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RESUMO 

   
O presente estudo tem como principal objetivo analisar violações de direitos 

humanos que os homossexuais foram vítimas ao longo do período de ditadura militar 

no Brasil (1964-1985). Considerando o embrionário debate interdisciplinar sobre as 

homossexualidades e a violência da ditadura militar, a estrutura deste trabalho analisa 

os meios encontrados pelo Estado para legitimar, por meio da sua política sexual, as 

perseguições, as repressões e a normatização dos corpos e das sexualidades 

dissidentes. Como resultado, aponta-se que os valores morais, do período de 

repressão da ditadura, ainda não foram abandonados por uma parcela da sociedade 

brasileira. 

 

Palavras-chave: Sexualidade. Homossexualidade. Ditadura militar. Política sexual. 

Direitos sexuais.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

ABSTRACT 

 

The main purpose of this study is to analyze human rights violations comitted 

against homosexuals during the period of military dictatorship in Brazil (1964-1985). 

Considering the embryonic interdisciplinary debate on homosexuality and the violence 

of the military dictatorship, the structure of this work analyzes the means found by the 

State to legitimize, through its sexual politics, the persecution, repression and 

normalization of dissident bodies and sexualities. As a result, it is pointed out that the 

moral values of the period of repression of the dictatorship still have not been 

abandoned by a portion of Brazilian society. 

 

Key-Words: Sexuality. Homossexuality. Military Dictatorship. Sexual Politics. Sexual 

Rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

Inicialmente, é interessante destacar que, para muitos estudiosos, o debate 

interdisciplinar sobre a violência do Estado ditatorial e as suas repercussões no 

âmbito da sexualidade não eram considerados objetos relevantes e sérios para as 

pesquisas acadêmicas sobre o tema. Essa afirmação pode ser elucidada pelo fato 

que, durante anos, a literatura nacional sobre o período de ditadura militar no Brasil 

(1964-1985) somente se interessou pelas perspectivas estritamente políticas da 

repressão e da censura do regime.  

Influenciado por valores conservadores e cristãos, o Estado brasileiro, no 

decorrer do regime militar no Brasil, procurou fundamentar e legitimar o seu discurso 

político com base na defesa da moral e dos bons costumes. Durante esse período, 

as autoridades governamentais empreenderam inúmeras campanhas para efetivar a 

sistematização dos corpos e das sexualidades dos cidadãos. Corroborando, dessa 

maneira, para a perseguição e repressão dos indivíduos que não se enquadravam 

nos paradigmas morais e comportamentais impostos pela ditadura militar.  

De fato, os denominados subversivos políticos foram as vítimas mais 

recorrentes das ações perpetradas pelos aparatos político-ideológicos do regime 

militar. No entanto, é necessário elucidar que as transgressões desses indivíduos não 

consistiram nas únicas preocupações do regime. Assim, visando proporcionar mais 

visibilidade a temática da repressão da ditadura contra homossexuais, a presente 

monografia encontra-se estruturada em 4 (quatro) capítulos centrais: 

O Capítulo 1 possui o objetivo de contextualizar historicamente a maneira pela 

qual as instituições sociais conceberam a homossexualidade e as suas práticas 

sexuais, especialmente durante o regime militar. Da mesma maneira, apresentará os 

aspectos a respeito do controle social e sexual que foi exercido pelas relações de 

poder vigentes à época dos acontecimentos. 

O Capítulo 2 demonstrará o empenho do Estado brasileiro em manusear o 

Direito como um instrumento destinado a dominação da sexualidade, conforme as 

necessidades ideológicas impostas pela sua política sexual. 

O Capítulo 3 se debruça sobre os artifícios utilizados, durante a ditadura, para 

a preservação da moral e dos bons costumes. Nesse momento, serão analisados os 

seguintes métodos: (I) A manutenção dos “não espaços” de sociabilidade 

homossexual; (II) A censura à imprensa gay; (III) A perpetração de inúmeras 
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operações policiais destinadas a repressão de homossexuais e de travestis nos 

grandes centros urbanos; e (IV) A Comissão de Investigação Sumária do Itamaraty. 

O Capítulo 4 tratará de demonstrar como a resistência e a articulação do 

Movimento Homossexual, durante o período de abertura política no Brasil, 

proporcionou que os primeiros debates a respeito dos direitos sexuais da população 

LGBT fossem realizados no âmbito nacional. Além disso, também serão 

disponibilizados os dados legislativos, obtidos durante a análise e a tabulação dos 

Projetos de Lei - da Câmara dos Deputados e do Senado Federal - que trataram ou 

que tratam, de alguma maneira, da temática da diversidade sexual no Brasil. 

Portanto, o presente trabalho pretende, em um primeiro momento, fomentar a 

discussão a respeito da institucionalização de uma política sexual de Estado 

destinada a normatização das sexualidades dissidentes. Ademais, também 

apresentará, de maneira descritiva e histórica, as inúmeras violações de direitos 

humanos que a população LGBT esteve exposta durante o período de ditadura militar. 

No segundo, serão apresentados os avanços e os retrocessos referentes aos direitos 

sexuais de lésbicas, gays, bissexuais, transexuais e travestis no Brasil. 
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CAPÍTULO 1 – ASPECTOS A RESPEITO DO CONTROLE DA 

HOMOSSEXUALIDADE 

 

O controle sexual do Estado brasileiro sobre os seus cidadãos não foi um 

fenômeno privativo do regime militar, especialmente no que diz respeito à 

sistematização das práticas sexuais homossexuais. Da mesma maneira, os atos 

repressivos contra a população homossexual não tiveram início com a ditadura 

implantada pelo Golpe de 1964.  

Os esforços em tentar enquadrar e normalizar as sexualidades - homossexuais 

- dissidentes datam de períodos antecedentes à constituição do Estado Brasileiro. 

Nesse sentido, é possível compreender que os 

 
Discursos religiosos, médicos, legais, criminológicos e de diversas 
outras ordens se intercalavam e se combinavam de modo a produzir 
uma regulação específica das sexualidades em cada momento 
histórico (QUINALHA, 2017, pág. 24).  

 

No entanto, James Green e Renan Quinalha, no livro Ditadura e 

Homossexualidades: repressão, resistência e a busca da verdade1, compreendem 

que a criação dos instrumentos de controle, bem como a utilização de inúmeras 

táticas repressivas pelo Estado ditatorial objetivaram, sim, intimidar e restringir 

determinados comportamentos sexuais e, sobretudo, os homossexuais.  

Vale mencionar que, entre as décadas de 1960 a 1980, as autoridades 

brasileiras concebiam a homossexualidade como uma ameaça não somente a família 

tradicional e a moralidade de uma nação íntegra, mas também para a segurança 

nacional do Brasil (COWAN, 2014, pág. 30). 

A ditadura militar, respaldada pelos interesses norte-americanos, utilizou-se 

das concepções provenientes da Doutrina de Segurança Nacional para regular e 

exercer um controle ideológico sobre o país2, o que influenciou diretamente no 

tratamento dado pelo Estado brasileiro às homossexualidades.  

                                                
1 GREEN, James N; QUINALHA, Renan H. Contribuição sobre o tema ditadura e homossexualidades 

para o relatório final da Comissão Nacional da Verdade e parceiras. In: GREEN, James N. e 
QUINALHA, Renan (orgs.) Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência e a busca da 
verdade. São Carlos: EDUFSCAR, 2015, p. 301-320. 
2 Tradicionalmente a Doutrina de Segurança Nacional objetivava a defesa nacional da nação contra 

eventuais ataques externos. Contudo, diante da polarização do mundo advinda com a chamada “guerra 
fria”, houve uma reformulação nos seus princípios norteadores e iniciou-se uma luta ideológica contra 
um suposto inimigo interno (COIMBRA, 2000. pág. 1-22). 
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Destaca-se ainda que, além de ter sido a responsável pela disseminação do 

ideal de defesa nacional contra o fantasma do comunismo que supostamente estaria 

rondando o Brasil, a Doutrina de Segurança Nacional também assumiu a iniciativa de 

associar a homossexualidade à subversão política (GREEN; QUINALHA, 2015, pág. 

304).  

Quinalha afirma que essa associação permitiu que as autoridades militares 

vislumbrassem a homossexualidade como um “instrumento que a subversão utilizava 

para atacar os valores morais e da família tradicional, de acordo com o governo da 

época”3.  

Nesse sentido, os homossexuais, por não se encontrarem nos padrões 

comportamentais explicitamente defendidos pelo regime, foram sistematicamente 

controlados e reprimidos pelos mecanismos de coerção do Estado, sob o pretexto de 

proteção às bases de uma sociedade íntegra e cristã: a moral e os bons costumes.  

Segundo o pesquisador Benjamin Cowan: 

 
Quando, nos anos 1960, 1970, 1980, ideólogos conservadores 
planejadores da segurança nacional igualaram homossexualidade com 
subversão inimiga, recorreram a uma tradição reacionária já presente 
há décadas pelo menos desde o integralismo. Nos anos imediatamente 
depois do Golpe de 1964, ativistas direitistas de envergadura nacional 
condenaram a homossexualidade como manifestação da subversão; 
esta perspectiva também, nas principais instituições e publicações do 
próprio regime, onde teóricos e mesmo forças de segurança viam no 
desejo homossexual uma tática de guerra revolucionária (nome 
doutrinário que os teóricos da contrassubversão deram à espécie de 
guerra suspostamente criada pelos comunistas para destruir o 
Ocidente) (COWAN, 2015, pág. 28-29). 

 
Logo, é possível sustentar a hipótese de que a política sexual4 desenvolvida 

pelo Estado, que supostamente visava proteger a moral e os bons costumes, intentou 

consolidar compulsoriamente a heterossexualidade como o paradigma 

comportamental do regime militar. Servindo, assim, como uma justificativa para a 

repressão concomitantemente à estigmatização e marginalização da população 

homossexual. 

 

                                                
3 A repressão contra homossexuais na ditadura militar brasileira. Disponível em: 
<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/01/repressao-contra-homossexuais-na-ditadura-
militar-brasileira.html>. Acesso em 29 de maio de 2018. 
4 A definição de política sexual pode ser concebida como uma política estatal destinada ao controle e 
a normalização do sexo por meio dos discursos desenvolvidos no âmbito público (MARTINS; MONICA, 
2017, pág. 19). 
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1.1 – O CONTROLE DA HOMOSSEXUALIDADE 

 

O filósofo Michel Foucault entende que os corpos dos indivíduos estão imersos 

em um campo político da sociedade, onde são controlados por meio das relações 

entre os poderes vigentes (FOUCAULT, 1987, pág. 29). Em outras palavras, 

compreende-se que os comportamentos humanos, inclusive os de caráter sexual, 

estão submetidos a uma avaliação e a um controle moral da sociedade (CARRARA; 

SIMÕES, 2007, pág. 82).  

Nesse sentido, o sociólogo Jeffrey Weeks dispõe que, em um grau inesperado 

e incomum, ao longo dos anos, o âmbito da sexualidade humana tornou-se um campo 

de batalha para as forças políticas que estão em constante disputa na sociedade 

(WEEKS, 2003, pág. 92).  

Da mesma maneira, Gayle Rubin compreende que a sociedade experimenta 

um fenômeno de intensa politização da sexualidade (RUBIN, 2012, pág. 1). Rubin, 

por exemplo, afirma que 

 

a esfera da sexualidade também tem sua política interna, 
desigualdades, e modos de opressão. Como em outros aspectos do 
comportamento humano, as formas institucionais concretas da 
sexualidade em um determinado tempo e lugar são produto da 
atividade humana. São imbuídas de conflitos de interesse e manobras 
políticas, ambas deliberadas e incidentais. Nesse sentido, o sexo é 
sempre político. Mas há períodos históricos em que a sexualidade é 
mais nitidamente contestada e mais excessivamente politizada 
(RUBIN, 2012, pág 1).  

 

Importante elucidar que a fiscalização sexual e o uso dos mecanismos de 

controle transcorreram e ainda transcorrem constantemente na sociedade 

contemporânea. Assim, a supervisão das práticas sexuais, de modo geral, é feita por 

meio dos “discursos, instituições, organizações arquitetônicas, decisões 

regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados científicos, proposições 

filosóficas, morais, filantrópicas” (FOUCAULT, 2015, pág. 138). 

Portanto, torna-se necessário reconhecer que o controle das sexualidades é 

exercido e reafirmado de maneira normativa, política e ideológica (MATLOCK, 2002, 

pág. 11). Lucia Castello Branco, no livro O que é Erotismo5, compreende que os 

                                                
5 CASTELLO BRANCO; Lucia. O que é erotismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004 (Coleção 
Primeiros Passos). 
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mecanismos de repressão sexual são utilizados e manipulados pelos agentes 

protetores para garantir o status quo de uma ordem social, sobretudo nos regimes 

autoritários (CASTELLO BRANCO, 2004, pág. 11). Da mesma maneira, Castello 

Branco ainda alega que  

 

Para formar cidadãos frágeis e inseguros, é preciso reparti-los, mutilá-
los, transformá-los em metades de metades, sem nenhuma 
possibilidade de recomposição. Isso se faz há séculos, através de 
inúmeras e sutis modalidades de controle do desejo, e de severas 
punições aos infratores da ordem (CASTELLO BRANCO, 2004, pág. 
11). 

 

Weeks entende que a reiterada utilização dos instrumentos regulatórios 

influenciou um construcionismo social a respeito da sexualidade. Em consequência, 

o autor afirma que os posicionamentos institucionais empreendidos em face dos 

corpos e das sexualidades só podem ser entendidos a partir da análise de 

determinados contextos históricos (WEEKS, 2002, pág. 29).  

Assim, conforme o pensamento de Weeks, no que diz respeito ao controle 

social da sexualidade ser constituído de acordo com a historicidade de cada período, 

a filósofa Nancy Fraser assegura que as identidades sociais também são construídas 

de acordo com contextos sociais historicamente específicos (FRASER, 2015, pág. 

171).  

Constata-se, pois, que a exteriorização da sexualidade nas sociedades 

ocidentais, em especial das relações homossexuais, tem se estruturado com base em 

enquadramentos sociais, bem como tem sido objeto de determinados instrumentos 

que classificam as práticas sexuais de acordo com um sistema hierárquico de valores 

morais, legitimando, assim, o seu controle (RUBIN, 2012, pág. 13-15).  

Desse modo, mediante uma análise histórica dos discursos estatais 

repressivos, é possível compreender os motivos pelos quais as relações de poder de 

um período histórico, em defesa de determinados parâmetros morais e 

comportamentais, foram as responsáveis por definir quais seriam as sexualidades 

aceitáveis e hegemônicas e quais seriam as marginalizadas e consideradas anormais 

pelo sistema (WEEKS, 2002, pág. 29). 
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1.2 – O CONTROLE RELIGIOSO 

 

De maneira geral, a partir da disseminação do cristianismo no Ocidente 

concomitantemente à hegemonia política e econômica estabelecida pela Igreja 

Católica Apostólica Romana, consolidou-se uma visão da homossexualidade como 

uma transgressão. A percepção cristã, segundo a qual a homossexualidade6 é um 

pecado e uma abominação foi, assim, sendo desenvolvida e legitimada, mediante as 

interpretações literais dadas em determinadas passagens da Bíblia (MESQUITA; 

PERUCCHI, 2016, pág. 106).  

Em diversos momentos históricos, a Instituição da Igreja objetivou legitimar os 

seus discursos políticos religiosos, por meio da imposição dos seus dogmas, 

intentando, dessa maneira, tornar a sua moral ideológica uma regra social 

(BARBOSA; DA SILVA, 2015, pág. 16). 

Cumpre assinalar, ademais, que a Igreja tem sido – até mesmo nos dias de 

hoje – uma instituição social responsável pelo exercício de um controle ideológico 

destinado à normalização da vida social das pessoas. Em suma, esse fenômeno 

acontece de diferentes modos, seja mediante a imposição dos seus dogmas 

religiosos ou simplesmente por estabelecer padrões morais e comportamentais, aos 

quais os fiéis se unem para formarem a identidade religiosa de um grupo (JESUS, 

2008, pág. 5).  

Assim, nesse sentido, é importante destacar que, a reiterada utilização dos 

dogmas religiosos e, especificamente do nome de Deus, não emergiram somente nos 

discursos políticos reacionários da ditadura militar de 1964. Da mesma maneira, 

compreende-se que  

 

A legitimidade religiosa e política da Igreja no Brasil é o resultado de 
um longo processo, que acompanha a própria história do Brasil, desde 
1500. O poder estabelecido, no período colonial, promoveu um modelo 
de Catolicismo, conhecido como Cristandade. Nele, a Igreja era uma 
instituição subordinada ao Estado e a religião oficial funcionava como 
instrumento de dominação social, política e cultural (AZEVEDO, 2004, 
p.111). 

 

                                                
6 Até a criação do conceito de homossexualidade no século XIX, a expressão utilizada pela Igreja para 
designar as relações homossexuais era a expressão latina sodomia, originada em uma passagem do 
Livro Gênesis do Velho Testamento da Bíblia, sobre a ira de Deus e a suposta destruição das cidades 
de Sodoma e Gomorra pelos atos imorais dos seus cidadãos, dentre eles, as relações sexuais entre 
pessoas do mesmo sexo (VAINFAS, 1989, pág. 145). 
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Nessa esteira, a socióloga Maria das Dores Machado dispõe que a Igreja 
Católica 

 
(...) tem atuado no campo político tentando penetrar e influenciar no 
Estado, e este, por sua vez, faz uso constante da instituição religiosa. 
A despeito de todo o esforço liberal e republicano, Estado e Igreja são 
instituições que têm, historicamente, se reforçado. O Estado pode 
assumir a natureza laica, mas tem se mostrado sensível às igrejas e 
ao discurso religioso (CASTILHOS, 2007, pág. 3). 
 

Assim, a respeito do uso da religião como um instrumento de dominação social, 

bem como da sensibilidade do Estado aos discursos religiosos, é possível demonstrar 

a influência da Igreja durante a ditadura militar, por meio de uma das mensagens do 

Presidente Emílio Garrastazu Médici ao Congresso Nacional em 19717.  

Nesses documentos, o general Médici afirmou que os esforços subversivos se 

concentravam na tentativa de destruir os valores fundamentais nos quais as tradições 

brasileiras estavam assentadas, como, por exemplo, “a família, o culto dos 

antepassados, a dignidade do sexo, a fé em Deus e a crença de que o Homem foi 

feito à imagem e semelhança do Criador” (BRASIL, 1971, pág. 87). 

Nessa perspectiva, Quinalha compreende que, durante a ditadura, para além 

da violência e do silenciamento das sexualidades homossexuais, o Estado brasileiro, 

em conjunto com a Igreja Católica, conseguiu desenvolver e disseminar, com elevada 

legitimidade, diversas normas retrógradas de comportamentos de gênero e de 

sexualidade (QUINALHA, 2017. pág. 227). 

Tendo em vista o exposto, enfatiza-se que, durante o exercício da política 

sexual da ditadura militar, o suposto desrespeito aos dogmas religiosos da Igreja, 

tornou-se uma das justificativas encontradas pelo regime para agir de maneira 

repressiva e discriminatória, em nome da moral e dos bons costumes cristãos, contra 

a população homossexual. 

 
1.3 – O CONTROLE MÉDICO-LEGAL 
 

O discurso médico-legal também teve significativa importância para o Estado 

exercer o controle sexual da homossexualidade. Com o passar do tempo, as relações 

sexuais homossexuais foram apropriadas por diferentes campos do saber, 

                                                
7 BRASIL. Biblioteca da Presidência da República. MENSAGEM AO CONGRESSO NACIONAL. 1971. 
Disponível em: <http://www.biblioteca.presidencia.gov.br/presidencia/ex-presidentes/emilio-
medici/mensagens-ao-congresso/mensagem-ao-congresso-nacional-de-1971>. Acesso em 18 de 
maio de 2018. 
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transformando, aos poucos, a imagem do sodomita, do pervertido, doente e, 

finalmente, na identidade homossexual que conhecemos hoje (GUIMARÃES, 2009, 

pág. 558). 

Com relação a esse aspecto, vale destacar que a segunda metade do século 

XIX, tanto no Brasil quanto na Europa, foi caracterizada como um período de intensa 

preocupação das ciências médicas a respeito da homossexualidade e das práticas 

sexuais a esta relacionadas. A concepção de saúde social foi diretamente relacionada 

à saúde da família, o que ocasionou uma necessidade institucional de controle da 

sexualidade humana (FRY; MACRAE, 1985, pág. 61).   

Enfim, é interessante apontar que o controle da homossexualidade presente 

nos discursos religiosos, encontrou vitalidade e revigorou-se em um discurso que, 

revestido de uma linguagem científica, tornou legítima a inferiorização e, em 

determinadas circunstâncias, a exterminação dos indivíduos considerados, não mais 

como pecadores ou sodomitas, mas como perversos e perigosos para a ordem 

sanitária do país (BORRILO, 2010, pág. 64). 

Cumpre ressaltar que, as instituições médicas, durante esse período, além de 

serem concebidas como as molas propulsoras da sociedade, também foram 

entendidas como as responsáveis pela manutenção do paradigma da ordem social 

vigente (GREEN, 2000, pág. 192-193).  

Dessa maneira, o controle exercido pelos discursos médicos a respeito dos 

comportamentos sexuais dissidentes, encarregou-se de legitimar a intervenção do 

Estado sobre os supostos males da sociedade, as práticas sexuais homossexuais 

(GREEN, 2000, pág. 192-193).  

João Silvério Trevisan entende que 

 
A nova ordem que a normatização higiênica instaurou utilizava o 
cientificismo para exercer um controle terapêutico que substituísse o 
antigo controle religioso. Ao se distanciar progressivamente do 
universo da lei (secular ou religiosa) a ideologia higienista colocava 
seus referenciais no terreno da norma científica. Agora, os cidadãos 
deviam obediência menos a Deus do que ao médico. E, em lugar do 
dogma cristão, passou a imperar o padrão de normalidade 
(TREVISAN, 2000, pág. 175). 

 

De acordo com James Green, o positivismo presente nos discursos das 

ciências médicas foi utilizado como um alicerce ideológico para legitimar a atuação 

dos médicos nas constantes tentativas de descobrir, estudar e de curar doenças. 
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Além disso, também serviu como uma referência negativa para os debates a respeito 

das causas da suposta degeneração da população homossexual (GREEN, 2000, pág. 

192-193). 

Seguindo o mesmo raciocínio, William Naphy entende que  
 

A opinião científica, médica e psiquiátrica vigente era de que a 
homossexualidade era uma doença resultante de anormalidade 
genética associada a problemas mentais na família. A teoria, junto das 
ideias emergentes sobre pureza racial e eugenismo nos anos 1930, 
torna fácil entender por que a lobotomia foi indicada para os 
homossexuais (NAPHY, 2006, p. 78). 

 
Assim, a respeito da campanha patologizante empreendida pela medicina 

contra as identidades homossexuais, é interessante mencionar acerca da atuação do 

médico legista Leonídio Ribeiro, um dos seguidores de Cesar Lombroso8 no Brasil 

(CAETANO, 2008, pág. 3).  

Leonídio Ribeiro foi o pesquisador responsável por fundar, durante o governo 

do presidente Getúlio Vargas, o Laboratório de Antropologia Criminal do Instituto de 

Identificação da Polícia Civil, onde realizava pesquisas e defendia a tese de que 

aqueles que desejavam sexualmente pessoas do mesmo sexo estavam acometidos 

por uma doença (CAETANO, 2008, pág. 3). 

Durante a década de 1930, influenciado pelas técnicas desenvolvidas por 

Lombroso, o médico brasileiro empreendeu diversas pesquisas com homossexuais 

do país. Dentre elas, realizou uma experiência com aproximadamente 195 presos no 

Rio de Janeiro, por meio da qual intentava provar a relação da homossexualidade 

com o desequilíbrio hormonal desses indivíduos (GREEN, 2000, pág. 9).  

Benjamin Cowan depreende que, os discursos médicos patologizantes a 

respeito das sexualidades dissidentes foram, em certa medida, atenuados durante os 

anos da década de 1940 (COWAN, 2015, pág. 30). Entretanto, é importante destacar 

que entre os anos de 1960 e 1980, especificamente durante o período de ditadura 

militar no Brasil, os discursos provenientes das ciências médicas contra a 

homossexualidade voltaram a obter destaque. Mais do que isso, foram acentuados 

pelos mecanismos de repressão do Estado brasileiro (COWAN, 2015, pág. 30), 

                                                
8 Cesar Lombroso foi um psiquiatra pioneiro no campo da antropologia criminal (1836-1909). Lombroso 
defendia a teoria do delinquente nato, afirmando que o fragilizado sistema nervoso de um indivíduo o 
predispunha a um comportamento degenerado, que incluía propensão a homossexualidade (GREEN, 
2000, pág. 199). 
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conforme evidenciado pelas pesquisas criminológicas elaboradas pelo delegado 

Guido Fonseca durante a década de 1970. 

Portanto, pode-se dizer que, durante esse período de ditadura, o discurso 

médico-legal corroborou e, mesmo, contribuiu para legitimar as arbitrariedades 

cometidas pelas autoridades estatais, pois além de informar como as práticas 

homossexuais deveriam ser interpretadas, também informou como estas deveriam 

ser reprimidas (COWAN, 2015, pág. 30).  

 
1.4 – O CONTROLE SEXUAL  
 

A institucionalização de uma determinada forma organizacional, bem como a 

implementação de uma política de Estado, é suficiente para refletir e instituir um 

padrão comportamental que, com o passar do tempo, acaba sendo legitimado pelas 

relações de poder vigentes, bem como pela maioria da população (FURLANETTO, 

2008, pág 57). 

Nesse sentido, Renan Quinalha, em sua tese de doutoramento9, afirma que 

embora o Estado brasileiro não fosse o único responsável pela exteriorização dos 

discursos morais e pelo controle dos comportamentos sexuais realizados durante os 

21 (vinte e um) anos de ditadura militar, esse foi essencial para a execução e para a 

manutenção de uma política sexual pautada na proteção da moral e dos bons 

costumes cristãos (QUINALHA, 2017, pág. 24). 

É indiscutível que as intromissões do Estado sobre a vida e a conduta dos seus 

cidadãos não são características exclusivas dos regimes autoritários – militares ou 

não -, tendo em vista que essa regulamentação comportamental também é verificada 

nos sistemas democráticos.  

No entanto, cumpre ressaltar que, quanto mais conservador for um 

determinado regime político, maior será a intenção dos seus governantes em efetivar 

o controle dos espaços de poder, sejam eles públicos ou privados (QUINALHA, 2017, 

pág. 20). Logo, torna-se importante ressaltar que o conservadorismo presente na 

ditadura de 1964 objetivava o restabelecimento de uma ordem moral que 

supostamente havia sido enfraquecida ao longo dos anos.  

                                                
9 QUINALHA, Renan H. Contra a moral e os bons costumes: a política sexual da ditadura brasileira 

(1964-1988). São Paulo, 2017. Tese (Doutorado em Relações Internacionais) – Instituto de Relações 
Internacionais, Universidade de São Paulo. 
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Determinados regimes políticos instituem a instrumentalização dos 

marcadores de gênero e de sexualidade para o exercício de um controle social, com 

o intuito de domesticar os corpos e forjar as suas subjetividades (QUINALHA, 2016, 

pág. 134). Acerca disso, Quinalha entende que  

 
um indicador fundamental do grau de liberdade, inclusão e democracia 
de um determinado regime ou governo é a maneira como integra ou 
não uma agenda de diversidade sexual e de gênero nos discursos 
oficiais e nas políticas públicas (QUINALHA, 2017, pág. 34). 

 

Nesse sentido, pode-se afirmar que o regime militar, além de ter corroborado 

com a supressão dos direitos constitucionais, a censura dos meios de comunicação, 

a perseguição política, as prisões arbitrárias e outras violações de direitos humanos 

(RANGEL, 2016, pág. 7), também se preocupou com a manutenção da ordem sexual, 

da família tradicional e dos valores éticos que, supostamente, integravam a sociedade 

brasileira (QUINALHA, 2017, pág. 31).  

Desse modo, entende-se que o fenômeno da politização da sexualidade está 

presente no âmbito da sociedade em diversos períodos históricos (RUBIN, 2012, pág. 

1). Assim, perante a verificação das constantes disputas ideológicas-morais travadas 

pelo regime militar contra a homossexualidade e as suas manifestações sexuais, é 

possível considerar a respeito da existência da conjuntura política-sexual mencionada 

por Rubin durante o período de ditadura. 

Ademais, compreende-se que o controle da sexualidade humana exercido pela 

política sexual do regime militar, além ter tido um caráter autoritário e 

heterocentrado10, propiciou a exasperação dos mecanismos de repressão estatal do 

Estado, por meio da instituição de regras proibitivas e de licenças permissivas em 

relação aos comportamentos sexuais (QUINALHA, 2017, pág. 24).  

Interessante pontuar que o fato de não existir um único órgão estatal ao qual 

coubesse a tarefa de centralizar o controle da sexualidade acabou ocasionando em 

uma multiplicidade de organismos e de agências estatais empenhados na regulação 

e repressão das práticas sexuais dissidentes (QUINALHA, 2017, pág. 29). 

Na medida em que as sexualidades dissidentes eram controladas e 

estigmatizadas pelos discursos conservadores em prol da moral e dos bons 

costumes, a política sexual implementada pela ditadura militar ratificou a retrógrada e 

                                                
10 Dispõe a heterossexualidade como um paradigma para a sociedade. 
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já existente dicotomia acerca das sexualidades. Corroborava-se, dessa forma, para o 

fortalecimento da oposição entre as sexualidades tidas como normais e anormais 

(QUINALHA, 2017, pág. 24).  

A respeito dessa oposição, o historiador Jonathan Ned Katz salienta que a 

utilização de uma política sexual de Estado cujo propósito principal é a normatização 

da vida sexual dos seus cidadãos opera no sentido de estabelecer e institucionalizar 

uma suposta inferioridade da homossexualidade em relação àa heterossexualidade 

(KATZ, 1996, pág. 139).  

No tocante à referida dicotomia sexual, Míriam Adelman reconhece que não 

existe uma “sexualidade natural”, mas construções sociais e históricas a respeito da 

sexualidade humana, o que implica no encontro e consequente embate destas com 

as relações de poder vigentes (ADELMAN, 2000, pág. 164). No entanto, destaca-se 

que os valores que alicerçaram o golpe de Estado de 1964 baseavam-se em 

parâmetros conservadores que entendiam as práticas homossexuais como 

atentatórias à moral e aos bons costumes do país (GREEN; QUINALHA; 2015, pág. 

20). 

Assim, a repressão sexual legitimada pelo regime militar, por meio da sua 

política sexual, pode ser constatada mediante uma análise crítica dos discursos 

médico-legais, das elocuções religiosas e das visões criminológicas e conservadoras 

desse tenebroso período histórico (GREEN; QUINALHA; 2015, pág. 301). É 

importante, porém, enfatizar que a interferência ideológica dessa política de Estado 

nos corpos sexuais dissidentes perpassa e transcende o âmbito dos já mencionados 

discursos “estatais”. 

Nesse sentido, é possível perceber que o controle sexual assumido pelo poder 

ditatorial, além de influenciar, também compeliu a população brasileira a pensar e agir 

conforme o discurso que o Estado dispunha. Como consequência dessa regulação, 

pode-se observar semelhante tendência e concepção nas declarações proferidas por 

vários cidadãos a respeito da homossexualidade no país durante o período de 

abertura política do país11. 

                                                
11 Para exemplificar essas declarações, pode-se utilizar o documentário “Temporada de caça”, 
produzido pela cineasta Rita Moreira e filmado durante o período de abertura política do Brasil. 
Destaca-se que esse documentário obteve notoriedade ao publicizar a opinião de uma parcela da 
sociedade paulista a respeito de temas polêmicos como, por exemplo, a AIDS e os constantes 
assassinatos de homossexuais que ocorreram durante a década de 1980. Ao serem indagados a 
respeito dos assassinatos cometidos contra homossexuais na cidade, os entrevistados manifestaram-
se de maneira favorável ao cometimento dos crimes, conforme transcritos a seguir: “Eu acho que tem 
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Dessa maneira, Quinalha assinala que o fato de o controle ideológico sexual 

implementado pela ditadura militar não ter sido idêntico ao da repressão política em 

sentido estrito, não significa que não houve uma política de repressão sexual 

legitimada pelo Estado (QUINALHA, 2017, pág. 316).  

É, portanto, viável conceber-se que as sexualidades, em especial a 

homossexualidade, suportam – até os dias de hoje - os resquícios dos discursos 

morais, preconceituosos e estigmatizantes que foram instituídos e legitimados 

durante a vigência da política sexual da ditadura militar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
mais é que assassinar mesmo”, “Tem que matar”, “Acho que tá certo. Homem nasceu pra ser homem”, 
“Eu tenho muita coisa contra eles. Eu acho que eles estão poluindo a cidade de São Paulo” e “Eu acho 
que não deveria existir homossexual” (Temporada de Caça - Rita Moreira, São Paulo, 1988). 
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CAPÍTULO 2 – O DIREITO COMO UM INSTRUMENTO DE DOMINAÇÃO DA 

SEXUALIDADE 

 

O Golpe militar de 1964 proporcionou um endurecimento na intervenção do 

Estado sobre a sociedade brasileira. Gerando, dessa maneira, repercussões em 

diversas esferas de valoração, atividade, ação e atuação das interações sociais, 

dentre elas, a sexualidade dos cidadãos (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 

2014, pág. 304).  

O fortalecimento do poder estatal da ditadura, fundamentado nos paradigmas 

morais e cristãos, permitiu que houvesse um recrudescimento da regulação sexual 

por parte do Estado, principalmente no momento posterior a decretação do Ato 

Institucional nº 5. Esse quadro foi o responsável por reiterar a ideia de que somente 

as relações sexuais entre homens e mulheres eram saudáveis e corretas. 

Censurando, desse modo, as relações sexuais dissidentes. 

Nesse momento, o Direito pode ser compreendido como um dos mecanismos 

de dominação empregados pelo Estado brasileiro para legitimar o poder proibitivo e 

repressivo sobre a sociedade brasileira, pois esta é submetida às regras do controle 

estatal (OLIVEIRA, 1998, pág. 378).  

Ademais, convém memorar que a manutenção da aparência democrática do 

Brasil para a comunidade internacional foi uma das preocupações mais recorrentes 

do Estado ditatorial, o que estimulou que as autoridades militares dotassem de 

legalidade todas as suas ações repressivas (MAVILA, 2003, pág. 292).  

Para tanto, ao contrário dos outros governos autoritários existentes nos países 

da América Latina - onde a repressão atuou fora dos marcos legais -, o regime militar 

brasileiro se utilizou de diversos aparatos jurídicos para formular a repressão contra 

os dissidentes do governo (CASARA; BOITEUX, 2016, pág. 1-2). 

Portanto, os dispositivos legais desenvolvidos e utilizados pelo Estado, de 

maneira autoritária e desmedida ao longo da ditadura, não podem ser considerados 

antijurídicos, pois além de estarem positivados no ordenamento pátrio, também eram 

formal e materialmente vigentes e eficazes. 

Diante disso, torna-se possível conceber que o 

 
uso instrumental do direito enquanto forma de controle social e 
político por um poder autoritário certamente não foi uma 
invenção brasileira, mas teve destaque especial na ditadura 
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brasileira, que prezou por formas de escamotear o arbítrio por 
trás da aparência de normalidade das instituições jurídicas. A 
manipulação das leis, materializada por uma combinação 
peculiar de repressão judicial e extrajudicial, constituiu a tônica 
do processo de endurecimento político operado pelo regime 
instaurado em 1964 (QUINALHA, 2017, pág. 53). 

 
Ademais, destaca-se também que o ordenamento jurídico desenvolvido pela 

ditadura militar foi constituído como “um arcabouço legal autocraticamente definido 

pelos presidentes e órgãos de segurança, através de decretos ou leis aprovadas por 

um legislativo devidamente “depurado” de elementos críticos ao regime” (BARRETO; 

BORGES, 2016, pág. 119). 

Além disso, cumpre ressaltar que os instrumentos legislativos e judiciários 

eram adaptados pelas autoridades, conforme as necessidades ideológicas do Estado 

ditatorial (CASARA; BOITEUX, 2016, pág. 1-2). Desse modo, é possível afirmar que 

ao longo dos anos de ditadura no país 

 
houve uma expressiva adequação das normas jurídicas internas, 
articulada pela Ditadura Militar, de modo a expurgar da sociedade, no 
período de 1964-1985, o inimigo da nação. Estes inimigos não incluíam 
apenas os rebeldes armados ou guerrilheiros “terroristas”, mas 
também aqueles que, convivendo socialmente e manifestando-se 
pacificamente, demonstrassem, por meio de suas ideologias, serem 
contrários aos interesses políticos representados pelo regime militar 
(BATISTA; PAULINO, 2015, pág. 15). 
 

Assim, é significativo salientar que, a análise das ações repressoras e das 

violações de direitos humanos contra a população homossexual ao longo da ditadura 

militar, permite compreender que a motivação das transgressões contra a população 

homossexual ocorreu de maneira distinta às realizadas contra os dissidentes 

estritamente políticos. 

Nesse sentido, merece destaque um trecho do Relatório “Ditadura e 

Homossexuais” da Comissão da Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, 

onde é esclarecido que 

  

Não houve uma política de Estado formalizada e tão coerente no 
sentido de exterminar os homossexuais, a exemplo de como existia 
uma campanha anunciada e dirigida para a eliminação da luta armada 
com repressão de outros setores da oposição ao longo dos anos da 
ditadura. Porém, é muito evidente que houve uma ideologia que 
justificava o golpe, o regime autoritário, a cassação de direitos 
democráticos e outras violências, a partir de uma razão de Estado e 
em nome de valores conservadores ligados à doutrina da segurança 



 

 
30  

 

nacional. Essa ideologia continha claramente uma perspectiva 
homofóbica, que relacionava a homossexualidade às esquerdas e à 
subversão. Acentuou -se, portanto, assumida agora como visão de 
Estado, a representação do homossexual como nocivo, perigoso e 
contrário à família, à moral prevalente e aos “bons costumes” 
(COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2014, pág. 
7-8). 

 

Do mesmo modo, cumpre ressaltar que, diante da intensa politização da 

sexualidade da época, bem como dos conflitos e das disputas por poder que estavam 

presentes durante o regime militar, o sistema repressivo encarregou-se de 

estabelecer qual seria a sexualidade hegemônica para o Estado e quais seriam 

marginalizadas e reprimidas pela política sexual da ditadura, intentando, assim, 

efetivar uma normatização da vida sexual da população brasileira. 

Sob essa perspectiva, é possível assegurar que essa aversão contra a 

população homossexual, influenciada e fundamentada por uma ideologia 

anticomunista e moralista, foi amplificada pelo Estado ditatorial para – e por - diversos 

setores e instituições da sociedade brasileira (COMISSÃO NACIONAL DA 

VERDADE, 2014, pág. 304).  

Acerca disso, os discursos conservadores e homofóbicos, entre o final dos 

anos 60 e o início dos 70, foram amplificados e a homossexualidade foi concebida - 

até mesmo nos relatórios sobre subversão política – como uma ameaça para o Estado 

brasileiro (GREEN; QUINALHA, 2015, pág. 305-306).  

As constantes reivindicações e o surgimento do movimento de gays e lésbicas 

no final da década de 1970 incomodaram as estruturas de dominação do regime 

militar. A partir desse momento, o Serviço Nacional de Informações (SNI) do regime 

vislumbrou 

 

uma conspiração entre, por um lado, os novos jornais e grupos e, por 
outro, o “Movimento Comunista Internacional”. Em 1978, por exemplo, 
um agente da CEI escreveu: “é notado um esquema de apoio à 
atividade dos homossexuais. Este apoio é baseado, em sua quase 
totalidade, em órgãos de imprensa sabidamente controlados por 
esquerdistas. Aliando-se à [sic] este fato a intenção dos homossexuais 
de se organizarem em movimentos e de ‘ocupar um lugar certo—
inclusive politicamente—’ pode-se estimar alto interesse comunista no 
proselitismo em favor do tema” (GREEN; QUINALHA, 2015, pág. 306). 

 

Logo, a possibilidade de conseguirem ocupar efetivamente os espaços 

públicos e, consequentemente abandonar os denominados guetos de 
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marginalização12, proporcionou o enrijecimento do poder de polícia do Estado contra 

homossexuais durante esse período. 

Assim, de acordo com Pedro Dallari, coordenador da Comissão Nacional da 

Verdade, a homossexualidade dos indivíduos foi um dos fatores que influenciava no 

grau da brutalidade dos agentes da ditadura. Dallari afirma, ainda, que os 

homossexuais “que eram presos ou perseguidos politicamente acabavam sofrendo 

mais. Na visão do regime isto era um agravante na condição deles, o que também 

acontecia com os negros e as mulheres”13.  

Ademais, é possível compreender que  

 
O regime militar atrelado ao aparato institucional do Estado, sobretudo 
o direito, predizia e fortalecia a masculinidade e a heterossexualidade 
compulsória, fundada nos preceitos da moral e dos bons costumes, que 
consistiam nos alicerces da família e do Estado, tal qual ocorreu nos 
períodos de guerra na Europa e Estados Unidos (SOUZA, 2017, pág. 
45). 

 

Diante desse panorama, os órgãos repressivos da ditadura militar esforçaram-

se em se apoderar ideologicamente da sociedade por meio de uma “política de 

esquecimento” (NAVARRO-SWAIN, 2004, pág. 15), na qual as sexualidades 

homossexuais foram institucionalmente reprimidas – e ainda mais invisibilizadas - 

pelo regime.  

Sobre esse aspecto, a escritora Tania Navarro-Swain, na obra O que é 

lesbianismo14, sustenta que constantemente “apaga-se ou se destrói o que não 

interessa à moral, às convicções, aos costumes, à permanência de tradições e 

valores que são dominantes em determinada época” (NAVARRO-SWAIN, 2004, pág. 

15). 

Por fim, o fenômeno sexual repressivo foi fortalecido mediante o uso 

indiscriminado de normas e de dispositivos proibitivos, bem como da perpetração de 

violentas operações policiais, cujo intuito foi promover uma ampla campanha a favor 

da moral e dos bons costumes contra os indivíduos que não se enquadravam nos 

                                                
12 Os guetos foram espaços de sociabilidade homossexual.  
13 LBGTs sofriam torturas mais agressivas, diz CNV 
<http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/12/141210_gays_perseguicao_ditadura_rb>. 
Disponível em 04 de junho de 2018. 
14 NAVARRO-SWAIN, Tania. O que é lesbianismo. São Paulo: Editora Brasiliense, 2004 (Coleção 
Primeiros Passos). 
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paradigmas comportamentais exigidos pelo regime militar, dentre eles, os dissidentes 

sexuais.  

 

2.1 – AS LEGISLAÇÕES  

 

A estabilidade política e a segurança nacional foram compreendidas como os 

componentes imprescindíveis para a garantia e a manutenção da ordem durante a 

ditadura. Período em que as condutas que fossem interpretadas pelo sistema como 

subversivas e prejudiciais ao país, se tornavam objetos de intimidação e de censura 

dos aparelhos repressivos do Estado.  

As identidades homossexuais – da mesma maneira que as relações sexuais 

homossexuais – foram interpretadas como nocivas pelo Estado ditatorial. Sob o 

prisma da moral e dos bons costumes, a homossexualidade foi concebida e 

apresentada como um indício subversivo ao paradigma da ordem sexual do regime 

militar. Ameaçando, dessa maneira, a família tradicional e os valores éticos cristãos 

que, supostamente, eram os pilares da sociedade brasileira (QUINALHA, 2017, pág. 

31). 

  É importante advertir que, a censura contra a população homossexual não 

teve início com a instauração da ditadura militar, tendo em vista que os homossexuais 

já estavam sujeitos aos diversos preconceitos e abusos decorrentes do Estado 

(LOPES, 2015, pág. 280).   

Nesse sentido, embora o cerceamento da autodeterminação sexual ainda seja 

objeto de preocupação e de discussão para os atuais políticos do país, durante o 

período de ditadura militar, esse fenômeno regulatório-comportamental obteve o 

respaldo do direito vigente à época, por meio de determinadas legislações e de 

dispositivos legais proibitivos. 

Diante do exposto, compreende-se que os órgãos de repressão do Estado, 

durante o regime militar, se utilizaram do poder de controle e de dominação inerentes 

ao direito, para respaldar, no âmbito da sexualidade, diversas políticas morais e 

ideológicas contra a população homossexual do país (COMISSÃO NACIONAL DA 

VERDADE, 2014, pág. 305).  

Assim, conforme apresentado, interessa neste momento analisar os 

instrumentos jurídicos de repressão que foram utilizados contra os homossexuais 
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durante o regime militar, tendo em vista que o direito foi empregado pelo Estado para 

fins de normatização da sexualidade.  

Para tanto, serão examinados os seguintes dispositivos: Lei de Imprensa (Lei 

5.250/1967), o Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4.117/1962), a 

contravenção penal de vadiagem (Art. 59 do Decreto-Lei nº 3.688/1941 - Lei das 

Contravenções Penais) e o Ato Institucional Nº 5. 

 

2.1.1 – LEI DE IMPRENSA (LEI 5.250/1967) E O CÓDIGO BRASILEIRO DE 

TELECOMUNICAÇÕES (LEI 4.117/1962) 

  

Instituída pelo presidente Marechal Humberto de Alencar Castello Branco, já 

na vigência da Constituição Federal de 1967, a Lei 5.250/1967, popularmente 

conhecida como a Lei de Imprensa, foi editada em 09 de fevereiro de 1967 e tornou-

se um dos mecanismos jurídicos responsáveis pela regulação da liberdade de 

manifestação do pensamento e das informações durante o período de ditadura 

(CORREA, 2011, pág. 2). 

Cumpre destacar que, a subjetividade disposta no texto da Lei de Imprensa, 

em especial no seu artigo 1715, permitiu que, em nome da moral e dos bons costumes, 

fossem cometidas arbitrariedades pelo Estado. Tal discricionariedade foi uma prática 

recorrente dos agentes da ditadura e possibilitava que a liberdade de locomoção dos 

indivíduos fosse restringida por supostamente estarem ofendendo a moral pública e 

os bons costumes do regime.  

Convém salientar que o anseio do regime militar em proteger a família 

tradicional e a moralidade da nação proporcionou a perseguição seletiva de 

determinados comportamentos (QUINALHA, 2017, pág. 26). Essa persecução de 

condutas entendidas pelo poder ditatorial como subversivas, dentre elas, a 

homossexualidade, acarretou no seu enquadramento em tipos penais. 

Após 19 dias da edição da Lei de Imprensa, Castello Branco assinou o Decreto-

Lei 236, cujo objetivo foi estender para a radiodifusão os dispositivos da Lei 

5.250/1967, o que influenciou diretamente no conteúdo texto da Lei 4.117/62 (Código 

Brasileiro de Telecomunicações). 

                                                
15  “Art. 17 da Lei 5.250 - Ofender a moral pública e os bons costumes:” 



 

 
34  

 

A respeito da utilização desses dispositivos para legitimar a repressão do 

Estado, é importante esclarecer que a censura à imprensa e aos outros meios de 

comunicação e de expressão não foi aplicada da mesma maneira durante os 21 (vinte 

e um) anos de ditadura militar (RODRIGUES, 2015, pág. 208).  

Merece ser ressaltado que, em determinados momentos da ditadura, os 

mecanismos da repressão não agiram somente de ofício, pois também usufruíram do 

auxílio da população brasileira, por meio das denúncias e dos pedidos de censura 

(RODRIGUES, 2015, pág. 202). Nesse aspecto, entende-se que o patrulhamento 

midiático exercido pelos órgãos e pelas instituições não foi verificado apenas pelos 

aparatos repressivos do Estado ditatorial, mas também pelos setores reacionários da 

sociedade. 

Assim, a população conservadora do país16 colaborou com a regulação moral 

dos meios de comunicação do país durante o período militar. Esses indivíduos se 

utilizaram da suposta “abertura política” propiciada pelo Estado, destinada às 

denúncias dos supostos conteúdos de caráter imoral e subversivo para a Divisão de 

Censura de Diversões Públicas (DCDP).  

Nesse sentido, pode-se aferir que os meios utilizados pelos segmentos 

reacionários consistiram, dentre outros recursos, no encaminhamento reiterado de 

reclamações a respeito dos supostos conteúdos “imorais” presentes nas emissoras 

de rádios, nos programas televisão e no cinema, pelo intermédio das 

correspondências à DCDP17. 

Ademais, a respeito da Divisão de Censura de Diversões Públicas, cumpre 

salientar que, além de se encontrar subordinada ao Departamento de Polícia Federal 

do Ministério da Justiça18, a DCDP foi o órgão estatal encarregado de participar 

ativamente nas atividades repressivas da ditadura militar (RODRIGUES, 2015, pág. 

210). 

                                                
16 A supracitada população conservadora é composta pelos “Católicos conservadores, grupos 
femininos de direita, moralistas de ocasião, grandes proprietários rurais e outros ramos do 
empresariado, bem como outras camadas das classes médias insufladas” (QUINALHA, 2017, pág. 
26). 
17 “Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP)”. Disponível em: 
<http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/divisao-de-censura-de-diversoes-publicas-dcdp>. 
Acesso em 13 de abril de 2018. 
18 “Divisão de Censura de Diversões Públicas (DCDP)”. Disponível em: 

<http://dibrarq.arquivonacional.gov.br/index.php/divisao-de-censura-de-diversoes-publicas-dcdp>. 
Acesso em 13 de abril de 2018. 
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Os requerimentos determinados à censura dos meios de comunicação que 

foram encaminhados aos censores da DCDP, versavam, dentre outros temas, a 

respeito do erotismo, da homossexualidade, da marginalidade e da linguagem de 

baixo calão presentes em determinados locais (HEREDIA, 2013, pág. 9).  

Além disso, destaca-se que, se porventura as reivindicações repressivas dos 

conservadores não fossem acolhidas pela Divisão de Censura, os requerentes 

ameaçavam recorrer às esferas hierárquicas mais elevadas do poder estatal para 

lograr êxito nas suas demandas (RODRIGUES, 2015, pág. 211).  

Portanto, compreende-se que tanto os segmentos conservadores da 

população, quanto os setores do próprio regime militar, ao pretenderem restringir a 

discussão a respeito de temas como, por exemplo, a homossexualidade e o erotismo, 

tornaram manifestas a seletividade e a intolerância presentes nos discursos do 

Estado. Contribuindo, de certa maneira, para a repressão contra a população 

homossexual. 

Assim, diante do panorama traçado, a partir da reiterada utilização dos 

dispositivos da Lei de Imprensa e do Código Brasileiro de Telecomunicações, durante 

o período de ditadura militar, pode-se perceber que a homossexualidade se tornou 

um dos assuntos recorrentemente impedidos de serem abordados nas rádios, nos 

programas televisão e no cinema, por supostamente se tratar de uma temática imoral 

e violadora dos bons costumes19.  

 

2.1.2 - A CONTRAVENÇÃO PENAL DA VADIAGEM (ART. 59 DO DECRETO-LEI 

Nº 3.688/1941)  

 

A contravenção penal da vadiagem sustentava que todos os indivíduos que 

possuíssem recursos financeiros, deveriam comprovar o seu sustento. No entanto, 

diante da omissão do Poder Legislativo, a redação do dispositivo legal em questão 

não estipulou de maneira objetiva como se daria essa verificação (OCANHA, 2016, 

pág. 6), ficando esta averiguação sob a responsabilidade dos próprios agentes 

policiais. 

                                                
19 BRASIL. Comissão da Verdade do Estado do Rio de Janeiro. Relatório - Homossexualidades, 
Repressão e Resistência durante a Ditadura. Disponível em: <http://www.cev-rio.org.br/site/arq/Green-
J-e-Quinalha-R-Homossexualidades-repressao-e-resistencia-durante-a-ditadura.pdf>. 
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Assim, tendo em vista a fragilidade existente para a averiguação da 

contravenção penal da vadiagem, esta foi um dos mecanismos jurídicos 

constantemente utilizados pelos órgãos de repressão do Estado para o exercício do 

seu controle ideológico sobre os cidadãos. 

Entende-se que a ausência de uma definição clara e específica quanto ao 

procedimento de verificação do delito de vadiagem, previsto no dispositivo 59 da Lei 

das Contravenções Penais, serviu para fazer uma distinção social da população 

brasileira e para reafirmar o paradigma de um cidadão de bem (OCANHA, 2015, pág. 

155).  

Para exemplificar a utilização arbitrária do dispositivo, vale mencionar o 

episódio no qual um gerente homossexual de um banco foi autuado por vadiagem 

quando tentou se envolver sexualmente com um indivíduo no bairro de Copacabana 

no Rio de Janeiro20. No incidente, o cidadão sentiu-se ofendido com a investida 

amorosa do gerente e o conduziu à delegacia, obrigando os policiais a detê-lo pelo 

referido delito. 

Ressalta-se, ainda, que em determinadas situações, o depoimento dado por 

um dos investigadores de polícia, bem como a falta de documentos que 

comprovassem a renda de um indivíduo detido, eram considerados pelos agentes 

públicos como motivo suficiente para a abertura de um inquérito policial (OCANHA, 

2015, pág. 156). 

Acerca disso, é importante destacar que, conforme as estatísticas reveladas 

pelo Jornal O Globo, dos 9.244 (nove mil, duzentos e quarenta e quatro) processos 

que deram entrada, em 1974, nas três Varas Criminais do Estado do Rio de Janeiro 

por onde corriam os casos enquadrados pela Lei das Contravenções Penais, 

aproximadamente 6.183 (seis mil, cento e oitenta e três) destes correspondiam aos 

processos por vadiagem21. 

 Assim, vale distinguir que, durante as operações policiais, o tratamento dado 

pelas autoridades aos supostos “vadios” era distinto das outras abordagens 

realizadas pela polícia. Dessa maneira, para exemplificar, de acordo com informações 

obtidas pelo Departamento Geral da Polícia Civil, o número dos detidos em flagrante 

                                                
20 “Prisão por vadiagem: a falsa idéia da eficiência policial”. Jornal O Globo, 15 de dezembro de 
1980, pág. 15. 
21 “Prisão por vadiagem: a falsa idéia da eficiência policial”. Jornal O Globo, 15 de dezembro de 1980, 
pág. 15. 
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pelo delito da vadiagem, somente na região metropolitana do Rio de Janeiro, foi mais 

expressivo que o número dos presos por tóxicos em todo o Estado, sendo 1.320 (mil 

trezentos e vinte) desses casos registrados pelas autoridades22.  

Nesse sentido, compete ressaltar ainda que, diante da vulnerabilidade social a 

que indivíduos pobres, negros, homossexuais, transexuais e prostitutas estavam – e 

ainda estão – expostos no dia-a-dia, a vigência do dispositivo legal da vadiagem 

durante o período da ditadura possibilitou que a própria instituição policial, mediante 

o auxílio de estereótipos preconceituosos, estabelecesse quais seriam os principais 

alvos da repressão.  

Tendo em vista os aspectos observados, pode-se constatar que os agentes 

estatais faziam uma interpretação limitada do dispositivo da vadiagem, pois 

consideravam vadio todo indivíduo que não estivesse portando os documentos 

durante a realização das batidas policiais. Os policiais preocupavam-se mais em 

efetuar um número significativo de detenções em busca de aumentar as suas 

estatísticas mensais de produção do que em avaliar se a pessoa realmente deveria 

ser presa23.  

 

2.2 – O RECRUDESCIMENTO DA REPRESSÃO ESTATAL E O ATO 

INSTITUCIONAL Nº 5 

 

O Ato Institucional nº 524, popularmente conhecido como AI-5, foi baixado em 

13 de dezembro de 1968 e representou o momento mais duro da vigência da ditadura 

militar. O aparelho repressivo do Estado brasileiro pôde, então, aprofundar ainda mais 

a repressão e a censura no Brasil, marcando, dessa maneira, o início do período 

conhecido como os “anos de chumbo”25.  

                                                
22  “Prisão por vadiagem: a falsa idéia da eficiência policial”. Jornal O Globo, 15 de dezembro de 1980, 

pág. 15. 
23  “Prisão por vadiagem: a falsa idéia da eficiência policial”. Jornal O Globo, 15 de dezembro de 1980, 
pág. 15. 
24 Os Atos Institucionais foram normas elaboradas, durante o período de ditadura militar, entre os anos 
de 1964 a 1969. Essas normas foram editadas pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica ou pelo Presidente da República, com o respaldo do Conselho de Segurança 
Nacional para legitimar as suas ações políticas. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais>. Acesso 
em 28 de maio de 2018. 
25 “Compreendido entre o fim de 1968 e o primeiro trimestre de 1974, os "Anos de Chumbo" constituem 
o ciclo de maior repressão da Ditadura Militar no Brasil, protagonizado pelo cerceamento da liberdade 
de imprensa, de expressão e de manifestação" (MONTEIRO, 2012, pág. 6). 
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Considerando-se o contra-ataque do governo do general Costa e Silva (1967-

1969) perante as ondas de contestação que tomavam o país após a decretação do 

Ato Institucional nº 526, a atmosfera do Brasil tornou-se mais pesada (CALADO, 1996, 

p.153).  

Além disso, os 12 (doze) artigos dispostos no AI-5, ensejaram um Estado 

brasileiro ainda mais violento27. Esse decreto foi o responsável por conceder poderes 

excepcionais ao Executivo, o que corroborou para a eliminação de todas as 

liberdades individuais e institucionais que ainda existiam, na medida do possível, no 

Brasil durante a ditadura (DOMINGUES; LIMA; PINHEIRO, 2007, pág. 33), conforme 

demonstrado nos dispositivos abaixo: 

 

Art. 2º  O Presidente da República poderá decretar o recesso do 
Congresso Nacional, das Assembléias Legislativas e das Câmaras de 
Vereadores, por Ato Complementar, em estado de sitio ou fora dêle, só 
voltando os mesmos a funcionar quando convocados pelo Presidente 
da República.  
 
Art. 4º  No interêsse de preservar a Revolução, o Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Segurança Nacional, e sem as 
limitações previstas na Constituição, poderá suspender os direitos 
políticos de quaisquer cidadãos pelo prazo de 10 anos e cassar 
mandatos eletivos federais, estaduais e municipais.  
Art. 5º  A suspensão dos direitos políticos, com base neste Ato, importa, 
simultaneamente, em:  
I - cessação de privilégio de fôro por prerrogativa de função;  
II - suspensão do direito de votar e de ser votado nas eleições sindicais;  
III - proibição de atividades ou manifestação sobre assunto de natureza 
política;  
IV - aplicação, quando necessária, das seguintes medidas de 
segurança: 
a) liberdade vigiada; 
b) proibição de freqüentar determinados lugares; 
c) domicílio determinado. 
 
Art. 10.  Fica suspensa a garantia de habeas corpus, nos casos de 
crimes políticos, contra a segurança nacional, a ordem econômica e 
social e a economia popular.  

 

                                                
26 Os Atos Institucionais foram normas elaboradas, durante o período de ditadura militar, entre os anos 
de 1964 a 1969. Estas normas foram editadas pelos Comandantes-em-Chefe do Exército, da Marinha 
e da Aeronáutica ou pelo Presidente da República, com o respaldo do Conselho de Segurança 
Nacional para legitimar as suas ações políticas. Disponível em: 
<http://www4.planalto.gov.br/legislacao/portal-legis/legislacao-historica/atos-institucionais>. Acesso 
em 28 de maio de 2018. 
27 Ato Institucional nº 5, de 13 de Dezembro de 1968. 
<http://www2.camara.leg.br/legin/fed/atoins/1960-1969/atoinstitucional-5-13-dezembro-1968-363600-
publicacaooriginal-1-pe.html>. Acesso em 09 de junho de 2018. 
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Nesse momento, dando continuidade à política repressiva do Estado brasileiro, 

o Ato Institucional nº 5  

além de abrir os caminhos para a institucionalização da violência no 
Brasil, celebrou um poder constituído, não constitucional, um poder 
imposto de cima para baixo. Provocou a vilania das instituições 
políticas como a Câmara e o Senado, potencializou a cultura do 
“governar para os amigos”, do “farinha pouca meu pirão primeiro” e da 
corrupção (DOMINGUES; LIMA; PINHEIRO, 2007, pág. 36). 
 

Assim, a respeito do endurecimento político e do controle cultural propiciado 

pela decretação do AI-5, o jornalista Elio Gaspari (2014, pág. 347) é possível 

compreender que “desde 1964, a máquina de repressão exigia liberdade de ação. 

Com o AI-5, ela a teve e foi à caça”. 

Dessa maneira, compreende-se que a partir da decretação do AI-5, foi possível 

fornecer 

 
aos moralistas e conservadores, então no poder, os meios para agirem. 
O que há de peculiar durante o regime militar, sobretudo após o AI-5, 
é que tais preconceitos foram utilizados pelos órgãos de informações 
para alimentar seus dossiês por meio da combinação entre “desvio 
moral e “subversão” e, também, tendo em vista a técnica de inculpação 
que majoritariamente utilizavam (FICO, 2015, pág. 15). 
 

Nesse sentido, não obstante a censura e a repressão presenciada antes do 

final do ano de 1968, concebe-se que, no momento posterior a decretação do AI-5, 

além do recrudescimento da repressão estatal, também houve um aumento da 

arbitrariedade da margem de atuação dos agentes públicos, o que possivelmente 

intensificou ainda mais a perseguição ideológica contra homossexuais (QUINALHA, 

2017, pág. 317). 
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CAPÍTULO 3 – A EXTERIORIZAÇÃO DA MORAL E DOS BONS COSTUMES DA 

DITADURA 

 

3.1 – OS GUETOS DE MARGINALIZAÇÃO 

 

A edição 0 (zero) do jornal O Lampião – nome posteriormente alterado para 

Lampião da Esquina (1978-1981)28 – instigou a primeira reflexão midiática, em nível 

nacional, a respeito da necessidade dos indivíduos se assumirem publicamente como 

homossexuais para poderem construir espaços - comuns e públicos - de socialização 

destinados à população homossexual.  

De acordo com Jorge Caê Rodrigues, o Lampião da Esquina surgiu “com a 

proposta de criar uma consciência homossexual, assumir-se e ser aceito”. Além disso, 

esse jornal mensal também, pela primeira vez no âmbito nacional ousou possibilitar a 

existência de um espaço estruturado de articulação e discussão a respeito da 

homossexualidade (RODRIGUES, 2015, pág. 93). 

Ademais, em um primeiro momento, o gueto homossexual, conforme apelidado 

pelo periódico, pode ser compreendido como o resultado de uma construção de 

espaços privados reservados aos homossexuais do país29. Este fenômeno foi 

notabilizado como os primeiros ambientes relativamente seguros e anônimos 

destinados às pessoas homossexuais, onde o convívio e as trocas de experiências 

eram acolhidos pelos presentes e não rechaçadas (LEAL, 2013, pág. 40).  

O pesquisador Edward MacRae concebe que, diante dos inúmeros fatores 

sociais que levam um homossexual a esconder a homossexualidade, o gueto 

proporcionou um espaço onde as pressões impostas pela sociedade eram 

momentaneamente afastadas. Possibilitando, de tal forma, que o indivíduo tivesse 

mais condições e se sentisse mais confortável com a ideia de assumir a sua 

sexualidade (MACRAE, 1983, pág. 56). 

No entanto, o regime militar, sob o lema da manutenção da ordem, habilitou e 

instituiu a compulsoriedade da população homossexual aos guetos, sendo esses 

                                                
28 O jornal Lampião da Esquina foi um dos periódicos produzidos pela imprensa alternativa durante o 
período de ditadura militar. O mencionado impresso foi pioneiro ao veicular e promover debate aberto 
sobre temas polêmicos em um momento histórico em que a homossexualidade, o feminismo, a 
prostituição, os estudos de gênero, o racismo, o machismo e o aborto eram assuntos proscritos. 
29 “Saindo do gueto”. Lampião, São Paulo, abril de 1978, nº 0, pág. 1. Disponível em: 
<http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2016/01/01-LAMPIAO-EDICAO-00-ABRIL-
19781.pdf>. Acesso em 29 de maio de 2018. 
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objetos da vigilância e do policiamento comportamental por parte dos órgãos de 

controle da ditadura. Ademais, é possível considerar que, durante esse período, a 

população homossexual teve expropriado, pelo Estado, o direito de usufruir dos 

espaços públicos da própria cidade (SANTOS, 2003, pág. 154-155). 

Note-se que, embora a população homossexual não fosse o principal alvo da 

repressão do regime militar, a censura dos veículos de expressão e de comunicação, 

o uso arbitrário das legislações e a sua aplicação discricionária também foram 

responsáveis pela formação de um ambiente hostil aos homossexuais (GREEN, 

2000, pág. 8). Esse fato certamente desencorajou o exercício da ampla cidadania 

desses indivíduos, o que impossibilitou, durante um certo período de tempo, que o 

movimento em prol dos direitos dos homossexuais se aflorasse Brasil (GREEN, 2000, 

pág. 8).  

Depreende-se que, concomitantemente à intensificação da repressão da 

ditadura militar, proporcionado pelo advento do Ato Institucional nº 530, houve o 

surgimento incipiente de determinados espaços de sociabilidade destinados à 

população homossexual do país, principalmente nos grandes espaços urbanos como 

São Paulo e Rio de Janeiro (COMISSÃO DA VERDADE DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 2014, pág. 4).  

Infelizmente, a permissividade do Estado ditatorial para com as 

homossexualidades condicionava-se à presença da população homossexual em 

espaços sociais bem demarcados e restritos como, por exemplo, os “bares, boates, 

                                                
30 Em entrevista concedida a Carta Capital, James Green afirma que “os anos de 1967 e 1968 foram 
muito importantes mundialmente porque foi um momento de questionamento de papéis de gênero, 
sexualidade, identidade. Surgem novas propostas identitárias, movimentos sociais de gays tanto na 
Europa, quanto nos EUA e América Latina. Aqui no Brasil também surgem, nesse período, novas 
maneiras de entender o corpo, a sexualidade e o gênero. E depois de um ano muito intenso de 
mobilizações contra a ditadura veio o AI-5, em 1968, que abafou totalmente qualquer possibilidade de 
formação de novos movimentos sociais. Meu argumento é que se não houvesse o AI-5 e essa 
repressão da ditadura, se houvesse um estado como o JK, um governo Jânio Quadros ou João Goulart, 
certamente teria surgido, em 1968, 1969, o mesmo tipo de organizações que existiam na Argentina ou 
em Nova York, organizações LGBT, feministas, que iriam forjar movimentos de questionamento do 
conservadorismo da sociedade brasileira. A ditadura prejudicou muito, afetou muito e atrasou cinco, 
seis, sete anos, as possibilidades de surgimento de movimentos. Que se não houvesse o AI-5 e essa 
repressão da ditadura, se houvesse um estado como o JK, um governo Jânio Quadros ou João Goulart, 
certamente teria surgido, em 1968, 1969, o mesmo tipo de organizações que existiam na Argentina ou 
em Nova York, organizações LGBT, feministas, que iriam forjar movimentos de questionamento do 
conservadorismo da sociedade brasileira. A ditadura prejudicou muito, afetou muito e atrasou cinco, 
seis, sete anos, as possibilidades de surgimento de movimentos”. Disponível em: 
<https://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-ai-5-atrasou-por-anos-o-movimento-gay-no-brasil-
5222.html>. Acesso em 28 de maio de 2018. 
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saunas e espaços de “pegação”, em parques e praças durante esse período”31 

(COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, pág. 300).  

Essa delimitação social impediu, juntamente com a repressão da ditadura 

militar, de certa maneira, qualquer possibilidade para a caracterização de um 

ambiente socialmente legítimo para o entretenimento, festividade, socialização e a 

participação de pessoas homossexuais nos espaços públicos (PARKER, 2002, pág. 

101).  

Nesse sentido, conforme certificado por Cowan 

 
Esta censura que os registros dos agentes mostram se originou 
maiormente com a visão dos censores de um complô para “normalizar” 
o homossexual, aliciando brasileiros “comuns” - especialmente a 
juventude - à homossexualidade e promovendo, portanto, o 
comunismo. O perigo, então, não era só a feminilidade pública, mas a 
ideia de que várias encarnações da homossexualidade pública, das 
bichas e dos cabeleireiros na televisão até a nova imprensa gay, 
identificada como tal, aliciariam as pessoas à prática da 
homossexualidade ou - pior ainda - tornarem-se homossexuais 
autoidentificados e denominados (COWAN, 2015, pág. 37). 

 

Ademais, em um discurso proferido na 98ª audiência pública da Comissão da 

Verdade do Estado de São Paulo “Rubens Paiva”, Green nos confirma que realmente 

houve um espaço destinado a articulação política sobre a opressão do Estado contra 

os homossexuais.  

Alega, ainda, que foi possível conceber e articular novas ideias a respeito das 

sexualidades, bem como sobre os estudos de gênero. No entanto, a assinatura do 

Ato Institucional nº 5 no final de dezembro de 1968 impediu o desenvolvimento desses 

pensamentos. 

 

3.2 – A CENSURA DA IMPRENSA GAY 

 

Inúmeros foram os meios de comunicação submetidos ao controle dos órgãos 

de repressão do Estado durante a ditadura. Diante dessa perspectiva, a cultura 

passou a ser controlada pelas autoridades militares sob diversos aspectos, dentre 

eles, o controle da imprensa (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, pág. 

304). 

                                                
31 BRASIL. PORTAL MEMÓRIAS DA DITADURA. LGBT - Repressão à comunidade LGBT na ditadura. 
<http://memoriasdaditadura.org.br/lgbt/index.html>. Acesso em 28 de maio de 2018. 
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Nesse sentido, torna-se necessário compreender o controle do Estado sobre a 

mídia como um instrumento manuseado durante os anos de repressão que tornou a 

grande imprensa um apoio ideológico, uma porta-voz oficiosa do regime. É preciso 

destacar, também, a importância do AI-5 para a radicalização do controle midiático 

do país, bem como para criação de uma imprensa alternativa no Brasil.  

O recrudescimento da repressão e da censura proporcionados a partir de 

dezembro de 1968 “impulsionou diversos jornalistas a buscarem outros meios de 

disseminação dos fatos, consolidando nesse cenário a imprensa alternativa” 

(BRAGANÇA; SOUSA, 2015, pág. 2). 

Assim, no momento posterior ao AI-5, verificou-se o surgimento da 

denominada imprensa alternativa, sendo a responsável pela 

 

articulação de duas forças igualmente compulsivas: o desejo das 
esquerdas de protagonizar as transformações que propunham e a 
busca, por jornalistas e intelectuais, de espaços alternativos à grande 
imprensa e à universidade. É na dupla oposição ao sistema 
representado pelo regime militar e às limitações à produção intelectual-
jornalística sob o autoritarismo que se encontra o nexo dessa 
articulação entre jornalistas, intelectuais e ativistas políticos. 
Compartilhavam, em grande parte, um mesmo imaginário social, ou 
seja, um mesmo conjunto de crenças, significações e desejos, alguns 
conscientes e até expressos na forma de uma ideologia, outros ocultos, 
na forma de um inconsciente coletivo. À medida que se modificava o 
imaginário social e com ele o tipo de articulação entre jornalistas, 
intelectuais e ativistas políticos, instituíam-se novas modalidades de 
jornais alternativos (KUCINSKI, 1991, pág. 6-7). 

 

No entanto, convém destacar que, embora os periódicos da imprensa 

alternativa proporcionassem ao público visões críticas e não convencionais dos 

acontecimentos ocorridos durante a ditadura, os responsáveis por esses jornais nem 

sempre viam os movimentos de libertação homossexual com respeito, pois 

compreendiam que a homossexualidade não passava de um fenômeno burguês 

(GREEN, 2012, pág. 70).  

Assim, é possível compreender o surgimento da imprensa gay no Brasil como 

uma necessidade identitária e afirmativa dos homossexuais. Nesse sentido, diante 

das transformações culturais e comportamentais experimentadas pela sociedade 

brasileira ao longo da década de 1970, as colunas sociais destinadas ao público 

homossexual começaram a surgir nos jornais da grande imprensa, dentre elas, a mais 
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famosa era a “Coluna do Meio”, do jornalista Celso Curi, publicada entre fevereiro de 

1976 e novembro 1977, no jornal Última Hora (RODRIGUES, 2015, pág. 90).  

A respeito da atuação jornalística de Celso Curi, a primeira edição do Lampião 

dispôs sobre a “Coluna do Meio32: 

 

A 5 de fevereiro de 1976, começou a sair diariamente nas páginas do 
jornal paulista Última Hora uma nova coluna de cunho informativo 
social e burlesco. O nome, com muito humor, foi emprestado da loteria 
esportiva: Coluna do Meio. Seu autor, um jovem jornalista chamado 
Celso Curi, brincava com personagens de criação própria, contava 
piadas, noticiava acontecimentos sociais ou não e publicava um 
Correio Elegante. Uma particularidade, entretanto, tornava a Coluna 
um fato inusitado na história da imprensa brasileira: era dirigida aos 
homossexuais. De 30 a 40 cartas diárias passaram a chegar à Coluna, 
vindas de todas as partes do país. 

 

Porém, diante das investidas estatais contra os conteúdos jornalísticos que 

versavam sobre a homossexualidade, no final do ano de 1977, Celso Curi foi demitido 

pelo jornal Última Hora sob o pretexto de “contenção de despesas”. Ademais, o 

jornalista ainda foi acusado de "promover a licença de costumes e o 

homossexualismo especificamente" e processado por “ofender a moral e os bons 

costumes”, conforme disposto no art. 17 da Lei de Imprensa33.  

Cumpre assinalar ainda que, enquanto o jornalista Celso Curi respondia ao seu 

processo por supostamente ofender a moral e os bons costumes da sociedade, um 

inquérito policial foi instaurado contra 11 (onze) jornalistas da Revista IstoÉ pela 

publicação de uma matéria chamada “O Poder homossexual” por fazer “apologia 

malsã do homossexualismo”. Ademais, os jornalistas da revista Interview também 

foram alvos de um inquérito, pois supostamente estavam promovendo conteúdo 

homossexual nas suas publicações34. 

                                                
32 “Demissão, processo, perseguições. Mas qual é o crime de Celso Curi?”. Lampião, São Paulo, abril 
de 1978, nº 0, pág. 6. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-
content/uploads/2016/01/01-LAMPIAO-EDICAO-00-ABRIL-19781.pdf>. Acesso em 08 de junho de 
2018. 
33  “Demissão, processo, perseguições. Mas qual é o crime de Celso Curi?”. Lampião, São Paulo, abril 
de 1978, nº 0, pág. 6. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-
content/uploads/2016/01/01-LAMPIAO-EDICAO-00-ABRIL-19781.pdf>. Acesso em 08 de junho de 
2018. 
34 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório final, volume II. Pág. 6. Disponível em: 
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf>. Acesso em 07 de 
abril de 2018. 
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O Conselho Editorial do Lampião da Esquina, na edição número 5 (cinco) do 

periódico, assinou um artigo intitulado “Sinal de alerta”, onde denunciou as inúmeras 

tentativas de normatização da sexualidade por meio de inquéritos policiais e de 

processos judiciais35. 

Nesse sentido, conforme dispõe o relatório “Ditadura e homossexualidades” da 

Comissão Nacional da Verdade sobre a repressão que o Jornal Lampião da Esquina 

sofreu: 

 

Em agosto de 1978, o jornal foi alvo de inquérito policial que durou 12 
meses, com a ameaça de serem enquadrados na Lei de Imprensa, 
segundo a qual eles poderiam receber até um ano de prisão por atentar 
contra a “moral e os bons costumes”. No dia 2 de abril de 1979, cinco 
editores compareceram à sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro 
para serem indiciados criminalmente. No segundo semestre desse 
mesmo ano, os editores de São Paulo também foram indiciados 
criminalmente e, na mesma época, várias bancas de jornal em 
diferentes cidades do país foram vítimas de bombas de grupos 
direitistas que deixaram panfletos anônimos exigindo que os jornais 
alternativos ou revistas pornográficas, entre os quais o jornal Lampião, 
parassem de ser vendidos. O processo foi posteriormente arquivado 
por sentença do juiz da Vara Federal da Seção Judiciária Federal do 
Rio de Janeiro, porém a tentativa de silenciar uma voz nacional 
importante do incipiente movimento homossexual afetou o 
funcionamento do jornal e foi um dos fatores que levaram os editores 
a fecharem o periódico em 1981 (COMISSÃO NACIONAL DA 
VERDADE, 2014, pág. 306). 

 

Assim, considerando a intensa repressão contra os jornalistas da grande 

imprensa, o início das perseguições e dos assédios contra os editores do jornal 

Lampião da Esquina não foi um fenômeno inesperado, tendo em vista que os agentes 

da repressão presenciaram o impacto e a influência das publicações do periódico 

homossexual na sociedade36.  

 

3.3 – AS OPERAÇÕES POLICIAIS E A “LIMPEZA” URBANA  

 

                                                
35 “Sinal de Alerta”. Lampião da Esquina, São Paulo, outubro de 1978, nº 5, pág. 16. Disponível em: 
<http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/09-LAMPIAO-DA-ESQUINA-
EDICAO-05-OUTUBRO-1978.pdf>. Acesso em 08 de junho de 2018. 
36 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. Relatório final, volume II. Pág. 6. Disponível em: 
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/pdf/relatorio/volume_2_digital.pdf>. Acesso em 07 de 
abril de 2018. 
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As legislações foram somente os meios jurídicos, pelos quais a ditadura militar 

conseguiu instituir e legitimar a sua política sexual. No entanto, para efetivação das 

medidas legislativas, o Estado brasileiro utilizou-se de diversos mecanismos de 

coerção, sendo a repressão policial a frequentemente escolhida pelo regime.  

Nesse sentido, a instituição policial foi um dos principais instrumentos práticos 

repressivos no combate à homossexualidade, durante a ditadura. A atuação desses 

agentes públicos ocorreu mediante a perpetração de múltiplas operações de “caça” 

aos homossexuais e pelo uso desordenado e militarizado da violência.  

Ademais, tendo em vista o esforço do Estado brasileiro em proteger a moral e 

os bons costumes do país, a realização de medidas de saneamento e de moralização, 

durante as operações empreendidas pela polícia, atendaram aos propósitos estatais 

de normatização da sexualidade e de repressão dos indivíduos homossexuais 

(MORANDO, 2015, pág. 56).  

As medidas higienistas provenientes dos “rondões”37 foram realizadas e 

legitimadas por um apelo conservador em prol da moralização da sociedade. Além 

disso, as reivindicações conservadoras também estiveram associadas às ações de 

contingenciamento dos atos que supostamente estavam violando a moral e os bons 

costumes da nação (MORANDO, 2015, pág. 56). 

Os métodos policiais que foram empregados nessas operações, salvo poucas 

exceções, consistiram em batidas relâmpago em determinados locais, nas prisões 

ilegais para averiguação de antecedentes – mesmo nas hipóteses das pessoas que 

estavam com os seus documentos em ordem – e no emprego de violência (FRY; 

MACRAE, 1985, pág. 28). 

A título de exemplo, podem ser destacadas as atividades repressivas 

empreendidas pelo delegado de polícia José Wilson Richetti da Seccional do Centro 

de São Paulo, agente responsável por instituir a denominada “Operação Cidade”, que 

em seguida passou a ser chamada de “Operação Limpeza” e, posteriormente, 

“Operação Rondão” (QUINALHA, 2017, pág. 198). 

De acordo com uma declaração dada pelo delegado Richetti ao jornal Folha de 

São Paulo em maio de 1980, a “Operação Rondão” objetivava o encarceramento dos 

assaltantes, dos traficantes de drogas e de os outros bandidos que estivessem 

                                                
37 Os rondões foram apelidos utilizados para referir-se as rondas das operações policiais. 
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frequentando e praticando ilícitos penais na região do centro da cidade e nos seus 

entornos38.  

No entanto, o propósito inicial da “Operação Rondão” foi desvirtuado por 

motivos desconhecidos e aos poucos tornou-se um mecanismo repressivo destinado 

à “limpeza” das prostitutas, das travestis e dos homossexuais que frequentavam a do 

centro da cidade de São Paulo (FRY; MACRAE, 1985, pág. 28).  

Durante as rondas sob o comando de Rochetti, a população homossexual foi 

constantemente detida e enquadrada no abstrato delito da vadiagem3940. Vale 

destacar que, durante as rondas policiais empreendidas pelo delegado Wilson 

Richetti, notórias foram as violações de direitos humanos cometidas contra as 

prostitutas, as travestis e a população homossexual presente no centro da cidade de 

São Paulo”.  

Os abusos de poder, ao longo destas operações policiais, não foram 

verificados somente pelos agentes policiais, visto que ocorreram, inclusive, nas ações 

efetuadas pelo próprio Wilson Richetti. Em uma declaração dada pelo delegado 

Richetti e veiculada pelo Jornal Folha de São Paulo em 1980, o agente afirmou 

publicamente que a violência policial não era empregada durante as ações da 

“Operação Rondão”. O delegado certificou que, se soubesse de qualquer ato violento 

praticado por um de seus subordinados durante os “rondões”, tomaria “enérgicas 

providências”41.  

Em outra declaração dada ao mesmo periódico, o delegado informou que 

aproximadamente 300 a 500 pessoas eram detidas diariamente após as rondas 

policiais executadas pelos seus agentes. Richetti também asseverou a necessidade 

de “tirar das ruas os pederastas, maconheiros e prostitutas”42, bem como explicitou a 

sua justificativa para o encarceramento desses indivíduos, afirmando que "a área e 

                                                
38 “Aumenta policiamento no centro da cidade”. Folha de São Paulo, 23 de maio de 1980, pág. 9. 
39 “Lei de 1941 considera ociosidade crime e pune ‘vadiagem’ com prisão de 3 meses”. Disponível em: 
<http://acervo.oglobo.globo.com/em-destaque/lei-de-1941-considera-ociosidade-crime-pune-
vadiagem-com-prisao-de-3-meses-14738298>. Acesso em 09 de abril de 2018. 
40  Conforme já foi mencionado no tópico 2.3.1 deste trabalho. Pode-se dizer que, além de ter sido 
utilizada para encobrir os excessos policiais, a contravenção penal da vadiagem, diante da sua 
natureza subjetiva, permitiu que os agentes pudessem definir arbitrariamente quais seriam os alvos 
para a aplicação do dispositivo legal (OCANHA, 2015, pág. 156).   
41 “Richetti depõe para um Conselho esvaziado”. Folha de São Paulo, 1º de julho de 1980, pág. 15. 
42 “São Paulo: a guerra santa do Dr. Richetti”. Lampião da Esquina, São Paulo, julho de 1981. n. 26, 

pág. 18. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/30-
LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-26-JULHO-1980.pdf>. Acesso em 14 de abril de 2018. 
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as estatísticas estão aí para todo mundo ver que a cidade está limpa"43. 

Inquestionavelmente, estas declarações demonstraram o caráter homofóbico e 

higienista presente nas operações policiais promovidas pelo Delegado Wilson 

Richetti. 

Oliveira (2017, pág. 11) sustenta que, além da “Operação Rondão”, o delegado 

Wilson Richetti, também foi o responsável pela instauração da denominada 

“Operação Sapatão”. Esta operação, ainda que estivesse dentro da lógica estatal do 

combate à subversão homossexual empreendida pelo Estado ditatorial, teve como os 

únicos destinos os bares e as boates frequentadas por mulheres lésbicas de São 

Paulo.  

Na reportagem sobre a “Operação Sapatão”44, o jornalista Omar Cupini 

menciona que as rondas policiais empreendidas durante essa operação, consistiam 

na detenção de todas as mulheres, que fossem lésbicas ou que aparentassem ser 

(CUPINI, 1980, pág. 1). No entanto, é importante ressaltar que as batidas policiais da 

Operação Sapatão não aconteciam em todos os estabelecimentos lésbicos da cidade 

de São Paulo.  

Marisa Fernandes, também no livro “Ditadura e Homossexualidades: 

repressão, resistência e a busca da verdade”45, compreende que a repressão do 

Estado contra as mulheres lésbicas ocorreu somente nos lugares frequentados pelas 

pessoas com o menor poder aquisitivo.  

Nesse sentido, Fernandes menciona que durante uma das operações, o 

delegado Wilson Richetti 

 
entrou na Moustache e deparou-se com uma casa frequentada por 
mulheres lindíssimas em um ambiente luxuoso. Após uma conversa 
particular, entre o delegado e o proprietário que o recepcionou, Richetti 
agradeceu e, pedindo desculpas ao seu anfitrião, retirou-se do local. 
Sabia o delegado que os lugares “nobres” têm seus centros de poder, 
que mantinham laços estreitos com o poder instituído, laços que 
chegavam a se confundirem. Em um sábado, por volta das 23 horas, o 

                                                
43 “Richetti proíbe inspeção”. Folha de São Paulo, 10 de junho de 1980, pág. 14. 
44 Infelizmente, durante a pesquisa por reportagens ou informações que mencionassem algo a respeito 
da “Operação Sapatão” no acervo da Biblioteca Nacional, não foi possível obter outras informações ou 
registros documentais sobre a supracitada operação. No entanto, destaca-se que, em um momento 
posterior, revelou-se obter acesso a uma foto de uma matéria, realizada pelo jornalista Omar Cupini, e 
que foi postada no blog da historiadora Rita Colaço. “Operação Sapatão”. Disponível em: 
<https://memoriamhb.blogspot.com.br/2009/04/operacao-sapatao-richetti-15-nov-1980.html>. Acesso 
em 15 de abril de 2018.  
45 FERNANDES, Marisa. Lésbicas e a ditadura militar: uma luta contra a opressão e por liberdade. In: 
GREEN, James N. e QUINALHA, Renan (orgs.) Ditadura e homossexualidades: repressão, resistência 
e a busca da verdade. São Carlos: EDUFSCAR, 2015, p. 125-148. 
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aparato repressivo do delegado Richetti entrou novamente em ação, 
mas os alvos agora foram os bares Cachação, Ferro’s Bar e o 
Bixiguinha, locais frequentados por lésbicas com menor poder 
aquisitivo (FERNANDES, 2015, pág. 135-136). 
 

Ademais, a respeito da seletividade presente durante a “Operação Sapatão”, 

cabe destacar a declaração dada por uma estudante lésbica que ficou detida por 

aproximadamente 3 horas em uma delegacia: 

 

Primeiro me colocaram numa cela com mais 50 pessoas e mais tarde 
houve uma seleção. Quem tivesse boa aparência, estivesse bem 
vestido, era tirado pra outra cela. Junto ao policial que fazia essa 
escolha estava uma lésbica que conhecia a turma presa e ajudava na 
triagem (CUPINI, 1980, pág. 1). 

 

Da mesma maneira, também podemos ressaltar as declarações dadas por 

alguns policiais durante uma das rondas policiais comandadas pelo delegado Wilson 

Richetti: "quem for viado pode ir entrando no camburão"46; “não interessa o 

documento, você é sapatão”47.  

Assim, de acordo com as declarações proferidas pelos agentes policiais 

subordinados ao Delegado Richetti, evidencia-se que, além de explicitarem o caráter 

homolesbofóbico48 e higienista das rondas policiais. No entanto, o teor dessas 

afirmações não ocasionou nenhuma repercussão negativa para que esses 

declarantes fossem punidos.  

Diante das inúmeras arbitrariedades e violências realizadas durante as 

operações policiais da Delegacia de Polícia Seccional Centro, não obstante o apoio 

que obteve de uma parcela da população paulistana49, o Delegado Wilson Richetti foi 

duramente criticado por deputados estaduais50, pelo conselho paulista da Ordem dos 

                                                
46 “São Paulo: a guerra santa do Dr. Richetti”. Lampião da Esquina, São Paulo, julho de 1981, nº 26, 
pág. 18. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/30-
LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-26-JULHO-1980.pdf>. Acesso em 14 de abril de 2018. 
47 “Operação Sapatão”. Disponível em: <https://memoriamhb.blogspot.com.br/2009/04/operacao-
sapatao-richetti-15-nov-1980.html>. Acesso em 15 de abril de 2018. 
48 O conceito homolesbofóbico refere-se à rejeição, o repúdio e as agressões, sejam simbólicas ou 

físicas, contra pessoas identificadas como gays, lésbicas e bissexuais. Disponível em: < 
http://diversifica.ufsc.br/homofobia-e-lesbofobia/>. Acesso em 23/04/2018. 
49 “Detidos confirmam violências”. Folha de São Paulo, 13 de junho de 1980, pág. 12. 
50 “Deputado protesta e denuncia”. Folha de São Paulo, 11 de junho de 1980, p. 14. 
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Advogados do Brasil51 e por outros grupos civis organizados52 que exigiam a sua 

exoneração53. 

Durante uma das manifestações contra o delegado Wilson Richetti, diversos 

grupos se organizaram54 para a elaboração de uma “carta aberta à população”55. Esse 

documento, além de denunciar publicamente a violência das operações policiais, 

buscou responsabilizar Richetti pelo assassinato de Maria Marciana da Silva e de 

Olivaldo de Oliveira. 

Posteriormente ao ocorrido, o Conselho Parlamentar de Direitos Humanos da 

Assembleia Legislativa de São Paulo convocou o delegado Richetti para prestar 

esclarecimento a respeito das acusações feitas contra ele56. No entanto, embora 

tivesse havido a adesão de uma significativa parcela de pessoas nas manifestações, 

o desfecho da convocação na ALESP foi favorável ao agente. Legitimando, de 

maneira tácita, todas as práticas discricionárias realizadas durante os “rondões” de 

Richetti. 

A respeito das inúmeras rondas policiais empreendidas contra homossexuais 

durante o período de ditadura, destaca-se que esse delegado não foi o único 

responsável pela execução dos “rondões” no Brasil. Nesse sentido, pode-se 

mencionar também as operações realizadas pelos delegados Guido Fonseca e 

Deraldo Padilha de Oliveira nas cidades de São Paulo e do Rio de Janeiro, 

respectivamente. 

Quinalha afirma que o delegado Guido Fonseca, realizou um estudo 

criminológico sobre a prostituição na cidade de São Paulo com o objetivo de acumular 

argumentos para fundamentar as perseguições contra homossexuais e travestis 

executadas durante as operações policiais sob o seu comando (QUINALHA, 2017, 

pág. 191). 

                                                
51 “Documento da OAB critica Richetti”. Folha de São Paulo, 13 de junho de 1980, p. 12. 
52 “Prostitutas e travestis protestam contra Polícia”. Jornal O Globo, 14 de junho de 1980, pág. 6. 
53 “São Paulo: a guerra santa do Dr. Richetti”. Lampião da Esquina, São Paulo, julho de 1981. nº 26, 

pág. 18. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-content/uploads/2015/11/30-
LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-26-JULHO-1980.pdf>. Acesso em 14 de abril de 2018. 
54 Grupos que assinaram a carta contra o delegado Wilson Richetti: SOMOS, Movimento Negro 

Unificado, Ação Lésbica-Feminista, Núcleo de Defesa à Prostituta, Associação de Mulheres, Grupo 
Feminino 8 de Março, Convergência Socialista, Grupo de Mulheres do Jornal 'O Trabalho', 
Departamento Feminino da USP - DCE Livre, Eros, Libertos, Ação Homossexualista e Nós Mulheres. 
55 “CARTA ABERTA À POPULAÇÃO”. Disponível em: 
<http://memorialdademocracia.com.br/card/lgbt-e-prostitutas-denunciam-violencia>. Acesso em 13 de 
abril de 2018. 
56 “Richetti depõe para um Conselho esvaziado’”. Folha de São Paulo, 1º de julho de 1980, pág. 15. 
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Além disso, antes de tratar a respeito da atuação do delegado Deraldo Padilha 

de Oliveira, vulgo Padilha, durante o período da ditadura militar, é significativo 

ressaltar que, durante a década de 1950, este delegado foi o responsável pela Divisão 

de Meretrício da Delegacia de Costumes e Diversões, órgão por onde promoveu uma 

série de ações repressivas contra as prostitutas e os homossexuais da cidade do Rio 

de Janeiro57.  

Durante o período que esteve sob o comando da Divisão de Meretrício, o 

delegado Padilha realizou batidas policiais em diversos locais da antiga Lapa, 

estendendo-se após algum tempo aos bairros da zona sul do Rio de Janeiro, 

chegando a ter o seu trabalho de “limpeza” reconhecido na capa de alguns jornais da 

época, conforme foi mencionado pelo Jornal Lampião da Esquina. No entanto, por 

motivos não revelados, foi afastado do cargo de delegado em 196258.  

As atividades do delegado Deraldo Padilha59, vulgo Padilha, foram requisitadas 

pelo Secretário de Segurança da Guanabara no ano de 1968, fazendo com que o 

agente assumisse e acumulasse os cargos de titular da 12ª e 13ª delegacias de 

polícia de Copacabana60.  

Assim, cumpre realçar os motivos hostis e preconceituosos que impulsionaram 

o Delegado Padilha na realização das suas operações policiais. Em uma declaração 

dada a um periódico do Rio de Janeiro no ano de 1968, o delegado discorreu a 

respeito da relevância da sua atuação policial e da necessidade de proteger as 

famílias dos imorais, conforme disposto a seguir61: 

                                                
57 “Deraldo Padilha: Perfil de um Delegado Exibicionista”. Lampião da Esquina, São Paulo, julho de 
1981. nº 26, pág. 19. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-
content/uploads/2015/11/30-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-26-JULHO-1980.pdf>. Acesso em 14 
de abril de 2018. 
58 “Deraldo Padilha: Perfil de um Delegado Exibicionista”. Lampião da Esquina, São Paulo, julho de 

1981. nº 26, pág. 19. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-
content/uploads/2015/11/30-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-26-JULHO-1980.pdf>. Acesso em 14 
de abril de 2018. 
59 Antes de tratar a respeito da atuação do delegado Padilha, durante a ditadura militar, é significativo 
ressaltar que, durante a década de 1950, este delegado foi o responsável pela Divisão de Meretrício 
da Delegacia de Costumes e Diversões, órgão por onde promoveu uma série de ações repressivas 
contra as prostitutas e os homossexuais da cidade do Rio de Janeiro. Durante o período que esteve 
sob o comando da Divisão de Meretrício, o delegado Padilha realizou batidas policiais em diversos 
locais da antiga Lapa, estendendo-se após algum tempo aos bairros da zona sul do Rio de Janeiro, 
chegando a ter o seu trabalho de “limpeza” reconhecido na capa de alguns jornais da época, conforme 
foi mencionado pelo Jornal Lampião da Esquina.  
60 “Deraldo Padilha: Perfil de um Delegado Exibicionista”. Lampião da Esquina, São Paulo, julho de 
1981. nº 26, pág. 19. Disponível em: <http://www.grupodignidade.org.br/wp-
content/uploads/2015/11/30-LAMPIAO-DA-ESQUINA-EDICAO-26-JULHO-1980.pdf>. Acesso em 14 
de abril de 2018. 
61 “Padilha: o homem e o mito”. O Jornal, 09 de junho de 1968, pág. 7.  
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Não tenho nem nunca tive pretensões de acabar com o vício. Só o 
quero localizado, como em qualquer cidade. Assim, zona de 
prostitutas, zona de homossexuais, zona sei lá de que. Mas nunca zona 
de prostitutas, de homossexuais e de viciados, juntos às famílias, 
convivendo com as famílias, atacando as famílias. 

 

Durante a execução das rondas policiais da “Operação Copacabana”, o 

delegado Padilha utilizou um toque de recolhe obrigatório para valorar as suas prisões 

arbitrárias. O agente também retomou o projeto de saneamento das ruas do Rio de 

Janeiro, com o qual objetivava livrar-se das prostitutas, dos drogados e dos 

homossexuais, ou melhor, dos “invertidos sexuais”, como ele se referia à população 

homossexual62. 

 

3.4 – A COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO SUMÁRIA DO ITAMARATY 

 

Instigado pela emissão do Ato Institucional Nº 5, bem como pelos esforços da 

ditadura para a institucionalização legal da repressão da ditadura63, José de 

Magalhães Pinto, o então Ministro das Relações Exteriores, determinou, no início de 

1969, a criação da Comissão de Investigação Sumária (CIS) do Itamaraty64.  

Mantida em segredo por 40 (quarenta) anos, a Comissão de Investigação 

Sumária foi criada e executada com o intuito de investigar as condutas consideradas 

subversivas pelo regime, o que inevitavelmente adentrou na vida privada dos 

funcionários do Ministério das Relações Exteriores (COMISSÃO NACIONAL DA 

VERDADE, 2014, pág. 1). Promovendo, assim, o maior expurgo da história da 

diplomacia brasileira65.  

No entanto, cumpre destacar que, em oposição às frequentes perseguições 

políticas da ditadura, a CIS do Itamaraty atentou-se principalmente aos que possuíam 

                                                
62 “Padilha decreta hora de recolher em Copacabana”. Jornal A Luta Democrática, 24 de maio de 1968, 

pág. 7.  
63 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. TEXTO SATÉLITE AO CAPÍTULO V DO RELATÓRIO 
FINAL DA CNV. Disponível em: 
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/documentos/Capitulo5/Nota%2050%20-
%2000092_001322_2014_06-Repressao%20Interna%20no%20MRE.pdf>. Acesso em 29 de maio de 
2018. 
64 A repressão contra homossexuais na ditadura militar brasileira. Disponível em: 
<https://www.pragmatismopolitico.com.br/2015/01/repressao-contra-homossexuais-na-ditadura-
militar-brasileira.html>. Acesso em 29 de maio de 2018. 
65 “Itamaraty usou AI-5 para investigar vida privada e expulsar diplomatas”. Jornal O Globo, 28 de junho 
de 2009, pág. 10. 
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comportamentos que aparentemente estavam afrontando os valores defendidos pelo 

regime militar, evidenciando que a homossexualidade de certos funcionários foi 

determinante para a cassação dos cargos (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 

2014, pág. 1).   

Além disso, de acordo com o relatório de pesquisa elaborado pela Comissão 

Nacional da Verdade "Repressão interna no Ministério das Relações Exteriores"66, 

um dos objetivos da Comissão de Investigação Sumária  

 
restou evidenciado no memorando datado de 15 de janeiro de 1969, 
enviado pelo Ministro de Estado ao Presidente da CIS 69, em que 
recomendava que a comissão por ele presidida, examinasse 
rigorosamente “casos comprovados de homossexualismo de 
funcionários do Ministério suscetíveis de comprometer o decoro e o 
bom nome da Casa, tendo em vista o possível enquadramento dos 
indiciados nos dispositivos do Ato Institucional nº 5”. Também foi 
recomendado pelo Ministro de Estado a criação de uma junta médica 
especial para verificar, por exames psíquicos e físicos, casos de 
homossexualismo (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, pág. 
20). 

 

No final dos quase 30 (trinta) dias de trabalho da CIS, foi emitido um parecer 

que recomendou a aposentadoria compulsória de 15 (quinze) diplomatas, “por 

conduta pública julgada incompatível com as responsabilidades e decoro do Serviço 

Exterior Brasileiro” (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 2014, pág. 21-22).  

É interessante notar que, dos 15 (quinze) diplomatas aposentados 

compulsoriamente pela Comissão, 7 (sete) foram afastados “pela prática do 

homossexualismo”67. Trata-se de um número expressivo, tendo em vista que 

poderiam ser acusados de “abandono de cargo”, “embriaguez”, “risco de segurança”, 

“indisciplina”, dentre outros motivos utilizados ao longo CIS (COMISSÃO NACIONAL 

DA VERDADE, 2014, pág. 21-25). 

Destaca-se ainda que, os 7 (sete) diplomatas aposentados compulsoriamente 

não foram os únicos acusados de praticar o “homossexualismo”, pois outros 11 

                                                
66 BRASIL. Comissão Nacional da Verdade. TEXTO SATÉLITE AO CAPÍTULO V DO RELATÓRIO 
FINAL DA CNV. Disponível em: 
<http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/images/documentos/Capitulo5/Nota%2050%20-
%2000092_001322_2014_06-Repressao%20Interna%20no%20MRE.pdf>. Acesso em 29 de maio de 
2018. 
67 Diplomatas aposentados compulsoriamente pela prática do homossexualismo: Martim Francisco 
Lafayette de Andrada; Nisio Medeiros Baptista Martins; Ângelo João Regattieri Ferrari; Marcos 
Magalhães de Souza Dantas Romero; Raul José de Sá Barbosa; José Leal Ferreira Junior; Ricardo 
Joppert. 
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(onze)68 foram submetidos à Junta Médica para a realização de exames médicos e 

psiquiátricos. Caso a suspeita fosse comprovada, esses funcionários seriam 

afastados pela CIS. 

No que se refere aos servidores administrativos do Ministério das Relações 

Exteriores, a Comissão recomendou a aposentadoria de 33 (trinta e três) funcionários, 

sendo 6 (seis) por “homossexualismo”69.  

Da mesma maneira, a CIS também submeteu 2 (dois) funcionários 

administrativos70, pela suspeita de praticarem o “homossexualismo”, à Junta Médica 

para realizarem os exames necessários (COMISSÃO NACIONAL DA VERDADE, 

2014, pág. 23-25).   

Nesse sentido, em uma entrevista dada ao Jornal O Globo no ano de 2009, 

antes da fundação da Comissão Nacional da Verdade, Raul José de Sá Barbosa, um 

dos diplomatas aposentados compulsoriamente pela CIS do Itamaraty, atribuiu o seu 

afastamento do cargo ao fato de ser homossexual, conforme declaração abaixo71: 

 

Fui vítima de preconceito. Cortaram minha carreira, destruíram minha 
vida. Minha turma de Rio Branco tinha 15 pessoas. Todos viraram 
embaixadores, menos eu. Muitos colegas que considerava amigos 
nunca mais me procuraram. Houve um silêncio acovardado da 
carneirada, do rebanho. Nunca escondi que era homossexual. Na 
época isso era visto como um problema, porque a sociedade não 
estava preparada para encarar as minorias. 
 
 

 

 

 

 

 

                                                
68 Diplomatas suspeitos de homossexualismo que foram submetidos à Junta Médica da Comissão: 
Eberaldo Abilio Telles Machado; Nelson Alves da Fonseca; Mozart Janot Junior; Gilberto Francisco 
Renato Allard; Chateaubriand Bandeira de Mello; René Haguenauer; Heitor Soares de Moura Filho; 
Sergio Augusto Ferreira Vivacqua; Jayro Coelho; José Bonifácio Lourenço de Andrada; Lael Simões 
Barbosa Soares. 
69 Funcionários administrativos aposentados compulsoriamente pela prática do homossexualismo: 
José Maria Delgado Turbino; Ori Vargas Fortes; José Adonias de Araújo Neto; José Eduardo Brasil 
Vivacqua; Eloy Antonio Xavier; Dionísio Fernandes Borges. 
70 Funcionários administrativos suspeitos de homossexualismo que foram submetidos à Junta Médica 
da Comissão: Mário da Silva Pinho; Nelson Lins de Miranda Filho. 
71 “Itamaraty usou AI-5 para investigar vida privada e expulsar diplomatas”. Jornal O Globo, 28 de 

junho de 2009, pág. 10. 
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CAPÍTULO 4 – A HOMOSSEXUALIDADE E A REDEMOCRATIZAÇÃO DO BRASIL 

 

 O interesse do Estado brasileiro em proteger e legislar sobre os direitos e as 

garantias individuais da sociedade é um fenômeno relativamente recente para o 

Brasil, considerando o histórico de repressão que o país vivenciou durante os 21 (vinte 

e um) anos de ditadura militar. Essa colaboração estatal somente se tornou possível 

diante da mudança principiológica que o ordenamento jurídico brasileiro experimentou 

a partir da promulgação da Constituição Federal de 1988. 

No entanto, é necessário destacar que, embora tivesse havido uma omissão 

estatal a respeito dos direitos sociais da população brasileira, durante o período de 

abertura política, diversos movimentos sociais se articularam politicamente para não 

só denunciar as violações de direitos humanos do regime, mas também para 

reivindicar os direitos que antes foram negados pelo Estado (MAVILA, 2003, pág. 

294). 

O pesquisador Thiago Coacci (2015, pág. 57) elucida que as reivindicações 

“dos movimentos LGBT no Brasil - chamado à época de seu surgimento de 

movimento homossexual72 - tiveram início, ao menos de forma mais organizada e 

institucionalizada, no final da década de 1970”. Nesse momento, essa articulação foi 

fundamental para fortalecer e disseminar na coletividade LGBT o ideal a respeito do 

reconhecimento jurídico dos direitos sexuais de lésbicas, gays, bissexuais, 

transexuais e travestis.  

Nesse sentido, embora os direitos sexuais possam ser conceituados como o 

direito de exercer livremente a sexualidade (MARTINS; MONICA, 2017, pág. 29), o 

antropólogo Sérgio Carrara (2010, pág. 135) assegura que esses são as 

“prerrogativas legais relativas ou à sexualidade ou a grupos sociais cujas identidades 

foram forjadas sobre formas específicas de desejos e de práticas sexuais”. 

Considerando, assim, a necessidade propiciada pelos processos sociais e políticos 

de estigmatização e de marginalização que a população LGBT está exposta 

diariamente. 

                                                
72 Durante muito tempo, o atual movimento LGBT era identificado somente como movimento 
homossexual. No entanto, na 1ª Conferência Nacional de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Travestis e 
Transexuais, o Brasil decidiu adotar o padrão internacional, optando pela sigla LGBT. Disponível em: 
<http://noticias.terra.com.br/brasil/noticias/0,,OI2935091-EI306,00-
LGBT+e+nova+sigla+do+movimento+gay+no+Brasil.html>. Acesso em 14 de junho de 2018. 
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Dessa maneira, é possível interpretar o esforço em reconhecer juridicamente 

os direitos sexuais da população LGBT como um anseio recalcado, considerando o 

histórico de repressão e de normatização sexual a que esse grupo social esteve 

exposto ao longo dos anos, especialmente durante o período da ditadura militar. 

 

4.1 – A CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 

 

Durante o período de redemocratização do Brasil, os incipientes direitos 

sexuais da população LGBT começaram, na medida do possível, a serem discutidos 

publicamente no âmbito nacional do país. Debate esse que foi impulsionado pela 

instauração da Assembleia Nacional Constituinte de 1987. 

A convocação da Constituinte permitiu que os movimentos sociais 

participassem diretamente da discussão e da elaboração da atual Carta 

Constitucional. Esse fato propiciou que o movimento LGBT se fortalecesse e que as 

suas pautas reivindicatórias obtivessem a atenção nacional da sociedade brasileira 

(CAUFIELD, 2017, pág. 182).  

Diante disso, os grupos Triângulo Rosa, Libertos e o Grupo Gay da Bahia 

iniciaram uma campanha nacional para incluir no rol dos Direitos e Garantias 

Individuais previstos no texto da Constituição Federal a proibição de discriminação 

pela orientação sexual (CANABARRO, 2013, pág. 3).  

Nesse momento, a estruturação do texto constitucional foi caracterizada pelas 

correspondências trocadas entre o Movimento LGBT e os parlamentares, os 

intelectuais e outros grupos identitários presentes na Subcomissão dos Negros, 

Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias da Constituinte (COTTA, 

2016, pág. 27).  

Nesse sentido, José Carlos Saboia certifica que a discussão sobre os direitos 

das minorias acarretava em um prejulgamento depreciativo entre os parlamentares 

constituintes, pois se considerava dispensável “uma Comissão perder tempo com 

temáticas consideradas pouco importantes frente às lutas dos trabalhadores e 

cidadãos contra a desordem ditatorial”73. 

 

                                                
73 Disponível em: <https://www.socioambiental.org/pt-br/noticias-socioambientais/constituintes-de-
1988-reafirmam-carater-permanente-dos-direitos-indigenas>. Acesso em 19 de junho de 2018. 
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Para os parlamentares e os representares dos grupos minoritários nas 

reuniões da Subcomissão das Minorias, a temática da homossexualidade consistia 

em uma questão secundária e irrelevante para a Constituinte (VILALON, 2014, pág. 

4), conforme foi explicitado em uma das falas de Natalino de Melo, o Conselheiro do 

INABRA (Instituto Nacional Afro-Brasileiro): 

 

Se me perguntarem: você é contra a discriminação ou vai praticar a 
discriminação? Não, até porque dentro do contexto da raça negra 
quero que alguém me prove se nos navios negreiros, nos quilombos, 
nas senzalas, existia a prática do homossexualismo, que desconheço 
no meio da nossa raça (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE - 
ATAS DE COMISSÕES, pág. 75). 
 

Ainda sobre o descrédito dos participantes da Constituinte, uma parte do 

discurso de Waldimiro de Souza, o Presidente do CEAB (Centro de Estudos Afro-

Brasileiros) merece ser destacada: 

 
O problema do homossexualismo não é um problema da raça negra, 
não é um problema da humanidade no seu global, mas um problema 
setorizado, e que eu respeito. Veja bem! Não pode ser incluído, a meu 
ver, na humanidade, porque quando se diz homem/mulher já estão 
incluídos todos os seus problemas; não pensava em se especificar. Na 
hora em que se especifica, mostra que nossa inteligência diminuiu, 
encolheu. Como eu entendo a política como uma arte maior – e estou 
falando aos Constituintes, aos Partidos políticos, a todos os que 
compõem o conjunto – vamos fazer a complexidade do pensamento, 
eu e o outro, o outro e eu – como já falei, estou falando da humanidade 
– para as questões globais, específicas, setorizadas, como colocar isso 
na parte administrativa (ASSEMBLEIA NACIONAL CONSTITUINTE - 
ATAS DE COMISSÕES, pág. 79). 

 

Anos depois, discursos semelhantes foram proferidos durante as audiências 

da Comissão Nacional da Verdade, demonstrando que, até mesmo nos dias de hoje, 

ainda existe uma resistência à pauta e às reivindicações do movimento LGBT74 

(QUINALHA, 2017, pág. 17-18).  

                                                
74 “Nas Comissões, da mesma forma, a relevância da discussão não era algo pacífico, bastando 
mencionar, a título de exemplo, que na CNV houve uma discussão entre os membros, a ponto de um 
dos comissionados interrogar “por que esse tema de viados” (sic) deveria constar no relatório. As 
resistências geradas, sobretudo pelo preconceito e pela falta de sensibilidade que alguns 
comissionados demonstraram para aceitar que tal tema frequentasse os trabalhos de investigação 
histórica, foram significativas”. QUINALHA, Renan H. Contra a moral e os bons costumes: a política 
sexual da ditadura brasileira (1964-1988). São Paulo, 2017. Tese (Doutorado em Relações 
Internacionais) – Instituto de Relações Internacionais, Universidade de São Paulo, pág. 17. Disponível 
em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/101/101131/tde-20062017-
182552/publico/Renan_Honorio_Quinalha.pdf>. Acesso em 19 de junho de 2018. 
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Infelizmente, os parlamentares que participaram da assembleia constituinte, 

instigados pelos já conhecidos preceitos religiosos e morais, não contemplaram a 

reivindicação do movimento LGBT no dispositivo que posteriormente veio a ser o art. 

3º, inciso IV, da Constituição Federal de 1988, conforme disposto abaixo: 

 
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil:  
 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, 
cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 
No entanto, embora a norma proibitiva referente à discriminação pela 

orientação sexual não tenha sido contemplada, a Constituição de 1988 tornou-se 

popularmente conhecida como a “Constituição Cidadã”. Pois, dentre todas as Cartas 

Magnas que já vigoraram no Brasil, essa foi a que mais assegurou e garantiu direitos 

sociais ao longo do seu texto constitucional (VILALON, 2014, pág. 2).  

É possível, portanto, compreender a promulgação da Constituição Federal de 

1988 como um marco histórico e civilizatório para a defesa dos direitos humanos no 

Brasil, pois permitiu a reconstrução e a efetivação da democracia no período posterior 

ao fim da ditadura militar no país.  

Assim, diante do equilíbrio entre a estrutura principiológica da Constituição e 

os direitos humanos, tornou-se possível a condução das questões relativas à 

sexualidade - antes consideradas estritamente do âmbito da vida privada - para a 

esfera pública do Estado (CARRARA, 2010, pág. 134). Dessa forma, possibilitou, 

teoricamente, que os direitos sexuais da população LGBT sejam reconhecidos e 

garantidos pelo Estado brasileiro. 

 
 

4.2 – A HOMOSSEXUALIDADE E O DIREITO BRASILEIRO 

 

4.2.1 – O PODER LEGISLATIVO E A LEGISLAÇÃO SEXUAL   

 

O presente tópico possuí o objetivo de fomentar a respeito dos avanços e dos 

retrocessos referentes aos direitos sexuais no Brasil. Para tanto, serão 

disponibilizados os dados legislativos obtidos durante a análise e a tabulação dos 
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Projetos de Lei - da Câmara dos Deputados e do Senado Federal - que abordaram, 

de certo modo, a temática da diversidade sexual no país75.  

Nesse sentido, é interessante ressaltar que, a pesquisa trabalhou com a 

hipótese de que a legislação sexual atual se caracteriza como um instrumento 

afirmativo da autodeterminação sexual, constituindo-se como um mecanismo para a 

efetivação da liberdade sexual dos cidadãos.  

Dessa maneira, ao fazer uma análise da política sexual desenvolvida pelo 

direito na execução das legislações a respeito das práticas sexuais homossexuais no 

Brasil, buscou-se compreender o momento histórico e o motivo pelo qual o direito 

brasileiro começou a se interessar pelo estudo da sexualidade, tendo em vista que 

durante muito tempo a homossexualidade representou um estigma e foi vista com 

desaprovação pela sociedade e pelos operadores do direito.  

Importante ressaltar que a relação entre direito e sexualidade pode ser 

percebida principalmente na atenção – e também nos silêncios – que o direito 

dispensa às práticas da homossexualidade. Em outras palavras, a omissão legislativa 

a respeito das práticas homossexuais também é um dado significativo para a presente 

pesquisa. 

Assim, com base na compreensão da relação entre o direito e a sexualidade, 

é possível perceber o poder exercido pelo primeiro como um mecanismo capaz de 

produzir posicionamentos e potencializar os indivíduos em função do denominador da 

homossexualidade (FERNANDES; MARTINS, 2017, pág. 16).  

 

4.2.2 – RESULTADOS  

 

Durante muito tempo, o ordenamento jurídico pátrio foi utilizado pelo Estado 

para coibir as práticas sexuais homossexuais e para a manutenção do status quo da 

heterossexualidade como o paradigma comportamental da sociedade. Diante desse 

fato, é possível compreender que os direitos sexuais não eram sequer debatidos no 

âmbito Congresso Nacional durante o período de autoritarismo da ditadura. 

                                                
75 O presente tópico apresentará objetivo apresentar uma parte dos de normatização das sexualidades 
resultados legislativos obtidos no decorrer do meu projeto de pesquisa de iniciação científica, de nome 
“POLÍTICA E LEGISLAÇÃO SEXUAL: práticas sexuais homossexuais e o direito brasileiro”, realizado 
durante o período de agosto de 2017 a julho de 2018, financiado pelo edital PIBIC CNPq/UFF 
(2017/2018). 
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A partir dos resultados obtidos durante a análise da pesquisa legislativa, é 

possível observar e sustentar a hipótese de que o direito brasileiro, no momento 

posterior a promulgação da Constituição Federal de 1988, sofreu uma ruptura 

valorativa e permissiva em relação as práticas sexuais homossexuais.  

Nesse sentido, compreende-se que houve uma mudança no entendimento e 

na percepção do Poder Legislativo Federal, tendo em vista o giro permissivo do direito 

em relação aos direitos sexuais da população LGBT no Brasil, com o surgimento de 

diversos Projetos de Lei sobre a temática da diversidade sexual e de gênero no plano 

do Poder Legislativo Federal76. Assim, cumpre destacar que atualmente a sociedade 

experimenta uma 

 

crescente preocupação com os direitos sexuais enquanto instrumento de afirmação 
da autodeterminação das pessoas e como meio de proteção da liberdade de 
realização de projetos pessoais de vida, independentemente da moralidade sexual 
dominante na sociedade (MARTINS; MONICA, 2017, pág. 16). 

 

Infelizmente, embora a o debate acerca dos direitos sexuais da população 

LGBT tenha aumentado, entende-se que os desafios para o reconhecimento e para 

a efetivação desses direitos são diversos, a começar pela ineficiência dos atuais 

mecanismos de proteção estatais, assim como pela vulnerabilidade social a que as 

pessoas homossexuais estão historicamente expostas. Essas situações 

correspondem a demandas que o Estado brasileiro não tem conseguido suprir de 

maneira satisfatória, especialmente no âmbito do Poder Legislativo.  

Para exemplificar essa afirmação com dados concretos, apresentam-se a 

seguir os resultados da pesquisa legislativa desenvolvida no âmbito da Câmara dos 

Deputados e do Senado Federal em 3 (três) momentos: (a) O levantamento dos 

Projetos de Lei que mencionassem ou que versassem especificamente sobre a 

homossexualidade e as suas práticas sexuais; (b) A tabulação dos Projetos de Lei; 

(c) A análise dos dados tabulados.  

Cumpre destacar que, para a efetivação do levantamento dos Projetos de Lei, 

uma busca foi realizada nos repositórios on-line da Câmara dos Deputados e do 

Senado Federal por meio das palavras-chaves: homossexualidade; 

homossexualismo; homossexual; homoafetividade; homoparentalidade; 

                                                
76 Embora a diversidade de gênero seja mencionada nesse momento, o recorte dessa pesquisa de 
iniciação científica foi a diversidade sexual. 
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heterossexualidade; orientação sexual; opção sexual; pessoas de sexo distinto; 

pessoas do mesmo sexo; condição sexual; vadiagem; moral e bons costumes; marido 

e mulher; homem e mulher. 

Ademais, o primeiro momento da pesquisa, consistiu no levantamento de 166 

(cento e sessenta e seis) Projetos de Lei, sendo 155 (cento e cinquenta e cinco) da 

Câmara dos Deputados e 10 (dez) do Senado Federal.  

No decorrer do recolhimento dos dados, os Projetos de Lei (PL) foram divididos 

entre “positivos” e “negativos”, a partir de uma compreensão a respeito de quais são 

as atuais necessidades da população homossexual e quais direitos que não estão e 

não estavam sendo regulados. 

Durante a realização da pesquisa no âmbito da Câmara dos Deputados, 134 

(cento e trinta e quatro) dos 155 (cento e cinquenta e cinco) PL levantados foram 

compreendidos como positivos. Esses PL, na medida do possível, possuíam e 

possuem o objetivo de assegurar a proteção e a autodeterminação das pessoas 

homossexuais. 

 

TABELA 01 – Projetos de Lei da Câmara dos Deputados que foram compreendidos 

como positivos 

 

TEMÁTICA DO PL FREQUÊNCIA 

Esses PL asseguram alguns direitos dos 

homossexuais nos textos legais. No 

entanto, não são PL estritamente sobre 

direitos de pessoas LGBT77 

88 vezes78 

                                                
77  Para exemplificar essa afirmação, destaca-se a ementa do Projeto de Lei 8219/2017, onde dispõe 
sobre “a violência obstétrica praticada por médicos e/ou profissionais de saúde contra mulheres em 
trabalho de parto ou logo após”. Embora o projeto não trate especificamente dos direitos da população 
LGBT, no seu inteiro teor, dispõe que proferir comentários constrangedores às mulheres pela sua 
orientação sexual é uma das formas de violência obstétrica praticadas por médicos e/ou outros 
profissionais da saúde. Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1584588&filename=PL+8
219/2017>. Acesso em 16 de junho de 2018. 
78 PL 2252/1996; PL 2937/2000; PL 5452/2001; PL 6840/2002; PL 6960/2002; PL 1695/2003; PL 
20/2003; PL 3282/2004; PL 3686/2004; PL 4529/2004; PL 4530/2004; PL 5958/2005; PL 5961/2005; 
PL 6830/2006; PL 7429/2006; PL 2431/2007; PL 27/2017; PL 276/2007; PL 301/2007; PL 745/2007; 
PL 985/2007; PL 3343/2008; PL 4367/2008; PL 4838/2009; PL 4842/2009; PL 4857/2009; PL 
5346/2009; PL 5448/2009; PL 5685/2009; PL 6625/2009; PL 6653/2009; PL 7447/2010; PL 1463/2011; 
PL 1494/2011; PL 1510/2011; PL 1796/2011; PL 1899/2011; PL 1959/2011; PL 2132/2011; PL 
2230/2011; PL 699/2011; PL 756/2011; PL 825/2011; PL 4060/2012; PL 4685/2012; PL 4916/2012; PL 
5370/2013; PL 5576/2013; PL 6389/2013; PL 6657/2013; PL 7086/2014; PL 7374/2014; PL 7378/2014; 
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Pune o preconceito pela discriminação 

da orientação sexual 

13 (treze) vezes79 

Reconhece o casamento e/ou a união 

estável homossexual 

9 (nove) vezes80 

Permite a doação de sangue de 

homossexuais 

4 (quatro) vezes81 

Criação dos Estatutos da Família 2 (duas) vezes82 

Criação do Dia de combate a Homofobia 2 (duas) vezes83 

Criação do Dia do Orgulho Gay 2 (duas) vezes84 

Exclui conceitos estigmatizantes de 

determinadas legislações 

2 (duas) vezes85 

Reconhecimento de direitos dos 

homossexuais nos Planos de saúde 

2 (duas) vezes86 

Garante a adoção por homossexuais 1 (uma) vez87 

Criação do Programa social de inclusão 

e combate à discriminação de minorias 

1 (uma) vez88 

Criação do dia da “Visibilidade Lésbica” 1 (uma) vez89 

Direito dos idosos homossexuais 1 (uma) vez90 

Inclui na situação jurídica de 

dependente, para fins previdenciários, o 

companheiro homossexual do segurado 

1 (uma) vez91 

                                                
PL 7582/2014; PL 7633/2014; PL 7727/2014; PL 8048/2014; PL 8052/2014; PL 1100/2015;PL 
1531/2015; PL 2294/2015; PL 238/2015; PL 2583/2015; PL 362/2015; PL 3792/2015; PL 3795/2015; 
PL 4343/2016; PL 4358/2016; PL 4956/2016; PL 5041/2016; PL 5559/2016; PL 5723/2016; PL 
5740/2016; PL 5944/2016; PL 6005/2016; PL 6266/2016; PL 6774/2016; PL 6930/2017; PL 7225/2015; 
PL 7265/2017; PL 7410/2017; PL 8001/2017; PL 8219/2017; PL 8415/2017; PL 8462/2017; PL 
8540/2017; PL 9382/2017; PL 9762/2018. 
79 PL 7702/2017; PL 6825/2017; PL 2138/2015; PL 3143/2004; PL 7292/2017; PL 1904/1999; PL 
2367/2000; PL 5/2003; PL 3817/2004; PL 1846/2011; PL 6186/2002. 
80 PL 580/2007; PL 6874/2006; PL 7765/2017; PL 5120/2013; PL 4914/2009; PL 335/2015; PL 
1151/1995; PL 1365/2015; PL 6612/2016. 
81 PL 6297/2016; PL 40/2015; PL 4373/2008; PL 287/2003. 
82 PL 2285/2007; PL 3369/2015. 
83 PL 7052/2008; PL 81/2007. 
84 PL 379/2003; PL 5430/2001. 
85 PL 6871/2006; PL 2773/2000. 
86 PL 2383/2003; PL 6309/2005. 
87 PL 2153/2011. 
88 PL 734/2011. 
89 PL 7246/2006. 
90 PL 7524/2014. 
91 PL 6297/2005. 
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e a companheira homossexual da 

segurada do INSS e o companheiro 

homossexual do servidor e a 

companheira homossexual da servidora 

pública civil da União 

Inclui na situação jurídica de 

dependente, para fins tributários, o 

companheiro homossexual do 

contribuinte e a companheira 

homossexual da contribuinte do Imposto 

de Renda de Pessoa Física 

1 (uma) vez92 

Promove e reconhece a liberdade sexual 1 (uma) vez93 

Estabelece políticas públicas no âmbito 

da saúde sexual e dos direitos 

reprodutivos 

1 (uma) vez94 

Pune o estupro corretivo 1 (uma) vez95 

Reconhece a violência lesbofóbica e 

bifóbica 

1 (uma) vez96 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos PL coletados na Câmara dos Deputados 

 

No entanto, dos 155 (cento e cinquenta e cinco) PL analisados, 21 (vinte e um) 

foram compreendidos como negativos, pois, além de possuírem o propósito de 

restringirem – ainda mais – os direitos da população homossexual, quando os textos 

desses PL não concebiam a homossexualidade como uma doença passível de cura, 

dogmas religiosos foram utilizados para deslegitimar moralmente os indivíduos 

homossexuais. 

 

TABELA 02 – Projetos de Lei da Câmara dos Deputados que foram compreendidos 

como negativos 

                                                
92 PL 3712/2008. 
93 PL 3770/2014. 
94 PL 882/2015. 
95 PL 6971/2017. 
96 PL 6971/2017. 
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TEMÁTICA FREQUÊNCIA 

Proíbe a “Ideologia de gênero” 7 vezes97 

Proíbe a adoção por homossexuais 3 vezes98 

Defende a “Cura gay” 3 vezes99 

Proíbe o casamento e a união estável 

entre pessoas homossexuais 

2 vezes100 

Institui o "Dia do Orgulho 

Heterossexual" 

1 vez101 

Criminaliza a discriminação contra 

heterossexuais 

1 vez102 

Menciona a sodomia103 1 vez104 

Torna o beijo entre homossexuais 

uma contravenção penal 

1 vez105 

Não compreende a lesbofobia e a 

bifobia como uma das violências 

contra as mulheres106 

1 vez107 

Proíbe o contato físico entre presos108 1 vez109 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos PL coletados na Câmara dos Deputados 

 

                                                
97 PL 1859/2015; PL 3235/2015; PL 5487/2016; PL 5918/2005; PL 7181/2014; PL 2731/2015; PL 
3236/2015 
98 PL 620/2015; PL 3323/2008; PL 4508/2008. 
99 PL 5816/2005; PL 2177/2003; PL 4931/2016. 
100 PL 5167/2009; PL 1865/2011. 
101 PL 1672/2011. 
102 PL 7382/2010. 
103 O Projeto de Lei 4566/2004 mencionou a sodomia no seu art. 2º. Conforme explicitado no início 
deste trabalho, a sodomia foi um conceito utilizado para estigmatizar a população LGBT. 
104 PL 4566/2004. 
105 PL 2279/2003. 
106 O Projeto de Lei 7551/2014, além de propor alterar o termo gênero para sexo, reduzindo a proteção 
a apenas mulheres que nasceram com uma vagina. Ademais, somente mencionou as violências 
sofridas em decorrência do sexo, da raça ou da etnia, deixando de fora as mulheres que sofrem 
violências por serem lésbicas ou bissexuais.  
107 PL 7551/2014. 
108 O Projeto de Lei 7300/2002 teve como objetivo proibição do contato físico entre os presos, os 
advogados e os visitantes. Na justificação deste PL, o autor mencionou que alguns presos se 
relacionam homossexualmente e que esta prática deve ser evitada. 
109 PL 7300/2002. 
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Para demonstrar o conservadorismo e a LGBTfobia presente nesses 21 (vinte 

e um) PL, 4 (quatro), dentre as temáticas mais recorrentes, foram escolhidos: (I) a 

proibição da “ideologia de gênero”; (II) a proibição da adoção por homossexuais; (III) 

a “Cura Gay”; e (IV) a proibição do casamento e da união estável por homossexuais. 

O PL 2331/2015110 discorre sobre a necessidade de proibir a suposta “ideologia 

de gênero” presente nas escolas. De autoria do Deputado Eros Biondini (PTB-MG), o 

político compreende que  

 

Não cabe à escola doutrinar sexualmente as crianças, desprovidas que 
são das necessárias compreensão e maturidade, ainda mais quando 
essa doutrina vai contra todo o comportamento habitual e majoritário 
da sociedade, pois isso pode causar-lhes danos irreversíveis quanto à 
sexualidade e quanto a aspectos psicológicos. 

 

O deputado Ezequiel Teixeira (PTN-RJ) se utilizou do princípio basilar do 

Estado Democrático de Direito, a dignidade da pessoa humana, para justificar e 

permitir as terapias de reorientação sexual, popularmente chamadas de “Cura Gay”.  

 

Durante um certo tempo, as terapias de reorientação sexual foram métodos 

usualmente empregados durante os acompanhamentos psicológicos no Brasil. Os 

psicólogos se utilizavam dos seus atendimentos para promover as terapias de 

reorientação sexual como tratamentos destinados a “cura” dos pacientes 

homossexuais, ainda que a homossexualidade tenha sido retirada da lista de doenças 

mentais da OMS desde o ano 1990111.  

 Felizmente, desde o ano de 1999, por meio de uma Resolução do Conselho 

Federal de Psicologia, essas práticas foram proibidas no Brasil112. No entanto, as 

terapias de reorientação sexual ainda são objetos de discussão no país, pois uma 

parcela da população ainda acredita que a homossexualidade é uma escolha. Diante 

desse fato, o conteúdo do PL 4931/2016113 merece ser transcrito: 

                                                
110 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1359763&filename=PL+2
331/2015>. Acesso em 18 de junho de 2018. 
111 Disponível em: <https://www.terra.com.br/vida-e-estilo/saude/ha-21-anos-homossexualismo-
deixou-de-ser-considerado-doenca-pela-
oms,0bb88c3d10f27310VgnCLD100000bbcceb0aRCRD.html>. Acesso em 20 de junho de 2018. 
112 Disponível em: <http://tvbrasil.ebc.com.br/dialogo-brasil/2017/09/polemica-da-reorientacao-
sexual>. Acesso em 18 de junho de 2018. 
113 Disponível em: 
<http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1448894&filename=PL+4
931/2016>. Acesso em 18 de junho de 2018. 
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O Congresso Nacional decreta:  
 
Art. 1º Fica facultado ao profissional de saúde mental, atender e aplicar 
terapias e tratamentos científicos ao paciente diagnosticado com os 
transtornos psicológicos da orientação sexual egodistônica, transtorno 
da maturação sexual, transtorno do relacionamento sexual e transtorno 
do desenvolvimento sexual, visando auxiliar a mudança da orientação 
sexual, deixando o paciente de ser homossexual para ser 
heterossexual, desde que corresponda ao seu desejo.  
 
Art. 2º O profissional que atuar em atenção ao artigo anterior, não 
poderá sofrer qualquer sanção pelos órgãos de classe.  
 
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

Visando proibir a adoção conjunta por casais homoafetivos, a Deputada Julia 

Marinho (PSC-PA) - a autora do PL 620/2015 - compreende que as adoções por 

homossexuais podem gerar desgastes psicológicos e emocionais nas crianças e nos 

adolescentes, tendo em vista que uma parte da população brasileira não aceita o 

casamento homoafetivo. Ademais, vale ressaltar a seguinte passagem do Projeto de 

Lei114:  

 

Assim, até que estudos científicos melhor avaliem os possíveis impactos sobre 
o desenvolvimento de crianças em tal ambiente e que a questão seja 
devidamente amadurecida, por meio de discussão no âmbito 
constitucionalmente previsto para tanto – o Parlamento, deve ser vedada a 
adoção homoparental, uma vez que, na prática, observa-se a deliberada 
distorção do sentido original do dispositivo acima colacionado por órgãos do 
Poder Judiciário. 

 

Por fim, para proibir o casamento de homossexuais, merece ser destacado o 

PL 5167/2009, de autoria dos deputados Paes de Lira (PTC-SP) e Capitão Assumção 

(PSB-ES). Esses políticos, além de afirmarem que o Brasil desde a sua constituição 

é uma nação cristã, justificaram o supracitado PL com diversos salmos bíblicos, 

violando a incipiente laicidade constitucional. Acerca disso, é interessante destacar o 

seguinte trecho115: 

                                                
114 Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=1306827&filename=PL+62
0/2015>. Acesso em 20 de junho de 2018. 
115 Disponível em: < 
http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/prop_mostrarintegra?codteor=653047&filename=PL+516
7/2009>. Acesso em 20 de junho de 2018. 
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Assim, este projeto sem discriminação ou depressão de direitos, 
resgata, na lei, os valores espirituais e verdadeiros do povo brasileiro, 
e temos a certeza que os nobres Pares o aprovarão, pois aprovar o 
casamento homossexual é negar a maneira pela qual todos os homens 
nascem neste mundo, e, também, é atentar contra a existência da 
própria espécie humana. 

 

Quanto à pesquisa legislativa realizada no âmbito do Senado Federal, foram 

encontrados 10 (dez) Projetos de Lei, sendo que todos foram compreendidos como 

positivos.  

 

TABELA 03 – Projetos de Lei do Senado Federal que foram compreendidos como 

positivos 

 

TEMÁTICA FREQUÊNCIA 

Pune o preconceito pela discriminação 

da orientação sexual 

5 (cinco) vezes116 

Esses PL asseguram alguns direitos dos 

homossexuais nos textos legais. No 

entanto, não são PL estritamente sobre 

direitos de pessoas LGBT 

1 (uma) vez117 

Programa social de inclusão e combate 

à discriminação de minorias 

1 (uma) vez118 

Criação do Estatuto das Famílias 1 (uma) vez119 

Criação do Estatuto da Diversidade 

Sexual 

1 (uma) vez120 

Reconhece a união estável 

homossexual 

1 (uma) vez121 

 

Fonte: Elaboração própria a partir dos PL coletados no Senado Federal 

                                                
116 PLS 515/2017; PLS 150/2015; PLS 457/2011; PLS 31/2010; PLS 310/2014. 
117 PLS 283/2008. 
118 PLS 786/2015. 
119 PLS 470/2013. 
120 PLS 134/2018. 
121 PLS 612/2011. 
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Considerando dados expostos, cumpre destacar que embora a Carta Magna 

de 1988 seja considerada um marco pelo qual a sexualidade foi instituída como um 

campo legítimo para o exercício dos direitos humanos no Brasil (CARRARA, 2010, 

pág. 134), no âmbito do Poder Legislativo Federal, até o momento não foi aprovada 

nenhuma legislação importante para a garantia dos direitos sexuais da população 

LGBT.  

Renan Quinalha reconhece que os todos os avanços referentes aos direitos da 

população LGBT, ao longo dos anos, somente foram conquistados por meio do 

ativismo das decisões do Poder Judiciário122 ou pelas políticas públicas desenvolvidas 

pelo Executivo123.  

Nesse sentido, é possível compreender que as transformações sociais 

protagonizadas 

 

pela intervenção do judiciário à apreciação das demandas que lhe são 
provocadas e que propiciam, inclusive, a titularidade de direitos e 
garantias aos cidadãos, não se retratam como uma verdadeira justiça 
social de alcance universal e indeterminado, pois, para a população 
LGBT, dadas às especificidades que lhe são inerentes, inclusive em 
inúmeras situações já apreciadas pelo judiciário, ainda tem que buscar 
o amparo da justiça para alçar o mínimo necessário decorrente da 
dignidade da pessoa humana, preceito este previsto na Carta Magna 
de 1988, mas, que, em decorrência de uma condição heterocêntrica 
que é fruto da intolerância conservadora preconizada, conduzida pela 
sociedade brasileira, vem sendo mitigado por um sem-número de 
obstáculos para a integração de direitos e obrigações dessa parcela de 
indivíduos que compõem a comunidade LGBT (FELDENS; MELO; 
MOTA, 2017, pág. 80-81). 

 

                                                
122 Disponível em: <https://www.institutonetclaroembratel.org.br/cidadania/nossas-
novidades/noticias/para-advogados-aprovacao-do-estatuto-da-diversidade-sexual-reduziria-mortes-
de-lgbtis/>. Acesso em 15 de junho de 2018. 
123 “Se alguns juízes e tribunais têm se posicionado de forma surpreendentemente progressista no que 
diz respeito aos direitos LGBT, boa parte do protagonismo é, entretanto, reservada ao governo federal, 
ao chamado poder executivo, que, articulando-se ao Movimento LGBT, tem desenhado políticas 
públicas abrangentes e mobilizado recursos simbólicos e materiais cada vez mais significativos no 
sentido de tornar o próprio movimento mais visível e atender às suas demandas. É importante ressaltar 
que o governo ora responde diretamente ao movimento, ora indiretamente, sendo pressionado pelo 
poder judiciário, que acolhe demandas de grupos ativistas” Políticas e direitos sexuais no Brasil 
contemporâneo. Bagoas: Revista de Estudos Gays, v. 4, p. 139, 2010. Disponível em: < 
https://periodicos.ufrn.br/bagoas/article/view/2316/1749>. Acesso em 14 de junho de 2018. 
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Ademais, a respeito da omissão do Poder Legislativo, merece ser mencionado 

que o primeiro Projeto de Lei sobre a temática da diversidade sexual, datado do ano 

de 1995, encontra-se parado na Câmara dos Deputados124.  

Assim, a falta de interesse do Congresso Nacional ao não aprovar legislações 

protetivas que englobam a temática da diversidade sexual e de gênero evidencia que, 

embora exista um Estado Democrático de Direito vigente no Brasil, a preocupação 

para a efetivação de direitos de minorias sexuais e de gênero não são prioridades 

para o Poder Legislativo federal, tendo em vista que o “imobilismo do Congresso se 

deve em grande parte à influência das religiões sobre os parlamentares organizados 

nas chamadas evangélica e católica” (CARRARA, 2010, pág. 137).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
124 O Projeto de Lei 1151/1995 é um PL de autoria da então deputada federal Marta Suplicy que se 
propõe a disciplinar a união civil entre pessoas do mesmo sexo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Embora ainda seja uma temática pouca discutida no âmbito do direito, a 

presente monografia se esforçou em apresentar e fomentar o incipiente debate 

acadêmico a respeito das violações de direitos humanos contra homossexuais 

durante o período de ditadura militar. Sem prejuízos das especificidades que não 

foram abordadas neste trabalho, foi possível demonstrar que, atrelado às mudanças 

políticas que o país passou à época do Golpe militar de 1964, o Brasil se efetivou 

como um campo de disputa para os embates ideológicos sobre a sexualidade - que 

perduram até os dias de hoje. 

À vista disso, a ditadura militar foi a responsável pela implementação de uma 

política sexual de Estado no Brasil. Em função desse posicionamento institucional, 

repercussões negativas foram sentidas em diversos âmbitos da sociedade, 

principalmente na vida da população LGBT. Durante esse período, objetivava-se pela 

manutenção da ordem sexual do regime militar, por meio da consolidação 

compulsória da heterossexualidade como o paradigma sexual e comportamental do 

Estado brasileiro. 

Ademais, diante do caráter eminentemente repressivo da política sexual do 

regime militar, o Estado brasileiro autorizou que os marcadores de gênero e de 

sexualidade fossem instrumentalizados e utilizados pelas autoridades, a fim de 

promover a normatização das sexualidades e dos indivíduos que não estivessem 

consonantes com os ditames impostos pela ditadura. Logo, tanto as autoridades 

quanto a própria sociedade, de maneira geral, construíram e fundamentaram os seus 

discursos, a respeito da homossexualidade, no sentido de estigmatizar e de 

marginalizar - ainda mais - a população LGBT.  

Nesse sentido, sob a intensa centralização do poder estatal, o ordenamento 

jurídico brasileiro foi moldado conforme as necessidades heteronormativas do regime. 

Esse anseio em domesticar os corpos e as subjetividades homossexuais estimulou e 

legitimou que o direito e o poder de polícia do Estado fossem utilizados para a 

perseguição e a repressão dos dissidentes sexuais. Refletindo sobre essa questão, 

foi possível confirmar a hipótese de que o direito foi utilizado pelas autoridades como 

um instrumento destinado a dominação dos cidadãos, em especial da sexualidade 

desses indivíduos.  
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Considerando a mudança paradigmática que o ordenamento jurídico brasileiro 

experimentou após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a utilização do 

direito como um instrumento destinado ao domínio sexual dos indivíduos também 

sofreu significativas alterações. Assim, é interessante destacar que, embora as 

dinâmicas de poder tenham sido modificadas durante a transição de um Estado 

autoritário para um Estado Democrático de Direito, o direito ainda permanece sendo 

entendido e empregado pelo Estado como um instrumento de dominação da 

sexualidade.  

Atualmente, a utilização do direito como um instrumento de dominação sexual 

ocorre mediante a veiculação de valores constitucionais destinados à promoção dos 

direitos sexuais e liberdade da diversidade sexual dos cidadãos. Em outras palavras, 

o direito brasileiro deixou de reprimir e estigmatizar as identidades homossexuais e 

passou a proporcionar condições legitimas para a efetivação do princípio da dignidade 

da pessoa humana de pessoas LGBT. Essa afirmação pode ser comprovada por meio 

do reconhecimento jurídico de gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e travestis 

como sujeitos de direitos, assim como pelas embrionárias conquistas do movimento 

LGBT brasileiro no decorrer dos anos.  

Assim, pela análise feita ao longo desse trabalho, torna-se notório que, ao 

longo da vigência da política sexual da ditadura militar, a população homossexual foi 

vítima da violência e da repressão por parte do Estado brasileiro. No entanto, durante 

o período de transição para a democracia, a então ordem sexual do regime militar foi 

desestruturada, bem como o seu ordenamento jurídico, dando ensejo a reivindicações 

e conquistas dos direitos sexuais da população LGBT. 

Nesse sentido, é importante destacar que, embora a comunidade LGBT tenha 

saído da clandestinidade e tenha conseguido conquistar determinados direitos - antes 

negados - nos anos posteriores ao fim do regime militar, os resquícios autoritários e 

LGBTfóbicos dessa diretriz estatal ainda são observados nos discursos políticos do 

país. Evidenciando, mais uma vez, que a pretensão conservadora em enquadrar e 

normatizar as sexualidades dissidentes não cessou com a redemocratização do 

Brasil.  
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