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RESUMO 

 

Este trabalho visa analisar como uma possível aprovação de uma legislação que criminalize a 

homofobia encontra obstáculos à sua efetivação devido, neste caso, à cultura policial, a qual é 

eivada por elementos como o preconceito e a estigmatização ao público LGBT. Para tanto, foi 

realizado uma pesquisa qualitativa, da qual destacamos o estudo do fenômeno da 

discriminação aos homossexuais, de modo que partimos de uma síntese histórica que registra 

a criminalização da homofobia em diversas épocas no contexto mundial, pontuando passagens 

pelo Brasil colonial até os dias atuais. A pesquisa quantitativa esteve presente neste trabalho 

através dos gráficos que demonstram as principais incidências penais dos cinco primeiros 

anos de funcionamento da Delegacia Especializada contra Crimes Homofóbicos, o que 

contribuiu para a conclusão do quanto estamos avançando no que diz respeito ao aumento dos 

índices de violência registrada na cidade de João Pessoa. Nesse contexto, esta pesquisa teve 

como objetivo, através da pesquisa de campo, por meio de uma etnografia, compreender 

como pensam os policiais civis acerca da homossexualidade, pois foi através de conversas 

informais com esses policiais que nos foi possibilitado traçar o perfil desse profissional sobre 

o tema em questão. A conclusão desse estudo destaca o papel assumido pelos operadores da 

lei, que passam da posição de protetor para opositor, o que nos leva a refletir que para além da 

criação de uma lei de combate à homofobia é necessário um processo de conscientização dos 

que vão aplicá-la, para que o policial civil não cumpra apenas com o dever que lhe é imposto, 

mas principalmente que adquira um sentimento de respeito e igualdade. 

 

Palavras-chave: Homofobia; legislações; realidade policial. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to analyze as a possible adoption of a law criminalizing homophobia finding 

obstacles due to its effectiveness, in this case, the police culture, which is vitiated by elements 

such as prejudice and stigmatization towards the public LGBT. Therefore, a qualitative 

research, which highlights the study of discrimination against homosexuals phenomenon was 

carried out, so that we start from a historical synthesis that records the criminalization of 

homophobia at various times in the global context,  passing  through the colonial Brazil until 

the current days. Quantitative research was present in this work through the graphics show the 

main legal implications of the first five years of operation of the Specialized Police against 

Homophobic Crimes, which contributed to the conclusion of how we are moving forward 

regarding  to the increase in recorded violence rates in the city of João Pessoa. In this context, 

this study aimed, through field research  using  ethnography to understand how  the police 

officers think about homosexuality because it was through informal conversations with these 

cops we were enabled to trace the profile of a trader on the issue at hand. The conclusion of 

this study highlights the role played by law operators, passing the guard position for 

opponent, which leads us to think that in addition to the creation of a law to fight  

homophobia, it is needed an awareness process  of those who will apply it  so that the civil 

police will be able not only comply with the duty imposed on it, but mainly to get a sense of 

respect and equality. 

 

Keywords: Homophobia; legislation; police reality. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Sumário 
INTRODUÇÃO ........................................................................................................................ 10 

CAPÍTULO 1 ........................................................................................................................... 15 

1.1 - DEFINIÇÕES E HISTORICIDADE ........................................................................... 15 

1.1.1 Homossexualidade como Crime .................................................................................. 18 

1.1.2 A criminalização da homossexualidade no Brasil ....................................................... 20 

1.2 HISTÓRICO DA HOMOFOBIA ................................................................................... 22 

1.3 CRIMINALIZAÇÃO: CONCEITOS E DESDOBRAMENTOS ................................... 26 

CAPÍTULO 2 ........................................................................................................................... 29 

   2.1 HOMOFOBIA,VIOLÊNCA, DIREITOS HUMANOS .................................................. 29 

2.2 VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA – DADOS NACIONAIS .............................................. 35 

2.3  PESQUISA SOBRE A VIOLÊNCIA HOMOFÓBICA NA CIDADE DE JOÃO 

PESSOA ................................................................................................................................ 37 

2.4 DIREITOS HUMANOS COMO FONTE DE APOIO ................................................... 43 

CAPÍTULO 3 ........................................................................................................................... 48 

3.1 CONVERSANDO COM POLICIAIS CIVIS ................................................................ 48 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ................................................................................................... 58 

REFERENCIAS. ...................................................................................................................... 61 



10 
 

INTRODUÇÃO 

 

 A homofobia é um tema que há muito vem se projetando através das mídias, 

principalmente quando ocorrem os casos de violência nas grandes cidades.  Mas isso não quer 

dizer que as pequenas cidades estão imunes a esses casos, o que ressaltamos aqui é uma maior 

visibilidade nos grandes centros.  

Diante do caos que se instalou frente a esses acontecimentos, a sociedade se viu na 

obrigação de tomar medidas que ao menos diminuam as estatísticas desse tipo de violência. 

Buscou-se com isso uma punição diferenciada a esses casos, já que se trata de um grupo e 

motivo específico. Portanto, uma das armas que nos deparamos é a criação de leis próprias 

que diminuam a impunidade de crimes voltados a essa natureza, pois uma coisa é a violência 

ocorrida por razões diversas em que não dá para catalogá-las, outra é quando se identifica essa 

violência motivada por uma razão específica e o que é pior, motivo esse ligado as 

características inerentes a cada pessoa. 

 Como escrivão da Delegacia de Crimes Homofóbicos, essa carência do rigor das leis 

é sentida a cada atendimento que se faz a alguma vítima desse comportamento. Em meio às 

discussões levantadas, principalmente entre os militantes dessa causa que exigem uma 

punição maior aos que cometem atos homofóbicos,  um questionamento surgiu durante o 

exercício da profissão de policial atuante nessa área: Estão os profissionais de Segurança 

Pública preparados para recepcionar essa lei e consequentemente prestarem um bom  

atendimento  à comunidade LGBT (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais)? 

Questionamento esse que veio através de vários relatos presenciados na unidade policial onde 

atuo sobre o mal atendimento dispensado pelos policiais civis ao público gay. 

De início, me reporto ao ano de 2009, o primeiro caso presenciado sobre mal 

atendimento, época em que a Delegacia foi criada, pois antes a Delegacia da Mulher era quem 

atendia a comunidade LGBT,  o que já não era muito bem aceito por quem precisava do seu 

serviço. A delegada, que deveria agir com neutralidade, por ser evangélica e ao ouvir o 

problema das vítimas, costumava pregar a palavra de Deus, tentando converter ou influenciar 

de alguma forma a orientação sexual de quem estava procurando a Unidade Policial por 

motivos inerentes ao serviço de uma Delegacia. Diante dessa situação, não se procuravam 

mais a Delegacia da Mulher, recorriam as outras unidades em último caso, o que também não 

deixava de ser um constrangimento, por também não serem preparadas, pois nessas eram 

alvos de olhares e descasos. Foi então que o governo na  época resolveu dirimir essa situação 

e criou a Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos, que  teve uma longa 
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caminhada para ganhar novamente a confiança da população que necessitava dos nossos 

serviços. Para isso, foi idealizado um programa de conscientização junto à população LGBTT 

em geral, sobre a criação da Delegacia Especializada contra Crimes Homofóbicos e suas 

atribuições, através de panfletagem e colocação de cartazes em locais públicos, tudo isso com 

o intuito de devolver a confiança à comunidade LGBT no serviço da Policia Civil. 

 Em fatos mais recentes, mais precisamente em abril de 2014, uma travesti chegou na 

Delegacia relatando que em uma discussão com seu namorado, ao descobrir que ele estava o 

traindo com sua vizinha, este no momento de exaltação os agrediu, além de quebrar os móveis 

da casa dela (da suposta amante do seu namorado). A polícia foi acionada e todos levados 

para a Delegacia. Essa situação é apenas o pano de fundo para o que viria acontecer. Nesse 

caso, a travesti estava no papel de agressor, o que não isentava o delegado de atendê-lo bem. 

O procedimento foi realizado, a travesti ainda passou a noite na cadeia (o que formalmente 

não cabia por não haver uma razão legal para tal procedimento, pois por se tratar de um crime 

com menor potencial ofensivo, não  cabia prisão em flagrante ou qualquer outro meio que 

cerceasse sua locomoção). Como a travesti foi presa antes mesmo de pegar algum dinheiro 

para voltar para casa, a travesti se dirigiu ao delegado dizendo que não tinha como voltar para 

casa, e o delegado, sem motivos, olhou para ele e bravejou a seguinte frase “vá andando por ai 

e dê o cú para conseguir esse dinheiro”.  A vítima sem perspectiva de diálogo, depois dessa 

reação, não teve mais nada a fazer a não ser seguir andando por mais de cinco quilômetros até 

conseguir o dinheiro da passagem com um transeunte. Ao ouvir esse relato, como sempre faço 

nessa situação, tentei desmitificar aquele atendimento e transformá-lo num fato isolado, 

mesmo sabendo se tratar de mais um entre tantos que ocorrem e que, infelizmente, irão 

ocorrer. 

 Ainda nesse mesmo ano, uma vítima discutiu com um vizinho e ao procurar a 

Delegacia mais próxima o Delegado disse-lhe que aquilo era confusão de “veado” e que ele 

deveria ter rodado a mão na cara dele (do agressor). A referida vítima ao procurar a Delegacia 

Especializada chegou com o olhar assustado, ainda sem acreditar nas palavras que ouvira do 

Delegado.  

 O fato de fazer parte da mesma instituição, de certa forma, nos faz sentir culpado por 

esse cenário, e ao mesmo tempo nos dá uma sensação de constrangimento, não existindo nada 

que se diga naquele momento que anule ou até mesmo amenize o constrangimento sofrido 

pela vítima, pois mesmo que se ache que se trata de um fato isolado, pra quem sofreu a ação 

torna-se regra.  E o fato da vítima saber que estava numa Delegacia própria para resolver o 
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seu caso, o desafio de passar para ela a sensação de segurança, já desfeito no primeiro 

momento em que ela precisou do serviço de segurança,  não é uma tarefa das mais fáceis.  

 Foi Diante de todos esses fatos, que em plena discussão sobre a criminalização da 

homofobia, que resolvi analisar as reações dos profissionais de Segurança Pública, em 

especial os policiais civis. As suas reações no que tange a assuntos correlatos à homofobia e 

homossexualidade, tendo como ponto de reflexão o outro lado de uma possível criação de 

uma lei que combata a discriminação, surgindo assim a necessidade de preparar esses 

profissionais, que serão justamente os futuros aplicadores dessa lei. 

Portanto, essa análise é consequência da discussão em pauta durante os últimos anos, 

que são os índices de violência causados por homofobia, suas consequências e possíveis ações 

de combate, da qual enfatizamos uma lei voltada para dirimir o fenômeno do preconceito e 

discriminação contra os homossexuais em específico, mas também ao público LGBT de um 

modo geral. 

 Para embasar toda essa temática, uma pesquisa sobre casos de homofobia na Paraíba, 

mais especificamente em João Pessoa, figurará como um dado importante para termos um 

quadro atual dessa violência. A constitucionalidade de um Projeto de Lei visa reparar um erro 

da sociedade que estigmatizou os homossexuais durante anos, tendo em vista que a população 

LGBT é gravemente discriminada no Brasil sendo alvo cotidianamente de 

inúmeras agressões físicas e psicológicas por parte de pessoas homofóbicas, o que justifica a 

proteção estatal a tal parcela da população ante o aspecto material da isonomia.  

 Uma das questões que polemiza essa nova lei que venha a combater a 

homofobia é que com ela,  teria os seus idealizadores a pretensão de dar uma maior proteção à 

comunidade LGBT, fato esse que a estaria diferenciando e consequentemente infringindo o 

princípio da igualdade, questão essa refutada por seus defensores que alegam que por ser uma 

classe de minorias, assim como há leis de proteção  às mulheres, aos menores e aos idosos, 

essa lei seria mais uma ferramenta que repararia essa desigualdade e estenderia não só aos  

homossexuais, pois a lei proíbe genericamente o preconceito por orientação sexual, seja ela 

qual for, incluindo os heterossexuais. 

 Outro erro recorrente aos leigos que definem esse projeto de lei como “lei da 

homofobia” é o desconhecimento que esse projeto altera uma lei que já existe, qual seja,a lei 

7.716 (lei do racismo), fato também questionado, pois como será visto a sua intenção é 

acrescentar nessa lei outros sujeitos passíveis de discriminação, quais sejam, por orientação 

sexual, identidade de gênero, além do preconceito contra o idoso e pessoa com deficiência. 
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Para tanto, o respeito está custando a aparecer, e em um país que se tem como 

modelo familiar a relaçao homem e mulher, onde hoje o casamento entre pessoas do mesmo 

sexo já se tornou uma realidade, esse quadro terá que mudar. Decorrente desse entendimento, 

assim como o racismo, a homofobia é um crime que provoca repúdio e indiferença, e por isso 

deve ser imprescritível e inafiançável (fato que foi discutido pela comissão de juristas que 

discute a reforma no código penal), mas sendo proporcional e razoável quanto à colocação da 

pena.  

Os índices de violência mostram como é tratado o grupo LGBT. A violência pode ser 

especialmente implacável em comparação aos outros delitos motivados por preconceitos. 

Segundo Bahia (2010), a Organização para a Segurança e a Cooperação na Europa afirmou 

que os incidentes homofóbicos se caracterizam por um alto grau de crueldade e brutalidade.  

 O Brasil adota como objetivo fundamental da República “construir uma sociedade 

livre, justa e solidária” (art. 3º, I CF)  e principalmente, “promove o bem de todos, sem 

preconceito de origem, raça, sexo, cor , idade e quaisquer outras formas de discriminação” 

(art. 3º, IV CF). Aqueles documentos internacionais já estão vinculando as ações dos  poderes 

no país, ou se não estão, sujeitam o Brasil a possibilidade de sofrer sanções internacionais. 

 Diante do grande índice de violência praticado contra os homossexuais, a 

necessidade de criminalização passou a surgir e foi com o projeto lei n. 122/2006 que 

tramitou no Congresso durante anos, deu-se início a uma discussão sociológica, um embate 

entre os que fazem frente ao movimento LGBT e os fundamentalistas religiosos, entre outros 

que se posicionam contra. Uma das questões mais polêmicas trazidas pelo projeto lei é a que 

estaria violando a liberdade de expressão, mas para os que apoiam, a lei viria a corrigir uma 

dívida que a sociedade brasileira tem com a população LGBT que há tantos anos sofre com a 

discriminação.  

Portanto, para a consecução da pesquisa, utilizamos a abordagem qualitativa.De 

acordo com Teixeira ( 2010, p.137),  “na pesquisa qualitativa o pesquisador procura reduzir a 

distância entre a teoria e os dados, entre o contexto e a ação, usando a lógica da análise 

fenomenológica, isto é da compreensão dos fenômenos pela sua descrição e interpretação”.  

Segundo Pereira (2012), a pesquisa qualitativa usa o método dialético proposto por Hegel, 

que diz que as contradições se transcendem dando origem a novas contradições que passam a 

requerer a solução. Minayo (1996) faz uma abordagem sobre esse método de maneira clara 

quando diz: “[...] trabalha com o universo de significados, motivos, aspirações, crenças, 

valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos 



14 
 

dos fenômenos que não podem ser reduzidos a operacionalização de variáveis”(MINAYO, 

1996, p.21).  

Para complementar nossa análise, utilizamos também dados quantitativos sobre a 

violência homofóbica na cidade de João Pessoa. Para Pereira (2012), o emprego dessas duas 

abordagens na pesquisa de um mesmo problema, em geral, tende a apresentar um resultado 

mais consistente. 

Assim, dividimos o trabalho em três partes.O primeiro capítulo compreende os 

desdobramentos do termo homofobia, no qual se estudará a sua evolução ao longo do tempo 

focando-se na criminalização da homossexualidade, problema enfrentado até hoje em alguns 

países, e por fim, será estudado o termo criminalização no Direito Penal, dando suporte 

complementar para entendermos o objeto de estudo. 

 Em seguida, no segundo capítulo, será feita uma abordagem geral sobre a violência 

contra os homossexuais, suas causas e os problemas enfrentados por quem sofre suas 

consequências nos dias atuais. Abordaremos a criminalidade advinda de ações ilícitas contra 

homossexuais na cidade de João Pessoa, além de levantar através de dados reais esses casos, 

tendo como fonte a Delegacia Especializada contra Crimes Homofóbicos, que será o local 

dessa pesquisa, da qual se extrairá casos reais de atitudes homofóbicas e como esses casos 

foram solucionados sem a existência de uma lei. Toda essa análise será de suma importância 

para avaliar a necessidade de uma lei que supra esses casos, corroborando dessa forma a 

intenção de um projeto lei que abrace essa causa. 

 No terceiro capítulo demonstramos os resultados de uma etnografia realizada através 

de observação participante. As observações revelam o cenário atual dessa temática em relação 

aos profissionais de Segurança Pública, mas especificamente os Policiais Civis da cidade de 

João Pessoa - PB. Buscamos com essa técnica metodológica extrair as opinões dos policiais 

sobre o tema, transcrevendo o que observamos, ressaltando  os aspectos e a subjetividade que 

cada diálogo transmitiu. 

Portanto, ter o comportamento humano como um objeto de estudo nos leva a 

relativizar os resultados alcançados, nem sempre se conseguindo encontrar as causas e 

motivos específicos. Desse modo, o que se tenta fazer quando se estuda novas propostas, 

quando se debate assuntos polêmicos, e as ações e reações a favor e contra determinado 

assunto, é justamente o aguçamento da matéria para futuros pesquisadores com o intuito de 

enriquecer a área em questão. 
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CAPÍTULO 1 

 

1.1  Definições e historicidade 

 

A problemática que envolve a homossexualidade não é um fato recente. Nesse sentido, 

muito se fala que entre os gregos antigos os homens tinham maior liberdade de viver relações 

amorosas entre eles mesmos, especialmente na relação que se estabelecia entre o mestre e o 

seu pupilo, que deveria ser iniciado para a vida sexual com um adulto. Além disso, os gregos 

também nos legaram a possibilidade de compreensão do ato homossexual vinculado ao desejo 

humano de amar, desde que esse se traduzisse como a saudade pela ausência de corpos que se 

encontram distantes, não importando suas origens biológicas. É assim que Platão (2011) em 

sua obra “O Banquete”, escrita por volta de 380 a. c., descreve a história de um encontro entre 

filósofos que decidem discursar sobre a natureza e as qualidades do amor. Nesse cenário, 

Aristófanes em seu discurso narra o mito do Andrógino, o qual diz respeito ao início da 

natureza humana, pois essa criatura era diferente dos homens atuais. 

O andrógino era formado por duas metades ao mesmo tempo: um lado masculino e 

outro feminino, o que o tornava um ser com quatro braços, duas cabeças e quatro pernas, ou 

seja, possuía todos os membros e órgãos que temos de forma duplicada. Essa característica 

fazia do andrógino um ser com muita força e habilidade para locomoção, tanto que as 

criaturas andróginas revoltaram-se contra os Deuses tentando retirá-los do Olimpo. Zeus 

então ordenou que Apolo viesse a terra separá-los, o que foi feito, restando a rugosidade do 

umbigo e das partes íntimas como forma dos andróginos lembrarem-se da separação, já que 

foram costurados. Desse modo, as metades foram separadas e tiveram os órgãos de geração 

colocados na parte de trás, o que impediu a reprodução dos seres andróginos. Os Deuses então 

perceberam que os Andróginos estavam perecendo, e assim não mais cultuariam os Deuses 

com sacrifícios, de forma que os órgãos de geração foram recolocados na parte da frente, 

possibilitando, novamente, os andróginos reproduzirem-se. No entanto, com a separação, os 

andróginos passaram a sofrer de inanição pela saudade que sentiam da metade separada e, 

quando partiam em busca de encontrar essa metade perdida, acabaram por reencontrarem-se 

não apenas com o lado oposto, mas também as metades iguais passaram a se reconhecer.  

Mesmo assim, os homens continuaram querendo as mulheres, só que agora algumas mulheres 

que se originaram por divisão do antigo gênero feminino sentiam atração apenas por 
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mulheres, fazendo pertencer a esse grupo as “tribades”
1
. Consequentemente, metades 

masculinas iguais também despertaram o mesmo desejo, ou seja, “aqueles, porém, que são 

uma secção de homem ligam-se a homens, e, enquanto são jovens, amam os homens e sentem 

grande prazer em deitar-se e serem abraçados por eles”(PLATÃO, 2011). Em outro trecho da 

obra que, apesar de ter sido escrito há milhares de anos, parece-nos bastante atual, ao se 

referir aos homens que eram unidos aos outros homens e que se separaram, temos que eles (os 

homens) “se casam, fazem-no unicamente para ceder à opinião pública, que a isso os obriga, 

pois para eles basta apenas viver com seus amados. Um homem dessa espécie, portanto, terá 

sempre de ser pederasta e sempre enamorado da parte que lhe corresponde”(PLATÃO, 2011, 

p.40).    

Vê–se então que, desde a antiguidade, questões morais já existiam em torno das 

relações homoafetivas
2
, as quais cederam espaço na modernidade para explicações de cunho 

científico (FOUCAULT, 2007) passando ambas a serem espaços de reflexão sobre o 

relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Cultura e ciência entrelaçaram-se para explicar 

o desejo humano e, o discurso de Aristófanes vai mais adiante e exalta a relação homossexual 

como algo que transcende a nossa disposição biológica: 

 

Tanto o pederasta como qualquer outro, quando encontra sua metade 

correspondente, são transportados por uma onda de amor, de ternura e de simpatia; 

para tudo dizer numa palavra, não desejam estar separados nem um instante sequer. 

E são essas as pessoas que vivem juntas toda a vida, sem conseguirem aliás explicar 

o que mutuamente esperam uma da outra; pois não parece ser o prazer dos sentidos a 

causa de tanto encanto em viver juntas. É evidente que a alma de cada uma deseja 

outra coisa que não conseguem dizer o que seja,que pressentem e as vezes exprimem  

de maneira misteriosa (PLATÃO, 2011, p.56 ). 

  

Na obra “O Banquete”, também encontramos, no discurso de Alcebíades, sua louvação 

por Sócrates, revelando sua paixão pelo mesmo. Só que Alcebíades demonstra ao mesmo 

tempo o seu rancor por ter sido desprezado por Sócrates. Segundo suas palavras: “ele 

(Sócrates) se manteve indiferente a mim, não tendo por minha beleza senão desdém, sarcasmo 

e desprezo; por minha beleza, que afinal de contas não me parecia ser tão pouca assim” 

(PLATÃO, 2011, p.65 ). No discurso que se segue, Alcebíades tenta convencer Agáton a não 

                                                           
1
 Mulher dada à prática homossexual. Lesbiana. Ver Platão (2011). 

2
 O termo “homoafetivo” é um neologismo criado pela ex desembargadora do Rio Grande do Sul Maria Berenice 

Dias como forma de evidenciar as  uniões  entre pessoas do mesmo sexo e por acreditar que o termo 

homossexual é estigmatizado. Disponível em: <www.mariaberenice.com.br> Revista justilex: Em defeda da 

mulher e das Uniões Hooafetivas. Em 10/03/2010. 

http://www.mariaberenice.com.br/
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se deixar iludir por Sócrates e o aconselha a não aprender pelo prejuízo.  Em seguida todos 

riem, sobretudo por que Alcebíades ainda parecia estar apaixonado por Sócrates. Tal cena 

retrata a normalidade como foi tratada a situação, pois o que prevalecia naquele momento não 

era a relação entre dois homens e sim o sentimento de ciúmes e rancor entre um deles. 

Na modernidade, Foucault (2013) nos lança a possibilidade de analisarmos a 

homossexualidade por uma perspectiva vinculada a relações de poder. Assim, a 

homossexualidade passa a funcionar no século XIX no domínio da anomalia e, o indivíduo 

anormal pode ser reconhecido a partir de três elementos, que no fundo são três figuras ou três 

círculos, dentro dos quais o problema da anomalia se coloca. Essas figuras são classificadas 

como: o monstro humano, o indivíduo incorrigível e o masturbador. Ao analisarmos o 

primeiro, ou seja, o monstro humano, o qual se refere a uma noção jurídica, o que o define é o 

fato de que ele constitui-se em sua existência mesma e em sua forma, tratando-se não apenas 

de uma violação das leis da sociedade, mas uma violação das leis da natureza. Foucault 

(1974) explica dizendo que o monstro é o que combina o impossível com o proibido e é em 

torno dele que se interroga tanto o sistema médico como o sistema judiciário. O monstro 

citado é muito mais do que a transgressão do limite natural, é uma transgressão da lei ou em 

todo caso certa suspensão da lei civil, religiosa ou divina. O monstro é no século XVIII um 

complexo jurídico-natural. Como exemplo desse primeiro elemento, temos os hermafroditas, 

que no século XVI eram considerados monstros e executados. No século XVII era lhe dado o 

direito de escolher um dos dois sexos, e feito a escolha, teria que se vestir como tal e caso 

usasse o sexo anexo (o não dominante), incorria nas leis penais e merecia ser condenado por 

sodomia. Foucault (2013), para exemplificar, conta a historia de Marie Lemarcis, um 

hermafrodita que usava roupas de homem, vivia com uma mulher e posteriormente foi 

condenada à morte por não ter sido encontrado sinais de virilidade. Interposto recurso, outro 

médico, ao analisá-la, identificou os sinais de virilidade, e a pena de morte foi excluída e 

substituída pela proibição de morar com outra pessoa de um ou outro sexo.  

Em outro caso, o de Anne Grandjean, ocorrido em 1765, 150 anos depois do caso de 

Marie Lemarcis, que tinha sido batizada como menina, mas inquieta por sentir atração por 

pessoas do mesmo sexo, se vestia de menino, se casa com Françoise Lambert e é denunciada 

e levada a juízo num caso parecido ao anterior. A partir daí, se estabelece a proibição de Anne 

Grandjean de frequentar a casa de Françoise ou tão somente as de mulheres.  No caso 

precedente, a proibição residiano contato com pessoa de ambos os sexos. Assim, o que 

podemos perceber é que o hermafroditismo não mais levará à condenação e sim o 



18 
 

comportamento dos hermafroditas, que passa a ser visto como um desvio, não sendo mais 

uma monstruosidade jurídico-natural e sim, jurídico-moral. Uma monstruosidade da conduta e 

não mais uma monstruosidade da natureza (FOUCAULT, 2013). 

 De Platão a Foucault, apesar do lapso de tempo entre suas obras, o que está em jogo é 

a mudança de perspectiva no sentido dado à prática homossexual, ou seja, do reconhecimento 

do amor entre iguais na Antiguidade à sua criminalização na modernidade. Nesse sentido, 

Freud (1978) já nos advertira sobre “o mal estar da civilização”, o qual surge com sua 

natureza ambígua de repressão aos instintos e agressividade, bem como dos prazeres sexuais 

em nome da segurança coletiva baseada em princípios como a ordem, a beleza e a limpeza. E 

seria nesse contexto que a homossexualidade passa a ser entendida enquanto um“crime 

moral” que deve ser limpado de uma civilização que almeja colocar as coisas nos seus 

devidos lugares, assim como nos ensinou Mary Douglas.
3
 

 

1.1.1 Homossexualidade como Crime 

 

Entre os séculos XIII e XV, a perseguição aos homossexuais foi um fenômeno 

recorrente acentuado-se até o final do século XVIII. Segundo Borilho (2010), todas as 

disposições penais, sem exceção, fazem referência ao mito de Sodoma para justificar a 

punição de gays e lésbicas e a morte pelo fogo aparece como uma forma específica, não só 

para o indivíduo, queimando-lhe a carne para salvar a alma, mas também à comunidade, 

extirpando assim o mal que corroi o seu âmago. A tradição teológica organiza, 

ideologicamente, essa forma radical de perseguição contra os homossexuais, pois segundo 

seus preceitos eles corrompem a ordem da criação: a lei natural, expressão da vontade divina. 

Spencer (1997) relata que a Inglaterra do século XIX teve uma época ferida por duas 

revoluções, a inglesa e a francesa, as quais influenciaram a tomada da consciência nacional, 

disseminando ideias de liberdade individual e responsabilidade, uma ética humana livre de 

divindades patriarcais, um momento no qual a ética puritana alcançou o apogeu, porque os 

poderosos a usavam como uma arma para oprimir e explorar. Nesse contexto, surgiram leis 

que proibiam o que antes era denominado de sodomia, ou inversão. A partir desse século,em 

1806, no tribunal de Lancaster, na Inglaterra, cinco homens foram condenados por sodomia.  

Em 1810, a idéia de que o ato de sodomia constituía quase um pacto com o diabo era ainda 

mais forte nos Estados Unidos.  A pena de morte por sodomia foi tacitamente abandonada 

                                                           
3
 Ver Douglas (1976). 
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depois de 1836 e finalmente abolida na Inglaterra e País de Gales em 1861, substituída por 

penas que variavam de 10 anos à prisão perpétua. Era o Decreto de Crimes contra a Pessoa, 

que substituía a legislação de Henrique VIII. Mas esse decreto raramente foi invocado e 

poucos processos tiveram sucesso. Algumas figuras famosas foram vítimas de leis duras 

contra os atos homossexuais, como o  escritor Oscar Wilde, autor de livros famosos, 

consagrados até hoje, que foi julgado e preso por ter se envolvido com homens mais novos ( 

em 1895) e o matemático Inglês Alan Turing (1952), conhecido como o pai da computação 

moderna e responsável direto em reduzir a II Guerra Mundial em pelo menos dois anos 

quebrando o código secreto dos Nazistas, foi condenado a castração química, o que levou ao 

seu suicídio dois anos mais tarde. Em 1965, o político conservador Lord Aran propõe que os 

atos homossexuais  não devem mais ser classificados  como crime. 

Ainda segundo Spencer (1997), em plena Revolução Francesa, pusera-se termo à 

condenação da sodomia pela inspiração na Filosofia das Luzes. O código penal de 1791, 

assim como o de 1810, cessaram de incriminar os costumes contra a natureza, o que pareceu 

ter sido um avanço, principalmente por se passar no século XIX. Só que, em pleno século XX, 

mais precisamente em 06 de agosto de 1942, o regime do marechal Pétain modificava o 

Código Penal ao introduzir o delito da homossexualidade. Em 1960, uma emenda incluiu a 

homossexualidade ao lado do alcoolismo, proxenetismo
4
 e do tráfico de mulheres. Apenas em 

1982, a França pôs fim à discriminação penal dos atos homossexuais.  

 Se há certa repulsa aos fatos do passado, o que ocorre no presente ainda não está tão 

distante, pois ainda há muitos países que punem a homossexualidade ou sodomia com penas 

restritivas de liberdade até a pena de morte. Segundo a organização do Centro de Informação 

das Nações Unidas – Rio de Janeiro, Unic Rio
5
,tem-se que mais de 70 países ainda 

consideram a homossexualidade um crime, dentre os quais destacamos:  

 Marrocos – pena de 06 meses a um ano de detenção. Na África Ocidental, identifica-

se a Gâmbia – pena de até 14 anos de detenção; 

 Nigéria, onde há uma particularidade, pois os locais que estão sob a Sharia
6
, a pena de 

morte para os homens é de até 50 chicotadas e seis meses de detenção para mulheres. 

                                                           
4
(cs) sm (proxeneta+ismo) 1 Profissão ou qualidade de proxeneta. 2 Modalidade de lenocínio, que consiste em 

viver alguém à custa do ganho de prostitutas, ou manter casa ou lugar destinado a fins libidinosos. Disponível 

em <http://www.seadict.com/pt/pt/proxenetismo> acesso: 12/10/2013. 
5
UNIC – CENTRO DE INFORMAÇÃODAS NAÇÕES UNIDAS. A descriminalização da homossexualidade é 

uma prioridade em direitos humanos, segundo Ban Ki-moon. Disponível em:<http://www.unicrio.org.br/a-

descriminalizacao-da-homossexualidade-e-uma-prioridade-em-direitos-humanos-segundo-ban-ki-moon>. 

Acesso em: 01/10/2013 
6
Sharia é um termo árabe que significa "caminho", mas, que historicamente, dentro da religião islâmica, tem 

sido continuamente empregado para se referir ao conjunto de leis da fé, compreendida pelo Alcorão, a Suna 

http://www.unicrio.org.br/a-descriminalizacao-da-homossexualidade-e-uma-prioridade-em-direitos-humanos-segundo-ban-ki-moon
http://www.unicrio.org.br/a-descriminalizacao-da-homossexualidade-e-uma-prioridade-em-direitos-humanos-segundo-ban-ki-moon
http://www.infoescola.com/cultura/lingua-arabe%e2%80%8f/
http://www.infoescola.com/religiao/islamismo/
http://www.infoescola.com/islamismo/sharia/


20 
 

Nas áreas que não estão sob a charia, a homossexualidade feminina é legal e para o 

homem a pena é de até 14 anos de prisão; 

 Na África Central, identificamos Camarões, com o código penal aprovado entre 1965 

e 1967 e alterado em1972, prevê no artigo 72: “Quem tem relações sexuais com uma 

pessoa do mesmo sexo é punido com pena de prisão de seis meses a 5 anos e /ou multa 

de 20.000 a 200.000 francos”; 

 No Sudoeste Asiático, três países têm a morte como pena para esse crime. Arábia 

Saudita, Emirados Árabes Unidos (pena de morte ou deportação) e o Iêmem, e na 

África Centraltemos a Mauritânia; 

 Na Europa, não há criminalização para os atos homossexuais. Fato esse que se deu em 

períodos diferentes, como por exemplo, Luxemburgo deixou de criminalizar a 

homossexualidade em 1783, já Portugal, só veio a extinguir penas nesse sentido, em 

1983; 

 Finalmente na América do Sul, destacamos o Brasil que decretou a legalidade em 

1831. 

 Fato curioso a se notar é que em alguns países só a homossexualidade feminina é 

permitida, como: Serra Leoa, na África Ocidental, Seychelles, na África Central, 

Turcomenistão na Ásia Central, entre outros. 

 

É importante frisar que a lista de países acima que ainda criminalizam a 

homossexualidade é exemplificativa, não esgotando a linha de pesquisa sobre esse assunto. 

Assim, todo esse passado de perseguições e punições e os exemplos de países que ainda 

criminalizam a homossexualidade se traduz hoje numa violência não apenas amparada pelo 

Estado, mas representada pelo sentimento de ódio que eclode em diversas sociedades:  a 

homofobia. 

 

1.1.2 A criminalização da homossexualidade no Brasil 

 

Mott (2013) em seu texto: “Igreja e Homossexualidade no Brasil”: cronologia temática 

1547-2006, expõe que já nos meados do século XVI, época da chegada dos primeiros 

missionários ao Brasil,  fora noticiado por ministros católicos e protestantes a presença do 

                                                                                                                                                                                     
(obra que narra a vida do profeta Maomé), além de sistemas de direito árabe mais antigos, tradições paralelas, e 

trabalho de estudiosos muçulmanos ao longo dos primeiros séculos do Islã. Em outras palavras, a Sharia é 

um sistema detalhado de leis religiosas desenvolvido por estudiosos muçulmanos e ainda em vigor entre os 

fundamentalistas hoje. Disponível em: <http://www.infoescola.com/islamismo/sharia>. Acesso: 20/10/2013. 
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“mau pecado” entre os ameríndios de ambos os sexos, sendo que alguns sacerdotes fizeram 

vista grossa de tal desvio, apesar de ser referido pelos documentos papais como “o mais torpe, 

sujo e desonesto pecado, o mais aborrecido a Deus”. Nesse percurso histórico exposto por 

Mott (2013) destacam-se algumas curiosidades, quais sejam: em 1621 os jesuítas fazem 

referências à palavra çacoaimbeguira, ou seja, “entre os Tupinambá, mulher macho que se 

casa com outras mulheres”, além de outras transcritas abaixo: 

 

 

Em 1646, Padre Antônio de Souza, morador em Salvador, é acusado pelo escravo 

Domingos Bango, Angola que “carregando na rede ao Padre, este mandou que 

entrasse em sua casa e de portas fechadas, ordenou que mostrasse-lhe as vergonhas 

enquanto punha órgão desonesto na mão do negro, o qual após receber um beijo, 

disse-lhe que o sacerdote  não era clérigo mas o diabo”,  fugindo espantado. 

Em 1781: Ana Joaquina, enclausurada no Recolhimento da Misericórdia, “levava 

vida escandalosa pelas excessivas amizades que contraía com outras mulheres do 

mesmo recolhimento, chegando até a meter e ocultar dentro da cela outras mulheres 

para o mesmo pecaminoso fim” (MOTT, 2013, p.15 ). 

  

 

 Mott (2013) cataloga fatos que ocorreram entre os anos de 1536 a 1821 em que a 

Igreja Católica capitaneou a perseguição aos “sodomitas” através do Tribunal do Santo Ofício 

da Inquisição, prendendo, sequestrando os bens, açoitando, degredando e queimando na 

fogueira os mais escandalosos e “incorrigíveis”. Esse período foi marcado por perseguições e 

mortes, dos quais destacamos alguns episódios: Em 1547, o primeiro “sodomita” degredado 

pelo Tribunal da Santa Inquisição portuguesa para o Brasil, (Pernambuco), Estevão Redondo, 

jovem criado de Lisboa; 1580: Isabel Antônia, natural do Porto, é a primeira lésbica a ser 

degredada pelo Tribunal do Santo Ofício da Inquisição para o Brasil (Bahia), processada 

igualmente pelo Bispo de Salvador; 1591: Padre Frutuoso Álvares, 70 anos, vigário no 

Recôncavo da Bahia, “sodomita incorrigível”, é o primeiro sacerdote homossexual a ser 

inquirido na 1ª Visitação do Santo Ofício; 1646: O lesbianismo
7
, deixa de ser perseguido pelo 

Tribunal da Inquisição, passando para a alçada da justiça real e episcopal; 1613: Índio Tibira, 

Tupinambá do Maranhão, é executado como bucha de canhão por ordem dos frades 

capuchinhos franceses em São Luís “para desinfestar esta terra do pecado nefando”, o que o 

tornao primeiro homossexual condenado à morte no Brasil. Apenas em 1821 tivemos a 

extinção do Tribunal do Santo Ofício Português e o fim da pena de morte contra os 

sodomitas. Em1930, D. Macário Schimidt, do mosteiro de São Bento de São  Paulo, é 

                                                           
7
Lesbianismo – Lésbicavem do latim “lesbius” e originalmente referia-se somente aos habitantes da ilha 

LESBOS, na Grécia.  A ilha foi importante centro cultural onde viveu a poetisa Safo, entre os séculos VI e VII 

a.C. , muito admirada por seus poemas sobre amor e beleza, em sua maioria dirigido às mulheres. Por esta razão 

o relacionamento sexual entre mulheres passou a ser conhecido como lesbianismo ou safismo. Disponível em: 

<www.gaares.no.comunidade.net. Acesso: 10/01/2014. 
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internado por 8 anos no Asilo de Alienados do Juqueri devido  “a práticas homossexuais com 

meninos pobres”; Em 1985, o Presidente do Grupo Gay da Bahia é agredido com um murro 

na cara dado por um Batista da Igreja Sião, no Campo Grande, por protestar contra a 

identificação da AIDS como castigo de Deus contra os gays.  

 Essas passagens históricas destacadas são apenas fragmentos de séculos de 

perseguições aos homossexuais ou aos que praticavam a sodomia, como eram denominados 

naquela época. Isso tudo explica o que se vive atualmente no Brasil, pois se a violência por 

preconceito fere princípios democráticos, o que dizer quando comparamos a trajetória 

histórica que essa luta vem sendo travada, fazendo-se assim entender o motivo que fez chegar 

a esse patamar atual.   

 

1.2 Histórico da homofobia 

 

 Etimologicamente o termo homofobia se origina da palavra grega phobos (medo), e do 

prefixo grego homo(igual, semelhante), como remissão à palavra homossexual. Segundo 

Hawany(2010), a palavra trata-se de um neologismo formado por dois radicais gregos 

(homo=igual e phobia=medo), tendo surgido em 1791 quando escrito pelo psicólogo norte 

americano George Weinberg em seu livro “Society and the Healthy Homosexual”. Portanto, 

não se pode traduzir ao pé da letra a palavra, pois o radical homo, que na palavra homossexual 

significa igual, na palavra homofobia, que é uma redução da palavra homossexual, figura o 

que chamamos de apócope, ou seja, é uma redução da expressão, não tendo o mesmo teor 

semântico e lexical da palavra homossexual. O termo adquiriu um sentido semântico a partir 

do qual passou a significar repulsa ou preconceito contra a homossexualidade e/ou o 

homossexual.
8
  

 Apesar da homofobia ser um problema social que ocorre e sempre esteve entranhado 

em nossa sociedade, através de comportamentos agressivos contra os que tinham orientação 

sexual divergente do que foi convencionado, principalmente pela igreja que prega o amor 

heterossexual e, por conseguinte, sem pecado, esse termo é muito recente e o que antes não 

tinha uma denominação específica, hoje  identifica-se apenas com uma palavra. 

 Segundo Borilho(2010), em 1998 esse termo apareceu pela primeira vez em um 

dicionário de língua francesa e a invenção da palavra pertence a K.T. Smith, que em um artigo 

publicado em 1971, tentou analisar a personalidade homofóbica, e depois de um ano G. 

Winberg definiu a palavra como o receio de estar com um homossexual em um espaço 

                                                           
8
 Site Brasil Escola – ver em Link 
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fechado e, relativo aos próprios homossexuais, o ódio por si mesmo.  Ainda Segundo Borilho 

(2010, p.22), outros termos foram sugeridos: “homoerotobia” (CHURCHIL, 1967), 

“homossexofobia”(LEVIT:KLASSEN, 1974), “homossexismo” (LEHNE,1976) e 

“Heterossexismo” (MORIN; GARFINKLE, 1978). Por fim, Borilho, (2010, p. 22) conclui 

dizendo  que,  

 

O termo homofobia designa, assim, dois aspectos diferentes a mesma realidade: a 

dimensão pessoal, de natureza afetiva, que se manifesta pela rejeição dos 

homossexuais e a dimensão cultural, de natureza cognitiva, em que o objeto da 

rejeição não é o homossexual enquanto indivíduo, mas a homossexualidade como 

fenômeno psicológico e social. 

 

 

Ao colocar o termo homofobia na internet, nos deparamos com os mais divergentes 

conceitos. No site intitulado “significados”, podemos encontrar o conceito da seguinte forma:  

 

Homofobia significa aversão irreprimível, repugnância, ódio, preconceito 

que algumas pessoas, ou grupos nutrem contra os homossexuais, lésbicas e 

bissexuais, e é um termo que vem do grego. Muitas vezes aqueles que 

guardam estes sentimentos não definiram completamente sua identidade 

sexual, gerando dúvidas e revolta, que são transferidas para aqueles que já 

definiram suas preferências sexuais(grifos do autor).
9
 

  

 O que chama atenção nesse conceito é o fato de que as pessoas com sentimentos 

homofóbicos possivelmente são as mesmas com tendências homossexuais. Essa situação 

passa a gerar dúvidas sobre a sexualidade de tais pessoas nutrindo ódio por aqueles que já se 

definiram. Segundo FRED (2007, p.56) “rejeição ou aversão a homossexual ou a 

homossexualidade, a discriminação homofóbica seria, portanto, sintoma que se cria a fim de 

evitar uma situação de perigo, cuja presença foi assinalada pela geração de angústia”. A 

homossexualidade no mundo é contada através de séculos de história e ao embarcar nessa 

seara, não se pode deixar de destacar os estudos de Spencer (1996) sobre homossexualidade, 

em que ele descreve uma verdadeira odisséia que vai desde o início da humanidade  passando 

por várias civilizações e períodos de épocas diferentes. Em vários momentos, como não 

poderia deixar de ser, a religião esteve presente no seu contexto, e uma questão explícita dessa 

reflexão é justamente o porquê da homofobia. Teria a homofobia existido sem ter sido o 

tempo todo alimentada pela exegese dos textos bíblicos?   

                                                           
9
 Disponível em :<http://www.significados.com.br/homofobia>. Acesso em: 05/09/ 2013. 

 

 

http://www.significados.com.br/homofobia
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 Segundo Spencer (1996), o sémen era cultuado como fonte de vida, e o seu uso sem a 

intenção da procriação era rejeitado. O medo do ato homossexual inclui, portanto, o medo do 

paganismo, pois homossexuais e masturbadores eram vistos como dissipadores pagãos, no 

sentido mais profundo, despediçando a força de vida da humanidade simplesmente para obter 

uma emoção passageira, medo esse que foi materializado através de duras leis, pois“a 

homofobia foi e é útil a todas as formas de governo que se passam hipocritamente por 

cristãos” (SPENCER, 1995, p.115). 

Portanto, ao longo dos anos, não só os dogmas da igreja, mas opiniões de pessoas 

influentes e que se faziam ouvir por um grande número de pessoas, disseminaram-se de modo 

a infuenciar socialmente o sentimento de raiva a um comportamento que é tão pessoal a cada 

um. Nesse sentido, chavões do tipo “a homossexualidade não pode formar uma sociedade ou 

mantê-la por muito tempo” foram e são comuns até os dias de hoje. A história de Adão e Eva 

ainda encerra um imenso significado, com o início de tudo formado por um homem e uma 

mulher, arraigando ainda mais esse conceito.  

Freud (1978), ao escrever sobre a história da civilização no início do século XX, já 

dizia que apenas era permitido os relacionamentos sexuais  na base de um vínculo único e 

indissolúvel entre uma mulher e um homem. Além de exortar o sexo heterossexual, ele afirma 

que ainda sim não era do agrado da civilização o sexo como fonte de prazer, sendo tolerado 

apenas por não exisitir um substituto como meio de propagação da raça humana. Esses 

valores enraizados em séculos de história é a chave para compreendermos como nasceu a 

homofobia, representada através de vários conceitos. Asim, Borrilho (2010), claissifica a 

homofobia como: 

 Irracional, pois como o próprio nome intitula trata-se de um sentimento de 

irracionalidade vinculado ao medo, somando-se ainda a aversão e a repulsa. É algo 

similar à sensação que as pessoas sentem quando se encontram em lugares fechados. 

 Cognitiva, que se sustenta pela não agressividade. Há uma certa tolerância, ou seja, 

não se rejeita o homossexual, mas o fato desse último não ter os mesmos direitos que 

os heterossexuais não desperta um sentimento de empatia pelos direitos não 

reconhecidos, havendo uma indiferença quanto a esse processo ou até mesmo uma 

negativa.  

 Homofobia geral -caracteriza-se por uma situação generalizada de hostilidade contra 

comportamentos que ferem os papéis sociossexuais pré-estabelecidos, ou melhor, 
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destaca-se nesse sentido a homofobia como elemento do sexismo
10

. Borilho (2010, 

p.26) enfatiza “Qualquer suspeita de homossexualidade é sentida como uma traição 

suscetível de questionar a identidade mais profunda do ser. 

 Homofobia específica - em contraponto aos demais conceitos, centra-se na 

intolerância tácita aos gays e lésbicas de modo a propôr a distinção entre “gayfobia” e 

“lesbofobia”. No caso das lésbicas, tem-se o fato delas serem vítimas de duplo 

desdém, ou seja, ser mulher e ser homossexual. 

 

Outros termos foram se atualizando, como transfobia e lesbifobia. No entanto,mesmo 

que homofobia se remeta a pessoas que se relacionam com outras do mesmo sexo, esse tipo 

de preconceito se expande também a outras pessoas que se diferenciam pelo gênero e não pela 

orientação sexual, mas que por terem comportamento que comprometem o que é considerado 

“normal” e pelo fato da maioria das pessoas não terem o conhecimento que comportamento é 

diferente de desejo sexual, acabam entrando nas estatísticas dos que sofrem com esse 

preconceito. Enézio de Deus (2012) explicita alguns conceitos como transgêneros, que 

ultrapassam a orientação sexual e as fronteiras do gênero esperadas, construídas culturamente 

para um e para outro sexo, podendo englobar as travestis, transexuais, as drag king, os drag 

queens,  cross-dressers
11

, transformistas e outros.  Não necessariamente as travestis tendem a 

ser homossexuais, pois vemos muitos casos em que, sexualmente, são homossexuais, 

bissexuais ou até mesmo heterossexuais, pois o que identificamos é um gênero que se volta 

para o sexo oposto, perceptível em sua forma de ser, agir, vestir-se, comportar-se. Por fim, 

temos as transexuais que também independem de sua orientação sexual, pois são pessoas que 

desde a tenra infância sentem-se em desconexão psico-emocional com o sexo biológico do 

seu nascimento, pelo fato de, psicologicamente, identificarem-se de modo oposto ao esperado 

para o seu corpo. Nesse âmbito, não é preciso ter conhecimentos psicológicos para se 

compreender o universo de uma transexual, visto que no primeiro minuto de conversa com 

uma delas se entende o seu desconforto com o corpo, e logo se percebe que a condição 

psicológica está para além da formação física.  

                                                           
10

 “Discriminação da pessoa em razão do seu sexo (macho/fêmea) e, mais particularmente, de seu gênero 

(feminino/masculino). Assim nas Sociedades profundamente marcadas pela dominação masculina, a homofobia 

organiza uma espécie de–vigilância do gênero-, porque a virilidade deve desfrutar em dois aspectos: negação do 

feminino e rejeição da homossexualidade” (BORILHO, 2010, p. 27). 
11

Crossdresser: Numa tradução literal significa "vestir-se ao contrário". Não o faz porque é homossexual, 

nem tampouco transexual. Seu comportamento quebra a rigidez do que é socialmente aceitável quanto à 

expressão dos gêneros masculino ou feminino no que se refere ao vestuário. Disponível em 

<http://www.revistaimpulso.com.br/1007/crossdresser-uma-questao-de-genero> visualizado em: 01/10/2013. 
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Assim, a forma de preconceito contra ostransgêneros, que foi dito antes, está 

direcionada ao comportamento e não ao desejo sexual. Encontra-se melhor enquadrado a 

atitude de um heterossexismo
12

que,segundo Silva Júnior (2012) encontra fatores comuns com 

a homofobia, como: Preconceito, discriminação, negação, estigmatizaçãoou ódio contra toda 

sexualidade não-heterossexual. O que está em jogo é a suposição de que as pessoas que se 

consideram heterossexuais são superioresàs demais orientações sexuais. 

Por esse viés, o termo heterosexismo relaciona o preconceito para além da orientação 

sexual heterossexual, para expor o preconceito ao comportamento, identidade, relacionamento 

não heterossexual, o que inclui exatamente as mais diversas formas de transgêneros, que ao 

romperem com modelos prontos e com tudo que é ditado em matéria de 

sexualidade/gênero/afetividade,  no processo de socialização desde a infância, sofrem 

diversos tipos de violência (inclusive agressões), das mais variadas ordens, às suas 

integridades, sejam físicas, sejam psíquicas. 

Ao analisarmos as variáveis que envolvem o tema homofobia  e antes de  iniciarmos o 

estudo sobre sua criminalização e o seus efeitos, estudaremos o  termo de forma isolada, a luz 

do autor Zafaroni que nos norteará sobre a necessidade de utilização dessa ferramenta. 

  

1.3 Criminalização: Coneitos e desdobrametnos 

 

Segundo Zafaroni (2003), todas as sociedades contemporâneas que institucionalizam o 

poder estatal selecionam um reduzido número de pessoas que submetem à sua coação como 

fim de impor-lhes uma pena. Essa seleção penalizante pode ser definida 

como“criminalização”, a qual tem como resultado a gestão de um conjunto de agências que 

formam o chamado sistema penal. O autor ao abordar o nome agência, o faz no sentido de dar 

nome a um termo genérico, indicando que representa quem o faz sem ter que indicar nomes 

de quem de fato o representa, ou seja, ao invés de usar nomes já conhecidos como corporação, 

empresa ou até mesmo Estado, buscou-se um termo neutro que não fosse influenciado por 

outros substantivos mais valorados, equívocos ou inclusive pejorativos. 

                                                           
12

Heterossexismo foi um termo proposto por Stephen Morin em 1977, significando as crenças e atitudes que não 

atribuem o mesmo valor aos estilos de vida entre pessoas do mesmo sexo e entre pessoas de sexos diferentes. De 

uma forma geral, o termo é utilizado para referenciar o sistema ideológico que nega, denigre e estigmatiza 

qualquer forma de comportamento, identidade, relacionamento ou comunidade não heterossexual. É, ainda, 

usado para caracterizar os preconceitos heterossexuais contra homossexuais bem como os comportamentos 

baseados nestes preconceitos – sugere paralelismo entre o sentimento anti-gay e outras formas de preconceito 

como o racismo, o antisemitismo ou o sexismo. Um dos efeitos pragmáticos do heterossexismo é a necessidade 

de indivíduos homossexuais passarem por heterossexuais (Herek, 1996).Disponivel 

em:http://rccs.revues.org/862#ftn13.visualizado em 12/01/2015. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Preconceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Discrimina%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nega%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Estigmatiza%C3%A7%C3%A3o&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93dio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Heterossexual
http://rccs.revues.org/862#ftn13
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 Por esse mote, o processo de criminalização se desenvolve em duas etapas 

denominadas, respectivamente, de primária e secundária. Ainda segundo Zafarroni (2003, 

p.43), a “constituição primária é o ato e o feito de sancionar uma lei penal material que 

incrimina ou permite a punição de certas pessoas”, ou seja, é a elaboração de leis, é uma 

declaração que, em geral, se refere a condutas e atos. Além disso, a criminalização primária é 

um programa tão imenso que nunca, e em nenhum país, se pretende levá-lo a cabo em toda 

sua extensão, pois a quantidade de conflitos que realmente acontecem numa sociedade é 

inimaginável e as agências secundárias têm limitada capacidade operacional. Já a 

criminalização secundária direciona-se à ação punitiva exercida sobre pessoas concretas.Se o 

primeiro ato é criminalizado, a posteriori, as agências policiais, através dos seus agentes, que 

investigaram previamente submetem os indivíduos à agência judicial, que através de um 

processo previamente estabelecido, em princípio público, assegura se na realidade o acusado 

praticou a ação delituosa. Nessa ordem, dependendo do resultado, autoriza-se a uma agência 

penitenciária (prisonização) a concretização da imposição da pena, no caso a privação da 

liberdade de ir e vir da pessoa ou outra que puna o ato de maneira proporcional ao que foi 

cometido, não necessariamente a restrição de liberdade citada anteriormente. 

 Zafaroni (2003) continua ressaltando a orientação seletiva da criminalização 

secundária, pois a primária permanece em certo nível de abstração, pois quem elabora a 

norma nunca saberá de fato a seleção que habilita, e é justamente a secundária que se incumbe 

de decidir quem são as pessoas criminalizadas. Portanto, tendo em vista essa abrangência dos 

programas que discursivamente são oferecidos às agências secundárias, estas devem optar 

pela inatividade (não agem diante da necessidade) ou pela seleção (a necessidade de agir, 

selecionar a ação necessária). 

 Como a inatividade acarretaria seu desaparecimento, elas seguem a regra de toda a 

burocracia e procede à seleção. Este poder corresponde fundamentalmente às agências 

policiais.  

 Magaldi (2011) faz uma reflexão oportuna ao comentar sobre a passagem que diz 

que as agências de criminalização secundária são infinitamente limitadas se comparadas ao 

programa de criminalização primária, pois “de fato, uma rápida vista no nosso código penal 

nos faz concluir desta forma. A quantidade de condutas tipificadas é enorme!” (sic). Essa 

disparidade leva a necessidade de uma seleção que garantirá o cumprimento mínimo do 

programa”(MAGALDI, 2011, p.4 ). 

 Ainda para Zaffaroni (2003), as agências policiais não selecionam segundo seu 

critério exclusivo, mas sua atividade está condicionada pelo poder de outras agências, como 
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as de comunicação social, as agências políticas, dentre outras.  A partir dessa linha de 

raciocínio destaca-se a figura dos “empresários morais” como orientadores e participantes do 

processo de criminalização em suas duas etapas, pois sem esse empresário moral as agências 

políticas não sancionam uma nova lei penal, tampouco as agências secundárias selecionam 

pessoas que antes não selecionavam. E quem são os empresários morais? Pode-se responder 

que “são agentes ideológicos que, através de uma atuação comunicativa, influenciam a 

opinião pública”(MAGALDI, 2011, p.5), ou seja, podem ser quaisquer agentes que realizam 

um fenômeno comunicativo não importando como esse será feito e sim como será 

comunicado. Temos nesse sentido um aspecto positivo dos empresários morais, diferente da 

visão construída por Becker (2008) quando o mesmo fala dos “empreendedores morais” como 

os responsáveis em potencial por criar imagens estigmatizadoras de minorias como os 

usuários de maconha. 

 Portanto por conta da incapacidade de dar conta do programa punitivo, o crime 

punido será sempre a exceção e a impunidade, em suma, o que poderia ter a  punição como 

mola propulsora, os valores se invertem e coloca a punição em segundo plano, pois esta não 

será o remédio para a tensão social criada por esses agentes, mas medidas que visem retirar o 

que está sendo discutido da pauta do momento. 

 Ao se fazer um paralelo com o assunto criminalização da homofobia, o que o autor 

afirma é que seu problema não se resolve nunca com a respectiva punição de fato, mas sim 

com urgentes medidas punitivas que atenuam as reclamações na comunicação ou permitem 

que o tempo lhe retire a centralidade comunicativa, fato esse que se estende a redução da 

maioridade penal e tantos outros que venham surgir de acordo com a repercussão do 

momento. 

 Portanto o tema: Criminalização da homofobia, os debates sobre sua possível 

aprovação jurídica e implementação estão estritamente imbricados com a luta contra a 

violência decorrente do preconceito, materializada em números, sentida pela comunidade 

LGBT e combatida pelos principais órgãos que têm os Direitos Humanos como legado para 

suas ações. 
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CAPÍTULO 2 

 

2.1 Homofobia,violência, direitos humanos 

  

 A violência homofóbica é algo ainda difícil de ser controlada. As estatísticas mostram 

que os índices sobre esse tipo de violência só aumentam, apesar do assunto estar em evidência 

nos últimos tempos, com novas leis que amparam as famílias homoafetivas, a conscientização 

através de telenovelas e até mesmo leis que garantem as atitudes de carinho entre pessoas do 

mesmo sexo em ambientes públicos.A impressão que se tem é justamente o inverso, quanto 

mais direitos mais violência. Há uma revolta, para alguns, com a liberação desses direitos.  

 Historicamente todas as lutas por igualdade foram marcadas por embates acentuados. 

Nesse sentido, Borilho (2010) aduz: 

 

Diversos setores sociais, como trabalhadores, mulheres, negros, indígenas, 

explorados e oprimidos em todo o mundo estão em permanente luta pelo direito de 

viver com um mínimo de dignidade, contra autoritarismo e injustiças de todos os 

tipos. (BORILHO, 2010, p.42). 

 

 A violência não se encontra apenas nas ruas, nas agressões físicas, nos casos de 

homicídios. Essas violências são mais extremas e são o resultado de uma exteriorização de 

sentimentos de ódio.  A violência se exprime através da interiorização do sentimento 

agressivo sob a forma de insultos, injúrias, afirmações desdenhosas e condenações morais, 

fatores esses que impedem um grande número de homossexuais a lutar contra seus desejos, 

provocando às vezes, graves distúrbios psicológicos tais como: sentimento de culpa, 

ansiedade, vergonha e depressão (BORILHO,2011). E essa dúvida do indivíduo, esse conflito 

quanto a sua própria sexualidade,  é o que se dá o nome de homofobia interiorizada, a qual se 

intensifica pela obsessão por ter como parâmetro o modelo da família monogâmica 

heterossexual. A pressão social neste caso é aliviada às vezes pelo suicídio, que com o 

preceito de evitar esse destino trágico obceca a mente de numerosos gays e envolve-se numa 

tentativa de rejeição de sua própria sexualidade, conclui o autor acima citado. 

 O autor do livro “Assassinato de Homossexuais e Travestis – retratos da violência 

homo(trans)fóbica”, Enézio de Deus Silva Junior (2012), coaduna em seu texto uma pesquisa 

atual sobre a  violência, garantindo mais visibilidade e análise de uma realidade enfretada por 

uma parcela da população. Não esquecendo que esse aspecto da violência direta, fisica e mais 

agressiva é apenas um dos problemas enfrentados pela comunidade LGBT, pois os conflitos 

não se baseiam apenas nesse viés, pois como já dito antes, a violência verbal, o olhar 



30 
 

desconfiado, comportamento afastado, até mesmo o tratamento diferenciado em ambientes 

comerciais e órgãos públicos (homofobia institucional)
13

 . 

 Silva Junior (2012) faz uma distinção entre os sentimentos subjacentes às expressões 

lesbofobia e transfobia. A primeira, apesar de direcionar esse ódio às mulheres lésbicas, não 

se faz necessário essa distinção, afinal o termo homossexual é abrangente, e não precisa ser 

destacado pelo gênero. Quanto ao termo transfobia, esse merece destaque, porque não está 

inerente à orientação sexual do sujeito, pois traduz o sentimento que provoca vários tipos de 

violações à integridade física ou psíquica dos transgêneros em geral – e, via de consequência 

das transexuais e travestis – sendo que, quanto a estas  últimas, percebe-se o uso do vocábulo 

transvestifobia, assevera o autor. Estes sofrem maisa discriminação, por se exporem 

diretamente, e são mais propícios a sofrerem  atentados à sua dignidade, aos seus corpos, às 

suas bases psíquico-emocionais, pois como já foi abordado anteriormente, há distinção entre 

diversidade de gênero e sexual, a primeira não necessariamente se inclui na segunda e vice 

versa. Diversidade de gênero está relacionado a como a pessoa se sente perante a sociedade, 

se homem ou mulher; a segunda, em como você se relaciona sexualmente.  

 Durante o exercício de minha experiência profissional ocorreu um caso onde um 

homem transgênero, ou seja, uma pessoa que biologicamente nasceu pertecente ao sexo 

feminino  e ao longo do tempo, com o uso de hormônios, passou a ter o corpo masculino com 

músculos, barbas, voz grossa, enfim, as características masculinas, foi a Delegacia tratar de 

um assunto relacionado à discriminação sofrida por ele, mas o que chamou atenção nesse 

atendimento é que esse homem, pois é assim que deve ser tratado, sexualmente não se 

relaciona com mulher e sim homens, pois o seu desejo sexual continua sendo por pessoas do 

sexo (biologicamente) oposto. Assim houve a mundança física, o que não quer dizer que 

(ela)
14

 seja heterossexual, pois a partir do momento em que sua identidade de gênero é 

masculina  e sexualmente se relaciona com homens, ela continuará sendo homossexual. Um 

dos pontos que chama atenção nesse caso é que ao vermos um exemplo como esse, 

constatamos que ainda estamos no início do processo evolutivo no que diz respeito ao 

convívio humano.  

 No que tange à violência, em específico a forma mais grave, o homicídio, o bem 

jurídico mais importante é a vida humana e está assegurada pela Constituição Federal de 

                                                           
13

Segundo Luis Mott ( 2010) A homofobia institucional se manifesta na omissão das autoridades em investigar 

crimes contra LGBT, na recusa e mau atendimento das vítimas nas delegacias, na impunidade dos assassinos, na 

omissão do legislativo em aprovar leis que equiparem e punam a homofobia como ao crime de racismo, no veto 

do poder executivo a ações afirmativas que promovam a cidadania lgbt 
14

 A opção pelo pronome pessoal (ela) foi posta para melhor compreensão, uma vez que o tratamento correto 

seria o pronome (ele). Pois temos que dar preferência a sua identidade de gênero à sua identidade sexual. 
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1988, no caput.do art.5º, a partir da determinação de que:[...] todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qulquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes 

no País a inviolabilidade do direito a vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade” ( BRASIL, 1998, grifo nosso). 

 Silva Junior (2012) afirma que o crime de homicídio, que viola esse direito a vida, é 

empregado de forma ampla, variando seu vocábulo de acordo com a característica da vítima 

quanto a sua identidade de gênero, como por exemplo: feminicídio 
15

(assassinato de 

mulheres)  e cita outros vocábulos (neologismos criados pelo autor) como homocídio 

(assassinato de homossexuais), travesticídio (assassinato de travestis) e transcídio  

(assassinato de transgêneras (os)). 

 A característica dos crimes com motivações homofóbicas são marcados por uma 

violência mais latente, gratuita, ou seja, em troca de nada, não há motivação como nos crimes 

associados ao tráfico onde se mata por causa de dívida de droga. É perceptível, nesses casos,o 

ódio em torno de quem se prentende atingir. No estado da Paraíba, em um levantamento feito 

nos últmos três anos, na Delegacia Contra Crimes Homofóbicos, foram constatados alguns 

casos que são descritos como homofóbicos de fato, pois as condições em que foram 

encontradas as vítimas, impressionam pela extensão da barbárie. Dentre os casos pesquisados, 

alguns que tiveram repercussão na mídia e que não acarreterá problema em divulgar suas 

identidades, serão destacados,  já que foram amplamente  noticiados pelos jornais locais, 

tendo como fonte de dados a Delegacia Contra Crimes Homfóbicos  da cidade de João Pessoa 

PB. 

 FABRICIO SANTOS DA SILVA – 22 anos de idade, fato ocorrido no dia 

26/02/2012, em João Pessoa-PB.  Histórico: vítima de disparo de arma de fogo, por ter 

recusado um programa; 

 REMILSON MARTINS DA SILVA – 37 anos de idade – data: 02/12/2012, fato 

ocorrido em Santa Rita-PB. Histórico: encontrado com pênis cortado e colocado na 

boca, sem indícios de autoria; 

 JOSINALDO RODRIGUES DE MACENA – 29 anos de idade, fato ocorrido no dia 

21/07/2013, fato ocorrido em João Pessoa. Histórico: Vítima encontrada com o rosto 

desfigurado, pescoço cortado e pedaços de vidro no rosto e pescoço. Autor não 

identificado; 

                                                           
15

Etimologicamente o termo feminicídio é derivado de femin, vem do grego, que significa "manifestar seu 

pensamento pela palavra, dizer, falar, opinar", enquanto que a expressão cídio origina-se do latim cid/um, cujo 

significado é "ação de quem mata ou o seu resultado". Disponível 

em:<www.dicionarioinformal.com.br/significado/feminic%EDdio>. Acessado em 14/01/2014. 
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 MANOEL BERNANRDO DOS SANTOS – 64 anos de idade, fato ocorrido no dia 

24/05/2013, em Serra Redonda PB, Histórico: encontrado com 35 facadas no ânus e o 

resto pelo corpo, totalizando 106 facadas. Segundo os acusados a vítima não tinha 

dinheiro para pagar o programa, pois só tinha R$ 50 e queriam R$ 200,00. Autoria 

identificada; 

 JOSE ISMAR EUGENIO POMPEU “ PALHAÇO PIRULITO”, 42 anos de idade, 

fato ocorrido no dia  27/01/2013, em João  Pessoa. Histórico: Encontrado morto por 

golpes de arma branca, sendo 02 ferimentos extensos na região do pescoço e 1 na 

perna e um risco na região dorsal em forma de “A”. Autor identificado e preso. 

 

 O que chama a atenção nos casos enumerados acima é o grau de brutalidade em que 

ocorreram os fatos, poiso crime de ódio se caracteriza pela sua brutalidade. Nesse último, em 

que vitimou Jose Ismar, a vítima levou um desconhecido para sua casa, no primeiro encontro 

sem ter referência alguma. Pelo que se soube houve outros encontros casuais, para fins 

meramente sexuais. No do dia do crime, o autor teve a destreza de escrever uma letra A nas 

costas dela e o mesmo, em depoimento ao Delegado, disse que fez isso para despistar as 

investigações e complementou dizendo que não se arrependia, pois a vítima não lhe dera o 

que ele queria. Por não se tratar do primeiro encontro, acredita-se que a vítima tinha certa 

confiança naquele que, mais tarde, seria o seu algoz. 

Silva Júnior (2012) pontua esse caso quando associa o grau de criminalidade do país 

a sua gritante concentração de renda, gerando assim a exclusão e a marginalidade social, 

provocando nos assassinos a sensação de que aquele homossexual (que se dispõe a lhe pagar 

em troca de sexo) pode e deve lhe oferecer bem mais. Nesse caso têm-se dois pontos: a 

premeditação de subtrair os bens da vítima, de modo gradual, atrelado ao preconceito, une-se 

aos outros sentimentos, que acabam deflagrando um possível homicídio. Mott (apud 

ENÉZIO, 2011,p.45), situa o crime homofóbico como: 

 

[...] homicídios praticados por autores não homossexuais, ou eventualmente por 

homossexuais egodistônicos
16

, contra vítimas com orientação sexual exclusiva ou, 

predominantemente homoerótica, tendo como inspiração a ideologia machista 

predominante em nossa sociedade heterossexista que se vê e trata os gays lésbicos e 

transgêneros como minorias sexuais desprezíveis e desprezados, que por viverem 

suas práticas eróticas em sua maior parte na clandestinidade e por ostentarem 

comportamento andrógeno ou efeminado, são vistos pelos agressores como alvo 

mais fácil de chantagem, extorsão e latrocínio.  

                                                           
16

Homossexualidade egodistônica -  Quando o indivíduo está desconfortável com sua orientação sexual (por 

pessoas do mesmo sexo). Neste caso é considerada um transtorno da sexualidade. Disponível 

em<www.rea.pt/forum/index.php?topic=6432.0>. Acesso em 10 out.2013.Sem autoria. 

https://www.rea.pt/forum/index.php?topic=6432.0
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 É fácil supor que haja homofobia em todos os assassinatos em que homossexuais são 

vítimas, afirmar, no entanto é arriscado, do ponto de vista de sustentação científica do 

discurso, pois essa constatação de que o sentimento homofóbico foi o principal móvel 

subjetivo da ação delituosa, seriam necessários estudos, por exemplo, de natureza psicológica 

dos supostos agentes (SILVA JUNIOR, 2011). 

 Outro exemplo que se pode constatar, se trata de um episódio, relatado por uma 

vítima na Delegacia Contra Crimes Homofóbicos, que em seu depoimento contou que 

assaltantes entraram numa residência para roubar, amarram-na e vedaram seus olhos. 

Momentos depois ao descobrirem revistas gays e filmes pornôs, começaram uma sessão de 

tortura psicológica, colocaram papel em sua volta e lançaram álcool dizendo que iriam tocar 

fogo, usando expressões pejorativas que correspondiam ao fato da vítima ser homossexual. 

Um dos assaltantes ao se ver sozinho com a vítima, num determinado momento em que os 

outros se retiraram para subtrair os seus objetos, o violentou. Diante desse fato, surgem 

questionamentos como: Teria ocorrido o mesmo se não tivesse achado as revistas e vídeos 

pornôs? A situação se agravou por que a vítima era gay?  Diante da constatação que a 

homofobia motivou o crime, seria necessário uma pena maior, ou as leis que já existem 

amparam esse ato, como roubo e estupro? Em todo caso, Silva Junior (2011) coloca que a 

constatação homofóbica, em caso de homicídio, já o qualifica, geralmente por motivo torpe 

ou fútil
17

, a depender das circunstâncias. Para o Delegado I.A. J. de P. citado pelo mesmo 

autor (2011),  nesses casos de envolvimento com o acusado que resolve matar sua vítima por 

ter lhe negado valores monetários, não pode ser considerado como homofóbico, pois em sua 

opinião, homofobia se traduz àquele que tem completa aversão ao homossexual, não 

permitindo assim o simples contato, que dirá, o contato sexual. 

Ao analisar o crime no âmbito do Direito Penal, identifica-se o tipo subjetivo 

composto pelo dolo (direto ou eventual). Segundo Greco(2009), “dolo é a vontade dirigida a 

realizar a conduta prevista no tipo penal incriminador”.Wezel citado por Greco (2009) aduz 

                                                           
17

Prevê o art. 121 parágrafo 2, I e II do CP, como qualificadoras – “ Se o homicídio é cometido: I – mediante 

paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe; II – por motivo fútil”.Heleno Fragoso preleciona 

que motivo fútil envolve maior reprovabilidade por revelar perversidade e maior intensidade no dolo com que o 

agente atuou. Damásio de Jesus entende que “o motivo fútil não se confunde com a ausência de motivo. Assim, 

se o sujeito pratica o fato sem razão alguma, não incide a qualificadora, nada impedindo que responda por outra, 

como é o caso do motivo torpe”. Rogério Greco e Fernando Capez, de outro lado São favoráveis a uma 

interpretação analógica “matar alguém sem nenhum motivoé ainda pior que matar por mesquinharia, estando 

portanto, incluindo conceito de fútil, Segundo Fragoso: “Torpe é o motivo que ofende gravemente a moralidade 

média ou os princípios éticos éticos dominantes no meio social:Ex: Homicídio mercenário (mediante 

recompensa – qualquer vantagem de natureza patrimonial, não necessariamente dinheiro) 
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que “toda ação consciente é conduzida pela decisão da ação, quer dizer, pela consciência do 

que se quer, o momento intelecutal, e pela decisão a respeito do querer realizá-lo, o momento 

volutivo”. E conclui afirmando que ambos os momentos em conjunto com ação típica real 

formam o dolo. 

Dando continuidade à identificação desses crimes, a maioria dos homicídios cujas 

vítimas são homossexuais e transgênero(as) apresenta alguma qualificadora, o que agravaria, 

em tese, a situação do agente, além disso é considerado crime hediondo, nos termos do art. 1º, 

I, com a redação determinada pela Lei n. 8.930/04, pois como se vê nos exemplos acima 

descritos,  na maioria dos casos de assassinatos de homossexuais e transgêneros(as) de que se 

tem notícia através da mídia, somando ao preconceito ao sentimento de 

homo(lesbo)(trans)fobia de muitos autores, revela uma crueldade singular na própria forma 

como os corpos das vítimas são atingidos ou sofrem as agressões mortais. Portanto, das 

qualificações previstas no referido Parágrafo 2º, algumas delas acabam integrando a ação 

criminosa:  

[...]mediante paga ou promessa de recompensa, ou por outro motivo torpe;  por 

motivo fútil;  com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro 

meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum; à traição, de 

emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne 

impossível a defesa do ofendido; para assegurar a execução, a ocultação, a 

impunidade ou vantagem de outro crime(BRASIL, 2012). 

 

 

 No caso do crime com motivação homofóbica, apenas, seria enquadrado por motivo 

fútil, já nos casos em que a vítima é morta de maneira brutal, como citado no terceiro caso 

acima enquadraria na qualificadora – meio cruel empregado. 

 E por fim, em análise das possíveis motivações desse crime, Enézio de Deus( 2012), 

enquadra nessas possibilidades as ações de grupos de extermínio, como no caso da vítima 

Edson Neris, adestrador de cães de São Paulo, assassinado por um grupo conhecido 

como´Skinheads` em plena Praça da República, em 06 de fevereiro de 2000. 

 Essa análise da violência extremista estudada é a mais grave, porém, como se pode 

constatar, já está amparada por uma legislação geral que enquadra muito bem esses casos. O 

que se verá a seguir serão casos que realmente necessitam de uma legislação mais enérgica, 

pois a falta delas deixa o profissional de Segurança Pública de mãos atadas com determinados 

casos. 

 

 

 



35 
 

2.2 Violência homofóbica: Dados nacionais 

 

 O site do planalto do governo federal mostra que o número de violência homofóbica 

cresceu 166% em 2012 em relação ao ano anterior, foi de 1.159 registros para 3.084,de acordo 

com o segundo relatório sobre a violência homofóbica 2012, divulgados pela Coordenação de 

Promoção dos Direitos LGBT, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República. O referido relatório se baseou em denúncias encaminhadas ao Disque 100, do 

disque 180, da Secretaria de Políticas Públicas para Mulheres, e da Ouvidoria do Sistema 

Único de Saúde. Um dado importante nesse estudo é que “o número de violações cresceu, 

saiu de 6.089 para 9.982, um aumento de 46,6 %, sendo que numa única denúncia pode haver 

mais de um tipo de transgressão”. Outro dado importante nessa pesquisa é que destaca as 

violências mais comuns que são a violência psicológica, discriminação e violência física e por 

fim, outro ponto relevante é que em 2011, 41,9% dos registros partem da própria vítima, já no 

ano de 2012, a maioria das denúncias 47,3% partiram de terceiros que observam e registrama 

violação. 

 O site intitulado “homofobia mata”, mostra link com a seguinte pergunta: “Quem a 

homofobia matou hoje?”, divulgando dia após dia notícias sobre assassinatos no Brasil, 

segundo a página, fora constatado até outubro do ano de 2013, 241 casos e mostra uma 

estatística preocupante:  44% de todos os casos de homofobia no planeta ocorrem no Brasil.  

 O referido site é produzido pelo Grupo Gay da Bahia - GGB, que fez um 

levantamento completo desses dados em relação a todo o Brasil e comprovou-se que em 2012 

ocorreram 338 assassinatos de gays, travestis e lésbicas no Brasil, uma a cada 27 horas, um 

crescimento de 177% nos últimos sete anos. Destaca-se abaixo um dado que pode servir de 

parâmetro comparativo extraído desse site: 

 

Nos Estados Unidos, com 100 milhões a mais de habitantes que nosso país, foram 

registrados 15 assassinatos de travestis em 2012, enquanto no Brasil, foram 

executadas 128 “trans”. O risco,portanto, de uma trans ser assassinada no Brasil é 

1.280 % maior do que nos Estados Unidos. 

 

 

 A homofobia não faz apenas vítimas homossexuais, em 2012 também foi assassinado 

brutalmente um jovem heterossexual na Bahia, confundido com gay, por estar abraçado com 

seu irmão gêmeo. 

 Na paraíba, segundo dados da Delegacia  de Cabedelo PB, Max Nunes, 

heterossexual, foi de aproximadamente 24 anos, foi morto na madrugada de segunda-feira (8 

de Agosto de 2011) em frente a um bar na praia do Jacaré, em Cabedelo na Grande João 
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Pessoa, vitima de homofobia a defendido os homossexuais que estariam sendo vítimas de 

agressão . 

 A pesquisa não para por aí, os dados são extensos e são analisados por diversos 

aspectos, regiões, perfis das vítimas, raça, idades, profissões, a causa mortis, quantos casos 

foram solucionados, o índice de impunidade entre outros. Por fim, destacam-se os dados de 

criminalidade por cidades e regiões: 

Como nos anos anteriores, o Nordeste confirma ser a região mais homofóbica do 

Brasil, pois abrigando 28% da população brasileira, aí concentraram-se 45% das 

mortes, seguido de 33% no Sudeste e Sul , 22%no Norte e Centro Oeste. Embora 

Manaus tenha sido a capital onde foi registrado o maior número de assassinatos, 14, 

número altíssimo se comparado com os 12 de São Paulo, em termos relativos, 

Teresina é a capital mais homofóbica do Brasil, com 15,6 homicídios para pouco 

mais de 800 mil habitantes, seguida de João Pessoa, com 13,4 mortes para 700mil. 

Maceió ocupa o terceiro lugar, com 10,4 assassinatos para pouco mais de 900 mil 

habitantes, enquanto S.Paulo teve 12 mortes de LGBT, o que representa 1,05 para 

mais de 11 milhões de moradores.
18

 

 

  A violência, como vimos, é uma constante em nossa realidade, a análise desses 

números corrobora com a importância de medidas mais enérgicas para combater, ou ao menos 

inibir esses índices, seja através de leis ou de políticas públicas, o governo tem 

responsabilidade nesse alarmante cenário.  

 Para o Presidente do GGB, Marcelo Cerqueira (2013, p.13), há quatro soluções 

emergenciais para a erradicação dos crimes homofóbicos: 

 
Educação sexual para ensinar à população a respeitar os direitos humanos dos 

homossexuais; aprovação de leis afirmativas que garantam a cidadania plena da 

população LGBT, equiparando a homofobia ao crime de racismo; exigir que a 

Polícia e Justiça investiguem e punam com toda severidade os crimes 

homo/transfóbicos e finalmente, que os próprios gays, lésbicas etrans evitem 

situações de risco. 

 

 

 Portanto, os caminhos para o início de um retrocesso dessa violência existem, o que é 

preciso é o interesse dos nossos dirigentes para concretizar e idealizar novos modelos de 

gestão, não esquecendo também que a sociedade não pode descansar, os órgãos de 

representação das comunidades LGBT, os que representam os Direitos Humanos, a OAB com 

suas Comissões  das Diversidades Sexuais, e tantos outros órgãos que lutam no combate a 

homofobia devem se expôr, pois só assim haverá um retrocesso  nessa posição de estar no 

pódio dessa violência. 

 

                                                           
18

Disponivel em: <www.homofobiamata.com.br>.  Acesso em 05/04/2014. 

 

http://www.homofobiamata.com.br/
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2.3 Pesquisa sobre a violência homofóbica na cidade de João Pessoa 

 

Em pesquisa feita na Delegacia Contra Crimes Homofóbicos, foi feito também um 

levantamento de ocorrência de outros crimes, o qual será demonstrado através de gráficos, 

porém, antes dessa demonstração, cabe-nos descrever o funcionamento dessa Delegacia e seu 

propósito. 

A Delegacia foi criada em 2009 com o intuito de atender uma demanda bastante 

crescente, que antes era amparada pela Delegacia da Mulher, mas que por questões de falta de 

preparo dos profissionais da época, o atendimento não era condizente com o que se esperava 

na questão do tratamento e do grau de confiabilidade que as vítimas gostariam de ter, pois 

como se sabe viemos de um histórico de opressão e nunca houve uma preparação desses 

profissionais nesse atendimento à comunidade LGBT.A princípio foi montada uma equipe de 

profissionais, juntamente com a Delegacia da Mulher e posteriormente por questões internas, 

foi dividido, e atualmente a Delegacia funciona no mesmo prédio da Delegacia do Idoso. 

Mas a Delegacia também tem outras atribuições das quais destaca-se o atendimento à 

comunidade LGBTT, pois independente do motivo que leva alguém a este órgão, o 

profissional dessa Unidade dará todo o suporte e direcionamento, como por exemplo, crimes 

de estelionato, furto e outros que não estão relacionados com a homofobia, mas que por ser o 

ambiente praparado a atender esse público específico, a atenção é diferenciada. 

 Por exemplo, os (as) transgênero (as) ao procurarem uma Delegacia comum, por falta 

de preparo da maioria dos profissionais de Segurança Pública, se sentem constragidos, pois 

não diferente do que eles encontram no dia a dia, acabam sentindo na pele esse despraparo e 

consequentemente essa carga de preconceito na instituição pública, o que na maioria das 

vezes acarretava a não procura pela busca de seus direitos, e foi em atenção a esses casos que 

a Delegacia passou a abraçar casos que a princípio pouco ou nada têm a ver com crimes de 

preconceito. Por sinal, se fosse para dar outra denominação, o nome mais adequado talvez 

fosse Delegacia Especializada em Atendimento à Comunidade LGBT. 

Assim, vale destacar quea cidade de João Pessoa é a única capital que tem uma 

Delegacia Especializada voltada a esses crimes, pois segundo informações de  movimentos 

gays de outros estados,  há outras formatações em Aracaju, Teresina, São Paulo, Belo 

Horizonte, mas  não exclusivamente voltado a esse público. Em Sergipe, por exemplo,tem o 

Departamento de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAGV), um prédio inteiro da antiga 

sede da Secretaria de Segurança Pública, com cinco ou seis equipes que cuidam da violência 

doméstica,  homofóbica, racial, contra idosos, crianças e adolescentes vítimas, deficientes, 



38 
 

existindo tambem DAGV´s no interior do Estado. Já nas regionais de São Paulo há a 

DECRADI – Delegacia Especial de Combate aos Crimes Raciais e Delitos
19

. 

A cidade de João Pessoa se encontra à frente de outras capitais, até mesmo da cidade 

de São Paulo, capital em que, através da mídia, se destaca por apresentar casos explícitos de 

homofobia e onde identificamos grupos que se expõem e incitam a violência e declaramguerra 

contra os homossexuais, os colocando como vítimas constantes de agressões gratuitas, 

bastando apenas que demonstrem qualquer comportamento que indiquem o não 

comportamento condizente com atitudes heterossexuais ( heterossexismo). 

Portanto,o estudo sobre a violência na cidade de João Pessoa mostra nuances que serão 

verificados com os gráficos abaixo: 

 

 

 

Gráfico 01 

 

Fonte: Delegacia Especializada Contra Crimes Homofóbicos de João Pessoa PB - DECH PB 

 

O gráfico das ocorrências de 2009 retrata o início do funcionamento da Delegacia, 

com uma equipe específica: um delegado, um escrivão, quatro agentes de investigações, e 

uma viatura. A delegaciafuncionava no mesmo prédio da Delegacia da Mulher, o que já era 

um constrangimento, pois a comunidade LGBTT clamava por um local próprio, pois os 

crimes e as contravenções estavam sendo calados devido à falta de preparo dos servidores 

públicos em atendê-los e o que é pior, a falta de atenção aos crimes dessa envergadura. A 
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Informações prestadas pela rede social facebook, através do grupo de profissionais de Segurança Públicade 

todo o Brasil, que trabalham com a comunidade LGBT – denominada RENOSP LGBT. 
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homofobia vindo das ruas é humilhante, mas quando esse preconceito é sentido de quem, em 

tese, tem como função ajudar, o processo passa a ser preocupante, surgindo a sensação de 

descaso e total desamparo. 

O pleito fora atendido e se iniciava a partir de então o processo de ganhar a 

confiança desse público, que aos poucos foram denunciando e foram dando credibilidade ao 

trabalho daqueles novos profissionais. O que parecia improvável de acontecer começou a se 

tornar realidade com a captação desse público através de panfletos, mídia e meios de 

divulgação que tornasse claro a intenção do governo na época em reparar esse erro. E aos 

poucos uma parceria entre a Delegacia e os movimentos sociais foi surgindo e se 

solidificando até os dias atuais. 

Os casos de homicídios, nesse ano, foram quase que a totalidade das ocorrências, 

fato que chama a atenção, pois naquela época os casos de homicídios eram o foco desse 

serviço. No ano seguinte o órgão teve um número maior de ocorrências bastante 

diversificado, vejamos:  

 
 

 

 
 

 

Gráfico 02 

 

Fonte: DECH PB 

 

O Segundo gráfico mostra uma diversidade de crimes maior do que o primeiro ano, 

pelo fato de ter tido uma divulgação muito forte em torno da Delegacia.A mudança de sede 
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também serviu de grande impulso no ano de 2010, e decidiu-se pela junção com a Delegacia 

do Idoso, que apesar de funcionarem no mesmo prédio são totalmente independentes. 

 Uma característica nesse quadro é que há crimes não relacionados com a homofobia, 

que se enquadra em crimes comuns, como apropriação indébita, extorsão, extorsão tentada e 

exercício arbitrário do próprio poder. Os crimes como injúria, calúnia, difamação como vimos 

anteriormente, está diretamente ligado à homofobia, além da lesão corporal e atentado 

violento ao pudor. O crime de dano e dano material nesse caso específico do gráfico se refere 

ao fato em que o acusado em meio a uma discussão familiar, no qual xingava o seu irmão com 

termos pejorativos, começou a jogar seus objetos pessoais, quebrando-os, ou seja, estava 

inserido no contexto de um ato homofóbico. 

Portanto, se pode afirmar que a Delegacia é mais do que um órgão que protege a 

comunidade LGBTT de arbitrariedades contra sua dignidade pessoal no que se refere a sua 

identidade de gênero e sua sexualidade, é um local em que abraça a todos que se sentem 

inclusos nessa proposta, independente se o problema está ligado ou não a constrangimento por 

homofobia, pois o que conta naquele momento é o atendimento e atenção a cada caso como se 

fosse único. E como o fluxo de atendimento ainda era pouco, esta interação ia se tornando 

cada vez mais sólida. 

Dos crimes associados a homofobia acima, identificamos um número menor de 

homicídios e sempre a crescente incidência de ameaças, injúrias e difamação. E assim vai ser 

constatado nos gráficos de 2011 e 2012a seguir: 

Gráfico 03 

 
Fonte: DECH 

 

Gráfico 04 

 

Fonte DECH-PB 
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 Nos anos de 2011 e 2012 a Delegacia não mais investigava os casos de homicídio, 

por uma determinação superior. Esses casosforamdirecionados à Delegacia Contra Pessoa, o 

que dificultou a estatística sobre esses casos. Numa tentativa de resgatar esses dados, a 

Delegacia em parceria com a Secretaria da Mulher e Diversidade Sexual do Estado da 

Paraíba, desde o ano de 2011catalogam os homicídios com motivação, a princípio, 

supostamente homofóbica, através da mídia. Essa relação é repassada e a partir daí é feito um 

levantamento diante das Delegacias responsáveis pelo caso, pois esses dados dizem respeito a 

toda a Paraíba, e constatamos os seguintes dados: 18 casos de homicídios em toda a Paraíba 

no ano de 2012 e até o início de outubro de 2013, 15 casos de homicídios. 

 Existe uma dificuldade na invetigação desses casos, em identificar a motivação, 

apesar de termos indícios, é sempre difícil afirmar com exatidão a sua causa, na maioria dos 

casos. Outra observação que se faz é que existe uma pressão perante os órgãos de proteção à 

comunidade LGBT, de reforçar esses números. 

 A principal dificuldade do profissional de Segurança Pública é enquadrar os casos de 

homofobia na legislação vigente. Os crimes de Calúnia, Injúria e Difamação que são os mais 

comuns na DECH-PB, não são suficientes para freiar os inúmeros casos que chegam 

diariamente neste órgão. As vítimas saem com sensação de impunidade ao saberem que a 

discriminação latente apresentada não vai passar de um crime de injúria, um xingamento 

comum, para entendermos bem, vejamos alguns casos práticos, ocorridos nesta Delegacia: 

 

 A vítima chega à Delegacia dizendo que foi demitida do emprego pois seu patrão 

lhedisse que odiava“veado”. As consequências psicológicas para quem sofre esse tipo 

de abordagem são inúmeras. Uma simples capitulação de injúria, definitivamente não 

é suficiente para reparar o transtorno de quem foi vítima desse crime.  Nesse caso em 

específico, uma testemunha ouviu uma frase que modificou o andamento do processo 

e transformou de um termo circunstanciado
20

 para inquérito
21

, qual seja: “Além de 

nêgo é veado”. Portanto, passou a ser configurado nesse instante o crime de injúria 

racial, com pena que vai de um a quatro anos, passando, dessa forma, a ser 

                                                           
20

Segundo (Silva, 2012) ,Termo Circunstanciado – Instituído pela lei 9.099/95, que dispensa como regra a 

confecção  de inquérito policial ,pois esse procedimento tem como objetivo apurar prática de infrações de menor 

potencial ofensivo, ou seja, as contravenções e crimes  pena máxima em abstrato não superior a dois anos. 

Disponivel em http://jus.com.br/artigos/21341/breve-ensaio-sobre-o-termo-circunstanciado. Visualizado em 

05/01/2015. 
21

  O inquérito Policial, em geral,são para os crimes com pena  máxima acima de dois anos e o seu conceito  

inicial de acordo com Távora (2012) , é um procedimento administrativo, preliminar, presidido pelo delegado 

depolícia, que tem como intuito identificar o autor de delito junto com os elementos que atestam sua 

materialidade e sua finalidade e contribuir para a formação da opinião delitiva do titular da ação penal com 

intuito de fornecer elementos para convencer o titular da ação penal se o processo deve ou não ser deflagrado. 

http://jus.com.br/artigos/21341/breve-ensaio-sobre-o-termo-circunstanciado
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considerado uma punição mais enérgica, não pelo crime de ódio e 

preconceitoaidentidade de gênero,  demonstrado pelo acusado,  mas sim pela 

discriminação da cor ( raça).  

 Duas mulheres no bar, namoradas, pessoas esclarecidas, professoras universitárias, 

trocam carinhos. Ao longo de sua permanência, notaram que os pedidos estavam 

demorando muito, ao perguntarem ao garçom o motivo da demora,obtiveram a 

resposta que tinha recebido ordem do gerente, pois  com isso esperava-se que elas se 

retirassem. Como não há uma lei que especifique a recusa de atendimento por 

discriminação, nesse caso utilizamos a lei 1521/51 – Crimes Contra a Economia 

Popular, mas especificamente no seu artigo 2º, inciso  I,  com pena de detenção de seis 

meses a dois anos. 

 Um aluno de um programa do governo era perseguido pelo coordenador, que 

implicava com seu estilo de roupa, até chegar o ponto de expulsá-lo do curso por não 

ter respeitado as regras de vestimenta, que segundo a vítima  era o de não permitir o 

uso de boné ou de  camisas ou calças “transadas”, segundo ele mesmo disse, pois não 

havia um fardamento nem  alguma norma que regulasse o tipo de vestimenta. 

 

 Como se pôde perceber, os crimes apresentados na pesquisa que demonstram a 

diversidade de incidências penais investigados pela Delegacia são crimes de Ação Penal 

Pública Incondicionada, Condicionada à Representação e Ação Penal Privada. Segundo 

Távora (2012, p.167), Ação Penal Pública Incondicionada “é aquela titularizada pelo 

Ministério Público e que prescinde manifestação de vontade da vítima ou de terceiros para ser 

exercida”, ou seja, os homícidios  em sua forma tentada ou consumada. A Ação Penal Pública 

Condicionada, Segundo Távora (2012) também é titularizada pelo Ministério Público, mas 

por se tratar de uma ofensa a sua intimidade, a condicionou a um permissivo externado por 

esta ou seu representante legal, denominado de representação, que são os crimes constantes na 

pesquisa como por exemplo: injúria, difamação e calúnia. É importante salientar, assevera o 

autor, que a persecução penal é pública e a exigência da representação é tão somentea 

constatação de que a vítima deseja ver processados os possíveis infratores, isso quer dizer que 

se a vítima representa contra uma pessoa e se o Ministério Público entender o envolvimento 

de outras pessoas, provocará a vítima para que extenda a representação aos outros, se não 

fizer, indica dizer que renuncia a representação a todos. E por último, a Ação Penal 

Privada,que são aquelas que ofendem sobremaneira a intimidade da vítima, neste caso ela atua 

em nome próprio, na tutela de interesse alheio, e se assim o fizer será através da queixa-crime. 
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Essa última ação diz respeito aos crimes contra a dignidade sexual (estupro,violação sexual 

mediante fraude e outros).  

 As definições acima explicadas  são as regras, pois há  outras particularidades que 

devem ser observadas  quanto a classificação do crime, como por exemplo  temos  a súmula 

608 STF que diz respeito aos crimes de estupro, que em regra e condicionada a representação 

mas se praticado mediante violência real,  se a vitima for menor de 18 anos, doente mental, 

estiver em coma, embriagada, entorpecida ou até mesmo dormindo, a ação penal é pública 

incondicionada. 

 É mister ressaltar que não constatamos em nossos arquivos nenhum crime dessa 

natureza, no que diz respeito à violência sexual, o que se pode pensar que seja pelo grau de 

constrangimento das vítimas LGBT em  denunciarem.  O que me faz recordar apenas de um 

caso em que a vítima nos procurou e comentou que acredita ter sido estuprada durante a noite, 

após ter ingerido bebida alcoolica. Foi feito o precedimento de praxe que é a emissão da 

requisição de exame de conjunção carnal, mas a vítima não realizou o referido exame e não 

mais foi identificada no endereço fornecido, o que reforça a tese que esse dado não consta na 

pesquisa, não por não existir mas por não recebermos as ocorrências dessa natureza. 

 Ao se fazer um desenho do cenário sobre as principais ocorrências, depara-se 

constantemente com situações que se permite uma aplicabilidade de uma legislação mais 

severa.  A violência física é grave, mas está abarcada pela legislação vigente, o problema está 

justamente na violência moral. Ser excluído pela sua orientação sexual, ser xingado de forma 

repulsiva, não doi no corpo e sim na alma. 

 

2.4 Direitos humanos como fonte de apoio 

 

 Ao se fazer um desenho do cenário sobre as principais ocorrências, depara-se 

constantemente com situações que se permite uma aplicabilidade de uma legislação mais 

severa.  A repulsa e o desrespeito a diferentes formas de expressão sexual e amorosa 

representam uma ofensa à diversidade humana e às liberdades básicas garantidas pela 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal, luta essa que vem 

desde a Revolução Francesa em 1789, quando fora aprovada a Declaração do Homem e do 

Cidadão, que garante os direitos referentes à liberdade, propriedade, segurança e resistência à 

opressão, Declaração essa que ainda atravessaria mais de um século marcado por guerras e 

revoluções, mas que serviu de  arcabouço para a Declaração dos Direitos Humanos e o 

princípio da luta pela igualdade.  
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Antes da Declaração do Homem e do Cidadão, o primeiro registro da história sobre 

Direitos é datado de 539 a. C. quando Ciro, O Grande, depois de conquistar a Babilônia, 

anunciou que todos os escravos eram livres e que as pessoas tinham o direito de escolher suas 

religiões, não importando de que grupo faziam parte e registraram suas palavras em um 

tablete de barro, conhecido como cilindro de Ciro. A idéia se seguiu para a Índia, Grécia e 

Roma, que perceberam que as pessoas seguiam naturalmente certas leis, mesmo se não fosse 

dito, chamado de Lei Natural. Depois desse início, outros fatos históricos se seguiram: Os 

documentos que afirmam os direitos individuais, como a Carta Magna (1215), a Petição de 

Direito (1628), a Constituição dos Estados Unidos (1787), a Declaração Francesa dos Direitos 

do Homem e do Cidadão (1789), e a Declaração dos Direitos dos Estados Unidos (1791) são 

os precursores escritos para muitos dos documentos de direitos humanos atuais. 

 Nesse percurso, destacamos a França que transformou o conceito de Lei Natural para 

Direitos Naturais, sendo destituídos por Napoleão em 1800 e, em 1814, com a derrota de 

Napoleão, os Direitos Humanos voltam a serem discutidos e vários acordos surgiram, apenas 

na Europa. Eis que surge em 1915 Mahtnan Gandhi que luta pela expansão desses direitos 

além da Europa. Stephany Reis (2012) assevera que após as duas guerras mundiais e  com o 

extermínio da metade da população judaica da terra,  por Hitler,  os Direitos Humanos 

chegaram próximosda extinção. Então os países da terra juntaram-se e formaram as Nações 

Unidas em abril de 1945, onde delegados de cinquenta países reuniram–se em San Francisco. 

O objetivo da Conferência das Nações Unidas na Organização Internacional era a formação 

de corpo internacional que promovesse a paz e prevenisse futuras guerras, tendo como 

propósito básico “reafirmar a fé nos Direitos Humanos Fundamentais na dignidade e valor da 

pessoa humana” . Em 1948 a nova comissão das Nações Unidas tinha captado a atenção 

mundial e sob a supervisão de Eleonor Roosevelt acordaram que Direitos Humanos  era um 

conjunto de Direitos que se aplica a todos – A Declaração Universal de Direitos Humanos e o 

conceito Francês de Direitos Naturais se tornou Direitos Humanos. 

 

Os Estados Membros das Nações Unidas comprometeram–se a trabalhar uns com 

os outros para promover os trinta artigos de direitos humanos que, pela primeira vez 

na história, tinham sido reunidos e codificados num único documento. Em 

consequência, muitos destes direitos, de várias formas, são hoje parte das leis 

constitucionais das nações democráticas.
22

 

                                                           
22

Disponivel em: www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html . 

Acesso em: 20/01/2015. 

 

http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html
http://www.humanrights.com/pt/what-are-human-rights/brief-history/the-united-nations.html
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 Mas o seu estabelecimento não foi fácil e ainda tenta se estabelecer, e outros marcos 

históricos se seguiram sem o respeito dessas leis. O ano de 1947 marca o início da guerra fria 

e o ano de 1959 foi marcado pela guerra do Vietnã, onde quase dois milhões de vietnamitas 

foram mortos. Em seguida o apartheid marca a nossa história e um homem se destaca pela 

luta do seu fim – Mather Luther King Jr – morto em 1968. No Brasil, o período entre 1965 e 

1985 foi marcado pela ditadura militar que foi a responsável por muitas mortes e 

desaparecimentos. Em Buenos Aires não foi diferente, a ditadura marcava um período da 

história, e entre os fatos marcantes dessa época, foram apresentadas ao mundo “as mães da 

praça de maio” , incansáveis na luta para denunciar os horrores da ditadura militar, e a história 

segue com a guerra no Iraque e a luta pelo “ouro negro”, além de que 63 % dos mortos no 

Iraque são Civis. 

 Com o surgimento da Declaração Universal dos Direitos Humanos, houve a 

tendência à “positivação” dos direitos humanos, deforma a inseri-los nas Constituições . Mas 

qual o ponto de convergência entre essa positivação e os benefícios efetivos à luta pelos 

Direitos em prol a comunidade LGBT?  A professora Silvana de Souza Nascimento, em sua 

aula expositiva no Curso de Especialização em Segurança Pública e Direitos Humanos, no dia 

02/08/2014, na Universidade Federal da Paraíba,traça como  marco inicial uma sequência de 

fatos históricos e políticas públicas que surgiram ao longo do século XX,  depois do advento 

da Declaração.  Não esquecendo que logo após o final da 2ªGuerra começaram a surgir 

diversos grupos nos EUA e Europa. Nos anos 50 e 60 há uma crescente politizaçãoe abertura 

da liberdade sexual que cresce com o movimento hippie. Em 1959 há a primeira cirurgia de 

mudança de sexo ocorrida nos EUA. No dia 28 de junho de 1969 foi instituído o dia do 

orgulho gaye lésbico em decorrência da invasão de policiais em um bar gay negro em Nova 

York, palco da primeira revolta de pessoas por conta da forma como eram tratadas por 

policiais e autoridades, por serem identificados como desviantes das normas sociais. Em 1973 

a Associação Americana de Psiquiatria retira a homossexualidade da classificação como 

distúrbio ou doença. Em 1978 é criado o primeiro grupo  organizado LGBT no Brasil  - 

Grupo SOMOS – na cidade de São Paulo.  

 Na década de oitenta com o surgimento da AIDS e a  associação como “doença de 

gay”,  os movimentos se mobilizaram para mudar esse quadro.Na década de 80, eclode a 

epidemia de SIDA – Síndrome da Imunodeficiência Adquirida – ou AIDS, como comumente 

chamada na sigla em inglês. Segundo Canabarro (2013), a imprensa batiza de “Peste Gay”, 

“Câncer Gay”, momento este que segundo Parker (apud CANABARRO, 2013),um fato 
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marcante se instalou no movimento LGBT, qual seja:  parceria com o Estado,  em especial 

com as áreas governamentais da Saúde. 

 Outros grupos em prol aos direitos gays surgiram na década de 80.  Já nessa época, 

foi iniciada uma campanha para que entrasse na Constituição Federal de 1988 a proibição pela 

discriminação pela orientação afetivo-sexual, o que não ocorreu (MOTT,2005).  

 Canabarro (2013) esclarece que a igualdade tão desejada pela Constituição foi 

regulamentada e implementada em1989, pela Lei n.º 7.716, de 05 de janeiro de 1989, no Art. 

1º: “Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito 

de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.” Segundo o autor, naquela década, os 

movimentos já prentendiam a inclusão dos termos  “orientação sexual” e “identidade de 

gênero”, fato esse não conquistado. 

 Em sequência, uma série de direitos foram sendo garantidos. Bobbio(1992) denota a 

importância dos movimentos sociais para construção e consolidação dos direitos humanos de 

forma ampla e universal. Em 1993, destacamos a Conferência Mundial de Direitos Humanos, 

realizado em Viena. Mas foi na cidade do Cairo, no Egito, local que ocorreu a Conferência 

sobre População e Desenvolvimento das Nações Unidas, que reuniu 174 países e foi 

considerado um marco histórico por ter sido o primeiro encontro global  no qual todos os 

aspectos da vida humana foram abordados de forma abrangente .  

 

O resultado da Conferência foi um Plano de Ação, uma agenda  de compromissos 

comuns para melhorar a vida de todas as pessoas por meio da promoção dos direitos 

humanos e da dignidade, apoio ao planejamento familiar, saúde sexual e reprodutiva 

e direitos, promoção da igualdade de gênero, promoção da igualdade de acesso à 

educação para as meninas, eliminação da violência contra as mulheres, além de 

questões relativas à população e proteção ao meio ambiente (grifo nosso).
23

 

 

 No Basil, a segunda versão do Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH II, 

2002) contém uma seção dedicada ao assunto, com quinze ações a serem adotadas pelo 

Governo Brasileiro para o combate à discriminação por orientação sexual, e para a 

sensibilização da sociedade para a garantia do direito à liberdade e à igualdade de gays, 

lésbicas, travestis, transgêneros e bissexuais. 

 O site http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-para-todos/programas/programa-

nacional-de-direitos-humanos-pndh-3, visualizado em 20/03/2015, explanece sobre a terceira 

versão do Programa Nacional de Direitos Humanos – PNDH-3  que dá continuidade ao 

processo  que já vinha sendo estabelecido quanto a  consolidação das orientações para 

                                                           
23

Disponivel em:<http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/biblioteca/cipd>. Acesso em 15/10/2014. 

 

http://www.unfpa.org.br/novo/index.php/biblioteca/cipd
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concretizar a promoção e defesa dos Direitos Humanos no Brasil.  Além disso os avanços  que 

incorpororam  a transversalidade nas diretrizes e nos objetivos estratégicos propostos, na 

perspectiva da universalidade, indivisibilidade e interdependência dos Direitos Humanos. 

 Os professores Vitor Frederico Kümpel e Luiz Antônio de Souza asseveram que 

atualmente, porém, há uma tendência à “positivação” dos direitos humanos, de  forma a 

inseri-los nas Constituições Estatais, através da criação de novos mecanismos para garanti-los, 

além da difusão de sua regulação por meio de mecanismos internacionais, como os Tratados e 

Convenções Internacionais de Direitos Humanos. Os Direitos humanos não são absolutos e 

sim dinâmicos, pois se adequam e mudam ao longo dos tempos. 

 Atualmente na cidade de João Pessoa, vários órgãos foram criados com o intuito de 

assegurar os seus direitos,  criando um mecanismo de defesa a todos que recorrerem com 

pedido de ajuda, quais sejam: A Comissão de Diversidade Sexual e Direito Homoafetivo – 

OAB PB, Coordenação de Atendimento Especializado  no Combate a Homofobia e Racismo, 

Secretaria da Mulher e Diversidade Sexual do Estado da Paraíba , o Espaço LGBT que conta 

com advogado, psicólogo, assistente social  e outros profissionais e por fim,  a Prefeitura de 

João Pessoa lançou a Coordenadoria Municipal de promoção  à Cidadania LGBT  e Igualdade 

Racial, que foi criada pela Lei Municipal nº 12.400, de 05 de julho de 2012, com o objetivo de 

contribuir para o fomento de políticas públicas voltadas para os seguimentos especificados e 

mais recentemente, em 21/05/2015, foi criado o Conselho Estadual dos Direitos de LGBT,  

vinculado a Secretaria da Mulher e Diversidade Humana, com natureza consultiva e 

deliberativa, objetivando propor, fiscalizar políticas de promoção da cidadania de lésbicas, 

gays, bissexuais, travestis e transexuais. 

 Em meio a todas essas conquistas, no entanto, veremos como se posicionam os 

policiais civis, responsáveis diretos pelo atendimento ao público LGBT, quando pessoas que 

se sentem lesadas procuram a Delegacia responsável por crimes que envolvem práticas 

homofóbicas e que acabam por sofrer pelo próprio profissional de segurança pública a 

estigmatização por ser adepto de uma orientação sexual considerada desviante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.joaopessoa.pb.gov.br/portal/wp-content/uploads/2012/07/2012_1330.pdf
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CAPÍTULO 3 

 

3.1 Conversando com Policiais Civis 

 

Segundo Mateiro (2013), as questões que envolvem a criminalização da homofobia 

estão na ordem do dia, seja pelo aumento da participação do movimento LGBT na sociedade 

civil ou pela necessidade de enfrentar a intolerância social e a violência contra as categorias 

que compõem os grupos LGBT´s. De qualquer forma, a questão é polêmica e as frequentes 

inserções sobre o tema nos faz refletir sobre outras variáveis que o envolvem, como por 

exemplo, a participação dos agentes de Segurança Pública que executarão possíveis leis de 

combate à homofobia. Assim, diante da iminência de uma lei surge um questionamento até 

então não observado entre os militantes que clamam por essa conquista, ou seja, o corpo 

policial está preparado para colocar a lei em prática?  

O questionamento antes esboçado nos faz refletir sobre a efetividade, ao menos de 

imediato, frente aos que serão os agentes primários no que tange à execução dessas leis.  Essa 

reflexão será feita a partir de um estudo que explora o trabalho de campo como ferramenta 

metodológica e que nos leva a conhecer a partir de uma etnografia o comportamento dos 

policiais civis da Paraíba frente ao atendimento à comunidade LGBT. A idéia principal era 

buscar através de conversas informais meios para sabermos o que o policial realmente pensa 

sobre trabalhar em uma Delegacia Especializada que atende ao público LGBT e sua opinião 

sobre o tema. Extrair a “verdade” desses policiais não foi fácil,no decorrer do trabalho, com 

as dificuldades, os meios para  alcançarmos o objetivo foram se aprimorando. O fato de não 

utilizar a entrevista para conseguir a informação contribuía para termos um cenário mais 

favorável, mas a dificuldade estava na abordagem e vários questionamentos foram surgindo 

ao longo desse trabalho: como encontrar esse meio favorável para as perguntas? Como deixá-

los à vontade para responder diante de alguém que trabalha na Delegacia em prol da 

comunidade LGBT? Como envolvê-los nesse tema? Quanto tempo exigiria de mim para que 

eu passasse confiança àquela pessoa? A minha presença como funcionário da Delegacia que 

convive com público LGBT os inibiriam a responder, a expressar abertamente sobre o tema? 

Essas e outras questões foram sendo respondidas na medida que surgiam como desafios para 

esse intento.  

De início, ao conseguir iniciar uma conversa e proferir a pergunta sobre trabalhar 

numa Delegacia onde se combate a homofobia, o que se ouve de imediato é  a frase: “não 

tenho nada contra gay e respeito os homossexuais” ou “eu sou um profissional que trabalha 
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em qualquer Delegacia, principalmente numa Delegacia como a sua que é calma”. Esses 

depoimentos me deixaram preocupados, pois o efeito que estava surtindo estava sendo o 

mesmo se eu tivesse em mãos um questionário com perguntas diretas. 

Aos poucos, a forma de abordagem fora se adequando e se aperfeiçoando de uma 

forma que eu não influenciasse na resposta, como por exemplo: citar casos de profissionais 

que não aceitavam trabalhar na Delegacia, mas que aquela atitude era compreensível. Ao 

mesmo tempo eu tinha que ser mais expansivo, falar mais alto, em tom amigável e com 

entonação de brincadeira, portanto ao invés de perguntar “o que você acha de trabalhar na 

Delegacia?” “Como você se sente em atender um LGBT na tua Delegacia?”,“Já teve algum 

desconforto ou algum problema no atendimento?”. De certo modo transformava aquela 

conversa que deveria ser informal num clima de entrevista, era a mensagem que estava sendo 

passada.  

A mudança dessa técnica de abordagem veio com a mudança de entonação e passei a 

formular as perguntas acompanhadas de gírias e em tom quase de brincadeira, mas que 

começou a surtir efeito “e aí beleza? Vim recrutar voluntários para Delegacia Especializada 

Contra Homofobia, estou precisando e vi que você é o cara”, “e aqui os gays procuram a 

Delegacia? Vocês atendem, indicam a nossa? Diz aí algum episódio pra eu saber se você  está 

apto a ir trabalhar com a gente”. Sempre acompanhado de um sorriso ao final e se não 

respondessem eu insistia “Vamos rapaz, coloca pra fora as histórias”. A depender do contexto 

as frases iam sendo adaptadas. 

Na prática, minha primeira tentativa foi no carnaval fora de época no dia 26/02/2014, 

no bloco“Virgens de Tambaú”, um local propício para o  tema, uma vez que muitos dos que 

ali se divertiam eram gays e travestis. E ao fazer parte da equipe de policiais escalada para 

trabalhar na Delegacia Móvel, no intervalo entre um trio elétrico e outro, ao conversar com 

uma Agente feminina de aproximadamente  40 anos,  questionei, ainda de forma insegura e 

sem persuasão, sua  opinião sobre como ela  se comportaria ao atender aquele público na 

Delegacia em que trabalhava e ela deu a seguinte resposta: “A dificuldade de atender essas 

pessoas é só no começo,  daqui há dez anos não teremos mais problemas com isso”. De 

imediato, questionei “mas teremos que esperar ainda dez anos?” , ela sorriu com ar sem graça, 

ergueu os ombros, me olhou com um ar de quem não tinha uma resposta plausível  e 

complementou:  “mas se a gente tiver um problema desse dentro de casa dá pra sentir o que é 

isso”. Nesse momento aceitei a última afirmação como resposta e disse em tom meio irônico 

“ah! então tem que ter esse problema dentro de casa”. Como primeira experiência, confesso 

que não me senti satisfeito, mesmo tendo sido respondido em tom preconceituoso, intrínseco 
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em sua frase. A sensação era que eu deveria ter explorado mais aquela policial, já que ela 

demonstrava resistência ao tema. Em seguida, questionei outras agentes que ali estavam, e 

elas me deram como resposta que não haveria problemas em atender gays e concluíam com a 

retórica que elas eram profissionais para trabalhar em qualquer Delegacia. A partir daí, 

percebi que não iria ser tão fácil dar prosseguimento à pesquisa e que outra técnica teria que 

ser desenvolvida. 

No dia 02/08/2014,eu estava de plantão numa determinada Delegacia , um agente  

com mais de vinte anos de polícia, idade aproximada de 48 anos, ao ser questionado sobre a 

possibilidade de ir trabalhar na Delegacia contra Homofobia veio com a resposta de praxe: 

“Eu trabalho em qualquer delegacia, não tenho isso não”. Mas ao saber que ele era 

evangélico, perguntei sobre a religião dele, ele respondeu e complementou a resposta: “eu sei 

que o homem foi feito para a mulher e isso não é normal”. Partindo dessa resposta, voltei com 

a pergunta “mas mesmo assim você trabalharia numa Delegacia dessa?”. A minha pergunta 

com o “dessa” no final, foi de propósito, pois foi a forma encontrada de deixá-lo mais à 

vontade em expressar o que ele sentia, pois diante do meu objetivo em querer extrair seu 

relato, em nenhum momento poderia transparecer indignação com a resposta. Foi então que o 

Agente respondeu-me: “Ele não dando em cima de mim, tá tudo bem.” Ainda insistindo sobre 

a possibilidade dele “dá em cima dele” ele respondeu “ah meu amigo num queira nem saber”.  

No dia 10/08/2014 , dois Agentes,  um deles  aparentando entre 25 e 30 anos de idade  

e o outro entre 45 e 48 anos estavam depondo na Delegacia como testemunhas e  no meio das 

declarações, em clima de descontração, disse-lhes que estávamos precisando de Agentes para 

trabalhar na Delegacia, mais uma vez a resposta “aqui é bom demais, tranquilo, não teria 

problema  em trabalhar aqui não” disse um dos Agentes que ao proferir olhou para o outro 

Agente e, com ar de brincadeira e deboche disse “ Não é amor, iríamos resolver nosso caso 

aqui” e fez gestos com a mão (desmunhecando) e os dois começaram a sorrir com a situação.  

No dia 08/09/2014, eu estava de plantão na Delegacia Distrital, quando um Agente de 

meia idade se aproximou e ao questioná-lo sobre a possibilidade de ir trabalhar na Delegacia 

em que trabalho, ele baixou sua cabeça e balançou, olhando pra baixo,  movimentando no 

sentido negativo. Eu insisti na pergunta tentando obter uma resposta além da expressão dos 

gestos, mas ele não conseguia me encarar e mais uma vez balançou a cabeça negativamente, 

esguiava o olho, entortava a boca e não falava mais nada. Eu sorri com a situação e mais uma 

vez insisti na pergunta, em tom mais leve “vai rapaz, fala ai, por que não?” O Agente ainda 

olhando pra baixo disse “não, tenho idade pra isso mais não, deixa eu aqui mesmo, não vou 

pra uma delegacia dessa não”. A impressão que tive era como se o fato de trabalhar na 
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Delegacia fosse de alguma forma comprometer sua masculinidade, principalmente se 

isolarmos a sentença “não tenho idade mais pra isso”, viria o questionamento, isso o que? 

Afinal a proposta era de trabalho. Mas o ar de repugnância e a resposta em tom de ira era uma 

indicação que eu deveria terminar os questionamentos, uma vez que não precisaria obter 

outras reações para chegarmos a conclusão do verdadeiro motivo de não aceitar trabalhar 

numa Delegacia Especializada em atendimento ao público LGBT. 

No dia 03/09/2014, questionei a um escrivão de polícia civil sobre a possibilidade de 

trabalhar na Delegacia em que trabalho, ele respondeu de forma desdenhosa: “eu trabalho 

com esse tipo de gente sem problema”. Nesse dia não deu para continuar a conversa, pois 

fomos interrompidos por pessoas necessitando de ajuda. O mais difícil desse tipo de pesquisa 

é justamente encontrar o meio termo entre a pergunta e a não intervenção na resposta. Foi a 

partir desse ponto de observação que a formulação da pergunta de forma direta, chega ao 

receptor como forma de entrevista, o que o faz reticente em responder, pois mesmo estando 

ali como um companheiro que trabalha numa mesma instituição, a pessoa que está sendo 

questionada pode se sentir compelida a responder de uma forma que eu não me sinta ofendido 

com sua resposta. A partir desse ponto houve a modificação da abordagem e passei a visitar às 

Delegacias e, a única forma de fazer isso foi pensar numa justificativa de estar presente em 

outra Delegacia fora do meu horário de trabalho, pois não dava para simplesmente chegar e 

iniciar um assunto sobre o tema sem justificativa. Foi nesse ponto que decidi em chegar na 

Delegacia com a desculpa que eu faria uma ocorrência para um colega que estava precisando 

naquele momento e aquela era a delegacia mais próxima. De fato, a necessidade do Boletim 

existia, eu apenas o fiz em várias delegacias e, nesse meio tempo eu conversava sobre os 

trabalhos daquela Delegacia, incitava o assunto e finalmente obtinha respostas 

surpreendentes, pois o clima de descontração contribuía. 

Foi então que no dia 20/10/2014 ,  ao chegar numa Determinada Delegacia Distrital e,  

ao entrar com a desculpa da necessidade de fazer um referido boletim de ocorrência, momento 

em que foi cedido um computador, deu-se início uma conversa  sobre os trabalhos daquela 

Delegacia e questionei como era o atendimento a gays. Como havia dois escrivães, direcionei 

o questionamento a uma Agente feminina, com aproximadamente 35 anos e outro Agente, um 

rapaz que aparentava vinte e poucos anos.  No início disseram que encaminhavam à Delegacia 

Especializada, mas que muitos queriam apenas uma certidão. Ao perceber que a conversa 

pararia naquele ponto, fez-se a necessidade de eu improvisar e alongar mais o assunto, de 

modo que foi questionado da seguinte forma: “mas tudo bem quanto ao atendimento aqui?” A 

escrivã logo respondeu: “eu atendo logo porque tenho medo delas” Então indaguei: 
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“medo?”,pois essa resposta não era esperada, e ela respondeu: “as travestis são muito grossas, 

se a gente titubia que está olhando pra elas diferente, logo olham  e gritam: está olhando o que 

meu amor?” e complementou: “Ai nessa hora eu viro e grito também,  olha aqui meu 

amor.....” disse isso fazendo gestos com as mãos e com ar de deboche.  Em seguida, ao ser 

indagada com a seguinte frase: “Então é só atendê-la como qualquer outra pessoa não é 

mesmo?” Ela respondeu: “Mas é difícil olhar pra ela e imaginar que é como qualquer outra 

pessoa”. Em seguida, a escrivã deu continuidade contando um fato que ocorreu com um 

Delegado  que disse a seguinte frase: “eu não gosto de negro nem de veado, o negro a gente 

ainda admite porque não tem culpa de nascer preto, mas veado pode deixar de dá o cú”.  

Segundo a escrivã, este Delegado é antigo na polícia, tem mais de 50 anos de idade,  o que 

segundo ela, não justifica, já que o pai dela tem mais de 80 anos e  não tem preconceito. O 

Escrivão não teceu nenhum comentário, nem contra nem a favor, apenas observava a colega 

falando. 

Em 23/10/2014, me dirigi à outra Delegacia utilizando o mesmo procedimento que era 

a necessidade de fazer um  boleteim de ocorrência para um amigo. De início, com a mesma 

dificuldade de entrar no assunto, indaguei ao escrivão como era a frequência da comunidade 

LGBT na delegacia, ele logo me respondeu que pouca, e desconversou. Em seguida perguntei 

se ele não gostaria de ir trabalhar na Delegacia, ele disse que não, pois gostava do horário 

daquela delegacia. Dez minutos depois, todos os servidores da Delegacia se reuniram na sala, 

e eu voltei ao assunto com a frase, de forma descontraída “então quer dizer que aqui ninguém 

que ir trabalhar comigo na Delegacia!”, momento em que a Delegada, que também estava na 

sala disse “eu não gosto, pois os acho grosseiros”,e complementou: “eu já dei plantão na 

delegacia do menor infrator, mas entre a menor e a homofóbico, escolho a primeira, na 

segunda não quero não”. Um agente que estava do lado de fora da sala, com faixa etária de 55 

anos de idade, e com mais tempo de serviço no quadro de servidores, entrou logo dizendo “eu 

sou homofóbico, não aguento frescura de veado que diz que fulano falou isso de mim, fulano 

bateu em mim, dia desses eu estava na Delegacia, chegaram dois com uma confusão, coloquei 

um pra fora, deixei um na sala e dei uns gritos, no mesmo instante ele desistiu de fazer a 

ocorrência”;  e complementou: “não dá, numa Delegacia dessa eu não trabalho, porque na 

primeira confusão dessa... e tem uns grupos de apoio que gosta de se achar o máximo, porque 

o tal do veado gosta que todos achem que ele é veado e que ele seja o dono da razão, você não 

tem razão não, ele acha que o certo é ele e que você é que está errado, você está com sua 

mulher você tá errado, você tem que pegar o homem, aí não trabalho nessa Delegacia não”. O 

escrivão, muito sensato, disse que trabalharia em qualquer delegacia, a única exigência era o 
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horário, pois ele gosta da escala de 24 horas por 72 horas de descanso.  Mas o Agente não 

parou e relatou uma história que ocorreu com ele no restaurante quando dois gays entraram e 

ao serem indagados sobre o que queriam comer, começaram a falar alto chamando o outro 

“mulher” e a fazer gestos, a Delegada que estava presente interrompeu dizendo: “mas eles 

fazem questão de falar alto mesmo”. O Agente dando continuidade ao seu relato disse ter se 

irritado com aquela situação e que sua esposa o acalmou dizendo “tenha calma” e ele 

respondeu: “vou ter porque não é comigo, pois se fosse comigo pegava aquele cardápio e 

metia-lhe no focinho”. Segundo o Agente, tudo aquilo era uma forma de chamar atenção, o 

que ele achou reprovável aquela atitude. 

No dia 24/10/2014, realizei outra visita. Usando o mesmo artifício, comecei o jogo de 

desconcentração e por sorte, várias pessoas que trabalham na Delegacia estavam reunidas. 

Indaguei a um Agente sobre a possibilidade dele ir trabalhar comigo, ele logo respondeu “vou 

nada rapaz”. Outro Agente chegou e começou a sorrir e em tom de ironia disse “vai lá, dá pra 

tu, vai lá”. Enquanto isso um outro Agente ia chegando e foi dito em tom provocativo: “E aí, 

o escrivão aqui está recrutando para ir trabalhar na Delegacia dele” , ao que respondeu um dos 

Agentes: “vou nada, gosto lá de veado, chegou um aqui um dia desses, a vontade que tinha 

era rodar a mão na cara dele, dei logo uns gritos e ele foi pra casa, dá não velho, dá não, 

fiquem bem distante daqui”. Diante de tal afirmação, desconversei em tom de brincadeira e 

disse que ele tinha sido reprovado na seleção para trabalhar na Delegacia. Freud (1996) em 

sua obra escrita em 1929 já explicava que a civilização e a sexualidade coexistem de modo 

sempre conflituoso e já pregava que essa mesma civilização só aceita o relacionamento entre 

um homem e uma mulher, único e indissolúvel, além de não aceitar o sexo como fonte de 

prazer. Até hoje não vemos muita diferença, a sociedade ainda enxerga a heterossexualidade 

como forma de relacionamento a ser seguido.  

 Nessa mesma Delegacia, no dia 24/10/2014, após a abordagem aos Agentes, todos se 

reuniram na cozinha para tomar um café e eu, já sentindo que aquele era o cenário ideal para 

lançar a pergunta novamente e instigar o assunto disse “é o seguinte:  Fulano foi reprovado, 

não dá pra ir trabalhar comigo, mas alguém tem que aparecer”,  e o fulano logo respondeu: 

“eu conheço um, aquele que tem um jeitinho e que trabalha como cabeleireiro” e de repente 

todos concordaram. Nesse momento, havia naquele ambiente, além dos três já citados, uma 

quarta pessoa que só fazia sorrir e concordar com os demais e uma escrivã que posteriormente 

eu iria conversar a sós, já que o perfil dela era mais sereno edelicado, não se enquadrando em 

meio aos Agentes masculinos. Depois da indicação do Agente efeminado para o cargo de 

policial da Delegacia, eu indaguei em tom de ironia: “quer dizer que o perfil da Delegacia é 
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ser gay não é mesmo, e eu tenho que escutar isso numa boa?” , todos se olharam, viram o erro 

que tinham cometido, sorriram e disseram “não, meu irmão, não é isso não”.  A turma se 

dispersou e antes de sair do local um dos Agentes olhou pra mim e disse: “ei, aquele lance 

sobre veado é brincadeira, eu não tenho contra não”.  

Antes de sair desta unidade policial, passei antes na sala da Escrivã, a representante 

feminina da Delegacia, de aproximadamente 25 anos de idade e recém-chegada na Polícia. O 

direcionamento dado à conversa foi mais sério, relatei alguns casos inusitados que ocorriam 

no meu local de trabalho, a princípio ela se mostrou uma pessoa muito esclarecida e 

interessada no meu trabalho, mas percebi que aquela aquiescência não correspondia com a 

figura que estava na minha frente e sua serenidade aparente começou a se mostrar diante da 

realidade que comecei a relatá-la. A princípio, ela logo agiu com espanto e a cada história 

ocorrida na Delegacia ela abria mais os olhos e dizia “eu não acredito que existe isso”, ou “e 

tempessoas assim é” . Finalmente, ao relatar a história de um casal, um homem e um travesti e 

a relação de cumplicidade que eles tinham, ela olhou para baixo, fez uma cara de repugnância 

e disse “que nojo!”, o que me lembra as apreciações de Douglas (1991) sobre o significado da 

paridade puro-impuro. A partir desse momento, ao sentir que ela já se mostrava impaciente e 

incomodada com aquela situação, me despedi e me retirei do seu ambiente de trabalho. A 

expressão da Escrivã, ao ouvir relatos de como vivia um casal formado por um travesti de 

identidade de gênero feminino e um homem com identidade de gênero masculino logo 

expressou um comportamento de repressão. A exclamação “que nojo!” torna essa relação 

impura, na definição pessoal dela, pois, “cada cultura impõe sua própria noção de sujeira e de 

contaminação” (DOUGLAS, 1991) e essa constatação de que algo está fora do lugar ameaça a 

ordem.  

Ainda nesse mesmo dia (25/10/2014), me dirigi a outra unidade policial, mas como já 

era horário do almoço, não obtive êxito de reunir mais gente em torno do assunto. O único 

agente que estava naquele horário disse que já tinha sido chamado para trabalhar lá e só não 

foi por não conseguir liberação, mas que aceitaria numa boa. Nesse momento, outro Agente 

chega e disse que pra tudo tem que ter perfil, não adiantaria colocar qualquer pessoa para 

trabalhar numa Delegacia Especializada a atender gays se a pessoa não se dispuser pra isso e 

comparou com quem trabalha em operações de risco, que era a mesma coisa, pois só corre 

atrás de bandido e em situações de perigo se tiver aptidão para aquilo. Como o assunto era 

perfil eu perguntei “e você tem perfil?” e o Agente me respondeu: “não eu não, mas só por 

isso eu não iria, não por preconceito”. 
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Essa mesma linha de perfil foi dita por uma Policial feminina que encontrei em um 

restaurante e que ao sentar à mesa em que ela estava, eu relatei pra ela sobre a pesquisa,como 

estava em clima de descontração e já tínhamos uma  relação de amizade, não iria precisar usar 

de subterfúgios para conseguir extrair sua opinião. Pedi para que ela me ajudasse a interagir 

com a equipe dela uma vez que eram policiais mais operacionais. Logo ela disse que isso não 

iria dar certo, mas deixou bem claro sua posição: “ Eu não dava pra está num lugar desse não,  

essa paciência que você tem para os problemas bestas que aparece, trabalhei na Delegacia da 

Mulher, passei apenas dois dias, a vontade que tinha era logo meter mão no marido ou na 

mulher que  permitia apanhar” . 

Na noite do dia 26/10/2014, de plantão numa Delegacia, eu resolvi extrair a opinião de 

um Policial Militar, e disse-lhe que trabalhava na Delegacia contra Homofobia, ele de pronto 

indagou “e existe isso é?, uma Delegacia onde já se entra fazendo biquinho”. Eu respondi 

“não é bem assim não mas...” naquele momento não convinha defender mas tentei explicar o 

trabalho que exercíamos. Ele retrucou dizendo que era falta do que fazer com dinheiro público 

eindagou: “E qual o pré requisito pra trabalhar nessa Delegacia hein, tem que ter o que?”. 

Pelo tom irônico e pelo riso no final da frase, dava pra notar onde ele queria chegar colocando 

minha sexualidade em jogo apenas pelo local onde trabalho e questionei em tom mais sério 

“você esta querendo dizer que quem trabalha lá tem que ser gay é”.  Nesse momento, ele abriu 

bem os olhos como se tivesse percebido naquele momento o que tinha acabado de fazer e se 

desculpou dizendo que não era isso que ele pretendia com aquela pergunta.  

Antes de iniciar essa pesquisa com os profissionais de Segurança Pública que 

trabalham na Polícia Civil de João Pessoa,vários relatos de vitimas LGBT sobre a forma 

como foram atendidas nas Delegacias me foram confidenciados. Ao longo desses cinco anos 

várias foram as reclamações e, se enumeradas, se dá primeiro com a demora no atendimento,  

os olhares “atravessados”,  a forma grosseira de falar e por fim a não solução do problema.  

Pensando nisso me dirigi ao Espaço LGBT para conversar com um Travesti que já 

tinha me falado sobre sua experiência de mal atendimento na Delegacia e ao chegar me 

deparei com um grupo de várias outras que lá estavam e que se propuseram a ajudar-me, 

relatando a experiência de cada uma. Como a conversa se deu de forma informal, darei nomes 

fictícios a cada uma das histórias. Primeiro conversei com Cassandra, que era a pessoa que 

tinha nos procurado na Delegacia no ano de 2013 e pedi para contar-me os fatos como tudo 

tinha acontecido com ela e seu namorado, quando foram abordadas por policiais no bairro em 

que morava. Ela disse-nos que os Policiais Militaresquestionaram a autenticidade do registro 

de nascimento do namorado dela e os levaram a Delegacia para averiguação. Cassandra, por 
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ter um nível de informação e discernimento para questionar o ocorrido, se negou a ir na parte 

de trás do automóvel e exigiu ir sentada, já que não pesava nenhuma acusação sobre ela, o que 

foi feito. Ao chegar na Delegacia Cassandra conversou com o Delegado e informou-lhe que 

isso seria uma forma simples de resolver, precisava apenas passar um rádio ao CIOP e dar-

lhes informações sobre o seu namorado que eles obteriam o que desejavam. O Delegado pediu 

identificação dela também e ao mostrar-lhe e comprovar que era funcionária do estado, ele 

também questionou se não era falso. No primeiro momento, o Delegado pediu para que 

colocassem a travesti junto com outros presos e disse-lhes que iria resolver a situação no outro 

dia, Cassandra disse que não aceitava aquela situação, pois não teria feito nada demais e 

exigiu que aquela situação fosse logo resolvida, e chamou uma advogada do centro de apoio 

LGBT, o que foi feito e horas mais tarde tudo foi resolvido. Mas ao sair da Delegacia, o 

Delegado se dirigiu a Cassandra e disse-lhe: “pronto vá pra casa com seu namorado fazer 

amor a noite toda” e riu em tom de ironia e a travesti respondeu “isso não são modos de tratar 

ninguém”.  

O caso foi para a corregedoria, a travesti se viu diante do mesmo Delegado e na 

oportunidade Cassandra se defendeu citando como exemplo uma servidora do setor dizendo-

lhe “a senhora gostaria de ser tratada assim?” e  a mulher logo respondeu que não e o 

advogado do Delegado retrucou: “ não tem nada a ver, ela não está acostumada a isso” ou 

seja, a travesti poderia ouvir esse tipo de coisa por ser alguém que já convive com isso 

diariamente.  

Em outros relatos, a travesti por nome de Gisele disse que já chegou a ir numa 

Delegacia em que o Agente que a atendeu disse-lhe que só faria a certidão de ocorrência se 

ela voltasse com o cabelo cortado como homem. A travesti Jéssica esperou mais de uma hora 

por um Boletim de Ocorrência e quando chegou a sua vez o Agente perguntou se ela estava 

ali por ter sido intimada, com a negativa da resposta, ela ainda esperou por mais meia hora pra 

ser atendida.  

Outros assuntos foram debatidos no âmbito de atendimento e respeito à comunidade 

LGBTT envolvendo outros órgãos. A travesti Jessica contou que foi visitar travestis que 

foram presas e estão numa cela especial no presido Flósculo da Nóbrega, no bairro do Roger. 

Falou que ao sair o Agente Penitenciário perguntou “veio aqui só pra ver esses veados?”.  

Aproveitei a mudança de assunto e perguntei como era o tratamento das detentas e 

obtive relatos impressionantes de como é a vida de uma travesti presa. Gisele disse que as 

travestis eram um barril de pólvora e que qualquer rebelião que houvesse naquele ambiente 

elas seriam as primeiras a servirem como reféns. Além disso, as travestis eram vistas como 
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privilegiadas, pois enquanto os homens estavam numa cela com cem homens e capacidade 

para vinte, as travestis eram apenas doze, com espaço para cela de capacidade para vinte. Em 

decorrência disso o banho de sol tinha que ser em horários diferenciados. Perguntei como era 

a vida das travestis antes da cela especial uma vez que todos conviviam juntos, elas disseram 

que eles serviriam como “bucha de canhão” e ao indagar o que significava, disseram que os 

presos escondiam objetos dentro do ânus das travestis para não serem pegos e que esses 

objetos eram envolvidos num preservativo. E que por esse motivo que todo preservativo que 

entra no presídio tinha que ser devolvido mesmo usado. Outra curiosidade é que os cabelos 

das travestis eram cortados e que tinha sentido em se fazer isso, pois poderia ser usado para 

asfixiá-la com o próprio cabelo. Gisele informou também que algumas travestis namoravam 

antes de serem direcionadas para esta cela e que não foi permitida a entrada desses detentos, 

pois uma vez convivendo com elas, ele não mais poderia voltar a conviver com outros presos. 

Esses últimos relatos em que foram citados Policiais Militares e Agentes 

Penitenciários nos mostram que o problema vai além do âmbito da Polícia Civil, abrangendo 

outros órgãos da Segurança Pública contaminados pelo preconceito proliferado pela 

sociedade. Mott (2005, p. 101) afirma que“a impunidade e a homofobia dentro da polícia e da 

própria justiça estimulam a ação violenta dos machistas homofóbicos”.  Homofobia essa que 

envergonha e usa a própria instituição através do próprio discurso oficial, legitimando-a.  

Mas outra problemática divergente do objeto da pesquisa surgiu: o dia a dia dos 

travestis na unidade penitenciária que mesmo com a criação de uma cela diferenciada, sofrem 

com o preconceito e as leis internas impostas numa unidade prisional. Nesse recorte, foi visto 

que o que está em jogo não é apenas o papel do servidor público e sim a responsabilidade 

estatal no sentido de propiciar a esse público medidas que se estendam além de um local em 

que separam as pessoas identificados pela sua sexualidade ou identidade de gênero diferentes 

da maioria, medidas essas que ressocializem ao invés apenas de segregar. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A criação de uma lei que combata a homofobia, por si só, não é suficiente se não 

houver um plano de ação de conscientização junto à população, mas o simples fato de impor 

um comportamento já seria um início para esse combate, assim como é nos casos da injúria 

racial e no racismo, em que não se deixou de ter preconceito contra os negros, mas a sua 

popularização já cria um freio àqueles que tencionam praticar atos de discriminação contra 

essa parcela da população, assim como está sendo com a Lei Maria da Penha, que inibe a 

prática de violência e torna as vítimas menos vulneráveis e mais empenhadas de fazer valer os 

seus direitos. 

Mesmo não tendo essa lei, o uso das ferramentas já existentes no CódigoPenal 

Brasileiro e a criação de uma Delegacia específica para esses casos,  no intuito de facilitar o 

acesso da comunidade LGBT à reparação dos seus direitos,  ameniza um pouco, mas não é o 

suficiente. Sem falar que não podemos deixar de ressaltar que há um duplo estigma, 

enfrentado por muitos LGBT’s quando se dirigem a essas unidades, quais sejam: entrar numa 

Delegacia, que já é um fator, que para muitos o encara com resistência e até mesmo medo e 

outro é entrar numa Delegacia especializada as pessoas pela sua condição sexual ( em sua 

maioria)  corroborando assim com essa resistência,  e o que poderia ser um privilégio de ter 

um serviço voltado para proporcionar um bom atendimento, com mais afinco no processo de 

solucionar o problema, torna-se a partir daí, um ambiente diferenciado com intuito de encobrir 

a discriminação latente em outras unidades policiais. E em uma análise mais profunda, é fazer 

com que o indivíduo não se sinta tendo um tratamento igual,encarando esse até então 

privilégio em mais um referencial de preconceito. 

Tudo isso faz com que a responsabilidade de um corpo policial preparado para atender 

esse público se torne ainda maior, fator esse não presenciado na pesquisa de campo descrita 

pela etnografia e os casos descritos nesse estudo. Portanto, somos levados  à reflexão que essa 

luta é formada por várias formas de combate, não podendo ser isolada, pois uma lei sem um 

preparo dos agentes aplicadores desta, o torna inócua, pois como foi visto, o comportamento 

dos policiais reflete essa falta de preparo, de consicentização,  principalmente no exercício de 

uma profissão em que o atendimento ao público é diário e de forma direta.   

A reação de quem escuta tais relatos é de indignação e desconforto. E o fato de  

integrar uma instituição em que paira nos bastidores, tamanho preconceito e demonstração 

explícita deste,  entristece e envergonha. 
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Este trabalho vai em busca desses objetivos, pois por se tratar de um tema que se 

encontra sempre em mutação ou evolução, o seu resultado ainda não está completo, mas 

introduzirá o leitor a um caminho de conhecimento a respeito da matéria, que o instigará a dar 

continuidade ao prosseguimento da mesma, por não ser um assunto de cunho exaustivo, as 

lutas e as nuances sobre o que gira em torno da homofobia e consequentemente sua 

criminalização estão apenas começando. 
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