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DOMINGO, 22 DE MARÇO DE 2009
O ESTADO DE S. PAULO

A máquina do
ódio homofóbico
não para de moer

TIAGO QUEIROZ/AE

Todos os dias, mais de um homossexual masculino é
asssassinado no País. Travestis são maiores vítimas
Vagner de Almeida*

Desde que iniciei o trabalho sobre violências estruturais, no
início dos anos 80, com o surgimento da aids e o crescente númerodevítimasdoódiohomofóbico, assassinatos praticados
com altíssimo grau de violência
contra homossexuais ainda
crescem no Brasil. No Parque
dos Paturis, em Carapicuíba
(SP), um suposto serial killer
matou, entre julho de 2007 e o
último dia 15, nada menos do
que 14 pessoas, a maioria homossexuais. Em 2009, também
foramassassinadosdoistravestis de 20 anos no Altiplano Cabo
Branco,emJoão Pessoa.Emtodo o País, de janeiro a junho de
2008 foram registrados mais
de50homicídioscontraessacomunidade, tendo o número duplicado até o início de dezembro. Esses dados referem-se
apenas aos casos registrados
nas delegacias de polícia, nos
laudos dos hospitais e por instituições como o Grupo Gay da
Bahia, o qual, com tremenda dificuldade,consegueobterinformações precárias. Estatísticas
comprovam que, por dia, mais
de um homossexual é morto em
nosso território.
Muitas das vítimas nem sequer chegam a ser reconheci-

A QUESTÃO É:

das após a morte, pois seus corpos são mutilados, queimados e
esquartejados,por vezesretirados com pás pelos bombeiros.
Outras entram em coma ou ficam com sequelas como paralisiafacial,das pernasoudosbraços para o resto de suas vidas.
Os travestis são as maiores
vítimas dessa violência urbana.
Estão mais expostos do que
qualquer outro homossexual.
Quando se ouve um pai dizer ao

MUITOS TÊM SEUS
CORPOS QUEIMADOS,
O QUE OS TORNA
IRRECONHECÍVEIS
filho adolescente, remetendose a um travesti, “nesse tipo de
viado você pode dar porrada”,
entende-se onde esse ódio contra a comunidade LGBT costuma ser gerado.
Ao trabalhar em uma das regiões mais violentas do Estado
doRiodeJaneiro,aBaixadaFluminense, foi possível constatar
o descaso das políticas públicas
em se tratando de descobrir e
averiguar crimes frequentes
contra essa população. Num
cinturão de miséria, ignorância
e racismo, os travestis viram al-

vos fáceis. Raramente a mídia
traz esses crimes hediondos em
suas manchetes e, quando o faz,
muitas vezes os trata de forma
desrespeitosa,comonestamanchetedojornalHoraH,daBaixada Fluminense, de 18/10/2006:
“Uma quase mulher executada
na Dutra”. Ou então nesta, do
mesmojornal:“Travaapedrejada até a morte”.
Em março de 2005, quando
30pessoassucumbiramàchacina em Queimados e em Nova
Iguaçu, na Baixada Fluminense, dois jovens travestis foram
brutalmente assassinados nesse“pacote”e,ironicamente,tratados pela mídia de forma diferenciada. Escreveu-se: “L.H.S.,
23 anos, seria travesti e ficava
próximoaoMotelLasVegas,enquanto A.M.V., 15 anos, tambémseriatravesti”.Relatosposteriores contam como outros
conseguiramsobrevivernaquela noite escapando de balas,
mas os jornais não se importaram com suas histórias de vida.
O crime ganhou destaque
nosmaioresveículosdecomunicação do planeta, como o jornal
The New York Times e a revista
TheEconomist.OpresidenteLula pediu apuração rápida do caso.Noentanto, umdos travestis
assassinados nem sequer passou pela autópsia, sendo enter-

PERDIDO NA NOITE – Parque dos Paturis, em SP: mortes por atacado

DOMINGO, 15 DE MARÇO

O morto
número 14
●●● O homossexual Ivanildo Sales
Neto é encontrado morto, com
sinais de pauladas, no Parque dos
Paturis, em Carapicuíba, São Paulo. Foi o 14º crime ocorrido no local
desde 2007 em circunstâncias
semelhantes. A polícia cogita tratar-se de um serial killer de gays.

rado com placas de sangue pelo
corpo, o tronco retorcido e a face ainda suja de terra. O outro,
apesar de autopsiado, só teve
enterro menos indigno porque
ativistas,pessoassimplesdacomunidade, conseguiram uma
cova rasa em um cemitério de
um bairro pobre da periferia da

cidade do Rio de Janeiro. Tanto
o poder público quanto os familiares não reconheceram o corpo do travesti como de um cidadão pleno. Mas ao menos os
PMs envolvidos, homens que
compõem o poder paralelo, não
raro contratados para fazer
“limpeza da área”, foram mais
tarde presos e sentenciados a
mais de 500 anos de prisão.
A questão é que, mesmo
quando há crimes no atacado,
como vem ocorrendo no Parque dos Paturis, a investigação,
quando existe, é tardia. E os crimes no varejo, como se disse,
passam despercebidos. Não
existe apenas um único assassinomatandopessoas dacomunidade LGBT, mas um exército
de intolerantes, que precisam
ser punidos com leis severas.
Projeto de lei da Câmara nº
122/2006, que criminaliza a homofobia e a iguala ao racismo,
tramita pelo Congresso há dois
anos. Está à espera de passar
pelocorredordoconservadorismo, no qual a comunidade homossexual tem apenas obrigações e nenhum direito.
No filme Borboletas da Vida,
concluído em 2004, procurei
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desvendararealidade dejovens
homossexuais que vivem na periferia tanto em capitais como
São Paulo, Recife, Fortaleza,
Salvador, Vitória, quanto em cidades menores. São meninos,
transformistas, borboletas da
vida brasileira que “carregam a
mulher na bolsa”, expressão
usada para poderem se transformar no gênero feminino longe de suas comunidades, pois lá
seria impossível saírem na rua
trajandoroupasfemininas.Testamaspossibilidadesdasexualidade, lutam pelo direito de serem diferentes e exigem, de diversas maneiras, que suas diferenças sejam respeitadas.
Já o documentário Basta um
Dia, de 2006, aborda a vida de
habitantes da Baixada Fluminense que enfrentam o preconceito, a agressão física e a mortesocial às margensda Rodovia
Presidente Dutra, principal ligação entre as duas mais ricas
metrópolesdo País.Ofilmebusca registrar o movimento entre
a esperança e o desespero com
os quais essas pessoas são obrigadas a organizar suas vidas individuais e coletivas. M., jovem
travesti que levou um tiro nas
costas após sair do carro de um
cliente sem receber pagamento, conta ter passado cinco horas à beira da rodovia até alguém levá-lo para o Hospital da
Posse, em Nova Iguaçu.
Finalizandoa trilogia,Sexualidade e Crimes de Ódio, de 2008,
recém-lançado no Brasil, busca
resgatar a história de amigos e
conhecidos,váriosdelesparticipantes dos filmes anteriores,
que foram assassinados em todo o Brasil nos últimos anos e
meses, cujos algozes se encontram livres. É o memorialde um
quadro social que silenciosamente extirpa milhares de vidas de homens e mulheres homossexuais. ●
*DirigiuosfilmesBorboletasda
Vida,BastaumDiaeSexualidadee
CrimesdeÓdio.ÉassessordeprojetosnaAssociaçãoBrasileiraInterdisciplinardeAids(Abia)estaffassociatenaUniversidadeColúmbia,EUA

Vocêéafavordeumexameúnico
paramédicosformadosnoexterior?
Comissãodesenvolveráprojetopiloto
Diante da falta de vagas para
revalidação e complementação
curricular de médicos brasileiros formados em outros países
– além das altas taxas cobradas
na inscrição –, entidades médicas

●●●

insistem num exame nacional e
universal para a entrada desses
profissionais no mercado do País.
Já os Ministérios da Educação e
Saúde estabeleceram, por meio
de uma portaria, uma subcomis-

são para desenvolver projeto
piloto que aprimore o processo
de revalidação, que teria como
público inicial recém-formados
na Escola Latino-Americana de
Medicina, em Cuba.

Resultado da enquete:

Sim> 76%
Não> 24%

Confira a próxima enquete
em www.estadao.com.br

O QUE PENSAM OS ESPECIALISTAS

>>‘Por trás da obsessão pelo “provão”
escondem-se interesses diversos’
AFONSOMAGALHÃES
ASSOC. DE PAIS E APOIADORES DOS
ESTUDANTES BRAS. EM CUBA

●●● Certamente a proposta surgiu daqueles que estão preocupados em erguer barreiras para
os médicos brasileiros formados no exterior, especialmente
os egressos de Cuba. São os
mesmos que militam pela imposição de um “provão” para to-

dos os médicos de faculdades
brasileiras ou não, como condição de receberem o registro
profissional. Por trás da obsessão pelo "provão" escondem-se
interesses vários, desde estabelecer reserva de mercado até
criar cursinhos preparatórios,
um filão para atuais e futuros
proprietários dessas instituições. Nesse contexto, médicos
formados em Cuba estão sendo
vitimas de discriminação e preconceito, que se estendem aos

formados em países como a
Bolívia, Argentina, Chile, entre
outros. Apesar de a legislação
em vigor ser, em tese, mais vantajosa para a revalidação, os
médicos formados em Cuba
aceitaram submeter-se a uma
prova coordenada pelo Ministério da Saúde, como condição
para, sendo aprovados, terem
seus diplomas reconhecidos no
Brasil. Mas, infelizmente, intransigência, intolerância e oportunismo protagonizam o debate.

>>‘O teste deve ser aplicado para garantir
a qualidade dos profissionais’
JOSÉLUIZGOMES DO AMARAL
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO
MÉDICA BRASILEIRA

●●● Somos favoráveis ao processo avaliatório que inclua
análise curricular e provas capazes de aferir o conhecimento e habilidades práticas. Este
exame deve ser aplicado a todos os candidatos, pois é o teste é essencial para garantir

qualidade de formação e competência de médicos formados
fora do sistema de ensino superior brasileiro. A AMB é contra a revalidação automática
de diplomas de médicos formados no exterior. Nossa posição
é totalmente diferente da portaria dos Ministérios da Educação e Saúde. A portaria, sob o
disfarce de um projeto piloto,
busca dar condições privilegiadas a um grupo de estudantes
oriundos da Escola Latino-

Americana de Medicina, em
Cuba. Há alguns anos o governo procura criar facilidades
para esses alunos. Na ilha,
eles não são selecionados em
função de qualidades intelectuais, mas por indicação de
partidos políticos e movimentos sociais. Ante a rejeição dessa proposta na Câmara, o governo tenta, novamente, escondê-la em mais um de seus projetos. A AMB manifesta indignação contra essa manobra.

carta aberta à sociedade brasileira

‘FórumMundialdaÁguaéumaoportunidadepara
oPaísaperfeiçoarestratégiasdepolíticashídricas’
José Machado
DIRETOR-PRESIDENTE DA
AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS

Estou em Istambul, Turquia,
no5º FórumMundial daÁgua.
Autoridades internacionais se
reúnem em busca de soluções
para garantir água em quantidade e qualidade adequadas à
sobrevivência e desenvolvimento socioeconômico da humanidade. Os debates aqui
têm considerado os fatores
que podem causar a escassez
ou a poluição da água, como as

mudanças climáticas e a acelerada urbanização pelo mundo.
Dados da ONU apontam que
cerca de 1,1 bilhão de pessoas
convivem com a falta de acesso
a água de qualidade. O Brasil,
apesar de possuir 12% da água
doce do mundo, também não está fora do problema, o que pode
ser percebido no semiárido brasileiro, onde milhares de pessoastêmdeandarlongasdistâncias para ter acesso a água. Nós,
representantes brasileiros, viemos para aprender com outros
países a aperfeiçoar nossa ges-

tão de recursos hídricos. Além
disso, buscamos firmar nossas
posições políticas e estabelecer
parcerias, pois sabemos que o
Brasil é protagonista quando o
assunto é água. Com os EUA,
por exemplo, temos que aprender sobre sistemas de informações que nos ajudem a evitar ou
minimizar os efeitos de secas e
enchentes.Jáa Espanhaseinteressa na gestão da escassez de
águaenofuncionamentodoscomitêsde bacias brasileiros –que
permitem a participação social
como poucos no mundo. Ainda

mais importantes são as articulações com Portugal e demais
países de língua portuguesa,
porque com eles aprendemos e
transmitimos nossa experiência de gestão e planejamento de
recursos hídricos. O Brasil possui uma avançada política de
águaeestánorumocerto.OFórumMundialéumaoportunidade estratégica para que o País
influencie nas políticas que o
mundoquerconstruire,aomesmo tempo, calibre a sua. O principal beneficiado será você, cidadão brasileiro. ●

ITAMAR MIRANDA/AE

DESAFIOS – Apesar de reservas abundantes, também há problemas aqui

