.

Em geral, os crimes passionais envolvendo heterossexuais eram assimilados até pouco 

tempo pela população como um ato extremo de paixão, mas no caso de Adeilson e César, a 

sociedade recriminou o ato, por não compreender a possibilidade de um gay ser capaz de 

amar com tanta intensidade.  Na realidade,  as pessoas questionaram a capacidade de haver 

uma relação afetiva entre pessoas do mesmo sexo. O imaginário popular culpou o auditor 

fiscal pelo crime e desresponsabilizou o jogador, mas ao mesmo tempo aludiu também que 

tudo isso teria sido evitado se ele não tivesse se envolvido com um gay. 

Os  casos  analisados  neste  capítulo  permitem-nos  observar  as  fragilidades  que  as 

pessoas  LGBT  enfrentam  em  relação  ao  afeto.  Fragilidades  que  decorrem  dos  matizes 

culturais que impedem de reconhecer a afetividade, como elemento essencial destas relações. 

Apesar de o imaginário popular trabalhar com a perspectiva de que este segmento é volúvel, o 

que se observa através dos assassinatos é que a maior parte das vítimas estava em busca de 

alguém, ou tentando construir uma relação duradoura, com vínculos de apego muito forte, 

como se observa nos dois casos analisados neste estudo.

A maior dificuldade para os LGBT nas décadas de 1980 e 1990 era encontrar alguém 

disposto a assumir uma relação vista como marginal pelo conjunto da sociedade. Vivenciar 

este tipo de relação era tornar-se menor no interior de uma sociedade marcada pelo machismo. 

Romper com estes princípios nem sempre foram fáceis, mesmo para aqueles que assumiam 

publicamente sua condição sexual, a exemplo de Antônio Lisboa Neto, que teve sua vida 

ceifada por um fugitivo da penitenciária de Maceió (AL).
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Ilustração 20 - Márcio Pinto do Monte.
Fonte: Maníaco, 1998.

O advogado, carnavalesco, cabeleireiro e funcionário da Delegacia do Ministério do 

Trabalho em Sergipe (DRT/SE), Antônio Lisboa Neto, 51, foi assassinato na madrugada do 

dia 27 de julho de 1998, no quarto de sua residência no Conjunto Beira Mar II, em Aracaju, 

depois de transar com o agressor, com quem travou luta corporal antes da morte. O assassino 

foi Márcio Pinto do Monte, 22, fugitivo do Presídio São Leonardo, em Maceió, Alagoas. O 

agressor deferiu 14 facadas contra a vítima, deixando para trás um rastro de sangue. Márcio 

morreu num acidente automobilístico próximo a Maceió, no dia 29 de setembro de 1998, sem 

explicar as razões que levaram a cometer tamanha brutalidade. Lisboa conheceu o rapaz na 

Rua 24 Horas, em Aracaju e, logo em seguida o levo para casa, em companhia de um amigo 

que convivia e trabalhava com ele, mais um rapaz de 19 anos. Após o homicídio os dois 

jovens saíram da cena do crime no carro da vítima, que foi localizado em seguida no Bairro 

Santos Dummont, em Aracaju (SE), onde reside a mãe do acusado.

Eventos  trágicos  e  que  ainda  precisam ser  aprofundados,  na  perspectiva  de  que  a 

memória constitui um instrumento essencial para evitar que esta mazela persista e, ao mesmo 

tempo sirva de sinal para a promoção dos direitos humanos dos LGBT.



Conclusão
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O antropólogo Luiz Mott considera a homofobia como causa primária dos casos de 

assassinatos de LGBT no Brasil. Este tipo de posicionamento vem sendo debatido quando 

ocorre um evento dessa natureza. É um discurso que impregnou a militância que defende os 

interesses deste segmento social, a imprensa brasileira, os círculos acadêmicos e políticos.

Os dados referentes aos casos de assassinatos de LGBT em Sergipe datam da década 

de 1960, apesar do estudo se dedicar ao período de 1980 a 2010, em que a homofobia direta 

ou indireta está mais latente presente, quando se verifica 90 episódios de mortes.

Uma primeira  constatação  é  a  tendência  de  se visualizar  estes  episódios  violentos 

como latrocínios,  conflito em decorrência de consumo de drogas (crack),  discussão banal, 

crimes  passionais  e,  quicar  o  ódio  (homofobia).  Talvez  esteja  aqui  um  indicativo  da 

fragilidade  na tentativa  de enfrentamento deste fenômeno.  Em parte  porque o movimento 

LGBT não se apoderou plenamente dos meandros do conceito de homofobia, quando insiste 

apenas  na  reação  contra  o  machismo  e  o  discurso  religioso  e  despreza  outras  nuances 

importante, como a homofobia institucional, especialmente encrustada na segurança pública e 

justiça que impedem que se apontem punam os culpados, como sinal importante para evitar 

novas mortes.

Uma saída mais condizente seria pensar políticas públicas que possam ser focadas em 

aspectos diversos, como educação, fortalecimento das intervenções da sociedade civil junto 

aos LGBT em pontos de socialização e paquera, ou ainda, ampliar o debate que favoreça a 

autoestima  deste  segmento.  Isso  sinalizaria  em parte  pelo  processo  de  criminalização  da 

homofobia, como mecanismo de refrear os atos de hostilidade, que ainda são incitados nas 

relações sociais, como parte de uma sociedade que nutre posições oriundas do machismo. 

Neste sentido,  as ações governamentais  e sociais  devem cobrir  pelo menos o respeito aos 

LGBT, quer seja através da escola ou mesmo da grande mídia, mas de nada adiantará se não 

houver cuidado por parte dos indivíduos que fazem parte deste segmento, especialmente em 

relação aos itens salientados pelo panfleto do GGB, intitulado: “Gay vivo não dorme com o 

inimigo”,  que  pede  cautela  em  levar  desconhecidos  para  casa;  acertar  o  programa;  não 

humilhar o parceiro, entre outros.

Se  as  causas  são  múltiplas,  o  mesmo  deveria  pensar  em  relação  aos  agressores. 

Entretanto,  o  perfil  destes  é  de  rapazes  na  faixa  etária  dos  14  aos  24  anos,  com baixa 

escolaridade, sem profissão definida e oriundos das camadas populares. Indivíduos afeitos a 

aceitarem o sexo impessoal com LGBT em troca de algum ganho fortuito. Em contraposição, 

as vítimas (gays), estão na faixa etária dos 25 aos 44 anos (57 indivíduos), com estabilidade 

financeira,  escolaridade  mais  acentuada  e,  alguns  deles  utilizam  a  estratégia  de  se 
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relacionarem sexualmente com pessoas desconhecidas como estratégia de camuflamento da 

sua sexualidade. Além disso, é evidente que o perfil das lésbicas, travestis e transexuais não 

diverge em relação aos gays. Mortes que estão na mesma fronteira dos crimes homofóbicos.
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A identificação das causas constitui também um passo importante de sinalização para 

a  construção  de  atitudes  mais  positivas  em  prol  da  cidadania  dos  LGBT.  Significa  a 

possibilidade  de  diálogo  mais  consistente  na  indicação  dos  mecanismos  que  podem  ser 

observados para evitar que este tipo de fenômeno persista.

Essas indicações também impõem a assertiva do papel que o Estado e, especialmente a 

Secretaria de Segurança Pública, através da polícia civil,  técnica e o perito médico tem na 

construção de peças mais  consistentes  e que possam oferecer  a  Justiça às condições para 

operar um julgamento justo e necessário, como sinalização de uma sociedade que expurga 

este tipo de situação. Isso simboliza uma atitude positiva de respeito à dignidade da pessoa 

humana. É um sinal de uma sociedade mais tolerante as diferenças e que não é conivente com 

os crimes de LGBT. 

O desenvolvimento do Programa “Brasil sem homofobia” (2004), do Governo Federal 

pode ser considerado um marco nas políticas  públicas do país em prol dos LGBT. É um 

indicativo do avanço da democracia brasileira, mas ao mesmo tempo enfrenta a resistência de 

grupos  religiosos  (evangélicos  e  católicos),  que  resistem na  aprovação  de  leis  protetivas 

contra a homofobia. Este cenário contrasta com os avanços das políticas desenvolvidas pelos 

Ministérios da Saúde, Educação, Cultura e Justiça que veem apoiando ações da comunidade 

LGBT, ou mesmo do Supremo Tribunal Federal que em abril de 2011 reconheceu as uniões 

estáveis homoafetiva.

Os  dados  sobre  assassinatos  de  LGBT  em  Sergipe  indicam  a  persistência  e 

agravamento deste fenômeno nas duas últimas décadas. Os casos de agressões e mortes contra 

LGBT tende a se estender por certo tempo. Uma parte devido à escalada da violência em geral 

e outra pela própria dinâmica das relações LGBT que ainda “namora” com o perigo, como 

estratégia  de  proteção  contra  a  maledicência  pública,  especialmente  de  indivíduos  que 

procuram  a  todo  custo  esconder  a  sua  sexualidade  e  se  submetem  a  programas  com 

desconhecidos. E, para piorar este contexto terminam conduzindo os rapazes para o interior 

do domicílio, onde os mesmos têm a possibilidade de aguçar a cobiça e terminam usando de 

violência para roubar. 

A atitude de levar desconhecidos para o domicílio constitui uma temeridade. É criar 

intimidade  com  quem  não  conhece.  É  uma  aventura  que  pode  terminar  em  tragédia. 

Dificilmente,  este tipo de situação será equacionado com políticas  públicas  de combate a 

homofobia, se os LGBT não venham a assumir também os cuidados necessários. Posição que 

vem sendo discutida e apresentada pelo Grupo Gay da Bahia desde o início das campanhas 

contra a violência junto a este segmento da sociedade.
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A posição do GGB é condizente com o cenário que se estabelece neste fenômeno, 

entretanto, os pedidos por políticas públicas voltadas para o combate a este tipo de violência 

devem ser reconsiderados. Entre as razões está a necessidade de se conhecer com segurança a 

dimensão deste fenômeno e isso só será possível se a polícia  incluir  em seus boletins de 

ocorrência um quesito que informe a orientação sexual da vítima. Medida que precisa ser 

acompanhada  de  mudança  de  atitude  por  parte  dos  operadores  de  segurança  pública, 

especialmente no tratamento dispensado quando da realização da perícia técnica no local do 

crime, no exame cadavérico e nas investigações. Isso evitará deixar lacunas que terminem 

facilitando a absolvição do réu.

Nota-se também uma mudança significativa em relação aos casos de assassinatos nos 

anos de 1980 a primeira década do século XXI. Nesse sentido, é pertinente considerar que 

ocorreu um aumento de casos de violência que mantêm vínculos com os condicionantes de 

uma criminalidade em geral, em especial fatores ligados a conflitos provenientes de uso ou 

venda de drogas  (crack).  Isso é  importante  para que possamos  também compreender  que 

existem casos de violência decorrente de crimes passionais. Fato que desmistifica a noção de 

que todos os LGBT são vítimas da homofobia. Fenômeno que existe, persiste, mas não é a 

única causa geradora de crimes contra este segmento da sociedade aqui estudado.

Deve-se também compreender que na década atual, a sociedade brasileira,  ou parte 

dela,  discute  com mais  abertura  aspectos  relacionados  aos  LGBT.  Abertura  que  alude  a 

políticas públicas que vem sendo construídas como medidas que visam enfrentar o problema 

da violência que os indivíduos deste segmento são alvos, por exemplo, os centros de combate 

à homofobia, entretanto. A visibilidade e debate público são importantes também para que 

aspectos nodais do discurso LGBT possam ser mais bem esclarecidos e, entre os aspectos que 

ainda carece de um aprofundamento é o alcance da homofobia como aspecto limitador da 

cidadania deste grupo social.

Conclui-se que a homofobia está muito presente no cotidiano sergipano e brasileiro, 

apesar  da morosidade  do Estado em construir  políticas  públicas  efetivas  para a  cidadania 

LGBT.
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Os  dados  aqui  reunidos  possibilitam  a  visualização  de  alguns  dos  aspectos  mais 

significativos em relação aos casos de assassinatos de LGBT em Sergipe, entre 1960 e 2010. 

Esse é o resultado de um esforço iniciado em 1994, quando cheguei ao Grupo Dialogay de 

Sergipe (GDS), num esforço de catalogação e sensibilização da população acerca da violência 

contra a população LGBT e, em 2000, como parte da minha monografia de bacharelado em 

Ciências Sociais, pela Universidade Federal de Sergipe (UFS).

Esses dados refletem apenas uma parte da agressão sofrida pela  população LGBT. 

Outros tipos de violências e agressões passam despercebidos da sociedade e das autoridades 

devido  ao  grau  de  preconceito  e  discriminação  que  esse  segmento  enfrenta.  E,  caso 

consideremos o contexto social há duas décadas essa situação era ainda muito mais forte, o 

que se impunha como obstáculo para as pessoas agredidas e ofendidas procurarem reparação 

junto a  Justiça.  Era  um momento  quase  impossível  de  se  pensar  em direitos  voltados  ao 

segmento LGBT.

O cenário de desprezo aos direitos  da população LGBT era reproduzido nas notas 

jornalísticas. Em sua maioria os jornais exploravam os aspectos mais jocosos da sexualidade 

da vítima. A exposição pública simbolizava uma forma de reforço à reprovação às práticas 

homossexuais. A linguagem e a insensibilidade para esses crimes demonstram também como 

a imprensa tende a tratar os casos de violência no mesmo liame do senso comum. O resultado 

é um emaranhado de preconceito, sensivelmente materializado, quer seja nas palavras ou na 

falta de cuidado com a informação.

Se a  imprensa não tinha o devido cuidado em abordar essa temática,  o mesmo se 

repetia em relação aos operadores da Segurança Pública, que em geral tratavam com desdém 

os casos envolvendo vítimas LGBT. Mesmo com as frases soltas, expressões depreciativas, 

alguns agentes da polícia demonstrar ter com olhares mais próximo dos aspectos da dignidade 

da pessoa humana. Esta foi uma condição essencial para que esta pesquisa lograsse êxito na 

busca por dados nos arquivos do Instituto Médico Legal Dr. Augusto Leite,  localizado na 

Praça Tobias Barreto, no centro de Aracaju (SE). Esse mérito deve-se à sensibilidade de Dona 

Alda Ferreira de Araújo, Arionaldo Felix de Andrade, Luciano Pena Guimarães e Nair Silva 

Petu.  Em  parte,  a  memória  de  Luciano  Guimaraes  permitiu-me  localizar  os  casos  mais 

distantes no tempo, como o episódio do professor Murilo, em Propriá e a morte de Sanclé em 

Laranjeiras.  Tudo  isso  demonstra  o  quanto  esses  funcionários  reconhecem a  importância 

desse tipo de incursão para a sedimentação da cidadania.
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O  ato  de  abnegação  desses  funcionários  deveria  servir  de  lição  para  muitos  que 

passam  pelos  bancos  universitários  e  nem  sempre  desenvolvem  zelo  pelo  documento 

histórico. Foi graças ao empenho de Arionaldo e Luciano que o arquivo do IML tornou-se 

uma realidade. A sociedade sergipana deve muito de sua memória obituária a estas pessoas. 

Páginas  de  nossa  história  que  ainda  não  foram  devidamente  vasculhadas,  mas  estão 

preservados graças ao empenho cotidiano deles. É um rico material historiográfico que ainda 

nos ajudarão a contar parte de nosso passado. Isso pode ser comprovado pela localização de 

vários casos das décadas de 1980 e 1990, que se tornaram possíveis para esta pesquisa graças 

aos atestados de óbitos  e  laudos cadavéricos.  Apesar  de muitos  peritos  terem sido pouco 

afeitos a elaborarem peças mais consubstanciadas. Os médicos peritos parecem se contentar 

com pequenos termos médicos que indicam a causa morte, sem fazer qualquer discussão mais 

aprofundada que possa mostrar as razões do crime. Em parte, este tipo de laudo é incapaz de 

ajudar ao Ministério Público a construir argumentação suficiente para demonstrar a autoria 

dos crimes. É uma temeridade um serviço de necropsia nestes moldes para a cidadania e a 

Justiça.

É desse manancial que iniciei as minhas pesquisas e procurei no contato com o IML, 

hospitais,  cemitérios,  processos na Justiça,  delegacias de polícia163,  familiares e amigos da 

vítima recompor as informações que não apareciam nas notas jornalísticas.

Ao  alargar  a  pesquisa  para  além  dos  jornais,  notei  que  havia  outros  fatos  desta 

natureza  fora do período inicialmente  delimitado como essencial  para compor  um quadro 

deste estudo. Isso decorria da impressão acerca dos dados coletados pelo Grupo Dialogay de 

Sergipe (GDS) e nos Dossiês do Grupo Gay da Bahia (GGB). Somente em campo notei que a 

militância se restringia aos casos noticiados na imprensa e desconsiderava os demais, a ponto 

de não aprofundar as informações. Esta limitação foi sendo sanada com as aproximações das 

Varas Criminais em Aracaju.

Ao ir a campo permitiu também um contato direto com familiares das vítimas, amigos, 

operadores da Justiça e da Segurança Pública e, nesse contexto outros casos foram sendo 

sinalizados,  com uma nítida demonstração que o espelho desenhado pela imprensa e pelo 

163

 As incursões as delegacias nem sempre constituiu uma tarefa facial. Estive desde as delegacias comuns, 
em busca de alguma informação, como a 4ª Delegacia Metropolitana, localizada no Conjunto Augusto Franco – 
Aracaju (SE), a antiga Delegacia de Homicídios, que funcionou no Bairro Santo Antônio. 
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movimento LGBT era apenas  parte do fenômeno.  A outra  face adormece na memória de 

parentes, amigos e conhecidos, que em geral espera que o acontecido seja algo do passado. 

Assim, descobrir que havia casos em décadas anteriores a 1980, com os mesmos requintes de 

perversidade contra homossexuais.

Os dados comprovam que a pesquisa etnográfica ainda é um grande instrumento para 

o levantamento de dados. É no cotidiano do fenômeno que se estuda, que surgem os insights  

(ideias),  as  pistas  e  a  composição  de  um  mosaico  capaz  de  formar  uma  imagem, 

imprescindível para a interpretação e explicação do objeto em estudo.

O desenvolvimento da pesquisa etnográfica faz surgir a surpresas que extrapolam a 

monotonia e o cansaço da busca, da organização de calhamaços de dados que parecem sem 

sentido, ou da superação das dificuldades em conquistar a confiança dos informantes. Assim, 

nunca imaginei que o simples comentário em sala de aula pudesse servir de ponte para a 

obtenção de uma informação sobre um caso que havia ocorrido em 1962, na cidade de Propriá 

(SE), ou que o simples fato de compartilhar  parte das informações  e mostrar  os dados já 

colhidos iria servir de suporte para que um agente de segurança se sentisse a vontade para 

relatar alguns casos que vieram a sua mente. Isso demonstra que este é um objeto de pesquisa 

em aberto e que cabem múltiplos olhares.

Em relação aos dados somente o tempo permitiu chegar a uma tabela que fosse capaz 

de ajudar na visualização dos diversos aspectos  que cercam o fenômeno.  Espelho que se 

tornou muito útil para a identificação das lacunas nas informações e a necessidade de novas 

incursões a campo. Isso ajudou a criar foco e a possibilidade um grau maior de objetividade.

O presente dossiê constitui uma forma de disponibilizar o banco de dados construído 

ao longo destes anos de pesquisa, como fomento a futuras incursões e elucidações de aspectos 

ainda pouco claros para a formação de um senso sobre os assassinatos de LGBT em terras 

sergipanas.
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I - HOMOSSEXUAIS ASSASSINADOS EM SERGIPE: 

1960-2010



O trabalho visa oferecer  um panorama dos casos,  uma reconstituição,  a  partir  dos 

fragmentos de informações coletadas nas peças fornecidas pelo Instituto Médico Legal (IML), 

matérias jornalísticas, processos judiciais e complementadas com informações de familiares e 

amigos.

1.1 Décadas de 1960 e 1970

Podemos considerar pouco significativo os casos ocorridos em Sergipe nas décadas de 

1960 e 1970, entretanto, a existência deles é um marco para que possamos compreender o 

ódio aos homossexuais e como esses episódios estão ou não inseridos no imaginário de nossa 

população há bastante tempo. Mas, ao mesmo tempo sinalizam as limitações da imprensa 

local em explorar esta temática, numa sociedade patriarcal, conservadora e pouco afeita ao 

diálogo sobre a sexualidade.

Estudar  estes  episódios  esparsos  demonstra  o  quanto  a  ciência  pode  ajudar  a 

compreender o comportamento da população em relação ao fenômeno que ganhou força nos 

anos de 1990. Isso fica evidente com os casos localizados em jornais de São Paulo e Rio de 

Janeiro,  onde  foi  possível  localizar  episódios  dessa  natureza  na  década  de  1970  e  1980, 

período que coincide com os primeiros passos dado pelo movimento de visibilidade da causa 

LGBT, em território nacional.

Professor Murilo

A cidade de Propriá (SE), até a construção da ponte sobre o Rio São Francisco era um 

importante ponto de apoio para a passagem dos estados de Alagoas e Pernambuco. Nesse 

período,  a  travessia  do  rio  ocorria  através  de  balsas,  ou  outras  embarcações  menores.  O 

advento da conclusão da ponte com a BR 101 e o fim da linha de passageiros pela ferrovia 

simbolizaram  em  parte  a  decadência  da  cidade,  que  já  havia  sido  penalizada  com  o 

fechamento  da  fábrica  de  tecidos.  É  nessa  paragem que  ocorre  a  notícia  mais  antiga  de 

assassinato de homossexual em terras sergipanas.

A população local acordou com a notícia do corpo do Professor Murilo boiando nas 

proximidades da fabrica de tecido, com sinais de perfuração por faca (arma branca).

A  notícia  chocou  tanto  a  população  daquela  época,  que  este  episódio  ainda  se 

mantinha vivo na memória de um dos funcionários do IML, que relatou o acontecido, com um 

semblante de consternação, ao lembrar-se dos relatos que ouviu acerca do professor de ensino 

primário (fundamental I) encontrado sem vida nas águas do rio.



152

Em campo procurei a todo custo levantar dados sobre este episódio e, fiz algumas 

incursões no Google, para minha surpresa encontrei um blog de um propriaense164, que residia 

na cidade nesta ocasião e trazia a seguinte frase em sua página: “quem matou o professor 

Murilo”.  Qual  teriam  sido  os  motivos  que  levaram  a  execução  do  professor  Murilo? 

Inicialmente, pensei em uma paquera fortuita com algum dos forasteiros que havia passado 

pela cidade, mas as informações conduzem a membros de uma família influente, na época do 

episódio. Informações que aludem a crime cometido com o intuito de proteger a honra.

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu
Sentença
Arquivo

José Sandré dos Santos (Dé)

Os dados de José Sandré dos Santos são muito vagos, apesar de levantamento efetuado 

junto à família, que ainda residem em Laranjeiras.

Em conversa com a tia da vítima, em 2008, a ialorixá, Dona Nini (Maria da Conceição 

da Glória), que possui um terreiro de candomblé na Rua do Boquim, nº 308 relatou com 

dificuldade  o  episódio.  A  voz  tremula  e  distante,  devido  a  um AVC (acidente  vascular 

cerebral),  impede de articular  melhor  o som, mas guarda viva na memória o episódio do 

sobrinho que convivia com ela, as margens do Rio Cotinguiba.

Fizemos diversas incursões nos órgãos públicos (Delegacia e Fórum de Laranjeiras, 

Arquivo  do  Judiciário  de  Sergipe  e  IML,  em  Aracaju),  mas  nenhum  documento  foi 

encontrado que pudesse informar maiores detalhes sobre a vítima.

As informações de Seu Luciano (funcionário do IML) dão conta de um corpo de um 

pescador, analfabeto, negro, que havia sido encontrado por volta de 1963, num bambuzal, 

próximo ao minador do Outeiro (Bica), em Laranjeiras, empalado, já em estado de putrefação 

e que o mesmo seria homossexual. A polícia foi chamada, mas resolveram enterrar o corpo no 

164

 Tentei  sem  sucesso  o  contato  com  o  dono  do  blog,  que  atualmente  encontra-se  desativado 
(http://blogdogilson.spaces.live.com/?_c11_BlogPart_BlogPart=blogview&_c=BlogPart&partqs=amonth
%3d1%26ayear%3d2008).
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mesmo local, dentro das taquaras, por que o mesmo estava “[...] transpassado, demolido e 

enterraram lá mesmo” afirma Dona Nini, tia da vítima.

A tia informa ainda que o sobrinho morreu antes de Mãe Bilina (Umbelina de Araújo), 

famosa Ialorixá, imortalizada na obra “Vovó Nagô e Papai Branco”, e “A Taieira de Sergipe 

(1972), de Beatriz Góis Dantas (1988), que faleceu em 1974.

A mãe da vítima se chamava Regina da Glória dos Santos, também falecida.

Na época a polícia chegou a prender um suspeito, mas o caso tende a esvair no tempo, 

mantendo-se como uma vaga lembrança nas pessoas mais próximas.

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu
Sentença
Arquivo

1.2 Década de 1980

José Augusto Macedo Freitas (Zé de Bibi)

A noite de 14 de agosto de 1984 ficou marcada no imaginário dos pacatos moradores 

de Simão Dias, distante 100 km de Aracaju, quando José Augusto Macedo Freitas, conhecido 

por Zé de Bibi foi socorrido por amigos que conduziram ao Hospital local e depois a Aracaju, 

agonizando vítima de espancamento.

A vítima foi encontrada despida deitada na cama com as mãos amarradas para trás, 

sem fala e com vômitos de bolos de sangue.

Os moradores estavam acostumados com o cotidiano de Zé de Bibi, que possuía uma 

pequena venda de bebidas (bodega), na Rua Monsenhor, hoje Rua de Dê, no domicílio onde 

residia. O fato de beber não constituía um problema, mas uma característica da figura que foi 

incorporada a cena pública como um sujeito folclórico.

A sexualidade de Zé de Bibi era pública e, nesta condição não despertava maiores 

comentários.  Isso se devia  ao  fato  de ser  oriunda de  uma família  com status  na  referida 

sociedade,  apesar  da  homossexualidade  ser  reprovada  publicamente  e  servir  de  elemento 

sinalizador, como estigma (GOFFMAN, 1975).
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Justiça
Cartório
Processo nº
Réu
Sentença
Arquivo

Enaldo Melo Silva

O assassinato  do  estudante  Enaldo  Melo  Silva,  22,  que  residia  no  bairro  Siqueira 

Campos, talvez não seja o primeiro caso de gay a ser executado em Aracaju na década de 

1980, entretanto as poucas informações presente nas listas elaboradas por Wellington Gomes 

Andrade,  presidente e fundador do Grupo Dialogay de Sergipe (1981-2003),  impedem de 

resgatarmos muitos detalhes que seriam necessários para a inclusão de outros nomes nesta 

pesquisa.

Assim, optamos por trabalhar inicialmente com as notas jornalísticas que asseveram a 

orientação sexual da vítima.

Enaldo foi assassinado a golpe de faca peixeira. O fato ocorreu no dia 25 de fevereiro 

de 1985, nas proximidades da Praça dos Expedicionários, próximo a Estação Ferroviária da 

Leste Brasileira e morreu próximo ao Cemitério dos Cambuís, em Aracaju (SE). O mesmo foi 

golpeado no pescoço pelo amante José Fernando Teles (Bico de Bule), 29, que alegou ter 

efetuado o ato depois que a vítima o viu com uma profissional do sexo (mulher) e o ofendeu 

moralmente e este teria sido o motivo do crime.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 26/02/1985 Estudante morto com uma facada

Jornal da Cidade 19/03/1985 Homossexual foi morto porque era ciumento

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu José Fernando Teles (Bico de Bule/Guerreiro)
Sentença
Arquivo

Eliseu Vieira dos Santos (Alaide)

A morte trágica de Eliseu Vieira dos Santos, mais conhecida como Alaide, 65, que 

trabalhava como doméstica numa residência na Avenida Beira Mar chocou a opinião pública, 

pela barbaridade praticada pelos algozes.
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A vítima foi encontrada amordaçada e com as mãos e pés amarrados no interior do 

quarto da residência onde trabalhava a mais de 25 anos. A causa morte foi determinada como 

estrangulamento, além de apresentar sinais de hematomas na face.

O fato ocorreu por volta das 15h30, do dia 23 de março de 1985. Um dos vizinhos 

confirmou que ouviu algo, mas como a vítima tinha o hábito de gritar, não deu importância e 

os assassinos saíram livremente da residência depois de revisar os pertences em busca de algo 

de valor para levarem.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 22/3/1985 Homossexual é amarrado e morto por asfixia

Fonte: Jornal da Cidade, 22/03/1985, p. 9.

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Gileno Alves de Souza (Madalena)
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O corpo de Gileno Alves de Souza, 33, conhecido como Madalena, foi encontrado sem 

vida no interior de uma casa em construção na cidade de Nossa Senhora da Glória, no sertão 

sergipano, e noticiado pelo Jornal da cidade no dia 04 de março de 1986. Foi dado como 

causa morte pauladas na região da cabeça.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 04/03/1986 Homossexual eliminado a pauladas em Glória

Justiça
Cartório Nossa Senhora da Glória
Processo nº 198677021352
Réu Eribaldo Luiz dos Santos (Barrada)
Sentença Extinta a Punibilidade
Arquivo Arquivo do Judiciário Cx. 12/2009

Tadeu dos Santos

A sociedade aracajuana acordou no dia 18/12/1988, com a nota do Jornal da Manhã 

informando  que  um  homossexual  de  alcunha  Tadeu  havia  sido  assassinado.  Wellington 

Andrade seguiu o padrão de costume e acrescentou-o a lista de assassinatos de homossexuais. 

O tempo passou e sempre me questionei quem seria esta vítima. O sistema de informações do 

Tribunal de Justiça de Sergipe não permite a consulta por apenas um nome. Os funcionários 

dos cartórios demonstravam ser difícil uma busca sem informar outros detalhes, como por 

exemplo, nome da mãe, a menos que algum deles tenha trabalhado junto ao Processo. Foram 

quatorze  anos  de  busca,  quando numa  manhã  de  pesquisa  junto  ao  Arquivo  do Instituto 

Médico  Legal  Dr.  Augusto  Leite,  em Aracaju  (SE),  ao  vasculhar  os  atestados  de  óbitos 

identifiquei-o, e, ao ler  o laudo cadavérico às informações confirmavam que se tratava da 

mesma pessoa. As informações mais relevantes para compor um perfil estavam à disposição.

Tadeu dos Santos, 34, cozinheiro, morreu no dia 17 de dezembro de 1988, na rua, 

vítima de golpes de facão, deferido por Amaro Furtuoso.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 18/01/1989 Assassino de homossexual é preso por agentes da 4ª DM

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 198920504671
Réu Amaro Furtuoso (Índio) / Jorgival dos Santos
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Sentença Baixa por inatividade
Arquivo Arquivo do Judiciário Cx. 13/2008

Geraldo Melo Soares

Os casos anteriores não haviam ainda adentrado com força a classe média aracajuana. 

O advento da morte do fiscal de tributos Geraldo Melo Soares, 43, funcionário público federal 

despertou o clamor dos amigos.

A manchete do jornal não deixou de ser trágica e sensacionalista, mas não aludia a 

sexualidade  da vítima,  ao afirma que:  “Funcionário  da Receita  Federal  achado degolado” 

(Jornal da Manhã, 29/07/1989).

O corpo  foi  encontrado  no dia  28  de  junho de  1989,  na  residência  da  vítima  no 

Conjunto Costa e Silva, em avançado estado de putrefação. O mesmo encontrava-se no banco 

traseiro do veículo que estava estacionado na garagem, coberto por lençol e tapete,  como 

possível morte por estrangulamento.

A autoridade  policial  não chegou a  nenhuma conclusão sobre  a  autoria  do crime, 

mesmo reconhecendo que se tratava de um homicídio. E para piorar a situação, o Ministério 

Público ao pedir arquivamento do mesmo, afirma que: “Apenas uma conclusão: o crime foi 

cometido por duas ou mais pessoas e há indícios do envolvimento de homossexuais, face 

aos vestígios encontrados na cena delituosa [...]” (Inquérito Policial nº 11.530/89, 276A). 

Essa é corroborada pelo magistrado, quando alude a ocorrência do crime a própria vítima, ao 

afirmar que:

O  estado  de  putrefação  avançado,  a  personalidade  da  vítima,  pessoa 
introvertida  no  meio  em  que  vivia,  prejudicaram  consideravelmente  as 
investigações da polícia judiciária  tornando-se,  assim,  mais  um caso sem 
solução, impunes os autores até o presente momento, o que deixa triste todos 
aqueles que contribuem para o implemento de uma sociedade cada vez mais 
justa (Inquérito Policial nº 11.530/89, p. 278A).

O fato de a vítima ser homossexual foi determinante para alguns erros cometidos neste 

caso,  isso  fica  evidente  como  a  autoridade  policial  esteve  atenta  a  todo  o  momento  em 

demonstrar a orientação sexual, como podemos identificar nas folhas de nº 179 e 180, onde 

estão anexadas  quatro  fotografias,  entre  as  quais  duas  na  praia  e,  em uma delas  Geraldo 

apontando para as nádegas de um rapaz que está deitado.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 29/07/1989 Funcionário da Receita Federal achado degolado



158

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 199020506119
Réu José Lucivaldo Santos (Bal)
Sentença Arquivado
Arquivo Arquivo do Judiciário Cx. 35/1995

Edson Santos Leal

No início da madrugada do dia 18 de agosto de 1989, a cidade de Lagarto soube da 

morte trágica do auxiliar de enfermagem Edson Santos Leal, 26, em sua residência com oito 

(8) golpes de faca de mesa. O crime ocorreu na residência da vítima localizada na Travessa 

Floriano Peixoto, nº 65, centro de Lagarto (SE). O corpo foi encontrado na cozinha lavado em 

sangue. A respeito da cena do crime o perito criminal em seu relatório assevera que:

Face ao que foi encontrado no local, levantamos a hipótese de que vítima e 
agressor  se  conheciam,  estando ambos  no interior  da residência,  tendo o 
agressor  penetrado  na  mesma  com  a  permissão  da  vítima,  (não  havia 
nenhum vestígio de arrombamento), quando por motivos e em circunstâncias 
que não podemos precisar, por falta de vestígios, o agressor de posse da faca 
[...] passou a investir contra a mesma ainda na sala de estar, onde o primeiro 
esboço de defesa foi a tentativa de fuga através da porta de acesso principal 
deixando próximo dali  suas  sandálias,  sendo atingido pelas  costas  tentou 
segurar  a  faca  não  conseguindo,  dirigiu-se  para  a  janela  [...]  através  do 
corredor  na  tentativa  de  fuga  de  seu  agressor,  quando  ao  alcançá-lo  foi 
atingido vezes consecutivas sem esboçar defesa face sua debilidade física em 
consequência  das  lesões  já  sofridas,  tombando  ao  solo,  levando  consigo 
vasos ornamentais, enquanto o seu agressor usando o mesmo meio de acesso 
e deixando a “faca” sobre o piso da sala evadiu-se do local  (Processo nº 
199355010160, p. 79).

O acusado pela morte foi a julgamento em 06 de novembro de 1998 e foi absolvido, 

apesar  das  provas  serem  contundentes  e  pouco  afeitas  a  oferecer  chances  da  vítima  se 

defender.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 22/08/1989 Lagarto

Jornal da Cidade 22/08/1989 Homossexuais acusados de matar enfermeiro procurados em Lagarto

Justiça
Cartório Lagarto
Processo nº 199355010160
Réu Aguimaron do Nascimento Menezes (Guiu)
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Sentença Absolvido
Arquivo Arquivo do Judiciário Cx. 084/2006

José Gomes da Silva

A morte de José Gomes da Silva, 45, auxiliar de serviços gerais, natural de Cururipe 

(AL), residente no bairro Ponto Novo, em Aracaju, ocorreu em 22 de dezembro de 1989, e, 

pela primeira vez a imprensa nomina a vítima pelo termo travesti, ao afirmar na manchete 

que: “Travesti é assassinado em um matagal” (Gazeta de Sergipe, 22/12/1989).

Fonte: Gazeta de Sergipe, 21/12/1989, p. 7.

É um caso também que passa a apresentar um ingrediente novo quanto aos assassinos, 

à participação de menores, neste episódio o mesmo tinha 17 anos.

O  fato  ocorreu  em  um  matagal  nas  imediações  da  Avenida  Simeão  Sobral,  em 

Aracaju. Segundo relatos dos agressores, a vítima prometeu uma quantia pela relação sexual e 

após o ato informou que não teria como pagar. Revoltados com a informação passaram a 

agredir o mesmo até deixá-lo sem vida.

A vítima abordou os acusados no Calçadão da Rua João Pessoa, centro de Aracaju, 

tradicional ponto de paquera homossexual nos anos 1980. Ao se deslocarem até o hotel, a 

vítima José Gomes considerou o preço elevado para o quarto e, resolveu aceitar o convite dos 

dois rapazes para irem até um matagal próximo. No referido local, o crime foi praticado a 
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pauladas  e  facadas  e,  somente  no  dia  seguinte  o  corpo  foi  encontrado  por  populares.  A 

respeito do feito, o relatório policial corrobora para a demonstração da homofobia deslavada 

presente na Polícia nesta época, quando o Delegado em relatório afirma que:

Celibatário, 45 anos de idade e tendo sua vocação de “Gay”, José Gomes da 
Silva não escapou à regra, e teve sua vida ceifada de um modo violento e 
triste, eis que seu corpo, cheio de golpes de faca peixeira e pauladas surgiu,  
num terreno baldio, altas horas da madrugada, próximo da “Antártica”, nesta 
Capital,  no  dia  17  de  dezembro  do  ano passado [...]  nunca soube  que  a 
vítima fosse um pederasta, mesmo porque ele teve duas mulheres em sua 
vida e, de uma delas, teve um filho (Processo nº 199020506642, p. 42).

O recorte  de jornal a seguir  traz a matéria  jornalística sobre o caso e nos ajuda a 

compreender alguns dos aspectos salientados acima.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Gazeta de Sergipe 21/12/1989 Travesti é assassinado em um matagal

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200521800160
Réu Elizeu Barbosa de Araújo / N.M. (Baianinho - Menor)
Sentença Extinção da Punibilidade
Arquivo Arquivo do Judiciário Cx. 097/2010

Notamos que os inquéritos presididos pelo mesmo delegado que conduziu o de José 

Gomes, tem uma preocupação muito forte em indicar e desqualificar a orientação sexual da 

vítima e, por conseguinte de amigos próximos, como uma espécie de justiça feita de forma 

antecipada no ambiente da delegacia de polícia.

1.3 Década de 1990

A comunidade homossexual  de Sergipe foi sendo informada dos crimes através da 

imprensa.  Em  parte  pelas  notícias  trágicas,  ou  pelas  campanhas  do  Grupo  Dialogay  de 

Sergipe. Entretanto,  os casos da década anterior em nada indicavam o cenário trágico que 

seria vivenciado nos anos de 1990.

É  o  período  de  maior  número  de  casos  de  assassinatos  de  homossexuais,  com 

episódios em vários municípios, sem uma causa aparente e, alguns deles com requintes de 

crueldades.
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José de Jesus Souza

O assassinato do homossexual José de Jesus Souza, 27, em 11 de junho de 1990, em 

nada indicava o padrão de mortes desta natureza em Sergipe, nesta década. O fato ocorreu nas 

proximidades do “Beco dos Cocos”, na região do Mercado Municipal de Aracaju, alvejado 

por tiros de revólver. Na ocasião a autoria dos disparos foi aludida a um policial militar, mas o 

crime ficou sem elucidação.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 10 e 11/06/1990 Sargento da PM elimina um homossexual a tiros

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 199220509932
Réu Não identificado
Sentença A Corregedoria para parecer com fins de arquivamento
Arquivo Cartório

Gilmar dos Santos Cardoso

Uma das mortes  que causou impacto no imaginário da população aracajuana foi à 

morte do decorador Gilmar dos Santos Cardoso, 30, encontrado em estado de putrefação em 

sua residência no Conjunto Marcos Freire  II,  município de Nossa Senhora do Socorro.  O 

crime aconteceu no dia 03 de novembro de 1993.

Gilmar trabalhava na época como vitrinista da Azem, uma loja de roupas femininas, 

mais  chique  de  Aracaju,  localizada  na  esquina  do  Calçadão  da  Rua  Laranjeiras  com 

Itabaianinha, centro da cidade.

A notícia  da morte  por pauladas,  em casa,  sem testemunhas passou a ser cogitado 

como o agressor, um novo personagem, o garoto de programa.

O fato de o inquérito policial ter sido presidido por um delegado homossexual, não 

impediu que o mesmo ficasse sem elucidação.
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Fonte: Jornal da Cidade, 05/11/1993, p. 8.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 05/11/1993 Decorador é encontrado porto a pauladas

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu
Sentença
Arquivo

Adelmo Aristides dos Santos

O  cabeleireiro  Adelmo  Aristides  dos  Santos,  37,  foi  encontrado  em  estado  de 

putrefação  no  interior  de  sua  residência  na  Rua  Guilherme  José  Martins,  nº  349,  bairro 

América, no dia 11 de junho de 1994. Estava nu e aparentava ter sido assassinado há quatro 

dias antes.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 15/06/1994 Corpo de cabeleireiro achado em decomposição
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Fonte: Jornal da Manhã, 15/06/1994.

As  investigações,  mesmo  sendo  realizada  pelo  mesmo  delegado  homofóbico, 

conduziram a um jovem de 24 anos, casado, usuário de drogas e com passagem pela polícia.  

Apesar  das  provas,  a  magistrada  ao  prolatar  a  sentença  não  acatou  a  denúncia  alegando 

fragilidade nas provas apresentadas, apesar de relatar os fatos da seguinte forma:

No dia  09  de  junho de  1994,  por  volta  das  17:00  horas,  o  acusado [...] 
dirigiu-se à residência  da vítima  ADELMO ARISTIDES DOS SANTOS, 
situada  a  Rua  Guilherme  José  Martins  nº  349  –  Bairro  América,  nesta 
cidade.  Após  embriagar  a  vítima  acima  mencionada,  desferiu-lhe  uma 
paulada na cabeça e em seguida a estrangulou. Ato contínuo,  roubou um 
aparelho de som, entregando para ELIAS LIMA SANTOS como forma de 
pagamento de uma dívida referente a compra e venda de drogas (Processo nº 
199420500950, p. 178).

É importante notar que o delegado que conduziu o inquérito é o mesmo que expor de 

forma latente seu descontentamento em relação aos outros dois casos investigados por ele, e, 

o resultado durante a Justiça sempre foi pela absolvição.

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 199420500950
Réu Robson Santos Barbosa
Sentença Absolvido
Arquivo Cartório da Distribuição

João Bosco Silva e Lima
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O vernáculo  diferido  nos  processos  anteriores  comprova  um ranço  muito  forte  de 

preconceito e discriminação por parte dos presidentes dos inquéritos em Sergipe, e, mais uma 

vez se repetiria com a morte do médico do INSS João Bosco Silva e Lima, 48, assassinado a  

tiro na Aruana, região de praia na Zona Sul de Aracaju, no dia 12 de junho de 1994.

O delegado  ordenou a  prisão  de  um professor  universitário,  um dos  amigos  mais 

próximos da vítima e passou a acusá-lo como responsável pela morte. Ao chegar à delegacia, 

foi destratado verbalmente, bem como recebeu tapa no rosto, apesar das provas apontarem 

para o lavador de carros, o potiguar Kleber Silva Gouveia de 20 anos, que a cada momento 

apresentava versões diferentes para o caso.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 06 a 12/06/1994 Professor humilhado pela SSP processa delegado trapalhão
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Reconstituição do crime.
Fonte: Jornal da Manhã, 19/05/1994.

O assassino foi condenado a 20 anos de reclusão em regime fechado. Este episódio 

marcou fortemente a comunidade homossexual e demonstrou como a polícia age em relação 

aos assassinatos envolvendo pessoas da comunidade LGBT, ou seja, as primeiras suspeitas 

recaem justamente sobre os amigos mais próximos.

Outra  lição  importante  é  a  presteza  como  a  polícia  na  década  de  1990 agia  para 

responder as mortes de pessoas de classe média e alta, em detrimento das travestis e pobres 
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em que as investigações se arrastam por um tempo maior, mesmo apresentando os culpados. 

Isso demonstra como o clamor popular ou financeiro tinha peso sobre a ação da polícia.

Justiça
Cartório 4ª Vara Criminal
Processo nº 199420400811
Réu Kleber Silva Gouveia
Sentença Condenado – 20 anos
Arquivo Cx. 2227/2009

Josefa Rodrigues dos Santos

A morte de Josefa Rodrigues dos Santos, 50, ex-bancária, que residia em Lagarto e foi 

alvejada a tiros no interior do veiculo nas margens da Rodovia Lourival Baptista próximo a 

cidade de Simão Dias, quando namorava com a companheira,  por ter sido confundida por 

assaltantes de carro que pensaram que se tratava de um rapaz.

Os três acusados foram condenados a 25 anos de prisão cada.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 03/05/1995 Ex-bancária é eliminada em Lagarto

Justiça
Cartório Lagarto
Processo nº 199555010115
Réu José Raul dos Santos / Edvaldo Rodrigues dos Santos (Piu)  / Orlando da Silva Costa
Sentença Condenados – 25 anos cada
Arquivo Cx. 1978/2009

Romualdo Tintino de Jesus

A morte de Romualdo Tintino de Jesus, 14, no interior do banheiro do cinema Vera 

Cruz, em Poço Verde, chocou a população local, não tanto pelo crime, mas pela motivação, os 

ciúmes de Pedro de Jesus dos Santos, 25, vulgo Pierre, no dia 13 de agosto de 1995, às 21h,  

numa sexta-feira.

Ao ser preso Pierre  afirmou que matou porque a vítima estava se recusando a ter 

relações  sexuais com ele.  O caso foi  a julgamento  e o réu foi  condenado a seis  anos  de 

reclusão. Saiu em liberdade e mais tarde matou outro companheiro em São Paulo. Morreu 

vítima de Aids em 2001.

Imprensa
Veículo Data Manchete
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Cinform 7 a 13/08/1995 Se ele não é meu, também não vai ser de ninguém.

Justiça
Cartório Poço Verde
Processo nº 199579010070
Réu Pedro de Jesus dos Santos (Pierre)
Sentença Condenado – 6 anos
Arquivo Vara de Execuções Penais

Pedro Rodrigues Filho (Pedrito)

Pedro  Rodrigues  Filho,  44,  foi  assassinado  no  interior  do  seu  apartamento,  no 

Condomínio Jardim Tropical, bairro Luzia, no dia 03 de maio de 1995. Era solteiro, morava 

sozinho, e, um dos professores de português e literatura mais queridos de Aracaju.

Fonte: Jornal da Manhã, 3/05/1995, p. 6.
A  respeito  do  episódio,  o  Ministério  Público  em  relatório  acostado  ao  Processo, 

assevera que:

[...] após armar-se de um revólver, juntou-se ao menor [...] e com propósito 
de praticarem assaltos na cidade, pegaram um ônibus coletivo com destino 
ao B. Grageru.  Aí,  andaram pelas ruas por algum tempo,  na tentativa de 
encontrar  um alvo  fácil.  Sem sucesso,  por  volta  das  22h,  lembrou-se  o 
denunciado, que portava em sua carteira, o número do telefone do professor 
Pedro  Rodrigues  Filho,  o  qual  conhecera  há  dias  atrás.  De  um telefone 
público ligou pra ele, sendo prontamente atendido, ocasião em que foi buscá-
los no local combinado, em seguida, foram até o seu apartamento, situado no 
Condomínio Jardim Tropical, Bloco “G”, apt. 303, B. São Domingos Sávio, 
nesta capital. Aí estando, tomaram cerveja e uísque. A certa altura da noite, o 
denunciado [...], juntamente com o menor [...], decidiram então, consumar 
seus  intentos.  Puxou a  arma que trazia  consigo na cintura,  e  anunciou o 
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assalto;  como  a  vítima  reagiu,  agarrando-se  com  o  denunciado,  este, 
disparou três tiros, sendo que, um atingiu em si mesmo [...], provavelmente 
em virtude da luta que travaram,  e os dois seguintes, atingiram a vítima,  
mortalmente [...] Após, subtraíram um vídeo cassete, um rádio gravador com 
CD, joias e o toca-fitas do VW FUSCA. Veículo este, que, inclusive serviu 
para a fuga, só que, por não saberem dirigir, acabaram colidindo num poste 
(Processo nº199520200725, p. 03).

O réu tinha 21 anos de idade na época do fato, juntamente com o menor de 17, que foi  

encaminhado a Vara da Infância e adolescência, enquanto o acusado foi condenado a 21 anos 

de reclusão em regime fechado. O mesmo veio a falecer no sistema penitenciário.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 3/05/1995 Professor eliminado em seu apartamento

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 199520200725
Réu Alexandre de Jesus Santos / Adriano Gomes de Vasconcelos (Menor)
Sentença Condenado – 21 anos (Alexandre)
Arquivo Cx. 0734/2009

Augusto Barbosa Sobrinho

O bancário  Augusto Barbosa Sobrinho, 35,  foi  morto com sete  (7) golpes de faca 

peixeira.  O  corpo  foi  encontrado  por  um  irmão  no  interior  do  seu  apartamento,  no 

Condomínio Porto Belo, no Bairro Luzia. A vítima residia sozinho e foi encontrado estendido 

no chão, completamente despido.
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Fonte: Jornal da Cidade, 10/10/1995, p. 12.

O inquérito de Augusto Barbosa Sobrinho foi presidido por uma delegada de carreira, 

que mantinha certa aproximação com o Grupo Dialogay de Sergipe, além de ser uma amiga 

da  vítima.  Os  procedimentos  adotados  demonstram  outro  tipo  de  zelo,  especialmente  na 

composição das provas. Isso foi fundamental para a elucidação e apresentação de uma peça 

mais consistente e coerente para a apreciação da Justiça.

O episódio mais uma vez envolve a participação de um adulto (31) e um adolescente 

(17). Foi graças ao depoimento do adolescente que a Polícia conseguiu elucidar os fatos. 

Na ouvida  junto  ao  Juizado  da  Infância  e  da  Juventude  (17ª  Vara  –  Comarca  de 

Aracaju – SE), ao narrar o planejamento do crime observa que:

[...] Leidoar perguntou ao representado se este não conhecia nenhum gay e 
ele respondeu que conhecia um e ia visitá-lo no domingo. Leidoar perguntou 
ao representado se este não tinha coragem de ir lá e assaltar este gay que o 
representado conhecia.  O representado respondeu que não tinha coragem, 
mas se Leidoar tivesse, que daria o endereço, pois já conhecia Augusto de 
muito  tempo.  Leidoar  compareceu  a  casa  do  representado  no  sábado  e 
perguntou se o representado ia no domingo a casa de Augusto e disse ainda, 
vamos combinar para ir na casa de Augusto e assaltá-lo. Leidoar não mais  
retornou no sábado, retornou no domingo às 15 horas. Domingo a noite, por 
volta de 19h30min, retornou para a sua residência, sendo que Leidoar já o 
aguardava  em  frente  a  casa  do  representado.  Conversou  com  Leidoar 
dizendo  que  iria  comer,  que  ele  o  aguardasse.  Quando  estava  jantando 
recebeu o telefonema de Augusto, onde este perguntava se o representado 
iria  até  a  casa  dele  naquela  noite  e  obteve  resposta  afirmativa.  O 
representado ligou para o Celi Taxi e solicitou um veículo para se deslocar 
até a residência da vítima. Chegou até a porta falou com Leidoar dizendo 
que ele fosse na frente e lhe deu o endereço da vítima. Leidoar foi na frente,  
deixou a  moto  dele  em frente  ao  prédio  Flamboyant,  pulou  uma  guarita 
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abandonada do prédio, onde Augusto morava e ficou na garagem do prédio, 
na vaga do carro da vítima. Poucos minutos depois o representado chegou, 
desceu  do  taxi  e  a  vítima  jogou  dinheiro  do  segundo  andar  para  que  o 
adolescente pagasse a corrida do taxi. Leidoar ficou na garagem do prédio, 
garagem esta que fica em frente ao apartamento onde residia a vítima. O 
adolescente  subiu  sozinho,  a  vítima  então  recebeu  o  representado  e  este 
deixou a porta encostada sem trinco e entrou com Augusto para a sala do 
apartamento.  Começou então o representado a conversar com Augusto na 
sala  de  som do  apartamento  da  vítima.  Poucos  minutos  depois  Augusto 
pensava que o representado fosse manter relações sexuais com ele. A vítima 
deitou-se de costas em cima de uma almofada. Leidoar havia já entrado pela 
porta que o representado havia deixado aberta, (porta da frente) e ficou num 
cantinho da parede encostado como se tivesse a lhe pedir um sinal para agir. 
Pensava então o representado que Leidoar fosse fazer apenas um assalto,  
como haviam combinado. Leidoar entrou na sala onde estava Augusto e o 
representado e foi dando uma facada na vítima. O representado vendo isso 
ficou sem saber o que fazer, correu e ficou na sala de visitas, saindo poucos 
minutos depois. As luzes foram apagadas e só viu “um bolo” caindo no chão, 
então o representado continuou na sala onde estava. O representado correu 
até a sala onde Augusto estava, acendeu a luz e Augusto estava deitado em 
cima de Leidoar segurando a mão do mesmo pelo punho, que segurava a 
faca. Quando o representado tentou ajudar Augusto puxando a faca da mão 
de Leidoar, este não deixou, tendo o representado cortado sua mão direita 
com a dita arma. Deixou então Leidoar lá, terminando de fazer o “negócio 
dele”, saiu do prédio e foi pegar um taxi [...] (Processo nº 199620200570, p. 
05 e verso).

Apesar de todos os esforços para se alcançar a justiça, o caso pereceu com o tempo. O 

adolescente cumpriu medida socioeducativa e o adulto teve a prisão relaxada.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 10/10/1995 Bancário é assassinado no seu apartamento

Justiça
Cartório 2ª Vara Criminal (Extinta)
Processo nº 199620200570
Réu Leduar Santos Dantas 
Sentença Relaxamento de Prisão
Arquivo Cx. 016/1996

João Batista Souza (Douglas)
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O professor e ator de teatro João Batista Souza, 44, fazia parte de um dos mais antigos 

e importantes grupos de teatro de rua do país, o Imbuaça, com sede no Bairro Santo Antônio.

João  Batista  foi  encontrado  sem  vida  em  seu  apartamento  no  Conjunto  Augusto 

Franco, bairro Farolância, em Aracaju, no dia 21 de dezembro de 1995, por volta das 21h30, 

vítima de golpes de faca. O assassino fugiu levando o carro da vítima, abandonando-o logo 

em seguida próximo ao Terminal  Rodoviário Gov. José Rollemberg Leite,  depois de uma 

colisão, para fugir em seguida a pé.

Douglas  morava  sozinho  e  lecionava  a  disciplina  portuguesa  na  rede  estadual  de 

ensino, além de atua como ator. 

A autoria do crime foi atribuída a um adolescente de 17 anos, e, nesta condição dois 

anos depois a Justiça deu por encerrada a responsabilização, com a extinção da ação.

Fonte: Jornal da Manhã, 21/12/1995.
Imprensa

Veículo Data Manchete
Jornal da Manhã 21/12/1995 Polícia procura matador de professor

Justiça
Cartório 4ª Vara Criminal
Processo nº 199620400716
Réu Uziel Rocha de Souza
Sentença Extinta a Punibilidade
Arquivo Cx. 0204/2000
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Adeilson Santos Andrade (Lêu)

A morte  de Adeilson Santos Andrade,  25,  bissexual,  jogador  do Olímpico  Esporte 

Clube de Itabaianinha, região agreste de Sergipe é singular em relação aos demais casos, pois 

o mesmo foi executado pelo fiscal de tributos estadual José César dos Santos, 35, que se 

suicidou momento depois, no dia 28 de julho de 1995, nesta cidade.

Fonte: Primeira Página, 31/07 a 06/08/1995, p. 6.

Segundo o semanário Cinform as razões para este desfecho trágico teriam sido ciúmes. 

A esse respeito informa à matéria que: “Paixão, ciúme, desejo e morte. Estes ingredientes 

fizeram parte de uma relação complicada e fatal. No dia 28 de julho, uma sexta-feira, a cidade 

de Itabaianinha, 118 km de Aracaju [...]” (CINFORM, 1995, p. 26).

Segundo o repórter que colheu informações junto ao delegado da cidade, o assassino 

estava pressionando o jogador para deixar a esposa e assumir a relação. O agressor chegou a 

escrever  cartas  para  a  esposa  do  amante  relatando  o  relacionamento  dos  dois.  Este  fato 

motivou a esposa a pedir a separação. Inconformado, o jogador queria terminar tudo com 

César na tentativa de reatar com a companheira. Foi justamente na tentativa de explicar o 

rompimento com o agente fazendário que ocorreu a tragédia, quando este diferiu um tiro na 

cabeça do jogador.
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O fato ocorreu por volta das 18h, César ainda saiu da cena do crime, foi a um bar 

tomou cachaça, afirmou que matou o jogador e que iria se matar. Retornou para casa e se 

matou abraçado ao jogador.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 1/13/1995 Amante é assassinado por gay enciumado

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu José César dos Santos
Sentença Extinta a Punibilidade - Suicídio
Arquivo

Adolfo Gomes Filho (Dofinho)

Em 1996, outro homossexual também foi assassinado pelo amante. O fato ocorreu na 

Rua Brasília, no município de Malhador, no dia 28 de maio de 1996, quando o homossexual 

Antônio Vieira Sobrinho, 23, assassinou o amante Adolfo Gomes dos Santos [o sobrenome é 

Filho, conforme consta no Processo nº 199981020030].

Após executar o companheiro tomou veneno, e ao dirigir-se em um taxi para Itabaiana 

começou a passar mal, ao ser hospitalizado o corpo de Dofinho foi encontrado e ele foi preso.

Em 12 de abril de 2005 foi realizado a sessão do Tribunal do Júri na Comarca de 

Riachuelo, que o absolveu por 5 votos a 2.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 30/05/1996 Homossexual assassina amante

Justiça
Cartório Riachuelo
Processo nº 199981020030
Réu Antônio Vieira Sobrinho
Sentença Absolvido
Arquivo Cx. 0017/2005

Francisco de Assis Silva

Na noite de 16 de outubro de 1996, Ricardo dos Santos, 18, conhecido por “Iaia”, 

dirigiu-se até a casa do auxiliar de enfermagem Francisco de Assis Silva, 53, situada a rua 

Dom Bosco, nº 83, bairro Cirurgia, em Aracaju, com a finalidade de receber a quantia de R$ 

30,00 (trinta reais) referente a um programa sexual. Ao receber a informação que não seria 
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possível  naquela  data,  foi  iniciada  uma  luta  corporal.  Neste  momento  Ricardo  deu  uma 

gravata em Francisco a ponto de estrangulá-lo.

Ao perceber que a vítima estava morta, o assassino passou a revirar a residência em 

busca  de  objetos  de  valores.  Foi  subtraído  da  casa  um televisor,  rádio,  relógio  de  pulso, 

ventilador e CDs.

Em matéria  publicada á época o repórter narra o episódio desta morte  da seguinte 

forma:

Segundo o latrocida, no dia do crime ele se dirigiu até a casa do enfermeiro 
para  receber  R$ 30,00  que  a  vítima  lhe  devia,  e  ao  chegar  ao  local,  foi 
agredido com dois tapas por Francisco de Assis.  Ricardo disse ainda que 
empurrou a  vítima,  dando-lhe um soco no pescoço,  fato que provocou a 
queda  dele,  e  em  seguida  o  estrangulou  usando  um  pedaço  de  pano 
(LATROCIDA, 1996, p. 4).

Em relação ao pagamento, o réu fez a seguinte declaração durante a fase de inquérito:

[...] Que o interrogado estava na Rua 24 Horas que não sabe precisar a data, 
quando um senhor o convidou para ir até sua residência, que esse senhor se 
apresentou como CHICO e insinuou uma transa com o interrogado, que o 
CHICO era homossexual, que o interrogado topou a parada e foram para a 
casa de CHICO, que chegaram na casa de CHICO o interrogado transou com 
o mesmo e CHICO pediu que o interrogado fosse embora e voltasse outro 
dia para receber 30,00 (Trinta Reais), que o interrogado foi até a residência 
de CHICO (03) três vezes para receber o dinheiro e CHICO sempre dava a 
desculpa que não tinha o dinheiro pois ainda não tinha recebido dinheiro de 
seu trabalho, no 3º dia que o interrogado foi até a residência de CHICO para 
cobrar o dinheiro, CHICO reagiu com um tapa no rosto do interrogado e que 
os dois travaram uma luta corporal e o interrogado deu uma gravatada com 
os  braços  e  matou  o  CHICO  enforcado  ou  melhor  asfixiado,  diz  o 
interrogado que fez o serviço sozinho e que não tinha intenção de matar o 
CHICO,  que  só  matou  porque  o  CHICO  o  agrediu  [...]  (Processo  nº 
199720300777, p. 21).
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Fonte: Jornal da Manhã, 19/10/1996.

Este episódio demarca  aspectos  tensos  dos bastidores  das  relações  sexuais  furtivas 

entre homossexuais e parceiros ocasionais.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 19/10/1996 Auxiliar de enfermagem pode ter sido assassinado

Justiça
Cartório 3ª Vara Criminal
Processo nº 199720300777
Réu Ricardo dos Santos (Iaiá)
Sentença Condenado – 23 anos e 9 meses
Arquivo Cx. 2213/2009

Benedito da Silva Matos (Beatriz)

Beatriz (Benedito da Silva Matos), 18, travesti, natural de Santana de Ipanema, sertão 

alagoano,  fazia  ponto  na  Avenida  Ivo  do Prado  e  Mercado Thales  Ferraz.  A mesma  foi 

assassinada no dia 13 de julho de 1997.

[...]  Segundo as testemunhas que estavam no local (travestis e garotos de 
programa)  a  vítima  foi  vista  pela  última  vez  entrando  em  uma  Pampa 
Vermelha, conduzida por um homem idoso.
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Na noite  do crime,  Beatriz estava trabalhando com outros  homossexuais, 
quando o cliente se aproximou e depois de discutirem o preço deixaram o 
local.  Daí  em  diante  não  foi  mais  vista,  e  só  anteontem  seu  corpo  foi 
encontrado já  sem vida  no  Mercado  Thales  Ferras  (HOMOSSEXUAL..., 
1997).

A mesma matéria é veiculada no Jornal da Cidade no mesmo dia e a cor e marca do 

veículo mudam completamente, ou seja, passa a ser um fusca bege. E o relato toma outra 

direção, quando afirma que:

As testemunhas contaram para polícia,  que durante  a  discussão,  a  vítima 
teria ameaçado retirar algo da bolsa, fato que fez com que o criminoso se  
apoderasse de uma faca peixeira que trazia no carro e desferisse um golpe no 
pescoço do alagoano, o matando. Após jogar o corpo do rapaz para fora do 
veículo,  saiu  em  disparada,  tomando  destino  desconhecido  [...] 
(TRAVESTI..., 1997).

Fonte: Diário de Aracaju, 15/06/1997.

O desencontro de informações,  somado as circunstâncias e local em que ocorreu o 

fato, criou as condições para o esquecimento.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Diário de Aracaju 15/07/1997 Homossexual assassinado no mercado Thales Ferraz

Justiça
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Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

José Carlos Neri Santos (Neri)

O guarda municipal de Aracaju José Carlos Neri Santos, 33 foi encontrado morto no 

Parque dos Cajueiros, em Aracaju vítima de golpes de pedradas, no dia 23 de abril de 1997.  

Em relação  aos  fatos  que  comprovam  a  autoria  e  circunstâncias  do  crime,  o  Ministério 

Público, com base no Inquérito Policial, chegou à seguinte conclusão:

Segundo ficou sobejamente comprovado no incluso inquérito policial,  ora 
sub oculi, que o crime perpetrado pelo ora denunciado foi por motivo de 
ciúme,  pois  o  denunciado encontrava-se  com a sua namorada  [...]  e  esta 
estava com a cara amarrada, num forró que estava ocorrendo no Parque dos 
Cajueiros no dia 19 de abril de 1997 (sábado) e a dita namorada sabia que a 
vítima  era  homossexual,  e  estava  sabendo  do  caso  entre  a  vítima  e  o 
denunciado, sendo que o chapéu do denunciado foi encontrado juntamente 
com o corpo da vítima, por um empregado do Parque, por volta das 04:00 
horas da manhã, sendo que o denunciado só saiu do parque por volta das 
03:30 horas da madrugada do domingo, dia 20 de abril de 1997, fato este 
sobejamente provado nos autos (Processo nº 199721000633, p. 03).

Mais  um crime  envolvendo  ciúmes.  Isso  começa  a  demonstrar  que  a  hipótese  de 

crimes de ódio, não pode ser totalmente sustentada.

Justiça
Cartório 10ª Vara Criminal
Processo nº 199721000633
Réu Alexsandro Nascimento Lima (Alex)
Sentença
Arquivo Juiz

Sebastião de Santana (Sebastian Hair)

O cabeleireiro Sebastião de Santana, 27, trabalhava num salão de beleza na Orla de 

Atalaia.  O desaparecimento  deixou  colegas  de  trabalho  e  amigos  muito  apreensivos.  Seu 

corpo foi encontrado dias depois no Povoado Timbó, município de São Cristóvão, no dia 12 

de agosto de 1997.
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Fonte: Jornal da Manhã, 19/08/1997, p. 18.

Em  uma  noite  de  sábado  estava  na  Boate  Kate  Entendo,  de  Kakai,  quando  um 

homossexual  pediu um minuto  de silêncio  e uma oração pelo cabeleireiro,  lembro-me de 

alguns comentários perniciosos e a forma como o propositor da oração retrucou, relembrando 

a todos que nenhum ser humano naquele recinto estava livre de uma fatalidade.

O corpo seria encontrado no início da semana, em adiantado estado de putrefação no 

município de São Cristóvão. O assassino deferiu dois tiros de revólver contra a vítima, que 

possivelmente não teve como esboçar reação. O corpo foi encontrado no dia 17.

O réu foi absolvido.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 19/08/1997 Corpo de cabeleireiro é encontrado em decomposição

Justiça
Cartório São Cristóvão
Processo nº 199783020500
Réu Cleverton dos Reis Silveira
Sentença Absolvido
Arquivo Cx. 0018/2011

Sidney Lima Santos

A travesti Sidney Lima Santos, 16, foi morta a pauladas no município de Laranjeiras, 

mas sua residência era em Siriri e batalhava na BR 101, com ponto no Posto Boa Viagem, em 
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Nossa Senhora do Socorro. O corpo foi encontrado as margens da BR 101, na altura do KM 

85 na Floresta Nacional do Ibura.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Diário de Aracaju 01/03/1997 Travesti

Justiça
Cartório Capela
Processo nº 200062020074
Réu Antônio dos Santos
Sentença Condenado – 2 anos e 8 meses
Arquivo Cx. 0136/2007

Gumercindo de Souza

O funcionário  do INSS Gumercindo de Souza,  47,  foi  alvejado com dois  tiros  de 

revólver a queima roupa, por um menor no interior de sua residência, localizada no Conjunto 

Orlando Dantas, em Aracaju, no dia 20 de outubro de 1997.

De acordo com moradores da rua onde a vítima residia, ele se encontrava com um 

jovem assistindo filme pornô, quando “Ceguinho” chegou ao local acompanhado por outro 

parceiro. Após entrarem na residência, um dos envolvidos no crime foi até um bar e comprou 

caldinhos e cervejas. Minutos depois, Gumercindo de Souza foi até o bar trocar R$ 50. Como 

a proprietária Acácia não tinha como trocar o dinheiro, ele pediu R$ 5 emprestados.

Ao retornar à residência, foi iniciada uma acirrada discussão, entre os visitantes e a 

vítima que, aos gritos, implorava por socorro. De acordo com uma das vizinhas que preferiu 

não se identificar, por temer represálias por parte dos criminosos, pelo barulho que era feito 

na casa do servidor, parecia ter ocorrido antes dos tiros uma luta corporal entre Gumercindo e 

os jovens.

Segundo um estudante, ao tentar fugir de casa, Gumercindo foi alvejado com um tiro 

no tórax. Apesar de gravemente ferido, ele ainda reuniu forças para ir até o gradeado que 

separa o jardim da porta de entrada da casa, onde tentou inutilmente abrir o portão, enquanto 

continuava a solicitar socorro dos vizinhos (VIZINHOS..., 1997, p. 16).

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 19 e 20/10/1997 Vizinhos ignoram o assassinato de servidor do INSS

Justiça
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Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 199820500451
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0052/1998

Humberto Francisco Filho

O odontólogo Humberto Francisco Filho, 48, foi assassinado na madrugada de 16 de 

fevereiro de 1998, nos fundos do Aeroporto Santa Maria,  em Aracaju,  no interior  de seu 

veiculo, em companhia de um adolescente de 16 anos.

Humberto  conheceu  o  adolescente  na  Orla  de  Atalaia,  onde  trabalhava  como 

flanelinha. Propôs o programa, mesmo sem acertar o valor e se dirigiram para a área erma do 

Aeroporto onde fariam o programa, em certa altura o casal foi abordado por dois homens 

encapuzados, que anunciaram o assalto e alvejaram o odontólogo.

Em depoimento prestado a polícia o adolescente fez o seguinte relato:

[...] QUE, se encontrava em companhia da vítima desde as 03:00 horas da 
manhã,  pois  vinha do trabalho para  ir  para  a  sua residência,  quando um 
veículo de marca Gol, de cor cinza parou bem próximo a mim, sendo que o 
condutor me convidou para dar umas voltas, contudo não aceitei logo na 1ª 
vez,  então este continuou a insistir  até que resolvi  entrar  no seu veículo,  
sendo que no caso o HUMBERTO disse que daria umas voltinhas no entanto 
procurou ir para um local bem deserto lá próximo ao conjunto Santa Tereza, 
mais precisamente por trás do Aeroporto Santa Maria, até que surgiram  de 
um  matagal  próximo  dois  (02)  elementos  encapuzados  e  anunciaram  o 
assalto e que neste exato momento eu e a vítima nos encontrávamos do lado 
de fora do carro, pois o HUMBERTO tinha colocado uma camisinha no meu 
pinto e iniciou a por o mesmo em sua boca, com o susto do assalto ele correu 
para adentrar no veículo, então neste momento foram disparados três (03) 
tiros de encontro a este que logo ao entrar e sentar no veículo os pegara no 
peito (02) e posteriormente um deste elemento colocou a arma por dentro da 
janela e conseguiu atingir a vítima em mais um disparo que acertou-o pelas 
costas, após estes fatos o puxaram para fora do carro onde fizeram a revista  
geral  em seus bolsos  e  pertences,  contudo não fora  encontrado nenhuma 
importância em dinheiro no corpo do mesmo, sendo que estes elementos só 
levaram papéis os quais não sei dizer que tipo eras esses cheques ou algo 
parecido. Que após estes fatos fui mandado ficar de cara no chão para que 
não os olhassem, e que após eles irem embora e eu ter pedido por minha 
vida,  para  que  eles  não  atirassem em mim,  e  foram embora  adentrei  no 
veículo da vítima e sair sem saber dirigir, fui zaquezagueando até chegar nas 
imediações da igreja na Av. Beira Mar, entrada para a 9ª D.M. no intuito de 
pedir  ajuda foi  quando um motorista  de  taxi  percebeu que a  pessoa que 
dirigia este carro não sabia dirigir, pois além disso este taxista foi me avisar 
de que uma das portas se encontrava aberta ai comecei a freia-lo e encostei 
no poste danificando-o mesmo levemente [...] (Inquérito fl. 08-09).

Imprensa
Veículo Data Manchete
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Jornal da Manhã 15 e 16/02/1998 Homem  assassinado  por  desconhecidos:  vítima  mantinha 

relações sexuais com menor quando foi executada a tiros

Fonte: Jornal da Manhã, 15 e 16/02/1998.

Os amigos da vítima elaboraram uma carta solicitando a pronta elucidação dos fatos, 

como premissa para a busca de justiça. A Polícia apontou o autor do crime, mas o réu está 

foragido.

Justiça
Cartório 1ª Vara Criminal
Processo nº 200320100535
Réu Alex dos Santos / José Raimundo dos Santos
Sentença Foragidos
Arquivo Cartório

Antônio Lisboa Neto

O advogado, carnavalesco, cabeleireiro e funcionário da Delegacia do Ministério do 

Trabalho em Sergipe (DRT/SE), Antônio Lisboa Neto, 51, foi assassinato na madrugada do 

dia 27 de julho de 1998, no quarto de sua residência no Conjunto Beira Mar II, em Aracaju, 

depois de transar com o agressor, com quem travou luta corporal antes da morte.

O assassino foi Márcio Pinto do Monte, 22, fugitivo do Presídio São Leonardo, em 

Maceió, Alagoas. O assassino deferiu 14 facadas contra a vítima, deixando para trás um rastro 
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de sangue. O mesmo morreu num acidente automobilístico próximo a Maceió, no dia 29 de 

setembro de 1998, sem explicar as razões que levaram a cometer tamanha brutalidade.

Lisboa conheceu Márcio Pinto na Rua 24 Horas, em Aracaju e, logo em seguida levo-

o para casa, em companhia de um amigo que convivia e trabalhava com ele, mais um rapaz de 

19 anos. Após o homicídio os dois jovens saíram da cena do crime no carro da vítima, que foi 

localizado em seguida no bairro Santos Dummont, onde reside a mãe do acusado.

Fonte: Jornal da Cidade, 30/09/1998, p. B-14.
A morte de Lisboa criou um clamor na população e ao mesmo tempo foi importante 

para a divulgação dos casos de assassinatos contra homossexuais em Sergipe. Em parte pela 

escalada  de  casos  desta  natureza  desde  1995.  Apesar  disto,  as  circunstâncias  reais  deste 

fenômeno  não  foram  abordadas  em  profundidade.  O  discurso  manteve-se  em  torno  do 

preconceito e discriminação advindo do discurso religioso e machista.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 30/09/1998 Maníaco que assassinou Lisboa morre em batida

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 199820501165
Réu Márcio Pinto do Monte
Sentença Falecido (ART. 107, I do CPP)
Arquivo Cx. 0055/1998

Acésio dos Santos Cardoso (Pancho)



183

O gerente de loja de tecidos Acésio Santos Cardoso, 49, foi assassinado em Tobias 

Barreto  por  Fábio  Rabelo  de  Oliveira  e  Adson  Santos  Nascimento,  ambos  de  18  anos, 

alegando que a motivação para o crime foi vingança.

O homicídio ocorreu na madrugada da sexta-feira, 14 de agosto de 1998, nas margens 

da Rodovia Estadual Governador Antônio Carlos Valadares, no interior do veículo da vítima.

O crime foi arquitetado depois que Pancho espalhou entre os amigos que teria transado 

com Adson e  este  havia  sido  passivo  na  relação.  Encontraram Pancho numa seresta  e  o 

convidaram para uma relação sexual, chegando ao local o mesmo recebeu seis facadas. O 

corpo foi encontrado por populares.

Fonte: Jornal da Manhã, 18/08/1998.

O  crime  chocou  Tobias  Barreto,  pois  Acésio  Santos  Cardoso  era  uma  pessoa 

conhecida, e sempre estava envolvido com a organização de festas na cidade. Ambos foram 

condenados.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 18/08/1998 Padeiro matou Pancho para vingar de ‘boato’

Justiça
Cartório Tobias Barreto
Processo nº 199885020418
Réu Fábio Rabelo de Oliveira / Adson Santos Nascimento
Sentença Condenados - 
Arquivo Cx. 2272/2009
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Marinalva Ribeiro dos Santos e Marta Correia

O casal de lésbicas alagoanas, Marinalva Ribeiro dos Santos, 50 e, Marta Correia, 26, 

foram alvejadas  a  tiros  quando  desciam da  balsa  que  faz  a  travessia  entre  Alagoas  e  o 

Povoado de Niterói, município de Porto da Folha, Sergipe.

As  duas  foram mortas  na  manhã  de  sábado,  10  de  outubro  de  1998.  Segundo as 

informações colhidas pela Polícia o duplo homicídio ocorreu motivado pela vingança. A esse 

respeito o reporte afirma que:

De acordo com informações,  há cerca de 15 dias Marinalva assassinou a 
facadas  um homem em um município  alagoano.  Motivo:  ciúme,  por  ter 
flagrado a sua amante dançando com a vítima.
Depois do crime as “sapatões” fugiram do município escondendo-se em um 
povoado  da  região.  Elas  planejavam  chegar  à  capital  sergipana  onde 
pegariam um ônibus para o estado de São Paulo. Contudo, ao que parece,  
familiares  e/ou  amigos  da  vítima  descobriram  os  planos  do  casal  e 
resolveram vingar-se (LÉSBICAS..., 1998).

No Laudo Cadavérico, o perito criminal, procurou carregar na tinta, para demonstrar 

que se tratava de um casal de lésbicas, por isso, ao se referir a Marinalva Ribeiro dos Santos,  

afirma  que:  “Característica  da  Identificação  (sexo,  cabelo,  estatura,  compleição  física, 

condições  dentárias,  sinais  particulares,  idade  aparente,  etc.)  –  masculino,  preto,  cabelos 

crespos,  média  estatura,  bom  estado  nutricional,  dentadura  em  precário  estado  de 

conservação” e, quanto a Marta Correia Ferreira assevera que: “vestido estampado preto e 

branco ensanguentado, calcinha bege”.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 14/0/1998 Lésbicas executadas em Porto da Folha

Justiça
Cartório Porto da Folha
Processo nº 199980010017
Réu Pedro Constantino da Silva / Antônio Lourenço Bezerra
Sentença Condenados – Pedro (16 anos e 6 meses) e Antônio (18 anos)
Arquivo Cartório de Porto da Folha - Cx. 0162/2011

Gilson dos Santos Leite

O petroleiro Gilson dos Santos Leite, 43, foi assassinado no dia 1º de novembro de 

1998, por José Heleno da Silva (Breno), 22, vigilante, com vários golpes de faca e pedradas 

na cabeça, em um matagal no Largo da Aparecida, no bairro Jabotiana, em Aracaju.
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Segundo a reportagem do Jornal da Manhã o acusado os fatos ocorreram da seguinte 

forma:

O acusado contou que a vítima era homossexual e lhe havia pago R$ 50, 
reais para curtirem a noite de 31 de março. Primeiro deram um passeio pela 
cidade no veículo da vítima, estiveram em alguns bares e, por volta das 24 
horas seguiram para o bairro Jabotiana, onde o criminoso disse morar com 
um irmão.
El relatou que a vítima teria parado o carro para a consumação do ato sexual. 
“Ele queria carícias mais ousadas. Com a minha recusa ele pegou uma faca 
que estava no porta luvas e começou a fazer ameaças. Consegui fazer com 
que ele descesse do carro e o atingiu primeiro com uma facada na barriga, 
depois outra no peito, e em seguida ele caiu no chão. Depois de desferir  
várias pedradas contra a cabeça dele. Ao sentir que ele estava desmaiado 
puxei o corpo até a beira do rio (ACUSADO..., 1998).

Após puxar o corpo para a beira do rio o acusado evadiu da cena do crime utilizando o 

carro da vítima, abandonando minutos depois de colidir com uma cerca. Na tentativa de se 

esconder  da  polícia,  passou pelos  municípios  de  Pinhão,  Jeremoabo  e  por  fim em Santa 

Brígida, onde foi capturado pela polícia sergipana.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Gazeta de Sergipe 04/11/1998 Outro

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 1998205014201425
Réu Jose Heleno da Silva (Breno)
Sentença Condenado – 6 anos
Arquivo Cartório

Francisco de Santana Filho (Franklin)

O cabeleireiro Francisco de Santana Filho (Franklin), 35, foi esfaqueado no interior de 

sua residência, localizada à Rua Vitória, nº 202, bairro Siqueira Campos, no dia 12 de março 

de 1998.

O crime foi cometido por José Magno da Conceição Santos (Igor), 19, solteiro, com 

profissão indefinida, que residia no Conjunto Veneza I, em Aracaju.

O Chefe  de  Serviço  da  Delegacia  de  Homicídios  (DEHOC) fez  o  seguinte  relato 

acerca de como a polícia encontrou o corpo:

A vítima  encontrava-se  na  sala  da  casa  com várias  perfurações  de  faca 
peixeira no tórax e hematomas na face. Provavelmente houve luta corporal,  
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pois havia muito sangue espalhado na casa que se encontrava fechada, mas a 
PM foi primeiro ao local e teve que arrombar a porta para poder entrar na 
casa (Processo nº 200521800476, p. 44 verso).

Em depoimento afirmou que conhecia a vítima há uns seis anos e que frequentava 

regularmente a sua residência, com a existência de relações sexuais. No dia do crime, eles 

beberam juntos, fizeram sexo e depois passaram a discutir, porque Franklin também queria 

usá-lo sexualmente. Neste momento, saiu à informação da sorologia (HIV/Aids) e que o ele 

também estaria infectado. A discussão prosseguiu e Franklin se armou com uma faca, Igor 

pegou uma panela de água quente e jogou na face da vítima e, ao desramá-lo, esfaqueou-o. O 

corpo somente seria encontrado dias depois em adiantado estado de putrefação.

A perícia técnica deu muita importância ao fato de Franklin ser babalorixá e ter em sua 

residência um altar. Isso fica evidente pelas fotos que foram anexadas ao inquérito policial, 

como uma espécie de reprovação subliminar.

Em 2008, fui ao que seria uma segunda tentativa do Tribunal do Júri levar Igor ao 

banco dos réus para responder por ato ilícito. Entretanto, um fato me chamou a atenção, ou 

seja, ao pesquisar dados sobre o crime, como costumeiramente faço, identifiquei o nome deste 

como vítima de homicídio. O pior é que corria na mesma Vara Criminal os dois processos, 

como  réu  (Processo  nº  200521800476)  e,  como  vítima  (Processo  nº  200721800052).  A 

situação seria revista em 15 de abril de 2010, quando o Ministério Público reconhece a sua 

morte.
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Fonte: Ação Popular, 06 a 12/12/1998, p. 5A

É um caso emblemático. Demorou-se muito para ir a julgamento e não teve o devido 

acompanhamento de familiares e amigos.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 02/12/1998 Preso o assassino de cabeleireiro

Justiça
Cartório 10ª Vara Criminal
Processo nº 200521800476
Réu José Magno da Conceição Santos (Igor)
Sentença Réu falecido (art. 107, I do Código Penal)
Arquivo Cx. 0070/2009

José Roberto Carlos Souza

O cabeleireiro  José Roberto Carlos  Santos,  31,  foi  assassinado no domingo 21 de 

março de 1999, no interior de sua residência na cidade de Itabaiana, por volta das 21h.
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O  assassino  utilizou  uma  faca  para  executar  a  vítima.  Os  vizinhos  ouviram uma 

discussão e em seguida gritos de socorro

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 1 a 7/03/1999 Em Itabaiana, homossexual é morto a golpes de navalha

Justiça
Cartório Itabaiana
Processo nº 200153010197
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0071/2003

Manoel Fernandes Barbosa Santos

O  corpo  de  Manoel  Fernandes  Barbosa  Santos  (Rosaly  Carter),  41,  advogado, 

funcionário público, encontrado despido e sem vida nas pedras do mole da Coroa do Meio, 

em Aracaju (SE), foi determinado pelo IML como vítima de homicídio, mas até o momento a 

Polícia  não chegou à autoria  do crime.  Rosaly Carter fazia  parte do grupo de amigos de 

Lisboa, assassinado no 27/07/1997.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 18/02/1999 Corpo de cabeleireiro é encontrado na Coroa do Meio

José Fernandes dos Santos

O advogado e auditor do fisco estadual José Fernando dos Santos, 41, foi assassinado 

a golpes de faca na madrugada do dia 20 de abril de 1999 e seu corpo encontrado estendido 

numa estrada de piçarra  nas  imediações  do Povoado Saquinho,  no Bairro Farolândia,  em 

Aracaju (SE).

Segundo consta no Processo nº 200521800332, Alex Silva Ferreira, 25, ajudante de 

mecânico mantinha uma relação afetiva com a vítima e de posse de uma faca deu vários 

golpes  na  vítima  e  depois  abandonou  o  corpo  no  Povoado  Saquinho,  Bairro  Farolândia, 

próximo ao Conjunto Augusto Franco. O carro foi encontrado avariado devido a uma colisão 

com um poste na Atalaia.

O grau de frieza do acusado desde o período investigatório demonstrou o quanto o 

indivíduo é perverso e efetuou os golpes, contra uma pessoa que mantinha um relacionamento 

afetivo relativamente estável.
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Foi um processo repleto de fatos inusitados, a começar pela alegação de insanidade 

mental, que iria pesar até o segundo julgamento em dezembro de 2009, quando foi condenado 

a 12 anos de prisão, mas com direito de recorrer em liberdade.

Dissimulado,  frio,  calculista.  Podem  ser  sinônimos  adequados  para  caracterizar  a 

personalidade de Alex Silva Ferreira. Dissimulado, no sentido em que foi capaz de interpretar 

uma possível insanidade mental. Calculista, na extensão da possibilidade de criar artifícios 

para  despistar  a  polícia  e  aludir  a  uma  possível  incapacidade  de  ter  cometido  o  crime, 

aludindo  o  fato  ao  amigo,  que  evadiu  da  cena  e,  possivelmente  da  cidade.  Apegado  as 

prerrogativas do discurso corrente da falta de critério e/ou cuidado do parceiro homossexual 

em  não  selecionar  ou  arriscar  nos  desejos  mais  torpes  a  procura  de  parceiros  sexuais 

encontram pela frente a extorsão, a morte. Alex Ferreira foi capaz de esconder-se e recompor 

sua vida na Barra dos Coqueiros.  Ao atravessar o Rio Sergipe deixou para trás  sangue e 

dúvidas sobre o crime que cometeu numa terça-feira fatídica.

O caso somente chegou a este resultado devido ao esforço de uma das irmãs que, 

mesmo residindo em outro Estado, procurou investigar o paradeiro do mesmo, com o intuito 

de levá-lo ao banco dos réus. Assim, no dia 06 de agosto de 2008, nove anos depois de matar 

o auditor fiscal,  Alex Silva Ferreira foi preso no momento em que desembarcava de uma 

Plataforma de Petróleo nas águas sergipanas (PRESO..., 2008).

O primeiro julgamento ocorreu no dia 05 de março de 2009. Ao término, os jurados 

consideram o réu inocente. Inconformado com o resultado o Ministério Público recorreu e o 

Tribunal de Justiça, com o firme propósito de demonstrar a razoabilidade das provas. O órgão 

superior compreendeu a o arcabouço probatório e anulou a primeira decisão. Assim, em 09 de 

dezembro de 2009, o Tribunal do Júri reconheceu o acusado como culpado e foi aplicada a ele 

a sentença de 12 anos de reclusão, em regime fechado.
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Fonte: ADVOGADO..., 1999.

Este  caso  demonstrou  que  a  presença  de  familiares,  amigos  e  até  mesmo  do 

movimento social é importante para busca de justiça. E, em especial a aproximação destas 

partes com o Ministério Público. O esquecimento público é uma arma a favor da impunidade.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 24/04  a  02/05  de 
1999

Advogado é assassinado depois de um programa amoroso com rapazes

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200521800332
Réu Alex Silva Ferreira
Sentença Condenado – 12 anos
Arquivo Cartório

Gilson Geraldo dos Santos

Gilson Geraldo dos Santos, 26, professor, foi barbaramente assassinado a golpes de 

faca, no interior de sua residência na cidade de Carira, no sertão sergipano. Um amigo da 

vítima que também se encontrava no local foi gravemente ferido.

O assassino foi Adalto Santos Oliveira, 20, companheiro da vítima, que também saiu 

ferido.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 22 e 23/08/1999 Homossexual é assassinado em Carira

Justiça
Cartório Carira
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Processo nº 199965020124
Réu Diógenes Alves Ferreira (Dio)
Sentença Condenado – 13 anos e 6 meses
Arquivo Cx. 2284/2009

Ednilson Santana da Conceição (Negreira)

Ednilson  Santana  da  Conceição,  26,  foi  morto  com  uma  facada,  no  dia  14  de 

novembro de 1999, no bairro Bonfim, na cidade de Estância.

As informações da polícia até agora são de que a vítima era bem relacionada 
com os traficantes d drogas e querido na região onde morava no Conjunto 
Piauítinga.  Na  noite  de  sua  morte,  o  suspeito  teria  passado  por  ele  em 
companhia  de  uma  moça  e  a  vítima  brincando disse  que  o  outro  estava 
traindo a mulher com outra e que contaria para sua namorada. Sem aceitar a 
brincadeira Anderson foi a casa e retornou sozinho convidando Santana para 
fumar maconha. Logo depois, ele teria discutido com a vítima e desferido a 
facada que tirou a vida do colega (VIOLÊNCIA, 1999).

O agressor foi Anderson Souza Martins, 19, ex-presidiário. Ao ser preso alegou que 

matou em legítima defesa, pois a vítima estava insistindo muito para ter um relacionamento. 

A Justiça deu por extinta a punibilidade.

Fonte: Jornal da Manhã, 15/04/2000, p. 08.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Gazeta de Sergipe 17/11/1999 Violência - Interior
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Justiça
Cartório Estância
Processo nº 199951010408
Réu Anderson Souza Matos
Sentença Extinta a Punibilidade
Arquivo Cx. 0065/2010

Carlos Conceição dos Santos (Bilão)

O homossexual Carlos Conceição dos Santos, 26, foi assassinado a pedradas numa 

estrada de piçarras, próximo a Fazenda Canafístula na noite de 08 de dezembro de 1999, no 

município de Pedra Mole, no sertão sergipano.

O assassino foi Ronaldo Martandleia, 21, natural de São Paulo. No dia do crime ele 

passou o dia bebendo e durante a noite a vítima o convidou para um passeio, como ele vinha 

sendo assediado, resolveu. E, em relação ao crime, assevera que:

[...] Eu já estava irritado e aceitei o convite. Quando chegamos na estrada ele 
tirou  a  camisa  e  quis  me  fazer  carícias,  então  desferi  um  soco  que  o 
nocauteou, depois apanhei uma pedra e joguei várias vezes contra a cabeça 
de Bilão,  até ter certeza que estava morto (HOMOSSEXUAL...,  1999, p. 
17).

O corpo foi encontrado por moradores da região na manhã seguinte. A polícia chegou 

até o acusado através de suspeitas dos moradores próximos.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Gazeta de Sergipe 12 e 13/12/1999 Paulista matou o homossexual

Justiça
Cartório Pedra Mole
Processo nº 199963210017 (Inquérito Policial)
Réu Ednaldo dos Santos (Ronaldo Martandleia)
Sentença
Arquivo Arquivado no Cartório de Pedra Mole – Cx. 003/2007

Reginaldo dos Santos

O babalorixá Reginaldo dos Santos, 35, foi encontrado enterrado numa cova rasa no 

bairro Rosa Maria, em São Cristóvão, no dia 18 de dezembro de 1999. 
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O Instituto Médico Legal  deduziu que a vítima tenha morrido  devido a golpes  de 

paulada. O corpo foi encontrado trajando roupas femininas (capa e calcinha). O caso caiu no 

esquecimento e nenhum culpado foi apresentado.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 19 e 20/12/1999 Homossexual é morto a pauladas em São Cristóvão

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

José Wellington Fernandes (Zezinho Cazuza) 

Fonte: Impunidad.com, 2011.

José Wellington Fernandes (Zezinho Cazuza), 36, radialista, vítima de arma de fogo 

quando saia de sua casa no município de Canindé de São Francisco, no alto sertão sergipano, 

no dia 13 de março de 2000. Foi alvo de crime encomendado pelo agiota (Ricardo Alagoano), 

que morreu em troca de tiros com a Polícia Rodoviária Federal em Barreiras (BA). O crime 

foi executado pelo pistoleiro Antônio Medeiros (Alemão) também assassinado.

Imprensa
Veículo Data Manchete
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Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 200220500050
Réu José Ferreira de Melo
Sentença Condenado – 19 anos
Arquivo Cx. 0010/2006

Osmar Júlio dos Santos (Maria)

O homossexual Osmar Júlio dos Santos, 20, foi assassinado no dia 14 de março de 

2000, na cidade de Estância a golpe de pedradas, por Tiago Santos Souza, 19, ex-presidiário, 

que alegou que matou porque a vítima não queria pagar pelo programa.

O homicídio aconteceu num terreno baldio nos fundos do Posto Pioneiro, nas margens 

da BR 101. A discussão se processou porque a vítima havia prometido R$ 10,00 (dez reais) 

pelo programa e depois de tudo consumado afirmou que não possuía o dinheiro.

A  respeito  do  ato  que  vitimou  Osmar  Júlio  dos  Santos,  o  assassino  afirma  que: 

“Enquanto ele fazia sexo oral, peguei um paralelepípedo e joguei contra a cabeça dele que 

caiu e eu continuei dando pedradas até matá-lo” (EX-PRESIDIÁRIO..., 2000, p. 8A).
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Fonte: Jornal da Manhã, 28/04/2000, p. 8A.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Manhã 28/04/2000 Ex-presidiário confessa que matou homossexual

Justiça
Cartório Estância
Processo nº 2000051010192
Réu Thiago Santos Souza
Sentença Absolvido
Arquivo Cx. 0050/2010

José Airton de Almeida Marcolino

O  médico  anestesiologista  José  Airton  Almeida  Marcolino,  47,  foi  sequestrado, 

estrangulado e o corpo carbonizado, encontrado num matagal da Rodovia José Sarney, no 

Mosqueiro, no dia 12 de agosto de 2000.

A Polícia identificou como sendo os assassinos Emerson Carlos Carvalho da Silva, 22, 

ex-presidiário, Rivaldo Matias Filho, 24, desempregado e Breno Lombard dos Anjos Santana, 

18. O crime foi caracterizado como latrocínio.

Imprensa
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Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório 9ª Vara Criminal
Processo nº 200020900190

Réus

Emerson Carlos Carvalho da Silva
Breno Lombardi dos Anjos Santana
Alexandre Carvalho da Silva
Alan Ricardo de Moura Cardoso (Cabeção)

Sentenças

Emerson – Condenado - 22 anos
Breno - Condenado – 22 anos e 6 meses
Alexandre – Condenado - 20 anos e 6 meses
Alan – Condenado - 21 anos e 6 meses

Arquivo Cx. 0112/2000 - Cx. 0111/2000 - Cx. 0108/2000

Domingos Fernando da Silva

Domingos Fernando da Silva, 48, cozinheiro, foi assassinado no dia 19 de setembro de 

2000, na Barra dos Coqueiros.

Ao ser preso o vendedor Valtenisson Feitosa da Cruz,  vulgo “Olho de Gato”,  29, 

afirmou que matou a vítima a golpes de faca peixeira, depois de dopar a vitima do Rouphinol,  

para em seguida efetuar o assalto. O assassino já havia cumprido pena de 9 anos de prisão por 

homicídio, e estava em liberdade há três meses.

Fonte: Ação Popular, 22 a 28/10/2000.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Ação Popular 22 a 28/10/2000 Assassino de homossexual apresentado a imprensa
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Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Valtenisson Feitosa da Cruz (Olho de Gato)
Sentença
Arquivo

Carlos Geraldo Silva Fontes

Carlos Geraldo Silva Fontes, 37, era chefe de gabinete da Corregedoria do Tribunal de 

Justiça de Sergipe. Seu corpo foi encontrado no interior do veículo que dirigia no cruzamento 

das  ruas  Josué  de  Carvalho  e  Gervásio  Araújo  de  Souza,  no  Bairro  Coroa  do  Meio  em 

Aracaju, no dia 26 de setembro de 2000, por volta das 21 horas. Informações colhidas junto a 

populares  pela  Polícia  davam conta  de dois  rapazes  que evadiram do carro logo após os 

disparos. Apesar desta informação nunca ter sido confirmada. O caso foi arquivado por falta 

de provas. A notícia da morte foi divulgada na imprensa e, o Cinform (edição 912, de 02 a 

08/10/2000, p. 4) chegou a comentar  a possível relação com caso com os assassinatos de 

LGBT, mas com o tempo o silêncio apagou qualquer possibilidade de elucidação.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 02 a 08/10/2000 Assessor do Tribunal  de Justiça pode ter  sido executado por garoto  de 

programa

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 200120500005
Réu Não identificado
Sentença Arquivado
Arquivo Cx. 0100/2005

1.4 Década de 2000

Benemi José dos Passos

Benemi José dos Passos, 33, professor de língua portuguesa de um importante colégio 

de classe média de Aracaju, foi encontrado morto no dia 15 de dezembro de 2000, vítima de 

arma branca (faca). A polícia concluiu que Ramir do Monte Pereira e o a Justiça o condenou a 

15 anos de reclusão, acrescido de 2 anos e 10 dias multa pelo crime de furto qualificado.

Imprensa
Veículo Data Manchete
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Infonet.com 29/12/2000 Polícia descobre criminoso

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 2005218800442
Réu Ramir do Monte Pereira
Sentença Condenado – 15 anos
Arquivo Cartório

Antônio Nilton de Melo

Antônio Nilton de Melo, 38, instrutor de informática foi barbaramente assassino no 

interior de sua residência localizada no Bairro Industrial, Zona Norte de Aracaju.

A reportagem do Jornal da Cidade narra o episódio da seguinte forma:

[...] Antonio Newton de Melo, de 38 anos, foi encontrado morto e amarrado 
dentro do banheiro da casa onde morava na Avenida Filadélfo Dória,  no 
Bairro Industrial. Desde sábado passado a família, que mora na cidade de 
Cedro de São João, tentava falar co, ele por telefone, mas ninguém atendia. 
Quando  o  pai,  o  agricultor  Paulo  Ferreira  Melo,  76  anos,  e  a  amiga, 
Cleomara  Souza,  chegaram ontem pela  manhã  ao endereço,  sentiram um 
mau cheiro ao abrir o portão da garagem. De informaram aos policiais da 
Delegacia de Homicídios que encontraram o corpo do professor com pés e 
mãos amarrados e a boca amordaçada dentro de um dos banheiros, embaixo 
de um colchão [...] (PROFESSOR..., 2001).

As  marcas  de  sangue  espalhadas  pela  casa  demonstram  a  dramaticidade  da  cena 

vivenciada pela vítima e constata o quanto lutou para sobreviver. Os familiares reclamaram 

do desaparecimento de alguns objetos pessoais do professor.



199

Fonte: Jornal do Comércio de Sergipe, n. 41, 2001.
Imprensa

Veículo Data Manchete
Jornal da Cidade 10/01/2001 Professor do Senac é assassinado

Justiça
Cartório 2ª Vara Criminal (Extinta)
Processo nº 200120200081

Réu
Robson Santos Cardoso
José Milton de Oliveira Nascimento
Fábio da Silva

Sentença
Robson – condenado – 21 anos
José Milton – condenado – 22 anos
Fábio – condenado – 21 anos

Arquivo Cx. 2064/2009

Edson Pereira Souza

Edson Pereira Souza, 38, comerciante, vítima de latrocínio no dia 02 de maio de 2001, 

em sua residência no Conjunto Prisco Viana, na cidade de Barra dos Coqueiros (SE). A vítima 

foi rendida por Cleverton Soares Menezes, 25 que portava uma faca. A ação realizada em 

companhia de dois menores. Em seguida o amarraram com fios elétricos e o amordaçaram 

com um pedaço de pano, enquanto inqueriam sobre a localização de pertences de valor e 

dinheiro. Por fim, o mataram por asfixia. Ao evadirem da residência levaram alguns pertences 

de Edson Pereira. Em depoimento em juízo o agressor faz o seguinte relato sobre os fatos:
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[...]  Que  estava  na  Pça  Fausto  Cardoso,  quando  Edson,  vítima,  compareceu  e 
contrataram a relação sexual, tendo o interrogado e Edson vindo para Barra dos 
Coqueiros e na casa da vítima tiveram relações sexuais. Que o acerto foi de R$ 
50,00, mas após a relação Edson não pagou. Que foi embora sem discutir com a 
vítima e ao chegar na Pça Fausto Cardoso, comunicou aos dois menores, Ricardo e 
Josevânia,  que  conhecia  como  Ana  Cláudia,  ficando  esclarecido  que  Ricardo 
também fazia  programa mas  que Josevânia  não fazia  programa.  Que Josevânia 
morava na rua e que por conta disso levou-a para casa. Que na época morava no 
Bairro América. Que contou aos menores, ocasião em que combinaram retornar a 
Barra dos Coqueiros, o que ocorreu na mesma noite em que manteve relações com 
a vítima e que também ocorreu o crime. Que ao chegarem na Barra na residência 
de Edson, o mesmo estava em seu próprio bar que ficava onde o mesmo residia,  
tendo o interrogado pedido novamente o dinheiro que lhe era devido, sendo negado 
pela vítima que disse que não tinha o dinheiro, ocasião em que o interrogado pediu 
que  lhe  desse  algum objeto  de  valor  para  que  o  interrogado  vendesse,  o  que 
também foi negado pela vítima e em seguida pediu a vítima para ir ao banheiro  
ocasião  em que  ao  invés  de  ir  ao  banheiro  foi  a  cozinha  que  fica  ao  lado  do 
banheiro, e pegou uma faca de serra pequena.[...]. Que pegou Edson, mostrou a 
faca, e pediu mais uma vez que lhe desse o dinheiro levando para dentro de casa.  
Que colocou Edson dentro do quarto, amarrando-o com fios, os braços, as pernas e 
a boca com pano para que o mesmo não falasse [...]. (Processo nº 200190020252, 
fls. 155/156).

Edson Pereira frequentava as reuniões do Grupo Dialogay de Sergipe (GDS) e tinha 

conhecimento dos riscos em levar desconhecidos para o domicílio, ou ainda, problemas que 

podem decorrer  devido  a  desacordo  em relação  ao  pagamento  pelo  programa.  A  Justiça 

considerou Cleverton Soares Menezes culpado pelo crime, aferindo uma pensa de 20 anos e 

seis meses de reclusão. Aos menores foi aplicada a medida socioeducativa de internação de 

três anos, ou até completarem os 21 anos.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório Barra dos Coqueiros
Processo nº 200190020252
Réu Cleverton Soares Menezes
Sentença Condenado – 20 anos e 06 meses
Arquivo Cx. 0019/2006

Washington Ferreira dos Santos
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Washington Ferreira  dos Santos,  38,  foi  encontrado boiando no açude da Fazenda 

Mercador, no município de Simão Dias. O corpo estava amarado com fios dentro de um saco 

com pedras. O caso foi noticiado pelo jornal Correio de Sergipe, no dia 24 de julho de 2001. 

A Polícia não chegou à autoria do crime.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Correio de Sergipe 24/7/2001 Homossexual assassinado é jogado em um açude

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Erisvânio Vieira da Silva (Vânia)

Erisvânio Vieira da Silva (Vânia), 22, travesti, profissional do sexo, foi vítima de um 

tiro disparado por um policial  militar  quando atendia um cliente na Praça Camerindo, em 

Aracaju (SE), no dia 03 de novembro de 2001. O caso caiu no esquecimento.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

José Francisco Batista

José Francisco Batista, 41, comerciante, foi vítima de arma branca em sua residência 

no dia 09 de março de 2002. A polícia nunca apontou os culpados por sua morte.

Imprensa
Veículo Data Manchete
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Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Fábio Sobral Teixeira

O corpo de Fábio Sobral Teixeira, 26, foi encontrado sem vida em sua residência, no 

município de Itaporanga D’Ajuda, distante 30 km de Aracaju, com sinais de violência, dando 

entrada no Instituto Médico Legal, no dia 20 de agosto de 2003. Segundo o laudo cadavérico, 

o  mesmo  morreu  provavelmente  entre  os  dias  18  ou  19/08/2003,  vítima  de  insuficiência 

respiratória  aguda,  com ruptura  da  traqueia,  provocada por  asfixia  mecânica,  além disso, 

apresentava também hematoma na região cervical.

O caso nunca foi elucidado e o Inquérito Policial foi arquivado por falta de provas.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório Itaporanga D’Ajuda
Processo nº 200471090006 (Inquérito Policial)
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0036/2008

Adivones Pereira de Moraes

Advones Pereira de Moraes, 31, foi assassinado na madrugada do dia 19 de novembro 

de 2003, na cidade de Estância,  por um adolescente de 16 anos, surdo e mudo. A Justiça 

acatou a denúncia e aplicou ao menor a medida de internação.

Imprensa
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Veículo Data Manchete
Alatina165 09/03/2004 Pero ambos crímenes permanecen impunes.

Justiça
Cartório Estância
Processo nº 200351010319
Réu Deivid Junior Santos Oliveira (Menor) – Surdo/Mudo
Sentença Medida de internação (Artigo 122, Inciso I, do ECA)
Arquivo Cartório

Edirailson Santos (Paloma)

“Batalhava” nas imediações do Edifício Estado de Sergipe (Maria Feliciana), região 

central de Aracaju e tradicional ponto de prostituição. Na noite da agressão uma das travestis 

teve um programa com o agressor e na ocasião roubo-o. Este fato motivou a agressão. Sem 

saber ao certo qual teria sido a travesti, o mesmo procurou Eva afirmando-o que a mesma era 

a autora do crime e pedia para devolver a carteira e o dinheiro. Inconformado com a recusa 

passou a agredi-la. Acertou-lhe um golpe na cabeça com um pedaço de madeira e em seguida 

evadiu do local.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Mix Brasil 27/11/2003 Travesti assassinada de forma brutal em SE

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 200520590027
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0096/2005

Gladstone Mendonça Melo

Gladstone Mendonça Melo, 35, advogado, ex-delegado comissionado foi assassinado 

a tiros de revolver no dia 24 de janeiro de 2004, no interior do seu carro, em Aracaju. Antes  

do crime, a vítima passou em vários bares e, por volta das 4h da manhã se despediu dos 

amigos  que estavam no Bar Cheiro do Mar,  na Orlinha  da Praia  de Atalaia,  quando deu 

165 Segue  a  transcrição  da  noticia  no  Resumen  GLTBI  América  Latina  y  el  Caribe  2003.  (Comisión 
Internacional  de  Derechos  Humanos  para  Gays  y  Lesbianas,  IGLHRC):  “Estáncia,  Sergipe,  Brasil:  En  la 
madrugada del  19 de noviembre un adolescente  sordo mudo de 16 años asesina al  peluquero gay Advones 
Pereira de Moraes (31), por negarse a ser pasivo en la relación sexual que mantenían. Pereira de Moraes había  
pagado 100 Reales al muchacho. La policía actúa con rapidez y detiene al asesino apenas dos días después del 
crimen”.  (MODEMMUIER Red de Comunicación electrónica.  Resumen GLTBI América Latina y el  Caribe 
2003. (Comisión Internacional de Derechos Humanos para Gays y Lesbianas, IGLHRC), 09 de marzo de 2004. 
Disponível em: http://www.choike.org/documentos/alatina.pdf. Acessado em 05 mai. 2011, p. 70)
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carona a dois rapazes. Nas imediações do Condomínio Vivendas de Aracaju foi alvejado com 

três tiros à queima roupa. A Justiça condenou Márcio Santos Feitosa, 23, ajudante de pintor,  

com passagem pelo Centro de Atendimento ao Menor (CENAM) e Antônio Luís Mendonça 

Filho, 26, solteiro, motorista, a 14 anos de prisão cada. 

Fonte: Cinform, 26/01 a 01/02/2004.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 26/01 a 1º/02/2004 Crime do ex-delegado Gladstone foi latrocínio

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200521800367

Réu
Márcio Santos Feitosa
Antônio Luís Mendonça Filho

Sentença
Márcio - condenado – 14 anos
Antônio - condenado – 14 anos

Arquivo Cx. 0126/2011

Manoel Roberto Oliveira Júnior (Uite)

Manoel Roberto Oliveira Júnior (Uite), 26, travesti, cabeleireiro, foi encontrado sem 

vida e  com sinais de espancamento  atrás  do Caic do Conjunto Marcos Freire,  em Nossa 

Senhora do Socorro (SE), no dia 17 de julho de 2004. O caso nunca foi elucidado e a Justiça 

arquivou o processo. O fato veio a público através de matéria jornalística divulgada pela TV 

Atalaia nesta data.
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Imprensa
Veículo Data Manchete

TV Atalaia 17/07/2004 Travesti encontrado atrás do Caic do Marcos Freire

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

José Carlos da Silva Pinto (Ventinha)

O ex-vereador  do  município  de  Barra  dos  Coqueiros,  José  Carlos  da  Silva  Pinto 

(Ventinha), 43, superior incompleto, foi alvejado no interior de seu veículo nas proximidades 

do povoado Olhos D’Água (Barra dos Coqueiros – SE), no dia 05 de agosto de 2004. O 

acusado do crime foi um menor de 16 anos. Na ocasião o motorista também foi alvejado, mas 

se recuperou dos ferimentos. O réu foi capturado e logo fugiria do Centro de Atendimento ao 

Menor (Cenam). Em 2009, preso novamente agora por outro homicídio em Aracaju (SE). 

Imprensa
Veículo Data Manchete

Correio de Sergipe 06/08/2004 Vereador ‘Ventinha’ é morto a tiros

Justiça
Cartório Barra dos Coqueiros
Processo nº 20049009200094
Réu Cleber Lima (menor) - Foragido
Sentença Prescreveu
Arquivo Cartório

Gilberto Nogueira Nascimento

Gilberto  Nogueira  Nascimento,  52,  solteiro,  natural  de  Souza  (PB),  advogado  do 

Departamento Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS), foi encontrado na madrugada de 

08 de junho de 2005, enterrado num manguezal no Povoado Aratu, no município de Nossa 

Senhora do Socorro, nas proximidades do Conjunto Fernando Collor. O Procurador estava 

desaparecido desde o dia 27 de maio de 2005. A polícia indiciou nove pessoas, das quais 07 

foram condenadas pelo crime, entre os quais quatro irmãos, que matou a vitima a pauladas e 

depois esquartejaram e queimaram o corpo, com o objetivo de dificultar a identificação. Em 

seguida, pegaram o carro da vítima e foram até o seu apartamento onde procuraram objetos de 

valor. De posse do cartão do banco passaram a fazer saques diários, o que facilitou a polícia 
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aprender um casal e em seguida desvendar o caso. O mentor do latrocínio foi  José Wilker 

Moreira, 22, namorado do procurador.

Fonte: Paraibaonline, 09/06/2005.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Correio de Sergipe 10/06/2005 Corpo de procurador é sepultado na Paraíba

Justiça
Cartório 2ª Vara Criminal de N. S. do Socorro
Processo nº 200588601692

Réus

Divaldo Alves da Silva
Alex dos Santos
Cosme Santana Moreira
Damião Santana Moreira
Fernanda de Andrade
Helber Santana Moreira
Paulo Sócrates de Souza da Silva
José Wilker Moreira
Fernanda Ferreira das Neves

Sentença Divaldo Alves da Silva – condenado – 32 anos e 6 meses
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Alex dos Santos – condenado – 3 anos
Cosme Santana Moreira – condenado – 2 anos
Damião Santana Moreira – absolvido
Fernanda de Andrade – condenada – 2 anos
Helber Santana Moreira – absolvido
Paulo Sócrates de Souza da Silva – 5 anos e 4 meses
José Wilker Moreira – 34 anos e 6 meses
Fernanda Ferreira das Neves – condenada – 2 anos

Arquivo Cartório

Antônio Clóvis Barbosa

Antônio Clóvis Barbosa, 50, professor do Instituto Federal de Educação de Sergipe 

(Campi Aracaju), foi assassinado a golpe de estilete pelo ex-aluno Aerton Silvio Rosendo dos 

Santos, 23, estudante de direito. O agressor foi preso em flagrante. O crime ocorreu no dia 05 

de julho de 2005, por volta das 20h, na residência da vítima na Rua Fenelon Santos, no Bairro 

Salgado Filho, em Aracaju (SE). Segundo o agressor, o fato delituoso ocorreu depois que o 

referido professor tentou manter uma relação sexual a força. Na ocasião, Aerton mantinha 

uma relação estável com uma moça com quem convivia.

Levado  a  julgamento  em  09  de  novembro  de  2009,  o  Conselho  de  Sentença 

reconheceu  a  autoria  e  a  materialidade  do  fato  delituoso,  mas  absolveu o  réu,  apesar  da 

família ter contratado um escritório de advocacia para atuar como assistente da Promotoria. 

Posteriormente, o Promotor que ofereceu a denuncia foi substituído por Dr. José Rony Silva 

Almeida que entrou com recurso junto a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça a fim de 

anular o julgamento. O Tribunal acolheu a tese e no momento, o processo segue o tramite 

normal para ir novamente ao Tribunal do Júri.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Emsergipe.com 4/7/2005 Violência em Aracaju

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200521800050
Réu Aerton Silvio Rosendo dos Santos
Sentença Absolvido – MP recorreu
Arquivo Cartório 

Genival José de Melo

Genival José de Melo, 41, cabeleireiro, assassinado a tiros no interior de sua residência 

no município de Barra dos Coqueiros, no dia 11 de julho de 2005. O corpo foi encontrado no 

interior da residência da vítima em estado de putrefação.
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Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform.com 11/7/2005 Surge mais um caso de violência contra homossexuais

Justiça
Cartório Barra dos Coqueiros
Processo nº 200690090022
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0038/2008

Jefferson Vieira dos Santos

Jefferson Vieira dos Santos, 24, morto com tiros de espingarda no peito, no Povoado 

Oiteiros, município de Nossa Senhora do Socorro, no dia 07 de agosto de 2005.

A história de Jefferson ganhou repercussão por ter vivenciado uma relação afetiva com 

a travesti  Roberta Chayenne, quando estavam presos no Complexo Penitenciário Carvalho 

Deda,  em  São  Cristóvão  (SE).  Ao  sair  da  referida  unidade,  Jefferson  conseguiu  que  a 

Secretaria  de  Justiça  autorizasse  a  visita  intima  (11/12/2004).  O  caso  foi  noticiado  na 

imprensa local. O assassinato simbolizou o fim de um caso de amor. 

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 28 e 29/08/2005 Violência interrompe história de amor

Justiça
Cartório Nossa Senhora do Socorro
Processo nº 200688500018
Réu Adenilson dos Santos
Sentença Pedido de impronuncia
Arquivo Cx. 0036/2008

Moisés Santos da Silva (Lafôn)

Moisés Santos da Silva (Lafôn), 26, locutor ambulante (bicicleta com caixa de som), 

foi assassinado a pedrada na noite do sábado, 02 de novembro de 2005, quando seguia para 

sua residência de sua mãe,  no Bairro Soledade,  em Aracaju (SE).  O crime aconteceu em 

frente à Escola Deputado Jaime Araújo. O Ministério Público apresentou como autores Diego 

Dimas Santos da Silva e Carlos Alberto dos Santos Silva, ambos foram impronunciados por 

inconsistência das provas.
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Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform.com 03/11/2005 Crime pode ter sido motivado pelo furto de uma bicicleta

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200621800063

Réu
Diego Dimas Santos da Silva
Carlos Alberto dos Santos Silva (Casal ou Júnior)

Sentença
Diego – Falta de Provas 
Carlos – Falta de Provas

Arquivo Cx. 0130/2011

Gustavo Dantas

Gustavo Dantas, 33, superior incompleto, foi alvejado a tiros no município de Barra 

dos Coqueiros, no dia 18/03/2006, vítima de disparo de arma de fogo, feitos pelo menor T. C. 

B, por volta das 22 horas no Júnior’s Bar, localizado na Praia da Costa. O caso foi arquivado 

por falta de provas.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório Barra dos Coqueiros
Processo nº 200790020264

Réu
Thialisson Costa Barreto (menor)
José Roberto Santos

Sentença
Thialisson - Improcedente a representação
José Roberto Santos - 

Arquivo Cx. 0116/2010

Sóstenes Custódio Oliveira

Sóstenes Custódio Oliveira, 27, professor, foi alvejado a tiros no dia 26 de março de 

2006, em Lagarto (SE). A Polícia não conseguiu apontar o autor dos disparos.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Correio  de 

Sergipe.com

28/03/2006 Professor é assassinado com seis tiros

Justiça
Cartório Lagarto
Processo nº 200655090089
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0013/2009
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Miraldo dos Santos

Miraldo dos Santos, 38, ex-presidiário, desempregado, assassinado a golpes de arma 

branca, no dia 1º de outubro de 2006, em sua residência na cidade de Lagarto (SE). O caso 

não foi solucionado.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Correio  de 

Sergipe.com

05/10/2006 Ex-presidiário assassinado dentro de casa

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Gilvan Oliveira Maynard

Gilvan Oliveira Maynard, 39, advogado, assessor do Tribunal de Justiça de Sergipe, 

foi encontrado sem vida, vítima de arma de fogo, no interior do veículo no bairro Coroa do 

Meio. O caso foi arquivado depois que a Polícia não conseguiu elucidar o caso.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 09 a 15/10/2006 Conciliador  do  TJ  é  morto  à  pedrada  depois  de  provocar  brigassem 

lógica

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200621800085

Réu
Wallace da Silva Santos (Pajé)
Edson Santana Santos

Sentença
Wallace da Silva Santos – condenado – 15 anos
Edson Santana Santos - Falecido

Arquivo Cx. 0108/2010

José Fernando Lopes 
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José Fernando Lopes, 40, cozinheiro foi assassinado em Aracaju, no dia 17 de outubro 

de 2006. Morreu por estrangulamento. A Polícia não conseguiu elucidar o caso.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 19/10/2006 Cozinheiro é encontrado morto na cama com pés e mãos amarrados

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Jucelma Vieira de Santana (Selma)

Jucelma  Vieira  de  Santana  (Selma  ou  Dominguinhos),  40,  ensino  médio, 

desempregada. No dia do assassinato estava convalescente em decorrência de problemas de 

saúde, quando foi esfaqueada por rapazes que invadiram a sua residência no conjunto Prisco 

Viana, município de Barra dos Coqueiros (SE). O crime ocorreu no dia 30 de março de 2007. 

As informações preliminares ligam o caso a problemas com envolvimento com drogas.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Correio de Sergipe.com 31/03/2007 Mulher é morta na Barra dos Coqueiros

Justiça
Cartório Barra dos Coqueiros
Processo nº 200990090129
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cartório

Joaquim Lima Costa

Joaquim Lima Costa, 40, professor, foi assassinado no dia 1º de abril  de 2007, na 

cidade de Estância (SE). O crime ocorreu no interior da residência da vítima. O vizinho ouviu 

gritos abafados de socorro. Dirigiu-se a porta da casa da vítima, mas não obteve sucesso. Ao 

retornar a sua residência viu um rapaz saindo da casa da vítima, ao passar em frente a sua 

residência perguntou as horas. Tratava-se do adolescente que havia matado antes o professor 

por asfixia. A Justiça aplicou a medida de internação por prazo indeterminado.

Imprensa
Veículo Data Manchete
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Justiça
Cartório Estância
Processo nº 200811700496
Réu Sidney Carlos A. de Jesus Santos (menor)
Sentença Medida de internação – Extinta a Punibilidade
Arquivo Cartório

Joeliton da Costa Santos (Scarlet)

Joeliton da Costa Santos (Scarlet), 28, travesti, profissional do sexo, foi assassinada no 

dia 09 de abril de 2007, a pauladas.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform.com 9/4/2007 Travesti é barbaramente assassinada em Aracaju

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 200721900673
Réu Rubenval Jesus dos Santos
Sentença Suspenso
Arquivo Cartório

Marcelo Arimatéia Santana (Marcela Borges ou Xuxa)

Marcelo Arimatéia Santana (Marcela Borges ou Xuxa), 38, doceira, foi assassinado no 

dia 04 de fevereiro de 2008 a golpes de pauladas. O crime ocorreu na área externa do Bar do 

Humberto,  localizado na Rua Carlos Correia,  nº  51,  Bairro Siqueira Campos,  em Aracaju 

(SE). Na ocasião Carlos Santos Júnior (Júnior Dentão), 28, solteiro, mecânico, desferiu golpes 

na cabeça que provocaram a morte da vítima.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade.net 8/10/2008 Carnaval deixa saldo de 13 pessoas assassinadas em SE

Justiça
Cartório 8ª Vara Criminal
Processo nº 201121800028
Réu Carlos Santos Júnior (Júnior Dentão)
Sentença Foragido
Arquivo Cartório

Wellington Noronha
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O assassinato do advogado Wellington Noronha, 43, encontrado despido num canavial 

no município de Laranjeiras chocou a opinião pública, especialmente pela ausência dos olhos. 

Segundo os peritos este tipo de situação é possível quando a pessoa fica exposta a animais que 

podem facilmente retirar o globo ocular com a língua e, em relação aos arranhões afirmaram 

ser decorrente da forma como o corpo foi jogado no chão. O crime aconteceu no dia 15 de 

agosto  de 2008.  Roberto  Carlos  Caetano Santos,  27,  confessou que matou  a  vítima  com 

disparos de arma de fogo com intuito de roubá-lo. Após o crime evadiu do local levando o 

carro da vítima e alguns pertences.  O réu foi condenado a 24 anos de prisão em regime 

fechado.

Wellington Noronha
Fonte: Jornal da Cidade.net, 04 jul. 2010166. Roberto Carlos Caetano Santos

Fonte: 
http://www.itnet.com.br/imagens/roberto_carlos_assassin
o.jpg. Acesso em 04 jul. 2010.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório Laranjeiras
Processo nº 200873000931
Réu Roberto Carlos Caetano Santos
Sentença Condenado – 24 anos
Arquivo Cartório

Gerson dos Santos (Cláudia)

166 http://www.jornaldacidade.net/images/sgw/1_20080818223232.jpg. Acesso em 04 jul. 2010.
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Gerson dos Santos (Claudia), 41, cozinheira, travesti morta no dia 08 de setembro de 

2008. O agressor a matou a pedradas na porta de sua residência no Bairro Coroa do Meio, em 

Aracaju (SE). O caso não foi elucidado pela Polícia.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Maria Aparecida Alves dos Santos (Cida)

Maria Aparecida Alves dos Santos (Cida), 32, ensino fundamental, desempregada, foi 

vítima de homicídio por arma branca na madrugada de 16 de outubro de 2008, num terreno 

baldio na Rua do Boquim, na cidade de Laranjeiras. Segundo informações de populares o 

motivo  do  crime  seria  dívidas  decorrente  do  não  pagamento  de  drogas.  O  caso  passou 

despercebido da imprensa,  mas um estudante  de arqueologia do Campus da Universidade 

Federal de Sergipe em Laranjeiras alertou-me sobre a morte e a orientação sexual da vítima e, 

em visita a tia de Sanclê que reside na mesma rua pude comprovar que a vítima era lésbica e  

teria sido assassinada.  De posse das informações  procurei  o laudo cadavérico no Instituto 

Médio Legal (IML).

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo
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Antônio Vieira (Tonho)

Antônio  Vieira,  58,  lavrador,  cursou  até  a  quarta  série  do  Ensino Fundamental  I, 

residia na cidade de Itabi, região sertaneja de Sergipe. Assassinado a golpes de faca em sua 

residência em 30 de outubro de 2008. O laudo cadavérico informa que o mesmo teve partes 

dos  membros  superiores,  inferiores  e  região  genital  parcialmente  carbonizada.  A  polícia 

prendeu um menor como autor do crime.

Imprensa
Veículo Data Manchete

BRnotícia 30/10/2008 Homem é carbonizado vivo em Itabi

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Menor
Sentença
Arquivo

Genisson Silva dos Santos (Eva)

A travesti Eva (Genisson Silva dos Santos), 32, profissional do sexo, solteira, vítima 

de  arma  de  fogo.  A  vítima  foi  alvejada  quando  saia  de  sua  residência.  As  informações 

preliminares apontaram para problemas de envolvimento com drogas.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório 11ª Vara Criminal
Processo nº 200821390874
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 0046/2009

Silvana Rocha (Gilvan José da Silva)

O jornal Cinform trouxe a manchete de que “Travesti é encontrado morto pela família 

som sinais de espancamento” (CINFORM, 02 a 08 de fevereiro de 2009, edição 1347, p. 14). 
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Silvana Rocha (Gilvan José da Silva), 40, ensino fundamental, vendedora de cosméticos, foi 

encontrado com vida, despido em cima da cama, com sinais de espancamento, mas faleceu no 

Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). Os familiares perceberam a ausência de DVD, CDs 

e aparelho celular. Apesar de todos os indícios o caso foi esquecido, em parte motivado pelo 

laudo cadavérico expedido pelo IML que atesta morte por insuficiência respiratória e infarto, 

enquanto a irmã asseverar a prática da vítima em receber visitas por outra rua, com intuito de 

encobrir suas relações sexuais. Os vizinhos observaram que na noite que antecedeu o sumiço 

de Silvana,  o rádio da casa da vítima estava muito alto e diante  das reclamações alguém 

baixou o volume. A polícia encerrou o caso ao concluir que se tratou de uma morte natural.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Cinform 02 a 08/02/2009 Travesti é encontrado morto pela família com sinais de espancamento

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Derivaldo dos Santos

O porteiro Derivaldo dos Santos, 39 anos, foi morto no interior de seu apartamento no 

Condomínio Eucaliptos, bairro Castelo Branco, em Aracaju (SE), no dia 07 de julho de 2009. 

O autor do disparo fatal foi Silas Jonathas de Souza. Para evadir do local do crime, o agressor 

roubou a moto da vítima. A vítima e um policial militar que também foi alvejado e sobreviveu 

contratou Silas e um menor para um programa. Houve um desentendimento no interior do 

apartamento e Silas disparou três tiros.

Imprensa
Veículo Data Manchete
Cinform 10 a 16 de agosto de 2009 Homem que roubou e matou vigilante em condomínio se apresenta à 

polícia

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Silas Jonathas da Silva
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Menor

Sentença
Silas - 
Menor - 

Arquivo

Luzivaldo Fernandes dos Santos

O corpo do professor Luzivaldo Fernandes dos Santos, 49, deu entrada no IML no dia 

13  de  novembro  de  2009,  às  16h30,  procedente  do  município  de  Riachuelo,  onde  foi 

encontrado em adiantado estado de putrefação, sem vestes, com as mãos e pés amarrados. 

Consta  que  no  dia  09/11/2009 a vítima  deu entrada  numa pousada  na  Atalaia,  com dois 

rapazes.  A polícia  denunciou João Gabriel  Silva dos Santos, 24, e Denison da Conceição 

Firmino, 19, conhecido por “Deninho”, por latrocínio. A causa morte foi anemia profunda 

causada por ação de instrumento contundente (estrangulamento).

João Gabriel e Dentinho são acusados de matar o professor Luzivaldo Fernandes.
Fonte:  Polícia  apresenta  assassinos  de  professor.  Disponível  em:  http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?
id=92013&titulo=cidade. Acessado em 26 mai. 2011.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade.net 15/11/2009 Familiares e amigos sepultam professor Luzivaldo no Colina

Justiça
Cartório
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Processo nº

Réu
João Gabriel Silva dos Santos
Denison da Conceição Firmino

Sentença
João Gabriel Silva dos Santos
Denison da Conceição Firmino

Arquivo

Martinho Almeida Neto

Martinho Almeida  Neto,  24,  advogado,  foi  encontrado nas  proximidades  da Ponte 

Construtor João Alves, no município de Barra dos Coqueiros. O laudo cadavérico informa que 

o mesmo foi vítima de arma de fogo, o que causou a morte por traumatismo crânio-encefálico. 

O corpo deu entrada no IML no dia 19 de fevereiro de 2010.

Fonte:  POLÍCIA  PROCURA  advogado  desaparecido  há  13  dias.  Disponível  em: 
http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=95812&titulo=cidade. Acessado em 26 mai. 2011.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Infonet.com 10/03/2010 DHPP investiga morte de advogado

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo
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Paulo Roberto Zanol

O empresário italiano Paulo Roberto Zanol,  47, foi  encontrado caído e despido no 

interior de uma mansão na Praia de Atalaia, em Aracaju (SE), no dia 09 de março de 2010. 

Inicialmente, as informações era que a vítima convivia com um garçom e ex-presidiário com 

quem mantinha um relacionamento afetivo, mas por falta de provas e diante do atestado de 

óbito emitido pelo IML de que a vítima havia falecido por causas indeterminada, o inquérito 

policial foi encerrado.

Fonte: http://www.infonet.com.br/cidade/ler.asp?id=96053.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade.net 10/03/2010 Corpo de italiano é encontrado em mansão na Atalaia

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

José dos Anjos Santos

José dos Anjos Santos (Zé Pezão), 25, lavrador, 4ª série do ensino fundamental, foi 

vítima de agressões a pedradas na cabeça no dia 11 de abril  de 2010, no povoado Areal, 

município de Simão Dias (SE),  vítima foi internada no Hospital  de Urgências de Sergipe 

(HUSE) em estado grave e faleceu no dia 17 de abril do mesmo ano devido ao traumatismo 
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crânio-encefálico.  Os  acusados  da  morte  José  Carlos  Alexandre  dos  Santos  e  Marcones 

Ferreira Paixão foram presos em Malhador e Riachuelo.

Fonte: http://edelsonfreitas.blogspot.com/.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Blog de Edson Freitas 17/04/2010 Simão Dias: Extra! Vítima de apedrejamento morre na Capital

Justiça
Cartório Simão Dias
Processo nº 201084001213

Réu
José Carlos Alexandre dos Santos 
Marcones Ferreira Paixão 

Sentença
José Carlos Alexandre dos Santos 
Marcones Ferreira Paixão 

Arquivo Cartório

Erenilson Santos

Erenilson Santos, 31, maquiador e profissional do sexo, morto a tiros na madrugada de 

05 de junho de 2010, na porta de casa, quando retornava de uma noite de “batalha” na BR 

101, no Povoado Pedra Branca, município de Laranjeiras (SE). Segundo informações colhidas 

junto a Associação de Travestis Unidas na Luta pela Cidadania, o motivo para o crime teria 

sido latrocínio.

Imprensa

http://edelsonfreitas.blogspot.com/
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Veículo Data Manchete

Justiça
Cartório Laranjeiras
Processo nº 201073090335
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo Cx. 046/2011

Paulo Bispo Oliveira Santos

Paulo Bispo Oliveira Santos, 21, ensino médio, comerciário, vítima de arma de fogo 

em Estância, no dia 09 de julho de 2010, nas imediações do Posto Pioneiro, na BR 101 Sul. 

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 14/07/2010 Crime pode ser passional

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

Rosevânio Pereira da Silva

Rosevânio Pereira da Silva (Vânia), 21, ensino fundamental, auxiliar de enfermagem, 

foi alvejado a tiros e depois teve o corpo parcialmente carbonizado na estrada de acesso à 

sede do município de Porto da Folha (SE), distante 190 km de Aracaju. O crime ocorreu no 

dia 14 de julho de 2010.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Infonet.com 15/07/2010 Homossexual é assassinado em Porto da Folha

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu Não identificado
Sentença
Arquivo

João Paulo de Santana
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João  Paulo  de  Santana,  22,  ensino  fundamental,  lavrador,  morreu  vítima  de  arma 

branca em sua residência em Porto da Folha, em 03 de março de 2010. A polícia apurou que o 

motivo do crime foi uma dívida de R$ 35, mas o acusado Carlos Henrique Oliveira Santos, 

22, que residia com a vítima afirma que a facada que deferiu contra a vítima foi acidental, 

pois na realidade ele estava tentando se livrar de assédio sexual.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 04/08/2010 Homossexual é morto em Porto da Folha

Fonte: SERGIPANO..., 2010.

Justiça
Cartório Porto da Folha
Processo nº 201080000750 
Réu Carlos Henrique Oliveira Santos
Sentença Julgamento em 14/04/2012

“Assim, o Conselho de Sentença JULGOU IMPROCEDENTE pretensão punitiva do Estado para 

ABSOLVER  o  réu  Carlos  Henrique  Oliveira  Santos  da  imputação  de  crime  de  homicídio 

qualificado  contra  a  vítima  João  Paulo  de  Santana  a  ele  dirigida”  –  Fonte: 

http://www.tjse.jus.br/tjnet/consultas/internet/respnumprocesso.wsp?

tmp.npro=201080000750&tmp.cp=N. Acessado em 17 abr. 2012.
Arquivo

Camila do Espírito Santos

Silvana Celestina Barros

Camila do Espírito Santos, 20, e, Silvana Celestina Barros, 26, foram vítimas de arma 

de fogo deferida por Josenilton de Aquino dos Santos (Jô), na madrugada do dia 15 de agosto 
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de 2010, na residência de nº  110, situada numa vila  localizada na Rua Santos Dummont, 

Bairro Coqueiral, em Aracaju (SE). Trata-se de um casal de lésbicas, mas esporadicamente, 

Camila  mantinha  relações  sexuais  com  o  acusado.  Entretanto,  este  passou  a  conviver 

maritalmente  com Iris  Valdemaria  dos  Santos.  Triangulo  amoroso  marcado  por  ciúmes  e 

conflito gerado pela venda de um aparelho celular. A confusão começou depois de o casal 

ouvir Camila e Silvana falarem que no dia seguinte iriam pegar Iris. No momento, o acusado 

aguarda a realização do julgamento. 

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal da Cidade 17/08/2010 Triângulo amoroso termina com a morte de duas pessoas

Justiça
Cartório 5ª Vara Criminal
Processo nº 201020500064
Réu Josenilton de Aquino dos Santos (Jô)
Sentença 41 anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
Arquivo Cartório

José Eunápio Garção Freitas (Jaqueline)

Jaqueline (José Eunápio Garção Freitas), 40, dono da boate  My Love, localizada na 

periferia de Nossa Senhora das Dores (SE), foi alvejada por tiros de escopeta em 21 de agosto 

de 2010. Dados levantados pela Polícia apontam pelo menos a presença de seis homens no 

momento da execução.

Fonte: GGB, 2011.
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Imprensa
Veículo Data Manchete

Infonet.com 28/08/2010 Dono de boate é assassinado em Dores

Justiça
Cartório NOSSA SENHORA DAS DORES
Processo nº 200976090006 (Inquérito Policial)
Réu Desconhecido
Sentença
Arquivo Arquivo do Judiciário - Arquivando na caixa (271/2010)

Maikon Santos Bezerra

Maikon Santos  Bezerra,  23,  ensino  fundamental,  serviços  gerais,  segundo o laudo 

cadavérico o corpo apresentava “um ferimento de bordas regular com 3 cm de extensão no 

supercílio esquerdo”, mas o óbito teria sido causado por asfixia mecânica por afogamento. O 

corpo foi encontrado próximo ao balneário de Carmópolis, em um matagal, a uma distância 

de 100m da piscina e se encontrava seminu. A morte ocorreu no dia 26 de dezembro de 2010.

Imprensa
Veículo Data Manchete

Jornal do Dia.com 28/12/2010 Homofobia

Justiça
Cartório
Processo nº
Réu
Sentença
Arquivo

O caso de Maikon Santos Bezerra encerra mais uma década de violência contra LGBT 

em Sergipe. 



Considerações Finais
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Os dados, presentes nesse relatório, nos permitem ampliar ainda mais o olhar sobre as 

razões que levam tantas pessoas LGBT a serem assassinadas em Sergipe, entre 1960 e 2010. 

É  um  retrato  do  sensacionalismo  da  mídia,  do  descaso  público  e  do  desdém  da 

população, diante de um segmento ainda estigmatizado, apesar dos avanços que por ora se 

processa na Justiça, mas fortemente permeado por um discurso religioso perverso que impõe 

modelos que desrespeitam os direitos dos LGBT de vivenciaram a afetividade de forma aberta 

e irrestrita.

Entre as categorias LGBT, é natural que se pense que as travestis seriam aquelas que 

apareceriam nas estatísticas de violência com o maior número de casos, em decorrência de 

muitas atuarem como profissionais do sexo e assim estariam mais expostas à violência nas 

ruas, onde estão sujeitas a agressões, como corriqueiramente o são, mas em Sergipe os gays 

encabeçam a lista da lista de assassinatos com 63 casos, contra 17 das travestis, 7 de lésbicas e 

3 de bissexuais. Isso nos impõe algumas hipóteses que nos permitam compreender a dinâmica 

da violência que recai sobre cada uma destas categorias.

O presente esforço ainda carece de múltiplos olhares. É salutar que os processos sejam 

vasculhados e  que  os  dramas  pessoais  venham a público,  pois  somente  assim as  pessoas 

tomaram conhecimento do quanto é sofrido vivenciar a sexualidade considerada distante da 

prática da maioria.
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Jornais

ADVOGADO é assassinado depois de um programa amoroso com rapazes. Cinform, 

24/04 a 02/05 de 1999.

AMANTE é assassinado por gay enciumado. Cinform, 1/13/1995.

ASSASSINO de homossexual apresentado a imprensa. Ação Popular, 22 a 28/10/2000.

ASSASSINO  de  homossexual  é  preso  por  agentes  da  4ª  DM.  Jornal  da  Manhã, 

18/01/1989.

ASSESSOR do Tribunal de Justiça pode ter sido executado por garoto de programa. 

Cinform, 02 a 08/10/2000.

AUXILIAR de enfermagem pode ter sido assassinado. Jornal da Manhã, 19/10/1996.

BANCÁRIO é assassinado no seu apartamento. Jornal da Cidade, 10/10/1995.

CORPO de procurador é sepultado na Paraíba. Correio de Sergipe, 10/06/2005.

CONCILIADOR  do  TJ  é  morto  à  pedrada  depois  de  provocar  brigassem  lógica. 

Cinform, 09 a 15/10/2006.

COZINHEIRO é encontrado  morto  na  cama com pés  e  mãos  amarrados.  Jornal  da 

Cidade, 19/10/2006.

CORPO de cabeleireiro achado em decomposição. Jornal da Manhã, 15/06/1994.

CORPO de cabeleireiro é encontrado em decomposição. Jornal da Manhã, 19/08/1997.

CORPO de cabeleireiro é encontrado na Coroa do Meio. Jornal da Manhã, 18/02/1999.

CORPO  de  italiano  é  encontrado  em  mansão  na  Atalaia.  Jornal  da  Cidade.net, 

10/03/2010.

CARNAVAL deixa  saldo  de 13 pessoas  assassinadas  em SE.  Jornal  da Cidade.net, 

8/10/2008.

CRIME do ex-delegado Gladstone foi latrocínio. Cinform, 26/01 a 1º/02/2004.

CRIME pode ser passional. Jornal da Cidade, 14/07/2010.

CRIME pode ter sido motivado pelo furto de uma bicicleta. Cinform.com, 03/11/2005.

DECORADOR é encontrado porto a pauladas. Jornal da Cidade, 05/11/1993.

DHPP investiga morte de advogado. Infonet.com, 10/03/2010.

DONO de boate é assassinado em Dores. Infonet.com, 28/08/2010.

EM ITABAIANA, homossexual é morto a golpes de navalha. Cinform, 1 a 7/03/1999.

ESTUDANTE morto com uma facada. Jornal da Cidade, 26/02/1985.

EX-BANCÁRIA é eliminada em Lagarto. Jornal da Manhã, 03/05/1995.

EX-PRESIDIÁRIO assassinado dentro de casa. Correio de Sergipe.com, 05/10/2006.

EX-PRESIDIÁRIO confessa que matou homossexual. Jornal da Manhã, 28/04/2000.
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FAMILIARES e amigos sepultam professor Luzivaldo no Colina. Jornal da Cidade.net, 

15/11/2009.

FUNCIONÁRIO da Receita Federal achado degolado. Jornal da Manhã, 29/07/1989.

HOMEM assassinado por desconhecidos: vítima mantinha relações sexuais com menor 

quando foi executada a tiros. Jornal da Manhã, 15 e 16/02/1998.

HOMEM é carbonizado vivo em Itabi. BRnotícia, 30/10/2008.

HOMOSSEXUAL é morto em Porto da Folha. Jornal da Cidade, 04/08/2010.

HOMOSSEXUAL é assassinado em Carira. Jornal da Manhã, 22 e 23/08/1999.

HOMOFOBIA. Jornal do Dia.com, 28/12/2010.

HOMOSSEXUAL é assassinado em Porto da Folha. Infonet.com, 15/07/2010.

HOMOSSEXUAL foi morto porque era ciumento. Jornal da Cidade, 19/03/1985.

HOMOSSEXUAL é amarrado e morto por asfixia. Jornal da Cidade, 22/3/1985

HOMOSSEXUAL eliminado a pauladas em Glória. Jornal da Cidade, 04/03/1986.

HOMOSSEXUAIS acusados de matar  enfermeiro  procurados em Lagarto.  Jornal  da 

Cidade, 22/08/1989.

HOMOSSEXUAL assassina amante. Jornal da Manhã, 30/05/1996.

HOMEM que roubou e matou vigilante em condomínio se apresenta à polícia. Cinform, 

10 a 16 de agosto de 2009.

HOMOSSEXUAL  assassinado  no  mercado  Thales  Ferraz.  Diário  de  Aracaju, 

15/07/1997.

HOMOSSEXUAL  é  morto  a  pauladas  em  São  Cristóvão.  Jornal  da  Cidade,  19  e 

20/12/1999.

HOMOSSEXUAL assassinado é jogado em um açude. Correio de Sergipe, 24/7/2001.

LAGARTO. Jornal da Manhã, 22/08/1989. Jornal da Manhã, 3/05/1995.

LÉSBICAS executadas em Porto da Folha. Jornal da Manhã, 14/0/1998.

MANÍACO que assassinou Lisboa morre em batida. Jornal da Cidade, 30/09/1998.

MULHER é morta na Barra dos Coqueiros. Correio de Sergipe.com, 31/03/2007.

OUTRO. Gazeta de Sergipe, 04/11/1998.

PADEIRO matou Pancho para vingar de ‘boato’. Jornal da Cidade, 18/08/1998.

PAULISTA matou o homossexual. Gazeta de Sergipe, 12 e 13/12/1999.

POLÍCIA descobre criminoso. Infonet.com, 29/12/2000.

PRESO o assassino de cabeleireiro. Jornal da Cidade, 02/12/1998.

PERO ambos crímenes permanecen impunes. Alatina, 09/03/2004.
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PROFESSOR  humilhado  pela  SSP  processa  delegado  trapalhão.  Cinform,  06  a 

12/06/1994.

PROFESSOR eliminado em seu apartamento.

PROFESSOR é assassinado com seis tiros. Correio de Sergipe.com, 28/03/2006.

PROFESSOR do Senac é assassinado. Jornal da Cidade, 10/01/2001.

POLÍCIA procura matador de professor. Jornal da Manhã, 21/12/1995.

SARGENTO  da  PM  elimina  um  homossexual  a  tiros.  Jornal  da  Manhã,  10  e 

11/06/1990.

SE ELE não é meu, também não vai ser de ninguém. Cinform, 7 a 13/08/1995.

SIMÃO Dias: Extra! Vítima de apedrejamento morre na Capital. Blog de Edson Freitas, 

17/04/2010.

SURGE mais um caso de violência contra homossexuais. Cinform.com, 11/7/2005.

TRAVESTI é assassinado em um matagal. Gazeta de Sergipe, 21/12/1989.

TRAVESTI. Diário de Aracaju, 01/03/1997.

TRAVESTI assassinada de forma brutal em SE. Mix Brasil, 27/11/2003.

TRAVESTI é encontrado morto pela família com sinais de espancamento. Cinform, 02 

a 08/02/2009.

TRAVESTI é barbaramente assassinada em Aracaju. Cinform.com, 9/4/2007.

TRAVESTI encontrado atrás do Caic do Marcos Freire. TV Atalaia, 17/07/2004.

TRIÂNGULO  amoroso  termina  com  a  morte  de  duas  pessoas.  Jornal  da  Cidade, 

17/08/2010.

VEREADOR ‘Ventinha’ é morto a tiros. Correio de Sergipe, 06/08/2004.

VIOLÊNCIA – Interior. Gazeta de Sergipe, 17/11/1999.

VIZINHOS  ignoram  o  assassinato  de  servidor  do  INSS.  Jornal  da  Cidade,  19  e 

20/10/1997.

VIOLÊNCIA em Aracaju. Emsergipe.com, 4/7/2005.

VIOLÊNCIA interrompe história de amor. Jornal da Cidade, 28 e 29/08/2005.

Livros

DANTAS, Beatriz Góis.  A Taieira em Sergipe:  pesquisa exaustiva sobre uma dança 

tradicional do Nordeste. Petrópolis: Vozes, 1972.

GOFFMAN, Erving. Estigma: notas sobre a manipulação da identidade deteriorada. Rio 

de Janeiro: Zahar Editores, 1975. (Antropologia Social).



240


	201080000750

