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Introdução 

 

 Durante os anos de 1978 a 1981, circulou durante a imprensa alternativa o jornal 

Lampião da Esquina, considerado o primeiro jornal destinado ao público homossexual. O 

jornal durante os três anos de circulação discutiu temas de interesses, e direcionados aos 

homossexuais. A proposta desse trabalho é pensar como que a imprensa alternativa através do 

jornal Lampião da Esquina, dava voz a grupo silenciado e excluído historicamente, os 

homossexuais. O acervo de jornais encontra-se digitalizado por meio do grupo dignidade, 

totalizando 38 edições do jornal que disponíveis de forma online.  

 Para esse artigo, a ideia é trabalhar com as edições que abordam a violência contra 

homossexuais, percebendo o periódico enquanto um lugar de fala desses sujeitos. Desse modo 

neste trabalho, será tomado como fonte, algumas das edições de 1978/1980 do jornal, cujo 

recorte temporal justifica-se pelo fato de neste período estão localizadas alguns desses casos 

de violência noticiados no veículo, crimes estes que se caracterizam pela truculência e 

crueldade.   

 Dessa maneira, buscamos compreender essas denúncias de violência dentro do 

Lampião da Esquina, como um espaço de lutas e resistências. Uma vez que esses 

homossexuais eram assassinados baseados em cultura machista, e principalmente tem como 

base uma sociedade heteronormativa, onde a heterossexualidade é colocada como regra única 

e absoluta, e os homossexuais que fogem desses padrões estabelecidos, acabam que ficando 

expostos á violência, atos esses que se manifestam por meio de gestos truculentos, ou até 

mesmo pela própria violência verbal, algo muito comum, como uma das diversas maneiras de 

hostilizar os homossexuais.  

 

1.1 Imprensa alternativa e Homossexual 
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A imprensa brasileira, em relação a outros países, podemos considera-la como nova, já 

que surge bem depois em relação à em outras localidades. Na Europa, por exemplo, o 

processo da tipografia1 já existia. Contudo nas Américas a imprensa periódica começa a surgir 

somente a partir do século XVIII, e a partir de 1808 é que a imprensa no Brasil começar a 

surgir de fato, um dos motivos é à chegada da corte portuguesa:  

A imprensa periódica propriamente nasce no século XVII, no chamado velho 
mundo e somente no século seguinte surge nas Américas inglesas e 
espanholas. Eram, ainda assim, iniciativas com defasagens em relação à 
Europa, sob vigilância e repressão das autoridades e aparecendo de forma 
esparsa. Nesse sentido, a experiência brasileira não foi destoante na 
América, embora só tenha surgido de forma sistemática a partir de 1808, 
com a chegada da corte portuguesa, e a instalação da tipografia Régia. 
(LUCCA, Tânia Regina de; MARTINS, Ana Luiza, 2015, p. 23). 
 
 

Dessa maneira, a imprensa no Brasil é um processo que acaba demorando a ser 

implantado, o inicio da mídia brasileira acontece por meio do jornal o Correio brasiliense. 

Mas importante ressaltar que o mesmo ainda não foi o primeiro a ser impresso em nosso país, 

segundo Lucca e Martins (2015) circulavam no Brasil algumas publicações que vinham da 

Europa, cujo foco dessas publicações estava mais voltado para a questão literária ou então 

cultural, e não o foco mais político como era o caso do Correio brasiliense. 

A partir do ano de 1969 com o AI-52 a imprensa brasileira tem outro marco importante 

que são os jornais alternativos, veículos que mesmo em um período de censura reivindicavam 

por uma liberdade de expressão, estabelecendo críticas ao regime por meio de charges, e 

pedindo o estabelecimento da democracia. Os veículos surgidos durante a imprensa 

alternativa recebem o nome de “nanicos” por apresentar um formato tablóide, e buscavam 

fazer resistência a um tipo de política dominante. Alguns alternativos conseguiram grande 

destaque na imprensa, a exemplo do Pasquim:  

 

Um exemplo foi O pasquim, do Rio de janeiro, cuja equipe de editores ficou 
presa por dois meses assim que foi instituído o AI-5. O pasquim instituiu o 
culto da cultura underground norte- americana. De tamanho tablóide, foi um 
dos nanicos que virou símbolo de resistência desse período, alcançou 
tiragem nacional inicialmente com 20 mil exemplares, chegando a atingir até 
200 mil. Lançado em 1969, no auge da ditadura, rapidamente estoura nas 
bancas com muita criatividade e humor, sendo utilizado como instrumento 
de reflexão crítica. (AMORIM, et al, 2011, p. 4).   

                                                           
1 Processo de impressão, no qual se usa formas de relevo.  
2 Ato institucional número 5.  
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O veículo conseguiu mesmo no auge da ditadura fazer essa resistência ao regime por 

meio do humor, da ironia e marca uma geração dos alternativos. O jornal Pasquim tinha como 

proposta se apresentar para seus leitores com ilustrações, e sempre apresentando em suas 

narrativas esse enfrentamento e essa resistência à ditadura militar, e obviamente, que o humor 

era uma das maneiras de driblar a própria censura que havia sobre a imprensa na referida 

época. Foi por meio desse tom irônico usado em suas narrativas, que o pasquim consegue se 

destacar como um dos veículos alternativos de sucesso.  

Utilizando de bom humor, sátiras o Pasquim foi um dos jornais alternativos de maior 

sucesso na imprensa alternativa, chegando à marca de 200 mil exemplares durante o período 

da ditadura militar:  

Uma das características dessa imprensa, em especial do Pasquim, era o seu 
caráter marcadamente não empresarial, que tem como corolário a 
insolvência financeira e a ausência da tradicional hierárquica das redações 
dos grandes veículos – dos quais muitos dos fundadores de jornais e 
revistas são originários. Além disso, os jornais alternativos tinham, até 
certo ponto, um pequeno alcance, pois estavam impossibilitados 
financeiramente de editar um número grande de exemplares, prejudicados 
por não possuírem uma estrutura própria de distribuição ou, simplesmente, 
por não serem aceitos por jornaleiros temerosos de ataques às suas bancas 
de jornal. Mesmo enfrentando todas estas dificuldades, o Pasquim tornou- 
se o jornal alternativo mais vendido, chegando a mais de 200 mil 
exemplares. (QUEIROZ, 2006, p. 232).  

Segundo a autora, o alternativo tornou-se um sucesso justamente por alguns 

diferenciais que apresentava sejam por conta, de não ter um caráter empresarial, como 

menciona a mesma, ou por utilizar do discurso humorístico. Segundo Queiroz (2004) o 

jornal Pasquim pode ser considerado como um marco, pois introduziu um jeito único, e 

conseguiu estabelecer influências na própria sociedade da época, que incorporaram de certo 

modo uma fala Pasquiniana. Desse modo se faz necessário também compreender a própria 

geração do alternativo, pois os jornalistas que compunham o editorial do veículo marcaram 

também o jornalismo com essa geração Pasquim. 

Além do Pasquim outros jornais alternativos também se destacaram e obtiveram 

grande êxito, como por exemplo, o jornal Última Hora criado por Samuel Wainer segundo 

Lucca e Martins (2015) o veículo também foi um dos que se destacou na imprensa, tendo 

sido criado no governo de Vargas como maneira de contrapor a aqueles que queriam a saída 

do presidente. 
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O Última Hora é considerado também como outro grande marco na história da 

imprensa alternativa. Um fato peculiar sobre esse veículo, como dito anteriormente era de 

que ao contrário da maioria dos outros alternativos, o Última Hora tinha o apoio do governo, 

mas essa característica não eximia o caráter de resistência que o mesmo apresentava em suas 

páginas :  

 

[...] Apresentar o Última hora como um ‘’alternativo’’ pode parecer 
paradoxal ou até mesmo irônico, uma vez que ele foi criado com o apoio do 
governo. E seguiu padrões de produção característicos do que se chamou na 
‘’ grande imprensa’’: tiragens enormes, apelo e sucesso populares, além de 
ter sucedâneos homônimos em algumas capitais brasileiras. Entretanto, nessa 
época meados do século XX- estava em formação o cartel hegemônico da 
própria ‘’ grande imprensa’’, com características muito próprias: em geral 
grandes empresas familiares- os Mesquita, os Marinho, os Frias, por 
exemplo-, que reuniam uma ideologia capitalista com um espírito 
oligárquico. (LUCCA, Tania Regina De; MARTINS, Ana Luiza 2015, p. 
234-235).   
 
 

 O periódico apesar de ter peculiaridade, de receber o apoio do governo, todavia 

conseguiu ter destaque na mídia por alguns enfrentamentos realizados, o que depois lhe 

trouxe algumas consequências depois, como por exemplo, algumas perseguições. A imprensa 

alternativa surge muito como uma maneira de contraposição ao regime. Obvimamte que há de 

ressaltar que a censura a qual esses veículos alternativos ficaram expostos forma as diversas, 

logo foram haviam diversas maneiras de impor a censura a estes jornais alternativos :  

 

A censura se preocupava em vetar todas informações que mencionassem a 
sua existência bem como de outros atos do Estado. Pelo fato de o governo 
fazer uso exacerbado de autoridade, a censura atropelou os limites da 
legalidade e assumiu caráter inconstitucional. Portanto, o comando militar 
tinha cuidado para não deixar provas que evidenciasse a existência da 
censura que pudessem acarretar em futuras ações judiciais contra a própria 
União. Mesmo assim, é possível analisar alguns sinais que comprovam a 
ambiguidade das atitudes dos censores como as assinaturas nos bilhetes, ou 
as ligações telefônicas para as redações dos jornais, onde o remetente se 
identificava como: “... de ordem superior”. Assim, não mencionava o órgão 
nem revelar a identidade de quem enviou o recado ou falou ao telefone. 
(BARBOSA, 2006, S/P.).  
 
 

 Os ataques à imprensa alternativa foram os diversos possíveis tudo isso na tentativa de 

impor esse silêncio, tentativas essas que iam desde telefonemas anônimos, até a algumas 
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atitudes mais extremas como, por exemplo, a explosão das bancas que visitam esses jornais. 

O auge da imprensa alternativa, segundo kucinski (2001) é no período da ditadura militar, 

calcula-se que mais ou menos 150 periódicos circularam no período em questão, marcando 

assim uma fase importante na história da imprensa no Brasil.   

 Os alternativos em suma, eles cobravam na verdade uma restauração da democracia, 

fazendo frente ao regime militar, mesmo com toda a censura instalada em nosso país, era um 

discurso de oposição e enfretamento:  

 

Em contraste com a complacência da grande imprensa para com a ditadura 
militar, os jornais alternativos cobravam com veemência a restauração da 
democracia e do respeito aos direitos humanos e faziam a crítica do modelo 
econômico. Inclusive nos anos de seu aparente sucesso, durante o chamado 
“milagre econômico”, de 1968 a 1973. Destoavam, assim, do discurso 
triunfalista do governo ecoado pela grande imprensa, gerando todo um 
discurso alternativo. Opunham-se por princípio ao discurso oficial. 
(KUCINSKI, 2001, p. 5) 
 
 

A imprensa alternativa desempenhava essa função de opor aos discursos da chamada 

“grande imprensa’’, de ter coragem de noticiar, o que muitos não noticiavam. Segundo 

Kucinski (2001) havia duas classes de alternativos, aqueles que tinham um foco do embate 

mais politico, e outra classe de jornais alternativos estava mais ligado aos movimentos de 

contra cultura, veículos que faziam um enfrentamento aos costumes e a moral conservadora, 

uma desses jornais que surge na imprensa alternativa, é o Lampião da Esquina que falaremos 

mais a frente.  

Desse modo, podemos compreender a imprensa alternativa enquanto esse espaço de 

resistência e enfrentamento em período de censura ditatorial no Brasil. É nesse processo da 

imprensa alternativa, por uma liberdade política e até mesmo sexual que surge a imprensa 

gay, um espaço que torna-se a porta voz dos homossexuais. A imprensa gay surge a partir, da 

década de 1960 aproximadamente, com alguns veículos destinados aos homossexuais, 

anterior a isso, a imprensa ainda discutia a homossexualidade de forma pejorativa:  

 

Até o inicio da década de 1960, quando surgiu uma imprensa gay brasileira- 
feita por homossexuais e voltada para eles -, os periódicos nacionais (jornais, 
revistas, e boletins) refletiam a ideologia sobre a homossexualidade de cada 
época e abordavam o tema sobretudo por dois enfoques : satirizando figuras 
públicas, principalmente por meio de charges e ilustrações , ou divulgando 
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fatos policiais envolvendo homossexuais e travestis. (PÉRET, 2012, p. 
11).  
 
 

Percebemos como anterior ao surgimento da imprensa gay, a mídia fazia essa 

representação da homossexualidade com negatividade. Segundo Péret (2012) um caso que 

mostra isso bem muito, foi a de um índio chamado Febrônio, que ganhou destaque na mídia 

no século XX, por ter sido acusado de ter abusado sexualmente de um menor de idade, logo a 

mídia sensacionalista o condena enquanto um louco moral e pervertido, associação esta que 

esteve diretamente associada à homossexualidade, como sendo uma perversão e um delito.  

A imprensa gay surge desse modo, com a finalidade justamente de descontruir alguns 

desses estereótipos negativos acerca da homossexualidade. A partir da década de 1960, e que 

começam a surgir às primeiras publicações voltadas ao público homossexual, revistas, jornais, 

porém vale ressaltar que estas publicações que circulavam ainda de forma restrita, entre 

grupos de amigos:  

No início da década de 1960 surgiram as primeiras publicações dirigidas 
para o público homossexual. No Rio tínhamos, de restritíssima circulação, as 
publicações Snob, Le Femme, Subúrbio a noite, Gente Gay, Aliança de 
Ativistas Homossexuais, Eros, La Saison, O centauro, O Vic, O Grupo [...] 
eram jornais que versavam sobre amenidades e badalações sociais, sem 
esquecer de falar de acontecimentos culturais, reportagens e classificados. 
Eram jornais feitos por alguns amigos para seus amigos. Nem por isso eram 
vistos como algo menor. (RODRIGUES, 2010, p. 44).   
 
 

 Dessa maneira, na década de 1960, apesar de serem jornais ainda restritos, começam a 

surgir essas primeiras publicações para os homossexuais. Anterior a esses jornais surgiram na 

referida década, o que se tinha de periódicos para o publico homossexual segundo Rodrigues 

(2010) eram as revistas fisiculturistas, que não tinham um direcionamento específico para os 

homossexuais, mas pelo fato de conterem homens seminus, essas revistas fisiculturistas 

acabaram aguçando o imaginário de muitos homossexuais.  

 Em 1963, surge aquele que vem a ser a primeira publicação destinada ao público 

homossexual abertamente no Brasil, o jornal Snob, um periódico de formato simples, feito em 

folha de oficio. Apesar de ter um formato simples, pelo menos a principio, o Snob acabou se 

tornado em uma verdadeira referencia para a comunidade gay do Rio de Janeiro:  

O Snob foi a primeira publicação abertamente homossexual divulgada no 
Brasil. Em 1963, descontente com o resultado do concurso miss traje típico, 
realizado pela turma ok, Agildo Guimarães decidiu fazer um jornalzinho 
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para protestar  contra a escolha do júri. Era uma publicação simples, em 
folha de papel ofício, datilografada (frente e verso) e impressa em 
mimeografo, com distribuição na Cinelândia e em Copacabana, em locais 
como a ‘’ bolsa de valores’’(trecho da praia em frente ao Copacabana 
palace), bares e cafés. Com o tempo, o Snob tornou-se conhecido dentro da 
comunidade gay carioca. Transformou-se numa minirrevista, com capa, 
ilustrações coloridas, pequenos anúncios e mais de trinta paginas. (PÉRET, 
2012, p. 19).  
 
 

 O veículo que surge a partir de uma insatisfação pessoal do Agildo Guimarães, acabou 

se tornando um jornal referencia para os homossexuais, pela sua linguagem oferecida aos 

leitores. Segundo Péret (2012) havia noticias sobre moda, beleza, reportagens, dicas sobre 

como cuidar da pele, o jornal conseguiu criar uma rede de distribuição, possibilitando dessa 

maneira uma parceria com outras capitais, os leitores através do Snob tinham acesso a 

conteúdo de cultura, moda, ou seja, era um espaço ao quais os homossexuais de alguma 

maneira se sentiam familiarizado.  

Apostando em muito bom humor, sarcasmo, gírias e ironia, foi essa a linguagem que o 

Snob procurou utilizar para se comunicar com os seus leitores e estas estavam entre as suas 

principais características do jornal. Podemos compreender um pouco desse tom bem 

humorado e sarcástico do veiculo quando em 1964, o mesmo publica os ‘’ 10 mandamentos 

da bicha’’em alusão aos mandamentos religiosos, e como maneira de opor a sociedade 

heterossexual:  

1. Amar todos os homens. 
2. Nunca ficar com um só.  
3. Beijar todos os bofes.  
4. Evitar falar no futuro. 
5. Quanto mais intimidade na cama melhor.  
6. Fingir sempre que ama um só. 
7. Nunca esquecer os bofes casados.  
8. Evitar falar em dinheiro.  
9. Não querer as mariconas.  
10. Casar só por uma hora. 3   

Ao publicar esses mandamentos, segundo a autora o Snob faz esse estímulo à própria 

sexualidade, e ao mesmo tempo faz esse enfretamento à sociedade e os padrões 

heterossexistas impostos. A década de 1960 e também de 1970, é um período bastante 

complicado em país, pois marca essa fase da imprensa alternativa, e ao mesmo tempo é um 

período em que a sexualidade começa a ser discutida de forma mais politica, enquanto um 

                                                           
3 PERÉT, Flávia, 2012 p.24 apud Green p.190.  
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direito de liberdade e que merecia ser exercido, tal como a liberdade política que a imprensa 

alternativa tanto lutava.   

 Em 1978, surge na imprensa alternativa o jornal Lampião da Esquina, o primeiro gay 

de circulação a nível nacional, que vai justamente falar sobre a homossexualidade, dar voz a 

grupo excluído, e fazer resistência a moral conservadora, mas principalmente lutar contra o 

preconceito ao quais esses sujeitos viviam expostos diariamente: 

O surgimento do Lampião da Esquina faz parte do inconformismo diante da 
repressão e do conservadorismo que se abatia sobre uma parte da sociedade 
brasileira. O Lampião foi o primeiro, em nível nacional, a abordar a questão 
da homossexualidade, além de lutar contra a repressão e o preconceito 
fortemente recrudescido durante a ditadura militar. (RODRIGUES, 2010, p. 
50).  
 
 

Quando o veículo surge, tem essa finalidade de fazer essa resistência a moral 

conservadora, um jornal que se propõem falar sobre homossexualidade, e colocar essa questão 

abertamente nas páginas de um periódico em meio a período de repressão. O jornal Lampião 

da Esquina ele marca o inicio do movimento homossexual, e vai beneficiar um grupo até 

então marginalizado na sociedade, os homossexuais, a partir do veículo possibilita-se discutir 

a homossexualidade maneira positiva. A ideia do Lampião da Esquina, segundo Rodrigues 

(2010) estava em contribuir no debate sobre a homossexualidade, e ao mesmo tempo criar 

uma consciência nos homossexuais, de que a sua identidade deveria ser encarada como 

normalidade, tão quanto à própria heterossexualidade.  

O jornal Lampião da Esquina surge com a proposta de falar sobre a homossexualide 

de maneira direta e objetiva, e a partir disso construir uma imagem positiva dos próprios 

homossexuais. O corpo editorial que compunham o jornal era formado por 11 homossexuais, 

com profissões desde jornalistas, escritores, dentre eles esta o famoso autor de novelas 

Aguinaldo silva, que se tornou o editor chefe do Lampião da Esquina:  

O conselho editorial trazia os onzes personagens já citados: Aguinaldo Silva 
(que também exercia a função de Coordenador de Edição), Adão Costa, 
Antônio Chrysóstomo, Clóvis Marques, Darcy Penteado, Francisco 
Bittencourt, Gasparino Damatta, Jean Claude Bernadet, João Antônio 
Mascarenhas, João Silvério Trevisan e Peter Fry. Desse grupo, apenas 
Aguinaldo Silva, Adão Costa, Francisco Bittencourt, Darcy Penteado e João 
Trevisan pareceram até o encerramento das atividades do jornal em julho de 
1981. Um detalhe interessante foi a ausência de mulheres no grupo de 
editores. Sobre o fato, Trevisan e Aguinaldo Silva justificam que na época, 
artistas e jornalistas foram contatadas para fazerem parte do grupo, mas, 
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conforme abordaremos no próximo capítulo, negaram colocar seus nomes no 
jornal. (ANDRADE, 2015, p. 30).  
 
 

Esses jornalistas que compunham o conselho editorial, segundo o autor, decidem criar 

o jornal a partir da visita do ativista gay Winston Leyland ao Brasil, que era editor da revista 

Gay Sunshine, onde participa de diversos encontros e reuniões com jornalistas, e sugere a 

idéia de criar um jornal voltado aos homossexuais, nascendo assim o Lampião da Esquina. 

Quanto ao nome do jornal segundo Andrade (2015) o mesmo pode alguns significados, o 

primeiro uma alusão direta ao famoso cangaceiro do nordeste, sinônimo de virilidade, e o 

segundo significado faz uma menção a ideia de iluminar becos, as esquinas, lugares onde os 

homossexuais supostamente estariam destinados a viver. 

O texto A vontade fala (r): fragmentos da colaboração do Lampião da Esquina no 

movimento homossexual brasileiro (2013) o historiador Paulo Roberto Souto maior júnior 

apresenta uma discussão voltada para o jornal o Lampião da Esquina, discutindo qual a 

importância do periódico para o público homossexual, e como o mesmo também foi 

importante na divulgação do próprio movimento gay por meio de suas páginas. O historiador 

apresenta, e faz uma análise de duas reportagens em especial que abordam sobre o 

homossexual, divulgando em uma delas um encontro de homossexuais ocorrido na cidade do 

Rio de Janeiro em 1980.  

Foi a partir do governo de Geisel, e com o início da reabertura política no Brasil, que 

começam a chegar às bancas, jornais destinados as minorias, dessa maneira que alguns 

grupos, dentre elas os homossexuais, começam a ganhar um corpo discursivo sobre si:  

Desse modo, negros, mulheres e homossexuais ganhavam a rua 
discursivamente por meio da imprensa nanica, ou seja, produções modestas, 
podendo ser caseiras cujo objetivo era falar especialmente daquilo que a 
grande imprensa igualmente passava a noticiar, a condição de 
marginalizados, de vítimas de preconceitos e o direito a cidadania no sentido 
de igualdade social. (SOUTO MAIOR JUNIOR, 2013, S/P).   
 
 

A partir do Lampião da Esquina, que grupos marginalizados historicamente começam 

a ter voz na sociedade, o periódico procurava levantar uma bandeira politica da 

homossexualidade. Segundo Souto maior júnior (2013) já no primeiro editorial o jornal já 

mostra essa luta politica como uma característica marcante, ao apresentar-se para os seus 
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leitores enquanto um espaço que propunha a descontruir algumas imagens negativas que a 

sociedade tinha com relação aos homossexuais.   

As reportagens do Lampião da Esquina abordavam os mais diversos temas, desde a 

própria violência, que será discutido mais a frente, até mesmo a temas mais polêmicos como, 

por exemplo, a masturbação e a prostituição masculina: 

  

As reportagens abordavam temas importantes e polêmicos, entre eles: a 
violência contra homossexuais e mulheres; o racismo; a masturbação; a 
prostituição masculina; maconha; o sadomasoquismo; a Igreja e a 
homossexualidade, e o travestismo. As chamadas eram sempre ousadas: 
´´orgasmo vaginal´´, ‘’ o tabu do homossexualismo’’,  ‘’ o estupro como ato 
de poder ‘’, ´’’a matança de bichas na Alemanha nazista’’, ‘’ a questão 
negra’’,  ‘’ a doença heterossexual’’ . além de matérias especiais, eram 
publicadas entrevistas com personalidades da vida cultural e social 
brasileira, como Clodovil, Antônio Calmon, Darlene Glória, Ney 
Matogrosso, Leci Brandão  e Fernando Gabeira. (PÉRET, 2012, p. 50). 
 

O jornal abordou como podemos perceber diversos a temáticas, não somente sobre a 

homossexualidade, era um veículo voltado para as minorias sociais. Durante os três anos de 

circulação o jornal produziu cerca de 40 edições, e segundo a autora Lampião da Esquina ao 

colocar em discussão a homossexualidade, acabou atraindo um olhar para os direitos dos 

próprios homossexuais, e ao mesmo tempo conseguiu se fixar na imprensa alternativa como 

um dos jornais importantes.   

 

1.2 Denúncias de violência no Lampião da Esquina  

 A violência contra homossexuais tem se tornando um dos males mais frequentes em 

sociedade, o número de homossexuais mortos, ou então vítimas de atitudes hostis por parte de 

alguns grupos, tem se tornado muito recorrente é sempre tem ganhado destaque na mídia. A 

denominação para esse sentimento de aversão e recriminação aos homossexuais consiste na 

homofobia4,que seria nessa prática de tentar classificar o outro como diferente:  

Do mesmo modo que a xenofobia, o racismo, ou o antissemitismo, a 
homofobia é uma manifestação arbitraria que consiste em designar o outro 
como contrário, inferior ou anormal; por sua diferença irredutível, ele é 
posicionado a distancia, fora do universo comum dos humanos. Crime 
abominável, amor vergonhoso, gosto depravado, costume infame, paixão 
ignominiosa, pecado contra a natureza, vicio de Sodoma- outras designações 

                                                           
4 Lembrando que essa denominação de homofobia não cabe ao recorte temporal da pesquisa, caso contrário 
estaria cometendo um anacronismo.  
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que, durante vários séculos, serviram para qualificar o desejo e as relações 
sexuais ou afetivas entre pessoas do mesmo sexo (BORRILO, 2010, p. 13).  
 
 

 Percebemos a partir de Borrilo que a homofobia consiste nessa prática de tentar 

inferiorizar o outro, e como também os homossexuais ao longo tempo, e relações afetivas, 

sempre estiveram rodeado de denominações, cujo objetivo sempre consiste em tentar 

classificar o outro como diferente ou anormal, por fugirem de padrões impostos socialmente. 

A homofobia tem uma relação direta com a masculinidade, ambas se articulam, uma vez que a 

dominação masculina é quem reproduz a própria homofobia, na medida em que sujeitos usam 

de uma virilidade para produzirem essa ameaça a homossexuais, por ver neles uma ameaça, e 

ficando dessa maneira expostos a violência.   

O sentimento de medo e aversão faz parte da violência contra homossexuais, o ponto 

de partida para isso tem a ver com todo indivíduo, que manifeste uma orientação sexual 

contraria a da esperada pelos padrões heterossexistas. Deve-se levar em conta também que um 

fator preponderante para a homofobia é o conceito de estigma, pois essa é uma definição que 

ainda está muito atrelada aos homossexuais.  

Estigmatizar vem da ideia de atribuir a um grupo social, uma dada representação 

baseada na percepção de diferente: 

 
Um fator gerador da homofobia é o conceito de estigma. O estigma se 
constitui em um atributo imposto pela sociedade com base naquilo que esta 
considera uma diferença ou desvio indesejável. Como consequência, 
observa-se a introjeção do caráter negativo imposto à sua margem, 
provocando o que se conhece como construção de identidade deteriorada. 
(GUIMARÃES, 2010, p. 5).  
 
 

A partir do momento que se estigmatiza um determinado grupo, por não corresponder 

a uma expectativa esperada pela sociedade, segundo a autora acontece essa incorporação por 

parte do meio social, de uma visão alterada da homossexualidade, fator esse contribui para a 

violência. Nessa discussão sobre os estigmas, segundo Guimarães (2010) acontece na verdade 

uma tentativa da sociedade de menosprezar os homossexuais pelo fato deles irem na 

“contramão’’ do que se espera, como se representasse uma ameaça socialmente, gerando 

dessa maneira a violência. 

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



12 

 

Os crimes cometidos contra os homossexuais têm como características requintes de 

crueldade por parte dos assassinos para com a vítima, sempre tendo com elemento a 

dominação: 

Os assassinatos cometidos com armas brancas revelam com maior realismo, 
a virulência do ódio quando um machão esfaqueia um “viado”. Repetimos: 
crimes homofóbicos são homicídios qualificados, onde a ira contra a 
condição existencial da vítima deve ser considerado agravante na intensidade 
do uso desmedido da violência (MOTT, 2003, S/P).  
 
 

Percebemos a partir da citação do autor como os sentimentos de ira, e até mesmo a 

condição da vítima agravam os atos de violência parece que quanto mais à vítima demostra 

certa fragilidade, mais a intensidade do crime é maior. A prova disso é que segundo Mott 

(2003) violências como facadas, estrangulamentos e espancamentos se configuram como as 

principais práticas violentas acometidas contra homossexuais, segundo o autor os motivos 

para tanta crueldade estaria no fato dos machistas que cometem os crimes se sentirem 

ameaçados, provocando-lhes um sentimento de ódio e repulsa. 

Os crimes cometidos contra homossexuais pode nos revelar um pouco da 

personalidade desses criminosos, traçando assim seu perfil. Primeiramente um fator que 

devemos ponderar é que os crimes contra homossexuais em boa parte advêm de grupos 

masculinos, de acordo com Borrilo isso se deve ao fato dos homossexuais serem vistos pelos 

héteros como pessoas que rejeitam seu gênero, e por representarem uma afronta  a essa 

sociedade heteronormativa: “Os homens conservadores consideram mais facilmente os gays 

como indivíduos que rejeitam seu gênero e, por isso mesmo, colocam em perigo a norma 

heterossexual, ou seja, a masculinidade, e os privilégios que lhe são inerentes’’5  

A partir dessa citação percebemos um pouco da personalidade dos que cometem esses 

crimes, pessoas conservadoras, que vem nos homossexuais uma espécie de ameaça á sua 

masculinidade. Talvez uma “explicação’’para o perfil do homofóbico seja o fato de serem 

pessoas que desde a infância apresentam certo conflito ainda não resolvido, sendo assim a 

homofobia seria uma disfunção psicológica, sobre esse ponto Borrilo afirma o seguinte:  

 

As reações homofóbicas mais violentas provem em geral, de pessoas que 
lutam contra seus próprios desejos homossexuais. Nesse sentido, chegou a 
ser proposta uma explicação sobre a dinâmica psicológica segundo a qual a 

                                                           
5 BORRILO, Daniel: Homofobia: História e crítica de um preconceito: Belo Horizonte, Autêntica Editora, 2010, 
p. 98.  
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violência irracional contra gays é o resultado da projeção de um sentimento 
insuportável de identificação inconsciente com a homossexualidade, de tal 
modo que o homossexual colocaria o homofóbico diante de sua própria 
homossexualidade experimentada como intolerável. A violência contra 
homossexuais é apenas a manifestação do ódio de si mesmo ou, melhor 
dizendo, da parte homossexual de si que o individuo teria vontade de 
eliminar. A homofobia seria uma disfunção psicológica, resultado de um 
conflito mal resolvido durante a infância e que provocaria uma projeção 
inconsciente contra pessoas, supostamente, homossexuais. (BORRILO, 
2010, p. 97).  
 
 

Os crimes homofóbicos advêm em boa parte dessas pessoas que de alguma maneira 

manifestam um ódio que tem de si mesmo. Ou seja, segundo Borrilo (2010) a homofobia seria 

uma disfunção psicológica, na qual se tenta eliminar o homossexual que possa existir dentro 

si, é como se fosse de acordo com o autor um mecanismo de defesa por parte do homofóbico, 

onde se produz esse sentimento de ódio para recriminar a homossexualidade.  

A homofobia se apresenta como resultado de cultura machista, onde a nossa sociedade 

cria regras, normas estabelecendo um padrão (heterossexualidade) enquanto único, e superior 

às outras sexualidades. Quando os homossexuais fogem desses padrões impostos, e se 

mostram como uma “afronta’’ a essa sociedade, acontece esses formas hostilidade, de se 

recriminar um comportamento por meio de atos violentos como maneira de menosprezar, de 

se estigmatizar. 

 Desse modo, o jornal Lampião da Esquina apresentou em suas páginas denúncias de 

violência contra homossexuais, não somente no Brasil, mas em outros países. Na reportagem 

de novembro de 1978, o jornal noticia o assassinato de 4 homossexuais, são eles: Décio 

Escobar, Fred Feldman, Juarez Bezerra Viana e  Antônio carneiro.  No primeiro caso o de 

Décio, o mesmo foi morto a requintes de crueldades, com um fio de náilon, Décio teve a 

Cabeça amarrada nas grandes da cama após o ato do crime:  

 

Décio Escobar foi estrangulado com um fio de náilon grená, com o qual seu 
pescoço foi amarrado ao gradil da cama colonial. Sua mãe, d. diva, disse que 
tinham sumido apenas duas coisas do apartamento: 600,00 ( cruzeiros) e 
uma vitrola, o que para o então comissário M... reforçava ainda mais as suas 
duas  hipóteses- vingança ou fanatismo-; “era como se os criminosos, após o 
homicídio tivessem se lembrado de levar alguma coisa. Para dar a impressão 
que tinham cometido um latrocínio. (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, P. 5). 
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 Percebemos como o crime contra Décio, apresenta esses atos de crueldade a 

homossexuais, característica muito comum nos crimes cometidos contra esses sujeitos, e o 

próprio uso de um objeto por parte do assassinato para com a Vítima, também nos chama a 

atenção nesse crime, como maneira para demonstrar essa repulsa a um homossexual. O local 

do crime ainda apresentava outras características, segundo a reportagem que evidenciava que 

não foi um simples latrocínio como a própria mídia da época tentou classificar, que teria sido 

apenas um roubo seguido de morte. Décio, de acordo com discurso da fonte foi assassinado 

em seu apartamento, e o local apresentava algumas características que evidenciavam para um 

crime de ódio.  

 Talvez a principal delas seja a forma como o quarto de Décio estava em meio ao 

crime, objetos jogados ao chão, e uma frase escrita na parede, que nos possibilita a 

compreender melhor essa situação: “vingamos o nosso irmão às 23 horas do dia 17-4’’. Por 

meio, dessa frase, escrita no local do crime, percebemos um pouco dessa situação, o assassino 

de Décio tinha essa proximidade com a vítima, e ao mesmo tempo tal frase pode nos revelar 

esse sentimento interno, que o assassino tinha com relação a Décio:  

[...] a interiorização dessa violência, sob a forma de insultos, sob a forma de 
insultos, injúrias, afirmações desdenhosas, condenações morais, ou atitudes 
compassivas, impele 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 (BORRILO, 2010, 
p.115).  
 

 

 Nesse caso, além da violência física, acontece essa violência interna que se manifesta 

justamente por meio dessa frase, esse ódio que descarregado sobre Décio.  O criminoso ao 

escrever que havia vingado o irmão, além demonstrar essa violência por meio da tortura 

cometida, e como se estivesse recriminando um comportamento, ao mesmo tempo em que lhe 

atrai, lhe instiga raiva, como estivesse lutando contra um desejo homossexual de si mesmo, e 

descarrega esse sentimento mal resolvido no próprio Décio.  

 Da mesma forma, com mais requintes de crueldade foi à morte Juarez bezerra Viana, 

mais conhecido como cupido de ouro, o mesmo recebeu esse apelido, pelas famosas 

apresentações no teatro Municipal. Havia também nesse caso também uma relação da vítima 

com o criminoso, tendo tido relação sexual antes do crime, e em seguida, morto com 22 

facadas:   
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Não Foi diferente de Juarez Bezerra Viana. Que ficou conhecido nos 
concursos de fantasia do teatro municipal como O Cupido de Ouro. O 
crime, supostamente praticado pelos mesmos motivos para roubar -. Teve 
características diferentes do caso Décio Escobar. Juarez resistiu 
desesperadamente aos matadores. (com um deles, pouco antes e segundo a 
confissão do próprio tinha mantido relações sexuais). Levando por causa 
disso 22 facadas. E a luta foi tão violenta que um dos criminosos acabou 
ferido pelo companheiro (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 5).  
 
 

 Esse caso, já envolve a relação de michês e homossexuais, que acabam se interligando, 

há nessa relação aspectos da dominação masculina, uma vez que o michê ele passa uma 

virilidade exacerbada, o próprio crime demonstra isso bem, isso muito bem, o ‘’machão’’ que 

domina, o michê que exerce toda uma simbologia, às vezes até certa agressividade, exerce 

essa virilidade e acaba esfaqueando o “viado’’, ou seja, uma virilidade que acaba produzindo 

uma violência sobre aquele rompe com os padrões esperados pela sociedade, e acaba ficando 

passível a violência. Outra morte que o Lampião da Esquina noticia ainda nessa reportagem 

de 1978 é a do pianista Fred Feldman, onde a o assassino descreve frieza, o ocorrido ao 

pianista que foi morto em seu apartamento em Copacabana:  

 

Fred pegou um pedaço de pau que tinha no apartamento, perto da cama, e 
deu-me uma pancada no ombro, ferindo-me, também o nariz. Sangrou e 
perdi a cabeça. Tomei-lhe o pau e dei-lhe a primeira pancada no frontal. Ele 
caiu na cama. Dei mais dois golpes. Ele agonizava. Fui a janela ver se 
alguém  havia percebido algo. Nessa hora meu nariz pingou sangue no 
parapeito. Revistei o apartamento mas não encontrei ne dinheiro nem joias. 
Resolvi ir logo embora. No corredor, passei a mão no nariz e ainda sangrava, 
limpei os dedos na parede e fui para rua (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, 
p.5).  
 
 

 Foi dessa maneira minuciosa e fria que Anival Fonseca, um michê de 23 anos 

descreve a maneira como teria assassinado o Fred Feldman, a mente criminosa do Anival já 

revela essa rejeição ao homossexual. Outro ponto que chama a atenção para o perfil criminoso 

de Anival de acordo com a reportagem veiculada no jornal, após o crime o mesmo vai para a 

casa da namorada, como se isso fosse uma válvula de escape, para eximir o ocorrido, negando 

assim o seu envolvimento com um homossexual, a única saída era encontra-se a namorada, 

como se fosse uma forma de apagar esse episódio, relevando assim a sua mente criminoso.  

 O próprio Anival, após esse “refúgio’’ com a namorada, segundo o Lampião da 

Esquina, retorna ao apartamento de Fred, e verbaliza essa violência e essa aversão a 
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homossexualidade aos repórteres presentes no local, juntamente com a policia, e acaba sendo 

preso:   

Na segunda-feira, no entanto. Anival voltou inexplicavelmente à Galeria 
Alaska, onde perguntou por Fred. O porteiro lhe disse que não sabia por 
onde andava o pianista. Na terça-feira, ele voltou à galeria, subiu e bateu à 
porta do apartamento, Um policial que lá estava o prendeu, e ele confessou o 
crime. (Para o repórter uma cena inesquecível no dia 12 de novembro de 
1970 no apartamento do pianista). Anival reconstitui o crime, com o auxilio 
do detetive França, que fez o papel de Fred Feldman. Terminada a 
reconstituição, sorrindo ele apertou a mão dos fotógrafos, um por um, e aos 
repórteres, declarou: “ eu sou um homem normal, sempre tive namorada. 
“Bicha tem mais é que morrer’’(LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p.5). 
 
 

 Percebemos desse modo, nesse crime cometido contra o homossexual Décio, como a 

violência maior, se manifesta por meio das palavras, na frase “bicha tem mais é que morrer’’, 

onde é reproduzido esse sentimento de indiferença, que Pierre Bourdieu, intitula de violência 

simbólica: “os dominados aplicam categorias construídas a partir do ponto de vista dos 

dominantes ás relações de dominação, fazendo-as assim ser vistas como naturais’’6 Ou seja, 

nas relações de dominação acontece justamente esse processo da naturalização, e podemos 

isso perceber isso nitidamente nessa relação do Anival com o Décio, onde o próprio naturaliza 

esse processo, na medida em que ele se delimita como “homem normal’’, e Décio seria 

justamente aquele estaria fugindo padrões esperados da “normalidade’’, o que o deixava 

exposto à violência.  

 O último crime cometido contra homossexuais que Lampião da Esquina noticia nessa 

reportagem de novembro de 1978 é o do padre Antônio carneiro van der Linden morto por 

Nilton sírio Martins com quem mantinha uma relação: “o sacerdote dormia quando foi 

assassinado, pois a policia não encontrou outros sinais de violência, além do crânio de van der 

Linden esmigalhado a soquete’’7. Observamos como esse caso, até que ponto a própria policia 

lida com situação, na tentativa de conduzir o caso a um simples latrocínio, e como também o 

próprio jornal ele faz essa crítica a policia, falando em um tom sarcástico, que não havia mais 

sinais de violência, somente a cabeça de pessoa que foi esmigalhada, como se isso não fosse o 

suficiente, para receber outras configurações.   

                                                           
6 BOURDIEU, Pierre: A dominação masculina: tradução Maria Helena Kuhner- 11 ed.- Rio de Janeiro; 
Bertrand Brasil, 2012, p. 52. 
7 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 5. 
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 Podemos perceber por esses quatro casos de violência contra homossexuais que o 

Lampião da esquina noticia que há claramente um sentimento de atração, e ao mesmo de 

rejeição pelos homossexuais por parte dos criminosos. Havia o envolvimento sexual entre 

eles, onde a desculpa seria o dinheiro, já que se tratava de michês, porem essa questão vai 

além, onde essas relações envolviam todo um processo de dominação, e percebemos como 

esses crimes, antes de tudo, consistia em sentimento mal resolvido, ao assassinar o 

homossexual, seria uma tentativa de possivelmente de eliminar um desejo homossexual por 

parte deles, somente matando esses homossexuais, eles tivessem de alguma maneira 

eliminando esse desejo a qual eles sentiam.  

Essa relação entre michê, homossexual, e violência também já foi alvo de outra 

reportagem também no ano de 1978, denunciando estes abusos contra homossexuais, na 

reportagem de junho de 1978, “os caubóis e seus clientes, todos querem ser felizes no 

triangulo da badalação’’ do Lampião da Esquina. Nessa reportagem o jornal noticia a 

violência contra homossexuais em alguns locais que os mesmos frequentavam, dentre eles 

São Paulo e Rio de janeiro. A reportagem em questão aborda o caso do michê gaúcho que 

assassina a golpes um militar no triângulo da badalação (designação atribuída a Cinelândia no 

Rio, e a avenida são João, em são Paulo, que eram pontos de prostituição). O gaúcho como 

era conhecido no mundo da prostituição, juntamte com seu parceiro de crime, saem pela 

avenida nossa senhora de Copacabana e encontra a vitima, a quem gaúcho acaba 

assassinando: “(...) na esquina de Copacabana com Miguel Lemos, finalmente, encontra o 

capitão -de –corveta Thales de Aquino coelho, a quem chama de viado’’8 .  

Na medida em que Gaúcho, se depara com o capitão, um homossexual quem ele 

mesmo intitula de “viado’’, nessa situação ele fica frente a frente com seus próprios desejos, 

mesmo não se considerando um homossexual, já que os michês encaram essa relação 

meramente como uma forma de ganhar dinheiro, mas fica nítida essa tentativa de eliminar 

esse capitão, eliminando assim esse desejo que o mesmo sentia.  

O michê Gaúcho, não se considerava homossexual pelo fato também de adotar a 

postura de ativo nas relações, e afirmativa categoricamente que tinha uma namorada, ou seja, 

a masculinidade dele não estaria afetada, na medida em que encarava apenas como um 

negócio e socialmente ele tinha uma relação heterossexual. Percebemos como a relação de 

atividade e passividade se caracterizava com ponto central nesse envolvimento entre michês e 

                                                           
8 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1978, p. 4. 
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homossexuais, e consequentemente a própria violência, são pontos que se interligam 

diretamente. Na medida em que os michês ao se envolveram com homossexuais, mesmo não 

se considerando com tal, sempre estão nesse processo de reafirmar a heterossexualidade, 

como maneira demonstrar essa masculinidade e essa virilidade sobre sujeitos homossexuais, e 

produzindo essa violência.   

 A violência e a repressão contra homossexuais se mostra como fruto de um longo 

histórico, a exemplo, da Alemanha, onde as perseguições pelo regime nazista, durante o 

holocausto, aconteciam de forma cruel contra homens ou mulheres, momento esse em que a 

orientação sexual desses sujeitos poderia significar a perda de suas vidas. Como os nazistas 

levantavam a bandeira do casamento, dos filhos e da procriação, a partir dessa ideia, muitos 

homossexuais como uma tentativa de esconder a sua própria sexualidade, acabavam se 

casando com mulheres, para fugir das perseguições:  

 

O medo da prisão fez com que os homens tentassem esconder sua 
homossexualidade. Mas não havia um modo realmente seguro de fazer isso. 
Alguns entraram para o Exército, na esperança de ficar seguros. Outros se 
casaram, para fazer com que as pessoas acreditassem que eram 
heterossexuais. Lésbicas se mostraram úteis a alguns, casando-se com 
homossexuais para evitar que fossem presos. Embora as lésbicas não fossem 
perseguidas da mesma forma que os homens gays, seu estilo de vida, que 
florescera em Berlim, havia acabado (SETTERINGTON, 2017, p.37).  
 
 

 Com essa perseguição se instalando por parte dos nazistas, os homossexuais se viam 

na necessidade de tomar essas atitudes como medidas de proteção, pois o simples dos nazistas 

ao menos desconfiar da homossexualidade de algum deles, isso poderia ocasionar em graves 

consequências mortais. Um dos motivos para essas perseguições aos homossexuais estava na 

crença dos alemães de ser uma raça superior, e os homossexuais sendo inferiores.  A partir 

dessa ideia superioridade segundo Setterington (2017) quem não se encaixasse nesses padrões 

da raça superior deveria ser excluído, e o homossexuais estavam entre esses, por 

representarem uma ameaça aos ideais alemães.  

As perseguições aos homossexuais tinham como líder o Heinrich Himmler, no ano de 

1934, liderado por Heinrich, a polícia inicia essa “caça aos homossexuais’’:  

 

[...] A polícia sabia os nomes de muitos homens suspeitos de ser 
homossexuais. Desde 1900, a polícia compilava uma chamada lista rosa, 
contendo o nome de homens de todo o país. Essas listas foram usadas pelo 
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regime nazista para capturar homossexuais suspeitos. Uma vez presos, os 
homens recebiam um julgamento rápido; muitos eram torturados 
repetidamente para entregar o nome de outros homossexuais. A polícia 
invadia lugares de encontros homossexuais e confiscava o caderno de 
endereços dos homens presos, na esperança de encontrar outros suspeitos. 
Redes de informantes também forneciam nomes para as listas 
(SETTERINGTON, 2017, p. 48).  
 
 

 Muitos homossexuais que essa “caça’’ que foi iniciada viveram momentos de tensão, 

com essas perseguições. A polícia recebia alguns sinais, para fazer essa identificação dos 

homossexuais, e prendê-los. Dentre essas instruções, segundo o autor, homens que 

apresentassem traços delicados, que gostassem de maquiagem, eram identificados como 

homossexuais. O nazismo conseguiu aos poucos, o apoio da população e disseminar o ódio 

contra os homossexuais, e propagar a ideia de que se livrar das “bichas imundas’’ era o mais 

viável.  

 E o jornal Lampião da Esquina, no ano de 1979, na reportagem “de Sodoma a 

Auschwitz, a matança dos homossexuais’’ noticia desse sofrimento e essa perseguição aos 

homossexuais na Alemanha nazista. Quando levados para os campos de concentração, 

identificavam-se os homossexuais com um triângulo rosa, sobre a manga da camisa para 

distingui-los dos demais prisioneiros, identificando cada um com cores diferentes:  

Nesses campos de concentração, os homossexuais eram marcados com um 
triângulo rosa sobre a manga ou sobre o peito, o que servia para distingui-los 
dos demais presos políticos (triângulo vermelho), dos ladrões (verde), das 
testemunhas de Jeová (violeta), dos ciganos (marrom) dos judeus (amarelo) e 
dos criminosos (negro) (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1979, p. 17). 
  
 

 Essa distinção da cor rosa para os homossexuais continua como sendo um mistério, 

mas uma das explicações para isso, talvez esteja no fato do rosa ser predominante usada pelas 

mulheres, logo marcar os homossexuais com esse triângulo rosa, seria também uma forma de 

humilhação perante aos outros presos que ali estavam.  

 Foram várias as formas de abuso e violência contra os homossexuais nos campos de 

concentração.  Em seu livro Marcados pelo triângulo rosa (2017) Ken Setterington apresenta 

essa violência nos campos de concentração nazista. Uma dessas violações cometidas estava na 

concepção dos nazistas da homossexualidade enquanto doença, o que fazia com que os presos 

eles dormissem em alojamentos diferentes:  
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Em muitos campos, homossexuais eram alojados separadamente, porque os 
nazistas acreditavam que a homossexualidade era uma doença que podia se 
espalhar para os outros prisioneiros. Á noite, as luzes dos alojamentos eram 
mantidas acesas, para que os guardas monitorassem o comportamento dos 
presos. Os homens eram obrigados a dormir com as mãos por cima dos 
cobertores para provar que não estavam se masturbando. Se um homem 
fosse pego dormindo com as mãos sob as cobertas, poderia ser mandado para 
fora nu, onde recebia um banho de agua e era deixado de pé durante horas – 
mesmo no rigor do inverno. Uma punição particularmente dolorosa consistia 
em suspender o homem em um poste pelos punhos, com os braços 
amarrados nas costas (SETTERINGTON, 2017, p. 62-64).  
 
 

Percebemos como essas torturas contra os homossexuais na Alemanha eram 

extremante duras, a ponto de se pendura-los em postes, e atribui-los o estigma de doente, pois 

assim os nazistas viam a homossexualidade, uma doença que necessita ser combatida.com 

isso, vêm outra forma de violência, segundo autor, muitos foram levados para laboratórios de 

experiência, para se tentarem descobrir as “causas’’ e “curar’’ a homossexualidade, e castrar 

seria uma das formas de “curar’’ os homossexuais, chegando os nazistas segundo a 

Setterington (2017) propor a castração em troca da liberdade.   

 Desse modo, percebemos como o Lampião da Esquina foi fundamental nesse processo 

de divulgação desses casos de violência não só no Brasil, mas fora também, divulgando essa 

repressão, e exclusão que os homossexuais viviam em outros países, e que não era somente 

uma caraterística do nosso país, e como todos estão ligados a um mesmo motivo, baseados em 

uma sociedade heteronormativa, que delimita os padrões a ser seguidos.  Sociedade essa que 

delimita os valores, o que é certo e errado, baseados em uma cultura machista.   

 De volta ao Brasil, o jornal já em 1980, também continuava a trazer a tona esses 

abusos, e denunciando crimes contra homossexuais, a reportagem “A volta do esquadrão 

Mata-bicha; três crimes que abalaram a comunidade guei’’ mais vez, apresenta os crimes de 

michês a homossexuais. Nessa edição o veículo divulga três crimes ocorridos e de grande 

impacto para a comunidade homossexual. O primeiro caso é do homossexual Luís Luzardo 

Corrêa, mais conhecido como’’ Luiza felpuda’’. O mesmo foi assinado por um michê, de 

nome Jairo, que frequentava a sua casa, já que sua residência funcionava como um espaço 

para o sexo, e o michê comete o crime, a partir de cantada que recebe da “Luiza felpuda’’:  

 

A casa funcionava como um rendez-vous de bichas, que pagavam oitenta 
cruzeiros por quarto, para uma trepada mais segura e discreta. Entre os 
frequentadores habituais, estavam conhecidos nomes de empresários 
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gaúchos, políticos locais, turistas do Prata. Muita gente colunável 
e’’respeitável’’, Que tremeu com o crime e terá pressionado para a prisão do 
presumível assassino. Jairo, michê de profissão e biscateiro, frequentava a 
casa de Luís, para transar com clientes homossexuais, aos quais cobrava alto. 
Quando, na noite de 29 para 30 de abril, chegou para trabalhar, teria levado 
uma cantada de Luís. Aceitando, fez seu preço e transaram (LAMPIÃO DA 
ESQUINA, 1980, p.4).    
 
 

 A desculpa, para o assassinato, parece muito comum, o latrocínio, uma vez que o 

criminoso leva alguns pertences da residência como anel, relógio e dinheiro. Contudo, a 

relação do michê com a “Luíza felpuda’’ perpassa essa dominação, a relação de passividade, e 

a preocupação maior dele estava em provar que era um “macho’’ de verdade: “Jairo enfatiza 

em todas as suas declarações. Que é homem e macho. Que o ambiente de trabalho era bom, 

na Mansão da Tia Velha. Que sempre sentia nojo, quando transava com viados. Que nunca 

deu e sempre comeu9 A relação de atividade e passividade se faz presente mais uma vez nesse 

crime, onde o Jairo tenta a afirmar que sempre “comia’’ ou seja, adotava a postura de ativo 

nas relações e que por isso, não se considerava homossexual, uma tentativa talvez de esconder 

seus desejos.  

 Percebemos também uma contradição na própria declaração do michê, ao mesmo 

tempo em que recrimina a homossexualidade, declara que o ambiente em que estava inserido 

era bom, havendo controvérsia na sua fala, um sentimento de atração misturado com repulsa. 

Sentimento esse que se mostra mais forte, na medida em que um dos fatores para o 

assassinato acontece pelo fato de Jairo, ter se mostrado impotente, o que teria contribuído 

mais para o crime, Jairo se vê diante de um homossexual e impotente sexualmente segundo a 

reportagem, ou seja, o michê se sente numa posição de inferioridade perante o Jairo.  

 Nessa reportagem também Lampião da Esquina denuncia o assassinato de mais dois 

homossexuais, são eles: Evar Lemoine Silva, mais conhecido por “bamba’’, e o segundo caso 

é do bailarino Tony Vieira. No primeiro caso, “bamba’’, que era de Recife, foi assassinado em 

seu apartamento, com requintes de crueldades bem visíveis: “Além de uma pancada forte na 

cabeça, o Corpo estava cravado de facas, garfos e chaves de fenda, em verdadeira orgia de 

sadismo’’10 o crime contra “bamba’’ se insere como percebemos, assim como um dos muitos 

crimes cometidos contra homossexuais, se caracteriza por essa truculência, tendo sempre a 

dominação, mais uma vez como característica marcante.  
                                                           
9 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1980, p. 4. 
10 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1980, p. 4.  

Anais do VI Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 22 a 24 de novembro | 2017 | ISSN 2447-5416    

 

 



22 

 

 O último caso é do pianista Tony vieira, que foi assassinado médico Clóvis Marques 

filho, com quem mantinha um relacionamento:  

 

[...] morreu o bailarino Antônio Carlos cunha Vieira, o Tony.  Saiu ferido o 
médico obstetra Clóvis Marques filho, em cujo apartamento ocorreu a 
tragédia. O morto estava com duas balas no peito e uma na cabeça; o ferido 
estava também baleado (LAMPIÃO DA ESQUINA, 1980, p. 4).  
 
 

 Nesse caso, mais uma vez houve uma tentativa por parte do detetive em solucionar o 

caso como homicídio, mesmo com indícios que apresentava, interessante notar, nesse caso, 

que há uma inversão de papéis, a vítima aos olhos do detetive passa ser culpado, a partir das 

hipóteses que são levantadas sobre o crime: “tentativa de homicídio, seguida de suicídio; 

homicídio, seguido de tentativa ou simulação de suicídio; tentativa de homicídio contra 

Clóvis, seguida de suicídio, de Tony, com uma ação homicida sucessiva e concorrente de 

terceiros. ’’11 mesmo o corpo de Tony tendo sido encontrado com esses requintes, duas balas 

no peito e uma cabeça, fica claro, essa tentativa de culpar a vitima, quando se acusa em uma 

das hipóteses levantadas de Tony de tentar matar o médico, há essa inversão na cena do 

crime. E as outras hipóteses também não se sustentam, principalmente o suicídio, uma vez 

que o corpo foi encontrado com três disparos de tiro. 

 Diante disso, podemos afirmar que o jornal Lampião da Esquina, teve uma extrema 

importância divulgando esses casos de violência, mesmo que no período em questão, o debate 

a cerca da homofobia, ainda não estava aberto amplamente em cenário nacional, haja vista 

que não foi identificada nessas denúncias essa nomenclatura, mas a sua importância deve-se 

justamente a esse fator, em período de censura, um jornal alternativo já apresentava textos 

denunciando esses abusos e esses silêncios. Dessa maneira Lampião da Esquina procurou 

divulgar em suas páginas noticia de violências, sempre partindo do pressuposto da cultura 

machista, um conservadorismo, onde exclui e oprime todos que fogem dos padrões, das 

normas que a sociedade impõe algo que não se distancia muito dos crimes de homofobia 

atualmente. 

 

Consideracões 

 

                                                           
11 LAMPIÃO DA ESQUINA, 1980, p. 6. 
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 Diante do exposto, podemos concluir que a imprensa alternativa e o Lampião da 

Esquina, tiverem uma importante essencial na vida dos homossexuais. Uma vez que ao 

apresentar textos com essas temáticas, o jornal estava dando voz, e ao mesmo tempo estava 

denunciando esses abusos e silêncios á quais os homossexuais viviam no período em questão. 

Cabe ressaltar também a importância do veículo, na medida em que na década de 1970, 

período em surge o jornal, ainda não se tinha uma discussão abertamente sobre homofobia, no 

então já tínhamos uma imprensa que fazia isso muito bem, divulgando essa repressão e 

hostilidade, que tempos depois recebe a nomenclatura de homofobia.  

 Esse trabalho, não se limita apenas ao recorte temporal estabelecido, mas mantem uma 

conexão direta com o presente. Onde muitos homossexuais, lésbicas, travestis, transexuais e 

outros sujeitos que percebem para além dos padrões heteronormativos impostos, são 

assassinados de forma brutal, assemelhando-se ao recorte temporal da pesquisa.  
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