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RESUMO 

O artigo trata das relações homossexuais nas Forças Armadas brasileiras durante o 

Estado Novo (1937-1945) e nas formas de repressão em comparação com a Itália 

fascista e o Terceiro Reich utilizando-se dos Processos do Tribunal Superior Militar.  
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In the Name of Honor: Pederastia and Male Comradeship in the “Estado Novo” 

(Brazil, 1937-1945) 

 

ABSTRACT 

The article deals with homosexual relations in the Brazilian Armed Forces during the 

“Estado Novo” (1937-1945) and in forms of repression in comparison with Fascist Italy 

and the Third Reich using the Superior Military Court Proceedings.  

Keywords: “Estado Novo”, Homosexuality, Military, Repression. 

              

             O “Regulamento Disciplinar do Exército/R.D.E.”, em seu Artigo 8º., aprovado 

pelo Decreto no. 1.899, de 1937, e seguidos pelas demais FFAA, estabeleceu como sua 

função, e dos demais entes disciplinadores, “... preparar profissionalmente (tanto no 

serviço como fora dele) a compostura e o decoro militar, físico e moral, da tropa para 

consigo mesmo...” e promover a “camaradagem sã”, conforme descrito no seu Artigo 

9º. i Tais determinações, no espírito que marcava as ações do Estado Novo, deveriam ser 

extensivas às polícias estaduais e do Distrito Federal, que passam, então, a ser reguladas 

pelo R.D.E. das FFAA. 

Esta é a única legislação de caráter repressivo, em verdade uma “Instrução”, que 

viria ser aplicada a homossexuais na história recente do Brasil. A escolha de militares 
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como objeto de pesquisa deve-se, por isso mesmo, a existência de tal legislação e sua 

extensão aos civis, quando fossem parceiros de militares ou tais “atos condenáveis” 

fossem cometidos em uma organização militar ou em horário de serviço, como o 

estabelecido no seu Artigo 13º., “Das transgressões”. Os atos contra “o decoro militar”, 

termo vago e amplo, passam, desde então, ser delito grave com noção subjacente clara: 

“...ações ou omissões contra a honra e o pundonor individual do militar, bem como os 

preceitos sociais e morais”, estendendo a possíveis civis em conluio no ato, as punições 

previstas no R.D.E.  

Da mesma forma, o Decreto-Lei no. 510, sobre processo e julgamento de civis 

em foro militar, estabelecia a competência deste mesmo foro para julgamento de 

“...crimes contra os bons costumes”, quando envolvendo um militar e um civil, que 

passa então a ser “considerado ‘praça””ii. Além do seu aspecto autoritário, e atentatório 

às liberdades civis, sobrepondo a alçada militar, apontava – sem, contudo, dizer o nome 

– para um novo delito, dito/ocultado pela noção de “decoro militar”. 

Assim, bem ao contrário do famoso (Parágrafo) §175, do Código Criminal 

Alemão (StGB), revisto e agravado em 1935, que seria usado intensamente sob o 

Terceiro Reich, ou o projeto fascista de Código Penal italiano de 1928 (do qual seremos 

largamente caudatários na nossa ciência jurídica), chamado “Comissão Appiani”, não 

havia no Brasil, qualquer menção ou condenação direta a homossexualidade entre 

adultos. Tal devia-se, de um lado, a inexistência de um “delito homossexual” previsto 

no Código Criminal Brasileiro (e assim a tipificação no R.D.E. ficava prejudicada) e, 

por outro, um forte preconceito em aceitar, sequer, a possibilidade de ocorrência do 

delito entre os militares brasileiros – neste ponto, a ausência de tipificação no Brasil 

coadunava-se de forma correlata com o Código Penal italiano, fascista, chamado de 

“Código Rocco”, de 1930, com a recusa, naquele, de aceitar a existência de um “delito 

homossexual” entre um povo “tão viril”. 

Notemos, entretanto, que no artigo “Das transgressões”, do R.D.E., abre-se um 

amplo espaço para punir delitos contra a honra e o decoro, bastando uma a 

inobservância dos “preceitos morais e sociais” para abri a possibilidade de uma 

interpretação punitiva. Isso não queria dizer, no entanto, que a Policia Civil, em especial 

no Rio de Janeiro, onde havia uma conhecida cultura, ou “cena gay”, não agisse, e de 

forma brutal. A repressão em nome “dos costumes e da boa moral” se ocupava das 

roupas masculinas, gestos, e regras de “moralidade” impostas de forma bastante dura, 
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com prisões e espancamentos. Assim, quando é colocado em funcionamento o campo de 

internação prisional de Dois Rios, em Angra dos Reis (SANTOS, 2009, p. 42), chamado 

eufemisticamente de “Colônia Correcional”, bem como na carceragem da Rua da 

Relação, a Chefatura de Polícia da Capital, controlada por Felinto Müller, homossexuais 

eram mantidos presos, em celas comuns, o que representava sevícias recorrentes. Por 

vezes eram colocados em trabalhos de cozinha e limpeza em celas de presos políticos do 

Estado Novo, o que gerava grande mal-estar nos presos comunistas ou liberais. Para 

esses, a convivência com “vagabundos pederastas”, era vista como mais uma punição 

imposta pela repressão estadonovista (NASSER, 1947, p.141-142).  Nas prisões e 

campos, gays eram obrigados a fazer o trabalho de limpeza e de cozinha, acentuando a 

compreensão da questão gay, então, como uma disfunção degenerativa de gênero e sua 

díade de masculino/feminino (PINNA, 2012,301). Os registros policiais para este tempo 

e “ofensa” são vagos e difíceis de análise. Não havendo um crime tipificado, as prisões 

eram feitas sob acusações de “vadiagem”, “arruaça” ou "atentado à moral e aos bons 

costumes” – muitas vezes expresso em travestismos, o que recobre uma imensa gama de 

ações, gays ou não. No âmbito das Forças Armadas deu-se um debate intenso sobre a 

tipificação e punição de um “delito homossexual” na sociedade brasileira da época 

varguista. Os cuidados, previstos no R.D.E. chegavam a regrar, preventivamente, a vida 

de oficiais – nada é dito em relação às praças, embora seja óbvio que estes estavam 

sujeitos ao mesmo R.D.E. -, ao ponto de estabelecer no Artigo 13º., Parágrafo 44, a 

proibição de “...perambular ou vagar pelas vias públicas depois das 22 horas” – em 

especial nas áreas da Lapa até a Praça Tiradentes. Pouco mais tarde, não satisfeitos com 

o estabelecido no R.D.E., e principalmente com os parcos resultados repressivos dos 

Tribunais Militares – extremamente técnicos e garantes de uma juridicidade estranha ao 

autoritarismo do Estado Novo – o Ministério da Guerra, em 1941, produz um Decreto-

Lei que define “a indignidade para o oficialato”, voltando-se claramente, já no seu 

Artigo 1º., Parágrafo Único, para o caso “...do oficial que se corromper moralmente pela 

prática de atos contrários à natureza”, chegando-se, então, ao formal – embora ainda 

“mal-dito” delito homossexualiii.  
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Imagem 1: Avenida Passos (possivelmente 1935), junto da Praça Tiradentes, no centro do Rio de Janeiro, reunia 

teatros e cinemas, além de casas de tolerância, hotéis e pensões que alugavam quartos para rapazes, em especial para 

marinheiros, como descreve o escritor Adolfo Caminha. Fonte: 

http://www.hce.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=299. 

  

Deve-se destacar que o mesmo Decreto-Lei 3038, no seu Artigo 2º., refere-se 

explicitamente “...ao oficial ou suboficial que corromper subordinado pela prática de ato 

contrário ao pudor individual”. A complementaridade da Lei afirmava o caráter 

antinatural e contrário à natureza de tal prática e estabelece uma estranha relação de 

hierarquia que a realidade virá a desmentir. 

A questão não-dita do delito homossexual, embora não sendo popular sua 

condenação na sociedade brasileira, não era, então, uma preocupação isolada no interior 

das Forças Armadas. Era visto, enquanto fenômeno atávico de degeneração, um dos 

riscos que ameaçavam a formação de “uma raça brasileira”, por médicos e higienistas. 

Para estes impedia a constituição de “uma flor sadia da procriação”, ao lado de outros 

males endêmicos, como as doenças venéreas, o impaludismo e a sífilis – os piores 

entraves para a formação de uma “raça de titãs”, como surge num artigo da Revista “A 

Nação Armada”, em 1940iv. O artigo, e outros similares de “A Nação Armada”, 

remetem, quase sem exceção, a uma díade que se queria cientifica no final do século 

XIX, baseada na combinação do evolucionismo e seu par contrário, a degenerescência, 

típico da obra de Bénédict Morel, datada de 1857. As teorias de Morel sobre a 

possibilidade de “degenerescência” na espécie humana foram rapidamente transcritas 

para uma nascente e pretensiosa “ciência”, a chamada “Criminologia”, que buscava nos 

“erros da evolução física e moral da espécie humana”, muitas vezes constatáveis via 

uma série de características físicas (análise de olhos, sobrancelhas, crânios, cor da pele, 

etc.), a origem do comportamento criminoso (CALHAU, 2009, p.22). Assim, o autor do 

http://www.hce.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=299
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artigo, o capitão-médico Carlos Andrade, influenciado pelo paradigma médico-legal – já 

antigo na Europa, mas ainda bastante popular no Brasil - busca sua aplicação ao sistema 

médico-legal das FFAA. A ascensão dos fascismos na Europa e a popularização das 

abordagens racialistas nas ciências médicas, na criminologia e na psicologia fascista 

italianas, em expansão no país, terá forte impacto na compreensão da homossexualidade 

entre nós. Talvez sua maior expressão seja a rápida construção de dois pavilhões para 

presos “degenerados” no Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. 

O explícito racismo contra uma imensa maioria da sociedade brasileira, como 

negros e mestiços, não se distingue muito do racismo médico e culturalista das 

autoridades fascistas italianas contra os habitantes do Mezzogiorno. Mas, ao contrário, 

em vez de se dar, como no caso italiano, uma concentração geográfica da população de 

“briganti” e de “bárbaros” ao sul, no caso brasileiro a escravidão teria se imiscuído no 

conjunto da população brasileira (com uma leve exceção no Sul). Assim, a maior parte 

dos “elementos” deveria ser disciplinados e “civilizados”, “missão” que o Estado 

brasileiro não cumpriu e, naquele momento, 1940, cabia as Forças Armadas e ao Estado 

Novo fazê-lo: “... quando a clarinada da Abolição afastou das searas douradas e dos 

cafezais esverdejantes o braço anônimo do escravo, deu o Brasil o primeiro passo para o 

marasmo em que hoje se assoberbam as nossas populações do interior”v. Não satisfeito 

em localizar, historicamente, na Abolição o ponto de partida do marasmo do país, o 

nosso “capitão médico”, faz uma apologia aos senhores de engenho e ao latifúndio 

como o verdadeiro espírito “tutelar da pátria” e único “espírito progressista” do país. 

Estes, privados de seus “rebanhos humanos (sic!) ”, não puderam continuar seu papel 

civilizador, o que abriu caminho para a degenerescência como fenômeno renitente da 

sociedade nacional. Como na Itália, um substrato demográfico, mais longínquo no caso 

italiano, e mais recente no caso brasileiro, de africanos/ “africani” (árabes/mouros), 

ameaçava submergir uma camada demográfica branca socialmente superior e 

vocacionada para o comando.  O evolucionismo cientificista, e racista, do final do 

século XIX, reatualizado pelos fascismos, informa, claramente, o conjunto dos 

diagnósticos, sejam eles individuais, sejam sociais, das “mazelas” e “vícios” localizados 

nos indivíduos acusados de crimes de perversão. 

Tal degenerescência trazia consigo os instintos “animais” mais desonrosos e 

lúgubres, entre os quais, a sodomia, ou com a era chamada na linguagem de então 

“pederastia” (o uso de “homossexualidade” era incomum, a diferenciação entre 
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“pederastia” e “homossexualidade” de pouca ocorrência). De qualquer forma a díade 

degenerescência/perversão caminhavam lado a lado (DUARTE, 1983, p. 21). 

O médico, no mais puro espirito eugenista da época, diagnostica a preguiça das 

classes pobres, dos “rebanhos humanos”, e seu espírito “avesso ao exercício e ao 

esforço físico”, como a origem, e risco, de degenerescência da raça. Prevê que somente 

regras absolutamente severas de exercícios e de trabalho, com a necessária 

“mestiçagem” com o elemento branco – e neste ponto se diferencia claramente da 

condenação inapelável do nazismo alemão contra os “Mischlingen” ou mestiços - , seria 

capaz de criar homens aptos para o trabalho e afastar o vício da preguiça, da indolência, 

da conformidade com a miséria e das tendências lúgubres. O campo da biologia, como 

elemento central explicativo, ocupa o espaço das estruturas sociais, como resiliência na 

explicação do “atraso” brasileiro.  

O racismo “médico” brasileiro, de cunho “biologizante”, expresso em “A Nação 

Armada”, é bastante correlato ao racismo anti-meridional italiano, embora este, em 

algumas expressões radicais – ao acusar a maior parte da população do Mezzogiorno de 

não ser “ariana” como os demais italianos do Norte (seriam de origem “africani”), 

temessem a mestiçagem tal qual os alemães sob o nacional-socialismo temiam os 

judeus. O racismo “médico” brasileiro previa, ou auspiciava, uma solução “nacional” 

para a saúde da “raça brasileira” (SCHWARCZ, 1993, P. 58). Tal racismo, como bem 

destaca antropólogo Alberto Burgio, constitui-se uma constelação informe de 

percepções do real, incorporando desde os casos de vadiagem, ócio, preguiça, doenças 

mentais, uma larga extensão de doenças venéreas, homossexualidade num só 

diagnóstico de barbárie e de degeneração – de certa forma todo o elenco de presos de 

“Dois Rios” (BURGIO, 1999, p. 22). Antônio Gramsci, analisando as legislações sobre 

alcoolismo, “preguiça” e desregramento sexual nos Estados Unidos e na Itália aponta 

claramente para as imposições das novas formas de trabalho, de tipo fordista, que 

deveriam destruir as práticas sociais de tipo antigo, consideradas como perda de parte 

fundamental das energias dos trabalhadores que deveriam ser direcionadas para a 

produção (Gramsci, 1978, p. 378). Burgio, para o caso italiano, chama tais medidas de 

“continuum discursivo” e “integridade do diagnóstico racista”, enquanto uma forma 

capaz de justificar e instrumentalizar uma série de normas brutais de “nacionalização”, 

“domesticação” e “civilização” dos grupos subalternos visando, diretamente, as 

exigências da dominação nas condições econômicas e sociais da época (BURGIO, 
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1999, p.24). De forma muito precoce surgem “especialistas” na ciência “do sexo” no 

Brasil, como o Professor Bené Carvalho (1886-1959), do Colégio Militar, e cuja obra, 

de 1937, largamente devedora dos manuais italianos, será de forte impacto sobre 

médicos e juízes brasileiros. 

 

Benedito Augusto Carvalho dos Santos, “Bené Carvalho”, jurista, interventor do Ceará (1945) e político da UDN, 

autor de “Sexualidade Anômala” (1937), que exerceu forte impacto sobre a legislação brasileira. In: 

http://www.panoramio.com/photo/103651310.  

 

Tais normas não seriam, entretanto, aceitas sem resistência, levando o Estado, e 

suas instituições de normatização e domesticação (as polícias, a clínica, a escola, a 

justiça, etc.), a um imenso esforço de vigilância e punição. No dizer de Gramsci as 

forças subalternas, que deveriam ser ‘manipuladas’ e racionalizadas de acordo com os 

novos objetivos, resistiriam inevitavelmente (GRAMSCI, 1978, 390). Assim, a “questão 

sexual” torna-se, nestes anos entre 1910 e 1930, tanto no Brasil como na Itália, um 

espaço de embate, e lutas, onde as formas “bárbaras”, “imorais” e “antinaturais” de 

prazer e de viver deveriam ser reprimidas e a libido dirigida exclusivamente para uma 

forma “produtiva”, “nova” e “contábil” para as modernas sociedades industriais de 

massa. Por este caminho “produtivista” os especialistas em “sexo anormal”, no Brasil 

“estadonovista”, como o catedrático do Colégio Militar, insistiam que todas as formas 

de sexo não reprodutivo são, por natureza, “antinaturais”: “...uma escala variada e 

complexa dos atos de libidinagem, a que o erotismo mórbido sabe emprestar as formas 

mais originais, exóticas e depravadas..”vi, [que] existiria para além do sexo natural, visto 

http://www.panoramio.com/photo/103651310
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como exclusivamente a cópula “hetero-vaginal” no âmbito do casamento deveriam ser 

penalizados. Assim, procura-se a construção minuciosa de um “imenso catálogo das 

perversões e seus efeitos” (PEIXOTO, 1999, p. 39).  Concluía-se daí uma 

“naturalidade” produtiva do sexo, encarado como uma necessidade coletiva da 

sociedade, que não gerava qualquer direito em relação ao prazer e a felicidade do 

indivíduo. Como, evidentemente, a sociedade não poderia procriar todo o tempo, os atos 

sexuais deveriam ser enquadrados e limitados, na sua forma exclusivamente 

reprodutiva, no âmbito do casamento. As demais formas de sexo (não há qualquer 

possibilidade de referência ao prazer) classificadas como “anomalias”: “...todas as ações 

contrárias ao fim biológico da função sexual e, com relação à sociedade organizada, 

equiparam-se aos factos julgados, pela coletividade, como violações aos fins sociais de 

conservação da espécie”, afirma o erudito em “perversões sexuais” do Colégio Militar, 

Bené Carvalho, citando em apoio juristas fascistas que lhe eram, então, 

contemporâneos.  Neste sentido, o onanismo, como então era comumente denominada a 

masturbação, o sexo anal e oral, e summa super, a chamada pederastia, eram crimes 

contra a reprodução da espécie, única finalidade do sexo. A “doutrina” seria testada.  

Em 1941, o Cabo da Esquadra, Manuel R. C.vii, é acusado de “pederastia” contra 

seu subordinado na Escola de Aprendizes de Marinha, em Belém. O Cabo, que, como 

destaca a Ação Disciplinadora, “...tinha o dever de orientar” o “ofendido”, no entanto 

“...depois de ter procurado capturar a confiança de um menor aprendiz”, emprestando 

dinheiro e dado presentes, “...convidou-o para atos de pederastia, que foram recusados, 

mas que ao final, o dito Cabo praticou à força” viii. O menor ofendido manteve-se, 

durante quinze dias, em silêncio “...guardando sigilo por vergonha”, só revelando o 

acontecido em virtude de lesões físicas comprovadas pelo exame de delito. Mas tarde, 

na ação de “Apelação”, o procurador do réu insistiria na boa consciência do marinheiro 

acusado, nas suas providências para cuidar do jovem em decorrência da violência do ato 

e no consentimento deste, que só teria relatado o acontecido em razão do mal-estar 

físico decorrente da açãoix. 

O caso da Escola de Aprendizes de Marinha constituiu-se em um paradigma do 

debate sobre a “pederastia” nas FFAA no Brasil. Caso comprovado, tratar-se-ia, em 

verdade, de agressão seguida de violência sexual e estupro, como exigia, por sinal, a 

Promotoria Militar. Ocorre que a Justiça brasileira, então, não reconhecia a figura de 

estupro masculino, mesmo com uso de violência e consumação de ato de penetração, 
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caracterizando o crime como agressão contra menor, se fosse o caso, ou atentado ao 

pudor, no caso masculino maior de idadex. O conhecido “catedrático” do Colégio 

Militar, já com título de general, Bené Carvalho, especialista em todas as formas de 

“sexualidade anómala”, escreveu em 1937: “...a pederastia violenta, contra 

representante do sexo masculino, perante a legislação do Brasil, não constitui estupro, 

mas atentado ao pudor, embora, logicamente, devesse ficar caracterizado aquele delito” 

xi.Ocorre que a Justiça brasileira, então, não reconhecia estupro de homem – para 

tristeza do nosso “Catedrático” -, caracterizando o fato apenas agressão contra menor. 

No entanto, a defesa do Cabo Manuel insiste que a vítima não era menor – tinha na 

ocasião 18 anos – o que abre um debate jurídico, posto que no Código Militar a 

menoridade seja estabelecida até os 21 anos, e, que, ele mesmo, estava bêbado e a 

vítima era conhecida como “viciado no delito”. O Cabo é absolvido em primeira 

instância, gerando a “Apelação” por parte da promotoria, que agrava a acusação com a 

informação que o réu teria induzido a vítima a beber, para facilitar a ação corrompedora 

do “atentador”, e teria, ainda, transmitido doença venérea ao mesmo. Na “Apelação”, 

num tribunal estranho à Escola de Aprendizes, o Juízo inverte as alegações, acusando o 

Cabo de ser “...dado ao ignóbil vício da pederastia ativa” e considera, o que será regra 

em tais casos e está conforme o Código de Disciplina Militar, que “...a simples prática 

do ato de libertinagem com o menor ou contra ele, mesmo que este consinta, incide na 

sanção do Parágrafo Único do Artigo 148 do Código Penal Militar”. 

Desta feita o Cabo é condenado e depois de cumprida a pena, expulso da 

Marinha. Já em 24 de janeiro de 1941 emerge um caso bastante diferenciado. O 

Primeiro-Tenente (farmacêutico), Moacir C. A., de 36 anos, de Vitória/ES, é acusado 

por colega, de igual patente, de “pederastia passiva” fora do quartel. O acusador 

sublinha ser o fato plenamente sabido e se declara escandalizado por tal razão, e baseia-

se na impropriedade para o corpo de oficiais e para o exercício da função militar, na 

qual a relação do acusado é periférica, já que se trata de um farmacêutico e que suas 

aludidas ações não se dão no âmbito militar. Contudo, insiste o acusador, os atos 

degenerados e contrários à natureza atingiriam a honra da instituição e tornara-se um 

exemplo nefando para todos. O acusador, de forma literal, cita o, então, recente Código 

da Justiça Militar, de 1938, o que faz o Conselho Militar reformar o acusado, como 

inepto para o serviço militarxii.  Quando o Tenente Moacir apela, ex-oficio, contra sua 

reforma, é internado e submetido a exames médicos no Hospital Central do Exército, no 
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Pavilhão de Neurologia e Psiquiatria, no Rio de Janeiro, para onde é enviado. Abre-se, 

então, um novo, longo, e penoso, processo contra o acusado. 

 

 

Imagem número 3:  Hospital Central do Exército, Rio de Janeiro. No Pavilhão de Neurologia e Neurologia foram 

conduzidos inquéritos sobre a natureza da pederastia entre os anos de 1937 e 1945. Na foto o Pavilhão “Marcelino 

Aguiar”, com as enfermarias Ismael da Rocha e Paula Guimarães, onde ficavam os presos, 1905. Fonte: 

http://www.hce.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=299.  

 

Não havia, no caso, qualquer vítima ou ofendido diretamente pelo Tenente-

farmacêutico, e o acusador baseava-se exclusivamente no “ouvir dizer” e em alguns atos 

e formas comportamentais do colega ditos “afeminados”, sendo comum a afirmação que 

o mesmo, no local de trabalho, era atento, eficiente e assíduo e, da mesma forma, jamais 

ofendera qualquer colega. Assim, a acusação exalava, exclusivamente, a dificuldade de 

relacionamento do próprio acusador com alguém “diferente”, ou que se supunha 

diferente, caracterizando o que hoje chamaríamos de homofobia e assédio moral. 

Contudo, em plena “era dos fascismos” e, no âmbito de uma “instituição total”, 

(GOFMANN, 2001, p. 76), como as forças armadas vinham se constituindo no Brasil, a 

acusação prosperou. Os médicos, solicitados pelo Juízo Militar, no entanto, 

encontraram-se numa situação incomum: não podiam declarar o acusado doente, 

considerando-o em plena posse de suas funções psíquicas e de inteligência, e, da mesma 

forma, fisicamente apto. Daí resultou a produção de uma peça totalmente desprovida de 

sentido científico ou conteúdo jurídico: “...trata-se de um caso de incapacidade física 

http://www.hce.eb.mil.br/index.php?option=com_content&view=article&id=154&Itemid=299
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para o serviço do Exército e não propriamente de crime previsto no Artigo 147 do 

C.P.M. O réu é um doente da vontade, um desviado do instinto constitucional sexual... 

não é alienado”. Assim, dificilmente haveria algo para se punir e as razões de exclusão 

do Tenente são inteiramente morais: “...a prática da atividade homossexual passiva 

acarreta uma situação moral deprimente” ou “obedece a imperativos de sua 

personalidade defeituosa”, sendo, portanto “...irresponsável pelo crime de que é 

acusado”xiii.  As juntas médicas, no Pavilhão de Psiquiatria (SILVA, 2004, p.33), 

declaram o acusado portador de “personalidade psicopática uranista”. Trata-se de uma 

caracterização das mais interessantes, já que o termo “uranista”, criado em 1864, pelo 

médico-neurologista – ele mesmo homossexual – Karl Heinrich Ulrichs (1825-1895), 

que defendera uma natureza própria de homossexuais, já nascidos com uma vocação 

inata para com o mesmo sexo. Neste sentido, o “uranista” não seria, de forma alguma, 

um “antinatural”, já que para si mesmo a natureza apontava para o sexo homossexual 

(ULRICHS, 1886, p.34).  

Soma-se, ainda, às acusações o longo depoimento do réu confirmando práticas 

de onanismo, outra e perigosa prática sexual, improdutiva do ponto de vista da 

sociedade e capaz de conformar doentiamente a personalidade de um indivíduo, 

conforme as análises feitas – há exatos cem anos antes! – Por Heinrich Kaan, na sua 

dissertação de 1844, sobre a masturbação, como causadora de um excesso de fantasias 

que poderia levar a outras perversões, como a pederastia (PEIXOTO, 1999, p. 34). Ao 

mesmo tempo, durante sua internação no Pavilhão Psiquiátrico – onde existiam duas 

grandes enfermarias para “presos”, emergiu uma relação profundamente foucaultiana 

entre o réu, já que não se poderia dizê-lo “paciente”, e a Junta Médica. A entrevista, sob 

forma de interrogatório de Juízo, com obrigatoriedade de verdade, esmiúça a biografia 

do acusado, suas práticas e passa a detalhes íntimos, constrangedores ainda hoje ao 

leitor, da vida sexual do Tenente Moacir para concluir “que para ele o ato invertido [e aí 

se dá uma descrição pormenorizada do mesmo] é tão necessário como a cópula vaginal 

o é para homem normal”xiv. Não vamos, aqui, reproduzir os conteúdos do inquérito 

(pois, tratava-se verdadeiramente de um inquérito e com validade jurídica) evitando, nas 

palavras de Carlo Ginzburgo, uma “história sensacionalista”, capaz de expor, ainda uma 

vez, os perseguidos via um desejo, esse sim, perverso de saber, vigiar, escrutinizar, 

descrever e registrar a “anomalia” do outro (GINZBURGO, 1988, p.25). 

O desejo de saber, de descrever, de revelar dos médicos que se sucedem ou se 
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alternam nos depoimentos do Tenente só é igualado pelo espantoso desejo de dizer do 

acusado. O Tenente Moacir, quando internado no Pavilhão de Psiquiatria, ao contrário 

da sua postura em face do Juízo Militar em Vitória, e perante colegas, decidiu-se a falar, 

numa experiência de tipo catártica, quase libertadora, unindo paciente-réu e médicos-

inquisidores numa verdadeira orgia de detalhes “perversos” (FOUCAULT, 1980, p. 52). 

Após longo tempo de escrutínio detalhado de sua vida sexual e afetiva, o Tenente é 

absolvido, com a promotoria considerando que: i. A lei de imputação ( o C.P.M.) é 

posterior à denúncia, não havendo retroatividade possível; ii. O réu já fora punido pelo 

instituto da reforma; iii. O réu, conforme o diagnóstico médico, era inimputável e, por 

fim, iv. o Artigo 147 não se aplicaria ao caso, o que resulta na absolvição de qualquer 

responsabilidade criminal do acusado. Quase três anos depois, em 19 de maio de 1943, 

o Supremo Tribunal Militar recusa toda a “Apelação Obrigatória” e absolve, em 

definitivo, o Tenente. O presidente da corte, o juiz Afrânio Peixoto, apenas estranha a 

longa e detalhada confissão do Tenente: “ - por que afinal confessou tudo isso? Não é 

lógico! ”xv. 

Esta ausência de uma lógica levará Jean-Paul Sartre a comparar dois homens, tão 

diferentes, perante brutais exigências de um tribunal: Jean Genet, o homossexual e 

ladrão incorrigível, e Nikolai Bukharin, o revolucionário judeu que confessa sua 

“traição” nos Processos de Moscou. Para Sartre a imensa pressão, o cansaço e a solidão 

da marginalidade implicam na catarse da confissão: “...nem se está só quando se está 

errado, pois basta então confessar seus erros para que sejam anulados... e, se está só 

simultaneamente certo e errado: certo como sujeito e errado como objeto, porque não é 

possível menosprezar a culpa imposta por toda a sociedade” (SARTRE, 1952, p.7). 

Em julho de 1941, no rebocador em reforma “Lomba”, da Marinha de Guerra, 

ancorado no porto de São Francisco, Santa Catarina, o marinheiro Luiz J. N., membro 

da guarnição, teria violentado o menor Carlos L.M., civil (entregador de marmita), que 

após alguns dias revela para mãe, em virtude de dores e desconfortos, o acontecimento. 

O marinheiro Luiz comparece à residência do menor, oferece algum dinheiro à família e 

assume os cuidados médicos do mesmo. Após queixa da mãe no Distrito Naval local, o 

marinheiro é acusado de infração do Artigo 145 e 148 (atos impróprios e libidinagem) 

do C.P.M., sendo, no entanto, o marinheiro Luiz absolvido, por maioria de votos dos 

juízes do Conselho de Justiça Militarxvi. No “Recurso”, derivado da “Apelação” ex-

oficio, as atenuantes – oferta de recursos e tratamento médico admitidas em primeira 
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instância – são consideradas insuficientes e o marinheiro é condenado, “em grau 

mínimo”, não exatamente por pederastia, mas por atentado ao pudorxvii. 

A natureza do “delito” homossexual foi, como visto, para juízes e médicos, no 

Brasil, um tema de intensos debates, cercado de controvérsias. Como não havia no país, 

para além de uma “linguagem cultural comum”, como expresso na “Revista Nação 

Armada”, um consenso no dano à raça ou ao Estado, causado pela homossexualidade, 

esta não foi considerada, entre adultos e sem violência coativa, uma ofensa capaz de 

colocar em risco a segurança nacional, como na Alemanha nazista; ou uma ofensa à 

raça, como na própria Alemanha e na Itália. O seu caráter “antinatural” constituía-se em 

indignidade, em especial para o sujeito passivo da relação, e, no âmbito militar, 

incapacidade para alcançar a oficialidade. Na verdade, as Forças Armadas brasileiras 

mantiveram-se, então, muito mais apegadas à tradição jurídica liberal anterior ao Estado 

Novo, ao contrário das forças armadas das potências fascistas como a Alemanhaxviii. 

Falharam, malgrado o esforço, em criar um “delito homossexual”, restringindo-se a 

acusação moral mais larga de “atos de libidinagem” com uso da força e em local e 

horário impróprios (no caso, realizados no interior de uma organização militar) e de 

impropriedade para o serviço militar, como no caso do Tenente Moacir. Muito ao 

contrário, os casos de homossexualidade, comprovados ou sugeridos, no âmbito da 

“Wehrmacht” implicavam em punições severas, no mais das vezes em internações em 

campos de concentração seguidas de morte, incluindo-se aí, depois de 1934, as SA e as 

SS (GRAU, 1993, p.29). 

As normas seriam mais uma vez testadas em 1942 no julgamento do soldado 

Alberto C., do Regimento Sampaio, no Rio de Janeiro, acusado de libidinagem, no caso 

pederastia – note-se que relações heterossexuais em uma organização militar também 

eram qualificadas de “libertinagem” – juntamente com seu companheiro, o soldado José 

N.P. Presos, submetidos à brutal exposição aos companheiros de farda e humilhados 

durante toda a instrução do processo, foram condenados a três anos e três meses de 

prisãoxix. No pedido de “Revisão Criminal” há, entretanto, uma importante alteração da 

“Peça de Acusação”. Alberto C. é acusado de agressão ao companheiro, que parece se 

amedrontar e alegar “atos de agressão e violência” como razão para aceitar o assédio do 

soldado Alberto, assim evitando a pena imposta – posto que o ato de pederastia tivesse 

ocorrido após a agressão e submissão à vontade violenta do outro. Por este caminho – a 

transformação de um ato de mútua aceitação em agressão-, no STM a pena é reformada 
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para um ano e nove meses de prisão contra Alberto, por agressão e ato impróprio “em 

serviço”, excluindo-se a acusação de libidinagem na sua forma de pederastia. A 

confissão, longa e detalhada, do soldado Alberto – que aceita a versão de agressor - 

teve, perante o STM, dois efeitos imediatos: de um lado, deu-se uma redução 

substancial da própria pena e, de outro, o seu companheiro transgressão, o soldado José, 

foi totalmente inocentado: “...o requerente confessou livre e espontaneamente e com 

abundância de detalhes, o seu horripilante crime, tendo reconhecido, ainda, a vítima [ 

José N.P.] indefesa de seus instintos perversos”.  

Assim, com assistência jurídica, podemos supor, que Alberto tenha chegado a 

um acordo – inclusive confirmando o companheirismo/camaradagem e o afeto existente 

entre ambos os soldados do Regimento Sampaio e, desta forma, amenizado os 

sofrimentos derivados da acusação, e as penas, que atingiriam a ambos. Daí emergindo 

uma estratégia racional e efetiva dos dois jovens, pouco instruídos, mas capazes de lidar 

com a hierarquia militar e a cultura jurídica dominante, visando à preservação de sua 

liberdade e a mitigação das humilhações decorrentes do próprio processo. De qualquer 

forma, no ambiente cultural existente, Alberto agiu como antes (ao confessar a 

voluntariedade do ato “pederasta” ativo e seu apego ao mesmo, incluindo aí o uso da 

força), reforçando sua identidade como o elemento ativo do evento, dominante e 

protetor da relação – algo esperado pelos juízes, em face da tipificação no ato de 

pederastia de um elemento “ativo” e outro “passivo” -, além, claro, de um caráter 

agressor e invasor, com a ocorrência de uma penetração. O soldado Alberto, e seu 

parceiro, assumindo os estereótipos da cultura dominante, desta forma, conseguiu uma 

minoração relevante de sua pena e, ao mesmo tempo, inocentar o parceiro – algo não 

desejado e esperado pelos juízes - mas automaticamente precipitado, posto ter havido 

submissão violenta, e que teve que ser levada em conta, produzindo um efeito positivo 

para ambos os acusados. Dada as mudanças havidas nas confissões, a assunção plena, 

via violência, da culpa – inocentando o soldado José – o agredido só ocasionalmente 

“passivo” por imposição da força, portanto não “degradado” e, assim, não “nomeado” 

como “pederasta” - e garantindo sua liberdade, podemos ver aqui, um parêntesis aberto 

nas formas rituais dos autos jurídicos, que nos permitem ouvir, de forma distante e 

abafada, as vozes das vítimas. Desta forma, o companheirismo negado através de 

alegação do uso da violência revela um verdadeira cumplicidade e solidariedade 

estabelecida entre os dois soldados – o acordo deveria ser claramente pré-combinado - 
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e, ao mesmo tempo, resultando na “libertação” do soldado José, física e moralmente, do 

estigma do passivo sexual (GINZBURGO, 1988, p. 27 e MISSE, 2005, p.8).   

“Na noite de 25 de setembro de 1941, depois das 22 horas, o soldado Luiz F. C., 

no fundo do quartel da 2ª. F.S.R., agrediu o Cabo Antônio C. L., então comandante da 

Guarda que, sob ameaça de morte, tentou obrigá-lo à prática de atos de pederastia”. A 

narrativa acima, apresentada ao Conselho de Justiça, deu origem a um Processo-Crime, 

no qual o soldado Luiz foi acusado de agressão e de libidinagem, tentando fazer seu 

superior ceder aos seus “instintos bestiaisxx”.  Para seu azar, o soldado Luiz havia feito 

propostas, e ameaças, a outros colegas de farda, incluindo tentativas violentas de 

dominar sexualmente outros soldadosxxi. Com tantas acusações, e testemunhos, a defesa 

providencia um exame de saúde, que declara o soldado como portador de “perturbação 

de sentido e de inteligência” e que este, na ocasião, estava embriagado – embora em 

serviço. A acusação consegue testemunhas de que o acusado “...é useiro e vezeiro na 

prática de atos de pederastia”.  O Juízo Militar se vê, neste caso, perante decisões que 

pautaram todos os demais processos: há duas acusações contra o soldado Luiz F. C., um 

referente à agressão e outra de libidinagem. O Conselho de Justiça, no entanto, decide 

que um crime, caso comprovado, comporta necessariamente o outro, assim decide que 

“a violência é elemento constitutivo do delito [libidinagem, na forma de pederastia] 

previsto no Artigo 148, não constituindo, dessa forma, a agressão nova figura 

delituosa”.  Assim, o soldado Luiz é absolvido da primeira alegação e condenado pela 

segunda – lembrando que o delito fora cometido no interior de uma organização militar 

e contra um superior hierárquico. A pena foi de quatro anos de reclusão com trabalhos 

forçados numa colônia das FFAAxxii.  

Já em 1943, dois jovens soldados, José R. E. e Sebastião P. S., ambos do 4º. 

Batalhão Ferroviário, em Barreiras, foram pegos em atos libidinosos, consumando, 

segundo testemunhas, a pederastiaxxiii.  Após a prisão e acusação, o Conselho de Justiça, 

através de parecer do Promotor Militar, vê-se na contingência de declarar a ausência de 

crime. Embora ambos tivessem sido surpreendidos no ato descrito, e nos autos tivessem 

confessado, ambos também afirmaram – para espanto e desarranjo dos juízes -, o mútuo 

desejo e consentimento “nos atos lascivos” cometidos. Assim, na ausência de um 

“crime”, o delito só poderia ser considerado como uma “transgressão disciplinar”, 

suficiente para uma punição disciplinar, mas nada além disso. Nas palavras do Promotor 

afirma-se “...que na ausência de violência, embora condenado pela moral, não se pode 
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punir aqueles que praticam a pederastia, quando ambos os agentes, maiores, 

manifestaram a vontade de saciar “paixões lascivas””. Neste caso, ambos os acusados, 

mantiveram-se firmes e coerentes no depoimento de mútuo consentimento e na recusa 

de caracterizar um sujeito ativo e um passivo na relação, evitando a acusação de 

“agressão” – o “ativo” poderia ser acusado de “agressor” -  como uma agravante. Após 

o cumprimento das ações disciplinares, com prisão, criam-se as condições legais para a 

“Reforma” dos acusados.  O “mútuo desejo”, o “consentimento” e a questão da 

agressão, ou melhor da ausência de agressão, nas relações de “pederastia”, sempre 

causaram embraço para os Juízes, posto que estivessem convencidos do caráter 

vergonhoso, “oculto”, e necessariamente violento de tais relacionamentos. Assim, 

quando deparavam com dois homens, militares, de aspecto viril, e que não 

apresentavam um gestuário identificável facilmente com “uranismo”, um dos principais 

“indícios” para as acusações, quedavam-se bastante perturbados. Seus esquemas 

explicativos, ou paradigmas, de “inversão” e de “uranismo”, não funcionavam. Foi 

assim, com a Ação Penal contra os soldados Mario N. C. e Amâncio J. S., presos “...pela 

prática de pederastia ativa [o primeiro] com o soldado Amâncio J.S., no xadrez do 

quartel da Segunda Companhia Independente de Transmissões em Aquidauana...”xxiv 

Conforme o depoimento, o soldado Amâncio, afirma praticar a pederastia passiva desde 

os doze anos de idade – tinha então dezenove anos – e que as relações, repetidas vezes, 

se darem com mútuo consentimento. Para o Juízo tal confissão cria um forte problema 

jurídico: o ato de pederastia, como definido, “...se caracteriza por violência ou por 

ameaça de violência”. Ora a confissão do soldado Amâncio de que “...praticava a 

pederastia desde os doze anos de idade, implica no fato de que não se pode corromper 

senão quem seja honesto”. Assim, os atos considerados, resvalam para um domínio da 

moral e dos costumes, excluindo-se automaticamente da esfera “crime”. A promotoria 

lamenta, e muito, a ausência de um “expurgo do meio militar” e da ausência “...ainda de 

instituições de reeducação para homossexuais” – cuja natureza podemos bem imaginar.  

O “crime”, não tipificado, e já que “faltou este requisito, não há propriamente uma 

vítima ou ofendido, porque a falta se realizou de vontade recíproca ou de liberdade de 

ação”. Desta forma, estabelecia-se, de forma prática, uma estratégia de enfrentamento 

eficiente, que na ausência de acusação de violência – o que levaria o acusado à condição 

de réu de agressão – não haveria também pederastia. Por este caminho, o acordo entre 

as partes envolvidas pouparia ambos de grandes embaraços e, principalmente, da pena. 
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Montava-se uma estratégia de enfrentamento das acusações que apontava para 

“transgressão disciplinar”, passível até de desligamento desonroso, mas não de uma 

penalização da pederastia, por exemplo, com prisão e trabalhos forçados. Assim, 

traçavam-se estratégias, que protegiam, mesmo que precariamente, práticas e relações 

entre indivíduos da dureza das normas impostas pelos Estado (LEVI, 1989, p. xi).  

Em “Apelação” ao STM, de 1941, surge um caso diferenciado, envolvendo 

diretamente o Tenente de Engenharia Luiz P. L., acusado de inúmeros atos de pederastia 

com seus subordinados, praças, a quem obrigava a “saciar seus instintos”xxv. Tratava-se, 

desta feita, de um jovem Tenente, de excelente formação. Nas palavras do Promotor 

Militar, o peso da acusação é bastante claro: “...no caso apurado, exercendo comando e 

obrigando subordinados à prática do homossexualismo, com detalhes de impressionante 

degradação, inacreditáveis por partir de indivíduo oriundo da Escola Militar, de seleta 

formação moral e desenvolvendo-se em círculo de oficiais em que a noção de dignidade 

é elementar”xxvi. O escândalo, e a severidade, no tratamento do caso do Tenente Luiz 

pode ser explicado por se dar entre um oficial e seus subordinados, infringindo códigos 

– escritos e tradicionais – sobre o comportamento de oficiais das forças armadas e, ao 

“inverter” os papéis sexo/sociais reconhecidos, “invertia-se” a própria hierarquia militar 

e o poder de mando. Os casos anteriores, exceto (e por isso mesmo) do Tenente Moacir, 

descrevem soldados, praças, e suboficiais, um Cabo e um Sargento, como adeptos ou 

praticantes do “vício” da pederastia, mantendo-se no espaço social de população 

considerada “rebanho”, “ralé” ou massa pouco superior a uma vida bestial. A 

homossexualidade entre pobres, homens de cor, e de parca, ou nenhuma cultura, podia 

ser vista com certa naturalidade, entendida por meio da “linguagem cultural” racista 

(DUARTE, 1983, P. 21). Coerentemente, sua ausência era esperada entre homens dignos 

e cultos, formados para dirigir e conduzir a nação. Sua explicação residia na condição 

de degeneração e no passado africano e/ou mestiço, com todas as fantasias e mitos 

raciais sobre os vícios sexuais, incluindo a pederastia, entre pobres negros e mestiços. 

Mais uma vez, Duarte chama a atenção para o papel do evolucionismo na construção de 

um discurso das “perversões sexuais” e de sua naturalização nos “povos primitivos” e 

afins: “...a hipótese da promiscuidade primitiva encontra-se aí em toda a sua pujança, 

acompanhada pela ideia de força crescente e civilizatória da ‘vergonha’” (DUARTE, 

1983, p 32).  No entanto, sua suposição entre homens superiores, brancos e de boa 

formação, como no caso dos Tenentes Luiz e o Tenente Moacir (que, diga-se a verdade, 
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era “digno” no seu posto), causam espanto e revolta. Vê-se, desta forma, uma 

duplicidade de registros e falas sobre o mesmo fenômeno: a “anomalia” sexual, a 

perversão, é uma forma reconhecida entre estratos degenerados e “moles” da sociedade, 

mas insuportável dentre sua elite.  

O ex-soldado, Virgílio P., afirma, em 1944, ter, seguidamente, mantido relações 

sexuais com o Tenente Valdo T.S., o que em seguida é confirmado por outros quatro 

soldados da ativa. Em Inquérito em Juízo, o Tenente Valdo, confessa e enfrenta o 

Conselho de Justiça, talvez considerando seu caso perdido, com uma firmeza, 

considerada arrogância: “É isso mesmo! ”. Em seguida, após a montagem do processo, e 

possivelmente com defesa técnica, nega a confissão havida e um grupo de amigos, da 

mesma turma, declaram por escrito a ilibada conduta do colega, levando o Conselho a 

considerar:  “...é de instar-se a fé de ofício do acusado, sem nódoa e repleta de elogios, 

em flagrante contradição com o rebaixamento moral no ínfimo grau que ora se lhe 

atribuem” O Tenente Valdo é absolvido e pede reforma administrativa, que é concedida. 

O caso, explicado como uma denúncia rancorosa decorrente da vida castrense. A força e 

a honra da corporação estavam, claro, acima do destino pessoal do Tenente e impõe uma 

verdadeira conspiração do silêncio, no qual os colegas de turma e o Conselho de Justiça 

participam, com uma “solução digna” para todos, evitando expor a instituição e o 

próprio Tenentexxvii.  

Um caso, não de pederastia, mas de “desacato”, ocorrido em 1943, explicita 

bastante bem tais noções. O soldado Antônio M. é acusado de desacato pelo seu 

Sargento. Preso é submetido a um detalhado exame médico – o que nunca era feito, 

nestes casos de ofensa às autoridades. Pelo exame, conclui-se que o soldado era um 

“malandro”, e que “o réu tendo agido em parte sob influência da sua infeliz educação de 

berço e do ambiente desordenado, que o fizera transformar num malandro [mas], que 

poderá obter resultado educacional nas fileiras das nossas Forças Armadas, pelo cunho 

da disciplina e da ordem que constituem o fundamento dessas instituições”xxviii. O 

laudo, “de alto valor cientifico” conforme o Juízo – baseia-se em textos, bastante velhos 

e em desuso, de Krafft-Ebbing e no “Trattato de Medicine Legale”, de Ferrari, de 1909! 

Um dos juízes chega a considerar que não se podia esperar de um indivíduo mais do que 

“... moralidade média de um povo dado em dado momento”, com o que considera o 

próprio povo brasileiro como “desordenado” e “sem berço”. O soldado em questão, para 

ser reeducado, é condenado a quatro meses de prisão com trabalhos forçados. 
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Adolfo Caminha (1867-1897), oficial reformado da Marinha Imperial 

(exatamente por infringir o código de ética formal e tradicional, cometendo ato de 

adultério com a esposa de oficial superior), descreve, a bordo dos navios da Marinha 

Imperial, uma situação similar à hipótese acima. Os oficiais de Marinha, brancos e bem 

formados, como o próprio Caminha, sabiam bastante bem, das relações “antinaturais” 

dos marinheiros a bordo, incluindo o fato de que muitos, quando de volta ao Rio de 

Janeiro, mantinham “quartinhos” em “cabeças-de-porco” (cortiços) nas imediações mal 

afamadas da Ladeira da Misericórdia e da Rua Passos. Contudo, que tais fatos ficassem 

ocultos e não resvalassem para o “deboche”, ou seja, sua explicitação pública, não 

haveria punição, posto que para “estes”, as práticas “antinaturais” eram naturais. Adolfo 

Caminha, com uma ponta de maldade, sugere, não sem experiência, que tais atos 

podiam, em sua assistência ou narração, ser um motivo perverso de prazer para os 

próprios oficiais (TEIXEIRA DA SILVA, Francisco C., 1991, P.11). 

Entender-se-ia, assim, a fúria punitiva no seu próprio seio social e profissional e 

certa “tolerância oculta”, punitiva, contudo relaxada, por parte da Justiça Militar nos 

casos denominados de pederastia entre praças oriundos de camadas sociais subalternas, 

bem ao contrária da Justiça nazista e fascista. Se voltarmos ao “Caso Lomba”, do 

rebocador atracado em São Francisco do Sul, podemos perceber, na primeira instância e 

em algumas peças do processo, certa naturalidade nas relações entre o marinheiro Luiz e 

o menor que ele teria “ofendido”, inclusive através de uma contaminação com doença 

venérea, para o que internou o menor, “por seis dias” num hospital, curando totalmente 

as lesões. A oferta de dinheiro e o tratamento médico dispensado ao adolescente, 

incluindo uma visita à mãe do rapaz, surge como uma sociabilidade inusitada, 

guardando similaridade com as relações heterossexuais não conjugais nas formas sociais 

subalternas e tradicionaisxxix. Mesmo o Juízo Militar, ao condenar, “grau mínimo”, o 

marinheiro Luiz afirma que “...ouviu-se assim a voz da consciência”. Mais tarde, todo o 

julgamento será anulado, não restando qualquer queixa contra o mesmo. No parecer 

final destaca-se que  o caso baseia-se em “ouvir dizer”, e que o tratamento médico 

dispensado ao menor não é uma confissão de culpa e exames médicos posteriores não 

demonstraram contaminação, nem vestígios, na vítimaxxx.  As relações libidinais de tipo 

“pederastia” parecem ter tratamentos diversos, em estratos sociais diversos. 

 De qualquer forma, as ameaças e o assédio sexual, normalmente começando 

como brincadeiras e depois se consumando com consentimento ou agressão sexual, 
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neste caso sem qualquer concordância mútua, eram comuns no interior das Forças 

Armadas. O caso do soldado Manoel A., do 17º. Batalhão de Combate, em 1941, mostra 

a ampla possibilidade, e a disseminação, de uma cultura em que o assediador/agressor 

sexual, o elemento ativo, não sente qualquer “vergonha” ou sanção social, recaindo 

sobre o elemento passivo – no âmbito do comportamento tradicional de grupos 

subalternos -  o estigma de “passivo sexual” e a imperiosidade da resposta. É 

interessante notar que a violência sexual tentada contra o soldado Manoel é descrita, 

pelo próprio, nos autos, em termos “de ter sido currado”, palavra de antigo uso no 

vocabulário rural brasileiro: “curra”, derivado de encurralado, mantido em curral, 

atestando uma prática antiga e enraizada na sociedade agrária tradicionalxxxi. O soldado 

Manoel, em plena interação com tal idioma cultural, passa a reagir mal, com respostas 

agressivas, a um constante assédio dos colegas, soldado Ademir L. e o soldado Getúlio 

N., e depois de seguidas “brincadeiras com intenções maliciosas”, atinge um deles com 

um tijolo, resultando em ferimento grave. O soldado Manoel, acusado de agressão é 

levado à Comissão de Justiça, e, então, absolvido, em nome da justa defesa da honraxxxii. 

Mas, não há punição para os assediadores... Parece claro, e até determinado limite, que 

o assédio sexual entre parceiros masculinos, em especial menores, mais jovens ou 

hierarquicamente inferiores, era/é uma prática comum aceitável, parte integrante de 

certo processo “iniciatório/ritualístico” – incluindo referências a uma pretensa pré-

experiência passiva possível e aceitável, mas sempre “no outro” – ao qual todos estavam 

submetidos. A resistência, ou esperteza de cada um, definiria papéis sociais e sexuais 

numa sociedade extremamente machista e falocrata. Esperava-se, por isso mesmo, que 

cada um resolve-se tais situações por si mesmos, sem recurso às autoridades superiores, 

que consideravam, então, a “queixa” um embaraço e prova de fraqueza.  

O soldado Milton C. C., de 19 anos, reage com violência, contra o colega, o 

soldado Mario M. B.  – Ambos estavam presos no xadrez do 4º. Batalhão de Infantaria, 

por medidas disciplinares menores – que tentou fazê-lo sentar-se em seu colo e simulou 

um ato sexual, provocando a reação violenta de Milton: “- você quer me fazer de 

mulher? ”. Ante testemunhas, o soldado Milton é absolvido, “em nome da honra”, mas 

na “Apelação”, em 1944, é condenado a três meses por agressãoxxxiii.  Da mesma forma, 

o grumete Vivaldo F., acusa o marinheiro Otávio F., de seguidamente assediá-lo, 

culminando num “atentado ao pudor”. A acusação, em público, foi repudiada pelo 

marinheiro Otávio F., que esbofeteou o grumete publicamente. Abriu-se uma ação 
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contra ambos: o grumete foi condenado a oito meses de prisão por “bebedeira” e 

desacato (o Conselho de Justiça atribuiu a acusação ao estado de embriaguez). Assim, 

mantinha-se a ordem a bordo e se evitava o “deboche” decorrente do bate-boca público 

sobre o tema, o que deveria, isso sim, ser evitadoxxxiv.  

Foi assim, quando o Tenente José C. S., do 18º. Regimento de Infantaria, na 

noite de 20 de junho de 1942, levou para os fundos do quartel um menor de 14 anos de 

idade: “...aos fundos do pavilhão de comando, dirigiu-se para aí, lugar ermo, deserto, 

muito escuro, aproveitando-se então do menor”. Algo, entretanto deu errado: durante a 

ação do Tenente o menor foi seriamente espancado, com sinais visíveis de ferimento 

aparentemente por “... não ter cumprido qualquer desejo particular do Tenente”, 

obrigando-o a mandá-lo embora do quartel, o que causou espanto e algum embaraço na 

sentinela em serviço. O Tenente reagiu, então, contra a sentinela, que passa a ser, 

também ele, agredido. O Conselho de Justiça, mesmo perante os testemunhos, absolve o 

acusado, aceitando a defesa de que o menino era “um camarada” conhecido do Tenente 

[na verdade era um menor contratado como estafeta do quartel], “...um vagabundo, 

abandonado, possivelmente delinquente infantil ou desajustado”.  Assim, o oficial foi 

protegido – mesmo tendo sido condenado a três meses de prisão – mas, pela agressão 

contra a sentinela. No limite da compostura, um oficial do Conselho de Justiça, chega a 

aventar a hipótese de que o menino poderia ser um “espião alemão”. Mas, mantendo sua 

posição agressivamente “ativa”, literalmente como um pedófilo estuprador ativo, o 

Tenente José C.S., não foi alvo da desonra, como seria o Tenente Moacir, que jamais 

cometeu qualquer ato libidinoso, agressivo ou indigno no espaço público de uma 

Organização Militarxxxv. 

Uma situação-limite se dá a bordo do Contratorpedeiro “Maranhão”, quando o 

marinheiro de 21 anos, Joaquim A. C., assassinou o seu colega, o marinheiro Israel N. 

G., de 18 anos, “... a quem vinha perseguindo para práticas de atos de pederastia”. O 

crime, considerado bárbaro, por motivo fútil e por meio de traição, revela o lado mais 

sombrio das paixões masculinas e de tais “ritos” iniciatórios que, começando como 

“brincadeiras maliciosas”, muitas vezes desembocava em brutal violência – para além 

dos traumas daí decorrentes. Os autos revelam que Joaquim A.C., o perpetrador, tinha 

uma intensa fixação no colega, que resistiu ao máximo, às inciativas do agressor, a 

ponto de culminar no seu assassínio. Há aqui outra face de tais relações: uma paixão 

avassaladora que pode, por não realização, destruir o objeto do desejo, como se 
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verificava – e muitas vezes ainda hoje se verifica – nas relações heterossexuais. O crime 

do marinheiro Joaquim estarrece Conselho de Justiça exatamente por sua homologia 

com crimes de paixão heterossexuais. O marinheiro foi condenado a 25 anos prisão com 

trabalhos forçadosxxxvi.  

A fala nos diversos autos, exceto naqueles, como no caso dos soldados Luiz e 

Alberto, José e Sebastião, que admitiram o desejo mútuo, deixamo-nos vislumbrar, 

mesmo que por apenas um instante, numa sociedade masculina, um conjunto cotidiano 

de práticas e ritos sexuais violentos, em especial contra adolescentes e jovens, que 

apenas o espaço vigiado do quartel guardou a memória documental. Nem sempre 

aqueles que foram perseguidos, presos e humilhados pela ditadura dos anos de 1937 e 

1945, foram indivíduos “resistentes”, ou mesmo “desobedientes”, ao autoritarismo. 

Muito provavelmente seus direitos de defesa e de integridade física foram 

miseravelmente violados. Por infelicidade de muitos, tiveram apoio e a cobertura do 

silêncio das instituições, em especial da Justiça. Por várias vezes, a vítima tornar-se-ia 

culpada, acusada de “useiro e vezeiro no vício”, como justificativa bastante para todo o 

tipo de violências e exculpação do agressor.  Por outro lado, aqueles acusados de 

pederastia, na verdade homossexuais, que se declararam voluntários e livres em seus 

atos e relacionamentos – como o Tenente Moacir ou os soldados Alberto C. e José P. – 

sofreram humilhações e sevícias brutais, entretanto, de alguma forma, laços de 

camaradagem e/ou conluio, aliviaram as penas.  Assim colocar no mesmo patamar todos 

os personagens desta crônica é perder a dimensão social, cultural e pessoal dos conflitos 

cotidianos e a desigual capacidade de resistir ao Estado e de traçar estratégias próprias 

de dizer “não” a esse mesmo Estado por parte de indivíduos subalternos presos numa 

engrenagem repressiva e normatizadora. Todos foram alvos de instituições repressivas, 

regulamentos e leis de exceção. Contudo, nem todos foram “vítimas”. 
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