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No Brasil, segundo os dados do Grupo Gay da Bahia (GGB), a cada 25 horas uma pessoa 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transexuais) é barbaramente assassinada vítima da 

“LGBTfobia”, tornando o país campeão mundial de crimes contra as minorias sexuais. Em 

2016 ocorreram 343 assassinatos e em 2017, até o final do mês de setembro, 297 pessoas 

LGBT‟s foram assassinadas. Matam-se mais homossexuais no Brasil do que nos 13 países do 

Oriente e África onde há pena de morte contra pessoas LGBT‟s. Este trabalho tem por 

objetivo apresentar e discutir os dados dos cinco últimos relatórios anuais do GGB sobre os 

assassinatos de LGBT‟s no Brasil (2012 a 2016). Metodologicamente, esta é uma pesquisa 

analítico-empírica de caráter exploratório, buscando a compreensão da realidade 

fundamentada em fatos sociais, utilizando-se da análise estatística comparativa uni e 

multivariada de dados. Esse trabalho classifica-se também como descritivo, tendo como 

finalidade a descrição das características e categorias de determinado fenômeno e o 

estabelecimento de relações entre seus atributos, através da análise e observação sistemática 

dos mesmos (GIL, 1999). Em seus resultados, apresenta um mapa da violência contra 

LGBT‟s no Brasil a partir dos relatórios analisados. Em suas considerações finais, o trabalho 

aponta para a necessidade de políticas de criminalização da lesbohomobitransfobia a fim de 

garantir a segurança e proteção de pessoas LGBT‟s como sujeitos detentores de direitos.  
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Introdução 

Historicamente, a população LGBT tem sido alvo de contumaz perseguição e ódio por 

parte de diferentes sociedades, não apenas da brasileira. Um possível início da perseguição 

contra homossexuais ou até mesmo contra aqueles que não estavam em acordo com uma 

lógica heteronormativa, que compreende a heterossexualidade como única forma legitima de 

expressão da sexualidade, se iniciou ainda no Império Romano, por volta de 300 d.C. Fleury e 

Torres (2011) explicam que, naquele momento histórico de expansão do Império Romano, 

que compreendia uma vasta extensão de terras em três continentes, a expectativa de vida das 

pessoas era de vinte e cinco anos. Era necessário promover a reprodução da espécie humana 

para garantir os alicerces do Império, que almejava a expansão de seus territórios e assegurar 

aqueles já conquistados. Com a morte do imperador Constantino que, antes de seu 

falecimento, incorporou as doutrinas da Igreja Católica ao governo, instituindo a crença na 

responsabilidade do Estado em garantir o povoamento das nações tendo como premissa os 

dogmas religiosos de “crescer e multiplicar”. Mas para além de um mero posicionamento 

sobre crescimento populacional, instalou-se uma série de legislações, crenças e costumes 

discriminatórios contra todos aqueles que não seguissem essa lógica heterossexual de 

relacionar-se  sexualmente para produzir e aumentar a prole. Com as doutrinas de São Paulo, 

Santo Agostinho e, por último e mais recentemente, são Tomás de Aquino, o Estado, com o 

apoio e influência da Igreja, criou regulamentos ditando quais práticas sexuais eram 

permitidas ou abominadas: o sexo pelo prazer seria uma consequência, mas não uma 

finalidade e, a relação entre pessoas do mesmo sexo passou a ser considerada uma heresia e 

um pecado nefando contra a natureza criada por um deus (REIS, 2015). Desde então, tem se 

legitimado e justificado, seja pelo viés religioso, médico ou jurídico, a violência contra 

homossexuais e vem silenciando todas as práticas que fogem de uma lógica heteronormativa 

como se elas nunca tivessem existido na história das diferentes sociedades (BORRILLO, 

2010). 

 As poucas conquistas para pessoas LGBT‟s acontecerão centenas de anos após este 

período de sistemática e legitimada perseguição e morte desta população. Prado & Machado 

(2012) elucidam que, em razão da diversidade histórica mundial, não é possível precisar um 

momento chave para o questionamento do preconceito e desta discriminação continuada em 

vários países, mas tentam traçar um possível histórico do que veio a ser o início de um 

movimento que passasse a estabelecer leis, regras e costumes homofóbicos. Na Inglaterra, até 
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o século XVIII, era punível com a morte por enforcamento todos aqueles que tivessem relação 

com pessoas do mesmo sexo; na Alemanha, o parágrafo 175 do Código Penal condenava a 

relação entre homossexuais; sendo apenas na França do mesmo período que vai se conseguir 

o fim da punição a estes sujeitos. Livros voltados para o questionamento da ordem moral da 

sexualidade foram publicados anonimamente, como forma de se prevenir de possível 

represália, já que mesmo que as relações homossexuais tenham sido descriminalizadas, ainda 

havia forte pressão social para que LGBTs fossem segregados e tivessem tratamento 

diferenciado (PRADO & MACHADO, 2012).  

 No século XIX, na Alemanha, iniciam-se alguns movimentos que terão impacto na 

militância LGBT até os dias atuais. Foi neste país que se cunhou o termo “homossexual” para 

designar as pessoas que tinham relação com alguém do mesmo sexo e onde foi fundada a 

primeira instituição de luta e pesquisa sobre este tema, o Comitê Cientifico Humanitário, 

criado por Magnus Hirschfeld, em 1897 (PRADO & MACHADO, 2012). Um dos pilares de 

sua militância era o “outing”, usando de sua própria homossexualidade como forma de 

demonstrar à sociedade da época que nada havia de errado em ser homossexual, ao deixar 

claro sua sexualidade aos outros. Outra característica pioneira no ativismo de Hirschfeld está 

no fato da institucionalização deste movimento, copiado em outros países, principalmente no 

Brasil, no formato de Organizações da Sociedade Civil. Com a ascensão do nazismo na 

década de 1930, o Comitê Científico Humanitário foi fechado e os homossexuais, assim como 

judeus, enviados aos campos de concentração.  

 Na década de 1950, nos Estados Unidos, se destacam duas organizações de gays e 

lésbicas: a Gay Mattachine Society, e a Daughters of Bilitis. Porém, muito diferente da 

organização iniciada na Alemanha no século anterior, ambas tinham uma diretriz 

extremamente conservadora, num posicionamento político voltado a “enquadrar” gays e 

lésbicas dentro da lógica heteronormativa, pois, no entendimento da militância da época, a 

única coisa que distinguia gays e lésbicas dos heterossexuais era o que se fazia “entre quatro 

paredes” (SARAIVA, p. 60. 2014) e era necessário, para evitar atritos “supérfluos”, manter 

uma conduta moral “adequada”. Era uma agenda de assimilação a heteronormatividade, onde 

não se questionava o preconceito sofrido por estes sujeitos, pois se imaginava que a 

responsabilidade por alguma agressão teria sido fruto de atitudes impróprias dos próprios gays 

e das lésbicas. Excluíam-se completamente as travestis e transexuais dentro do movimento, 

que eram responsabilizadas pelas agressões sofridas, pois estariam visivelmente agindo em 

desacordo com as normas de gênero e provocando, de certa forma, a violência contra si.  
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 Nos anos 1960 acontece a revolta de Stonewall, em Nova York, marcando a onda do 

movimento de libertação gay (SCHULTZ, 2011). Cansados da forma truculenta da repressão 

da polícia aos locais frequentados por gays, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais, da 

homofobia do Estado e da sociedade, os frequentadores do bar Stonewall se rebelaram contra 

a investida policial ocorrida em 1969, tomando as ruas da cidade. Este movimento 

influenciou, de forma marcante, os vários movimentos LGBTs ao redor do mundo, inclusive 

no Brasil na década de 1970. Neste momento de forte pressão ditatorial por aqui, surge dois 

movimentos pioneiros: o jornal O Lampião da Esquina e o Grupo Somos. Em 1979 ocorreu 

uma passeata em São Paulo, protestando contra a violência da operação Rondão, que prendia, 

com uso de violência extrema, e agredia homossexuais e transexuais numa verdadeira política 

higienista. Nos anos 1980, tem destaque o Grupo Gay da Bahia, e o Triângulo Rosa, mas foi 

uma década de grande fragilização do movimento LGBT, com o fim das atividades dos 

grupos surgidos anos antes e pela epidemia do HIV/AIDS, que estigmatizou os homossexuais 

com a “peste gay” e como um “grupo de risco” (FLEURY & TORRES, 2011). 

Nos anos 1990, o movimento LGBT se reorganizou se tornando mais plural e 

diversificado dando maior visibilidade às lésbicas e as pessoas transexuais, até então apagadas 

ou ignoradas pelo movimento, que priorizava homens gays. Também foi nesta década que 

iniciaram as paradas do orgulho LGBT, sendo a primeira em São Paulo em 1996, e teve por 

objetivo dar maior visibilidade, para a sociedade, das pautas levantadas pelo movimento, 

como criminalização do preconceito, a extensão de direitos aos quais os heterossexuais 

sempre tiveram, como o casamento civil, adoção, etc. (PRADO & MACHADO, 2012). 

Embora os movimentos LGBTs tenham se fortalecido e tenham conseguido grandes 

avanços quanto à conquista de direitos LGBTs, a violência contra esse segmento da 

população vem crescendo assustadoramente. O Brasil é considerado o país que mais mata 

homossexuais no mundo. Este trabalho tem por objetivo apresentar e discutir os dados dos 

cinco últimos relatórios anuais do GGB sobre os assassinatos de LGBT‟s no Brasil (2012 a 

2016). 

 

Fundamentação teórica 

Preconceito e discriminação são coisas distintas. Ainda que comumente essas palavras 

sejam usadas erroneamente como sinônimos, elas enunciam coisas diferentes. Segundo 

Vecchiatti (2011), o preconceito não pode ser compreendido como mera ideia que a pessoa já 

tenha tecido sobre algo ou alguém, mas sim uma compreensão e convicção arbitrária e errada 
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que se tenha sobre determinada pessoa ou coisa. Quando estas convicções assumem uma 

materialidade manifestada por meio de ações e comportamentos, se configura numa 

discriminação de fato, dando forma ao pensamento para atingir determinada pessoa ou 

coletivo, assim, “[...] a discriminação é a exteriorização do preconceito” (VECCHIATTI, 

2011, p. 744). 

Nesse contexto, a homofobia se configura como o preconceito e discriminação 

destinados aos sujeitos LGBTs reverberando-se por meio do ódio e/ou aversão à 

homossexualidade ou a qualquer comportamento que seja identificado como homossexual. 

Conforme explica Borrillo (2010)  

Da mesma forma que a xenofobia, o racismo e o antissemitismo, a homofobia é 

uma manifestação arbitrária que consiste em designar o outro como contrário, 

inferior ou anormal; por usar diferença irredutível, ele é posicionado a distância, 

fora do universo comum dos humanos. Crime abominável, amor vergonhoso, 

gosto depravado, costume infame, paixão ignominiosa, pecado contra natureza, 

vício de Sodoma - outras tantas designações que, durante vários séculos, serviram 

para qualificar o desejo e as relações sexuais e afetivas entre pessoas do mesmo 

sexo. Confinado no papel de marginal ou excêntrico, o homossexual é apontado 

pela norma social como bizarro, estranho ou extravagante. (BORRILLO, 2010, 

pp. 13-14) 

Assim, a homossexualidade é considerada um padrão condenável e inaceitável no 

mundo. Longaray (2011), em uma pesquisa com mais de duzentos alunos de escolas de Rio 

Grande, no Rio Grande do Sul, identificou as principais formas de agressão presentes no 

espaço escolar e também na família dos entrevistados. A forma de agressão mais mencionada 

foi à utilização de apelidos ofensivos e pejorativos referentes à sexualidade dos estudantes, 

que se efetiva ao chamar os colegas de “bichinha”, “mariquinha”, “sapatão”, etc. Outras 

formas de violência também foram elencadas no estudo tais como isolar, não deixar participar 

de atividades, ignorar e não falar com homossexuais. Os estudantes entrevistados relatam que 

já presenciaram homossexuais sendo ameaçados, agredidos fisicamente e até espancados 

(LONGARAY, 2011, p. 261). 

Em nossa sociedade heteronormativa, qualquer atitude ou prática não heterossexual é 

vista como passível de rechaço social, discriminação ou qualquer outro tipo de violência, uma 

vez que pessoas homossexuais teriam “saído” ou se “desviado” da norma heteronormativa – a 

heterossexualidade, sendo esta orientação sexual a única aceita como a correta. Natividade 

(2011, p. 151) aduz: 

Existe um senso comum difuso na sociedade brasileira que opera com categorias 

psicologizantes, respaldando a noção da homossexualidade como um defeito, uma 

anormalidade. Nesses discursos... entende-se que a sexualidade humana teria um 

único curso de desenvolvimento: todas as pessoas deveriam ser heterossexuais. O 

suposto de que algo „deu errado‟ revela a persistência de uma atribuição de valor 

negativo à homossexualidade e à diversidade sexual (NATIVIDADE, 2011, p. 151). 
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Fora do contexto escolar a homofobia permanece como grave problema social. Tal 

fenômeno que se faz presente fora dos muros da escola é um dos motivos que explicam as 

razões deste preconceito ser tão forte naquele ambiente. 

No ano de 2012, através de denúncias realizadas pelo Disque 100, da Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República, Fazzano (2014) aponta que ocorreram 3.084 

denúncias de violação dos Direitos Humanos referente à homofobia, revelando um aumento 

de 166% de denúncias em comparação com o ano anterior. Contudo, o mesmo autor pontua 

que estes dados de queixas de agressões e crimes motivados pelo ódio contra LGBT podem 

não significar a real extensão da violência pela qual são acometidas estas pessoas. Em sua 

pesquisa, o autor identificou que após sofrer violência homofóbica “surpreendentemente, 

98,33% dos participantes assinalaram a opção “Não fiz algo”” (FAZZANO, 2014, p. 69). 

Indagados sobre as razões que os levaram a não fazer nada em relação à homofobia que 

sofreram, seja por parte de pessoas desconhecidas, seja por parentes ou colegas, os mesmos 

responderam que achavam “normal” a ocorrência destas atitudes, ou que já estavam 

“acostumados” a serem agredidas. Outros ainda relataram sentir “medo” (FAZZANO, 2014). 

Importante salientar que “no campo da segurança pública, os estados não têm 

obrigatoriedade de informar a orientação sexual, a identidade de gênero ou a possível 

motivação homofóbica nos boletins de ocorrência policial” (FONTES, 2014, p.44). Isso 

significa que um homossexual pode ser vítima de xingamentos, agressões físicas e 

psicológicas, que não constará nos documentos comprobatórios de violência que estes 

indivíduos foram vítimas de homofobia, mas sim de um caso de “injúria”, “lesão corporal” ou 

“homicídio”, sem especificar o principal motivo que provocou a ação violenta, ou seja, o ódio 

contra a orientação sexual destes sujeitos. Sobre o assunto tratado, Fontes (2014, p. 14) 

argumenta: 

Não nomear a violência que recai sobre os que estão fora da norma heterossexual, 

torná-la uma violência geral, sem nome, mantém a norma hétero invisível, e cria 

obstáculos à organização social e política. Nem sempre a violência que acomete as 

pessoas não hétero é homofobia; entretanto, o fato dela não ser entendida dessa 

forma, em um país homofóbico, indica um enquadramento que se recusa a olhar a 

precarização dessas vidas (FONTES, 2014, p. 14). 

Da mesma forma, algumas pessoas têm a ideia de que a agressão só é considerada 

homofóbica se envolver o assassinato ou agressão física. Isso pode ser compreendido a partir 

do momento que é analisada a mídia, formadora de opinião, uma vez que a mesma quase não 

fornece cobertura para casos de homofobia no Brasil. Assim, mesmo nos casos em que 

visivelmente as agressões foram motivadas pelo ódio dos agressores contra homossexuais, a 
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imprensa apresenta clara restrição ao uso do termo “homofobia”, como se as agressões 

causadas tivessem origem em algum outro motivo e não pelo preconceito. Utilizam-se, pois, 

expressões como “briga de bar”, “suspeita de homofobia”, “grupo se diz vítima de 

homofobia”, o que provoca desconfiança no telespectador sobre a realidade sofrida por LGBT 

(FONTES, 2014). 

Homossexuais provavelmente são os únicos, dentre todas as minorias sociais, que são 

expulsos de casa, agredidos física, moral e psicologicamente por familiares, e/ou passam a 

receber um tratamento diferenciado ao se assumirem gays, lésbicas, bissexuais, travestis, 

transexuais e transgêneros, ou quando assumem um comportamento não esperado para seu 

gênero (MOTT, 2002).  

 

O Grupo Gay da Bahia – GGB 

De acordo com as informações disponibilizadas em seu site, o Grupo Gay da Bahia 

(GGB), foi fundado em 1980 e é a associação mais antiga dos homossexuais na defesa de seus 

direitos humanos.  No ano de 1983 caracterizou-se como uma sociedade civil sem fins 

lucrativos, tendo como objetivos defender a comunidade homossexual da Bahia, lutar contra 

qualquer forma e preconceito, divulgar informações corretas sobre a orientação homossexual, 

construir um discurso científico e correto, lutando contra comportamentos, atitudes e práticas 

que inviabilizam o exercício da cidadania plena de gays, lésbicas, travestis e transexuais no 

Brasil, trabalhar na prevenção do HIV e AIDS e conscientizar o maior número de 

homossexuais da necessidade urgente de lutar por seus plenos direitos de cidadania.  

O colegiado do GGB é caracterizado e dirigido por seis coordenadores facilitadores. 

Presidente, Vice-Presidente, Secretário, Tesoureiro, Arquivista e Coordenadores e mais seis 

Conselheiros. Qualquer homossexual pode participar desde que seja frequente no Grupo. Os 

cargos têm duração de quatro anos e são eleitos pela Assembleia Geral dos Sócios. São 

realizadas duas reuniões semanais, as quartas e sextas-feiras, e encontros destinados a debates 

de interesse da comunidade homossexual. Estas reuniões são coordenadas pelos membros do 

colegiado, garantindo a todos o direito de manifestar suas opiniões. Já os encontros contam 

com a presença de trinta a cinquenta pessoas, sendo, jovens gays, lésbicas, bissexuais e 

simpatizantes e são discutidos temas de interesse à militância, aos direitos humanos e a 

prevenção do HIV e AIDS e demais doenças sexualmente transmissíveis.  

Durante o ano são realizadas exposições artísticas na sede do GGB que é conhecida 
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também como Centro Cultural Triângulo Rosa - nome em lembrança aos homossexuais 

mortos no nazismo. A sede também abriga o maior arquivo homossexual da América do Sul, 

que está aberto à pesquisa científica. O GGB já realizou centenas de conferências, debates e 

mesas redondas sobre a homossexualidade e a questão da AIDS em colégios, universidades, 

programas de TV‟s e rádios de norte a sul do país. Liderou a campanha nacional que retirou a 

homossexualidade da lista dos desvios sexuais, sendo autor de sete moções anti-discriminação 

aprovadas pelas mais importantes associações científicas nacionais. Foi a primeira ONG a 

iniciar a prevenção da AIDS no Brasil (1982) sendo autor da primeira cartilha em método 

braille sobre AIDS para deficientes visuais. Desde a sua fundação o GGB já distribuiu mais 

de um milhão de preservativos na Bahia. 

Os relatórios do GGB são baseados no banco de dados do blog “Quem a 

homotransfobia matou hoje”, pois não existem estatísticas governamentais sobre crimes de 

ódio e o banco de dados se baseia em notícias publicadas a mídia, internet e informações 

pessoais. 

Metodologia 

Metodologicamente, esta é uma pesquisa analítico-empírica de caráter exploratório, 

buscando a compreensão da realidade fundamentada em fatos sociais, utilizando-se da análise 

estatística comparativa uni e multivariada de dados. Esse trabalho classifica-se também como 

descritivo, tendo como finalidade a descrição das características e categorias de determinado 

fenômeno e o estabelecimento de relações entre seus atributos, através da análise e 

observação sistemática dos mesmos (GIL, 1999). Os dados foram coletados nos relatórios 

anuais de assassinatos LGBTs no Brasil, de 2012 a 2016, organizados e publicados pelo 

Grupo Gay da Bahia em seu site na internet. Os dados selecionados para este trabalho foram 

distribuídos em três tabelas contendo informações dispostas por ano. A tabela um expõe os 

dados gerais – número de assassinatos, orientação/identidade sexual mais vitimada, tipos de 

armas utilizadas, a tabela dois mostra o número de assassinatos por regionalidade – região, 

cidade e capital com maiores números crimes por ano e a terceira tabela apresenta o perfil das 

vítimas – faixa etária, raça/etnia, profissão/ocupação. Em seguida, de forma breve, 

apresentamos também o perfil dos criminosos.  
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Apresentação, descrição e breve discussão dos dados 

Podemos observar nos dados apontados na tabela 1 que em todos os anos os gays e 

travestis aparecem em maior número entre as vítimas. Embora os índices de assassinatos de 

gays sejam maiores, proporcionalmente as travestis são mais vitimadas. O risco de uma 

travesti ser morta é 14 vezes maior que de um gay ao considerarmos o número dessa 

população. O padrão predominante é o gay ser assassinado dentro de sua residência, com 

armas brancas e/ou objetos domésticos enquanto as travestis e transexuais são mortas nas 

ruas, a tiros. A maior incidência de assassinatos de gays e lésbicas aparece nos ano de 2013 e 

das travestis e heterossexuais confundidos com LGBT em 2016, sendo que o maior número 

de assassinatos de bissexuais aparece no relatório de 2015.  

Tabela 1 – Distribuição de dados gerais referentes aos assassinatos de pessoas LGBT no Brasil, segundo os 

relatórios do Grupo Gay da Bahia entre os anos de 2012 a 2016. 

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 

Nº de assassinatos 

338  

(um 

assassinato 

a cada 26 

horas) 

312  

(um 

assassinato 

a cada 28 

horas) 

326  

 (um 

assassinato 

a cada 27 

horas) 

318  

(um 

assassinato 

a cada 27 

horas) 

342  

(um 

assassinato 

a cada 25 

horas) 

orientação 

e/ou 

identidade 

sexual mais 

vitimada 

gays 188 186 163 164 172 

travestis 128 108 134 119 144 

lésbicas 19 14 14 16 10 

bissexuais 2  2 3 10 4 

heterossexuais 1 2 7 7 12 

t-lovers*   7 7  

tipo de 

armas mais 

utilizadas 

armas de fogo 115 93 107 94 106 

armas brancas 88 100 105 106 92 

outras formas ** 135 123 114 117 144 

Fonte: Elaboração própria com dados coletados nos relatórios pesquisados, 2017 

*T-lovers – amantes de travestis e transexuais. 

**Tipos de armas utilizadas: outras formas: espancamento, carbonizado, afogamentos, atropelamento, 

enforcamento, degolamento, asfixias, empalamento, violência sexual, tortura, envenenamento, suicídio, 

overdose. 

 

Armas de fogo e armas brancas são as mais utilizadas pelos assassinos e dentre as 

outras formas de assassinato o espancamento se sobressai as demais.  

Conforme pode ser observado na tabela 2, a região nordeste é a região com maior 

número absoluto de assassinatos LGBTs em todos os relatórios analisados, seguida da região 

sudeste. A região norte ocupa a terceira posição no ano de 2012, chega à quinta posição em 

2013, sobe para a quarta em 2014 e novamente ocupa a terceira posição em 2015 e 2016. A 

região sul ocupa a quarta posição em 2012 e a terceira em 2013. Em 2014 chega à quinta 

posição onde se mantém até 2016. A região centro-oeste registra o menor índice de 

assassinatos em 2012, sobe para quarta posição em 2013 e para a terceira em 2014, voltando 
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para a quarta posição em 2015 e 2016. Os assassinatos no exterior aparecem nos anos de 

2013, 2015 e 2016 sendo o número aferido em 2016, exponencialmente maior que nos anos 

anteriores. 

Porém, ao considerarmos a proporcionalidade entre o número de assassinatos de 

pessoas LGBTs e a quantidade de habitantes, a região nordeste configurou-se como a mais 

homofóbica nos anos de 2012 e 2013. Nessa perspectiva, em 2014 a região que demonstrou 

ser mais intolerante para com pessoas LGBTs foi a centro-oeste, com um índice de 2,9 

homicídios por milhão de habitantes enquanto que a média nacional foi de 1,6 homicídios por 

milhão de brasileiros. Em 2015e 2016 a região onde LGBTs correram maior risco de serem 

assassinados foi a região norte. Em 2015 essa região atingiu o índice de 2,9 assassinatos 

LGBTs por milhão de habitantes e em 2016 esse número subiu para 3,02 crimes por milhão, 

praticamente o dobro da média nacional. 

Tabela 2 – Distribuição de dados sobre regionalidade/localidade referentes aos assassinatos de pessoas LGBT no 

Brasil, segundo os relatórios do Grupo Gay da Bahia entre os anos de 2012 a 2016. 

 

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 

Assassinatos 

LGBT por 

região 

Norte 43 31 26 50 52 

Nordeste 152 133 123 106 109 

Centro-oeste 30 34 45 50 39 

Sudeste 78 76 109 99 100 

Sul 33 36 22 21 36 

Exterior  2  2 6 

Estado com maior número 

de assassinatos LGBT 

São Paulo  

(45 vítimas) 

Pernambuco 

(34 vítimas) 

São Paulo  

(50 vítimas) 

São Paulo   

(55 vítimas) 

São Paulo 

 (49 vítimas) 

Estado com maior índice de 

assassinatos LGBT por 

habitante 

Alagoas Roraima Paraíba Mato Grosso Acre  

18 vítimas 3 vitimas 17 vítimas 22 vítimas 6 vítimas 

(5,6 

assassinatos/ 

milhão de 

habitantes) 

(6,15 

assassinatos/ 

milhão de 

habitantes) 

(4,5 

assassinatos/ 

milhão de 

habitantes) 

(6,49 

assassinatos/ 

milhão de 

habitantes) 

(7,59 

assassinatos/ 

milhão de 

habitantes) 

Capital com maior número 

de assassinatos LGBT 

Manaus Manaus São Paulo Manaus Manaus 

14 vítimas 12 vítimas 16 vítimas 23 vítimas 25 vítimas 

Capital com maior índice de 

assassinatos LGBT por 

habitantes 

 

Teresina Cuiabá João Pessoa Manaus  Palmas 

13 vítimas 11 vítimas 12 vítimas 23 vítimas 4 vítimas 

(15,66 

assassinatos 

por milhão 

de 

habitantes) 

(17,6 

assassinatos 

por milhão de 

habitantes) 

(15,3assassinatos 

por milhão de 

habitantes) 

(11,3 

assassinatos 

por milhão de 

habitantes) 

(15,7 

assassinatos 

por milhão de 

habitantes) 

Fonte: Elaboração própria com dados coletados nos relatórios pesquisados, 2017 
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O Estado de São Paulo registra o maior número de vítimas nos anos de 2012, 2014, 

2015 e 2016 e o Estado de Pernambuco o maior número de assassinatos em 2013. 

Ao considerarmos o número de assassinatos ocorridos nos estados por milhão de 

habitantes poderemos observar a seguinte classificação: Alagoas em 2012, Roraima em 2013, 

Paraíba em 2014, Mato Grosso em 2015 e Acre em 2016.  

Manaus é a capital com mais vítimas em 2012, 2013, 2015 e 2016 e São Paulo é a 

capital que registrou o maior número de assassinatos em 2014. No entanto, ao verificar a 

proporcionalidade entre o número de vítimas por milhão de habitantes, as capitais dos estados 

brasileiros que aparecem como mais homofóbicas, isto é, onde as pessoas LGBTs correram 

maior risco de serem assassinadas foram: Teresina em 2012, Cuiabá em 2013, João Pessoa em 

2014, Manaus em 2015 e Palmas em 2016.  

Tabela 3 – Distribuição de dados referentes ao perfil das vítimas de assassinatos de pessoas LGBT no Brasil, 

segundo os relatórios do Grupo Gay da Bahia entre os anos de 2012 a 2016. 

Anos 2012 2013 2014 2015 2016 

Faixa etária 

(idade) das 

vítimas 

até 18 anos 23 22 30 21 19 

19 a 30 anos 127 96 90 117 209 

31 a 40 anos 64 75 76 64 60 

41 a 50 anos 30 47 46 42 37 

51 a 60 anos 17 20 13 16 19 

+ de 61 anos 10 11 10 4 7 

ñ informado 67 41 61 54 91 

Raça/etnia/cor 

de pele das 

vítimas com 

maior índice 

de 

assassinatos 

brancos 68 82 117 131 161 

pardos 66 85 88 85 69 

negros 11 8 10 23 23 

ñ informado 193 137 111 77 89 

Profissão/ocupação com maior 

número de vítimas 

Profissionais 

do sexo 

(Travestis) 

Profissionais 

do sexo 

(Travestis) 

Profissionais 

do sexo 

(Travestis) 

Profissionais 

do sexo 

(Travestis) 

Professores 

Comerciantes Cabelereiros Professores Cabelereiros Estudantes 

Professores Professores Estudantes Professores Comerciantes 

Cabelereiros Estudantes Cabelereiros Estudantes Padres 

Fonte: Elaboração própria com dados coletados nos relatórios pesquisados, 2017 

 

Quanto à faixa etária das vítimas, os dados evidenciam que em todos os anos o maior 

índice de LGBTs assassinados encontra-se entre pessoas de 19 a 40 anos de idade, sendo de 

19 a 30 anos a faixa etária com maior incidência.  

Na classificação das vítimas por raça/etnia/cor de pele, é possível verificar que o 

número de assassinatos de pessoas LGBTs classificadas como brancas aumentou a cada ano, 

passando de 68 em 2012 para 161 em 2016.  Quanto às pessoas consideradas pardas, o 

número de vítimas aumentou de 66 em 2012 para 85 em 2013 e manteve essa média até 2015. 



12 

 

 

Em 2016 o número de assassinatos de LGBTs classificados como pardos teve uma leve 

redução e chegou a 69 pessoas, enquanto que as vítimas negras passaram de 11 em 2012 para 

23 em 2016. Ao considerarmos conjuntamente o número de assassinatos de pessoas pardas e 

negras observa-se que em 2012 e 2013 o número de vítimas é superior ao de vítimas brancas, 

no entanto nos três anos seguintes verifica-se que o número de assassinatos de pessoas 

brancas sobrepõe consideravelmente à soma do número de vítimas de LGBTs pardos e 

negros. Outro dado relevante quanto a esse quesito é a ausência dessa informação em relação 

a um grande número de vítimas. Embora venha diminuindo ao longo dos anos analisados, 

passando de 193 vítimas assassinadas em 2012 que não se sabe a classificação por 

raça/etnia/cor de pele para 89 em 2016, é importante ressaltar que tal informação poderia 

alterar consideravelmente os dados examinados.  

Dentre as profissões/ocupações identificadas, as travestis profissionais do sexo são as 

maiores vítimas nos anos de 2012 a 2015, diminuindo em 2016 significativamente o número 

de mortes de pessoas com essa ocupação. Igualmente a profissão de cabeleireiro, com grande 

incidência de vítimas nos anos de 2012 a 2015, reduz consideravelmente o número de pessoas 

assassinadas em 2016. Já professores e estudantes, aparecem em todos os anos analisados 

entre as principais profissões e ocupações vitimadas e em 2016 lideram, consecutivamente, o 

índice de profissões/ ocupações das pessoas assassinadas.  

 

O perfil dos criminosos 

 

Conforme descrevem os relatórios examinados, os crimes contra minorias sexuais 

geralmente são cometidos de noite ou madrugada, em lugares ermos ou dentro de casa, 

dificultando a identificação dos autores. Quando há testemunhas, muitas vezes estas se 

recusam a depor, devido ao preconceito anti-LGBT. Policiais, delegados e juízes manifestam 

sua LGBTfobia ignorando tais crimes, negando sem justificativa plausível sua conotação 

homofóbica.  

No período investigado, em média, apenas em 20% dos casos de assassinatos os 

criminosos foram identificados e poucas ocorrências acabaram por reverberar em processo e 

punição dos assassinos. A impunidade acaba por servir de estímulo a novos crimes. Em 

grande maioria - em torno de 85% dos assassinos identificados - os criminosos possuem 

menos de 30 anos de idade e, dentre estes, há um grande número de adolescentes menores de 

18 anos. Cabe observar que, a faixa de idade das vítimas, como anteriormente mencionado, 
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maiormente também é até 30 anos, tendo, assim como entre os criminosos, grande incidência 

entre adolescentes até 18 anos de idade. Grande parte dos criminosos identificados mantinha 

contatos com a vítima – companheiro, ex-amante, familiares. Dentre as profissões/ocupações 

dos assassinos identificados encontram-se profissionais de segurança pública (policiais 

militares, civis, etc.), seguranças particulares, profissionais do sexo, advogados, taxistas, 

caminhoneiros, pedreiros, pintores de parede e outras de baixa remuneração.  

 

Considerações finais 

Segundo o antropólogo Luiz Mott, um dos autores dos relatórios do GGB, os crimes 

são motivados pela LGBTfobia arraigada em nossa sociedade. Mott afirma que  

99% destes „homicídios‟ contra LGBT têm como motivo, seja a LGBTfobia 

individual (quando o assassino tem mal resolvida sua própria sexualidade), seja a 

homotransfobia cultural (que expulsa as travestis para as margens da sociedade onde 

a violência é endêmica), seja a homofobia institucional (quando os governantes não 

garantem a segurança nos espaços frequentados pela população LGBT nem aprovam 

leis que criminalizem a LGBTfobia). Mesmo quando uma trans está envolvida com 

ilícitos – drogas, furtos – sua condição de “viado” aumenta o ódio e a violência na 

execução do crime. De Norte a Sul do Brasil se ouve dizer: “viado tem mais é que 

morrer! ”e pais e mães, repetem como o Deputado Jair Bolsonaro, “prefiro um filho 

morto do que homossexual!”. A recente lei de “femnicídio” preconceituosamente 

excluiu as mulheres transexuais de sua abrangência (RELATÓRIO GGB, 2016, p.4). 

 

Neste mesmo sentido, o Presidente do Grupo Gay da Bahia, Marcelo Cerqueira declara que, 
mesmo em crimes envolvendo latrocínio (matar para roubar), prostituição de 

travestis e violência doméstica de casais lgbt, a homofobia cultural e governamental 

são responsáveis por tais sinistros, pois estigmatizam e empurram as travestis para a 

marginalidade, permitem o bullying nas escolas, acrescido do efeito pernicioso dos 

sermões dos fundamentalistas aliados do Governo que demonizam os gays, 

acirrando sobretudo entre os jovens o ódio anti-homossexual (RELATÓRIO GGB, 

2013, p.2). 

 

Para Eduardo Michels (2016), coordenador do banco de dados do GGB, os números 

de assassinatos apontados nos relatórios não desvelam a realidade da violência contra LGBTs 

no Brasil, sendo esta muito maior do que apresentada, uma vez que o banco de dados é 

construído a partir de notícias de jornais, internet e informações enviadas por Ongs LGBTs do 

país.  Michels ressalta que   

a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o Disque 100 atestam sua 

incompetência ao não documentar a violência letal contra mais de 20 milhões de 

LGBT, cerca de 10% da população brasileira. A realidade deve certamente 

ultrapassar em muito tais estimativas, sobretudo nos últimos anos, quando os 

familiares das vítimas, policiais e delegados cada vez mais, sem provas e nem base 

teórica, descartam preconceituosamente a presença de homofobia em muitos desses 

homocídios (RELATÓRIO GGB, 2016,p.5). 
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 Os membros do GGB defendem em seus relatórios quatro soluções emergenciais para 

o combate e erradicação dos crimes homofóbicos no Brasil: o desenvolvimento de programas 

de educação sexual com o objetivo de promover o respeito aos direitos humanos das pessoas 

LGBT; aprovação de leis afirmativas que garantam a cidadania plena a essa população, 

equiparando a LGBTfobia ao crime de racismo; compromisso e rigorosidade da ação policial 

e da justiça nas investigações e aplicação de punições severas aos crimes LGBTfóbicos e, por 

fim que as próprias pessoas LGBTs evitem situações de risco, como por exemplo não levar 

desconhecidos para casa e acertar previamente todos os detalhes da relação. Segundo o GGB, 

a impunidade e o estereótipo social da pessoa LGBT como fraca e indefesa, estimulam a ação 

dos assassinatos.  

Como vimos, a violência cometida contra pessoas LGBTs, a inferiorização e 

desumanização dessa população, motivada pelo preconceito e discriminação quanto às 

orientações e identidades sexuais cresce assustadoramente a cada ano no Brasil e, diante 

apontamentos aqui apresentados, defendemos a necessidade de políticas de criminalização da 

lesbohomobitransfobia a fim de garantir a segurança e proteção de pessoas LGBT‟s como 

sujeitos detentores de direitos.  

Referências 

BORRILLO, Daniel. Homofobia: história e crítica de um preconceito. Autêntica Editora. 

Belo Horizonte, 2010.  

 

FAZZANO, Leandro. Levantamento de episódios homofóbicos: estabelecendo possíveis 

variáveis. in. Análise do fenômeno da homofobia: identificando contingências envolvidas. 

Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2014. 

FLEURY, Alessandra; TORRES, Ana. Homossexualidade e preconceito: o que pensam os 

futuros gestores de pessoas. 1ª reimpressão. Editora Juruá. Curitiba, 2011. 

  

FONTES, Malu. Das ruas às manchetes: o enquadramento da violência homofóbica. In: 

Notícias de homofobia no Brasil. Brasília: Letras Livres, 2014, p. 21-56. 

 

GRUPO GAY DA BAHIA. Assassinatos LGBT no Brasil- Relatório 2012. Disponível em: 

https://grupogaydabahia.files.wordpress.com/2013/06/relatorio-20126.pdf. Acesso em 

10/08/2017. 

 

GRUPO GAY DA BAHIA. Assassinatos LGBT no Brasil- Relatório 2013. Disponível em: 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2014/03/relatc3b3rio-homocidios-2013.pdf. 

Acesso em 10/08/2017.   

 

GRUPO GAY DA BAHIA. Assassinatos LGBT no Brasil- Relatório 2014. Disponível em: 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2015/01/relatc3b3rio-2014s.pdf. Acesso em 

10/08/2017.   



15 

 

 

 

GRUPO GAY DA BAHIA. Assassinatos LGBT no Brasil- Relatório 2015. Disponível em: 

https://grupogaydabahia.com.br/2016/01/28/assassinato-de-lgbt-no-brasil-relatorio-2015/. 

Acesso em 10/08/2017.   

 

GRUPO GAY DA BAHIA. Assassinatos LGBT no Brasil- Relatório 2016. Disponível em: 

https://homofobiamata.files.wordpress.com/2017/01/relatc3b3rio-2016-ps.pdf. Acesso em 

10/08/2017.   

 
GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

LONGARAY, Deise; RIBEIRO, Paula; SILVA, Fabiane. “eu não suporto isso: mulher com 

mulher e homem com homem”: analisando as narrativas de adolescentes

 sobre 

homofobia.  Currículo sem Fronteiras: [S.L], v. 11, n. 1, p. 252-280, jun./jun.

 2011. 

Disponível em: 

<http://www.curriculosemfronteiras.org/vol11iss1articles/longaray-ribeiro- 

silva.pdf>. Acesso em: 10 de outubro de 2017. 

 

MOTT, Luís. Por que os homossexuais são os mais odiados dentre todas as minorias? In: 

Gênero & Cidadania: Tolerância e Distribuição da Justiça. Núcleo de Estudos de Gênero – 

Pagu: Unicamp. 2002, p. 143-156. 

 

NATIVIDADE, Marcelo. Psicologia,  laicidade  e  diversidade  sexual.  In:  

Psicologia  e diversidade sexual: desafios para uma sociedade de direitos. Conselho Federal 
de Psicologia – Brasília: CFP, 2011, p. 145-153. 

PRADO, Marco; MACHADO, Frederico. Preconceito contra homossexualidades: a 

hierarquia da invisibilidade. 2ª edição. Editora Cortez. São Paulo, 2012 

 

REIS, Toni. Homofobia no ambiente educacional: o silêncio está gritando.  1ª edição. 

Editora Appris. Curitiba – PR. 2015.  

 

SARAIVA, Márcio. Políticas públicas e direitos LGBT no estado do rio de janeiro: 

análise exploratória acerca da atuação do Poder Legislativo entre os anos 1999 e 2013. 2014. 

173f. Dissertação (mestrado em Serviço Social. Universidade do estado do Rio de Janeiro, 

Rio de Janeiro. 

SCHULTZ, Leonardo; BARROS, Patrícia. O Lampião da Esquina: discussões de gênero e 

sexualidade no Brasil no final da década de 1970. VIII Encontro nacional de história da mídia 

Unicentro. Guarapuava - PR. 2011 

 

VECCHIATTI, Paulo. Constitucionalidade (e dever constitucional) da classificação da 
homofobia e da transfobia como racismo. In: Diversidade sexual e direito homoafetivo. 
Coordenação Maria Berenice Dias. 2. ed. Porto Alegre: Revista dos tribunais, 2011. 
  


