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Relatório parcial por ocasião do Dia Internacional contra a Homofobia 

Foi o GRUPO GAY DA BAHIA (GGB) que iniciou, há 39 anos, a pesquisa sobre assassinatos de LGBT+ no Brasil, 
introduzindo  o conceito de homofobia e a celebração do Dia Nacional de Combate à Homofobia, dia 17 de maio. 

Ao todo foram documentadas 141 mortes, incluindo  homicídios também os suicídios, já que pesquisas 
acadêmicas confirmam que os LGBT tendem a se matar quatro vezes mais que os heterossexuais, sendo a 
discriminação a causa principal de tais mortes voluntárias. Ao divulgar o relatório parcial das mortes de 
LGBT+ registradas neste corrente ano, até meados de maio, informamos que além das 141 ocorrências 
confirmadas, dispomos de 18 casos de supostas mortes por LGBTfobia que permanecem no “limbo” 
aguardando averiguação mais detalhada. 

Tal pesquisa foi realizada pelo Prof. Marcelo Domingos Oliveira, autor de tese de doutorado sobre crimes 
lgbtfóbicos em Sergipe, cabendo ao Dr.Luiz Mott, da UFBa, fundador do GGB, a sistematização dos dados, 
com a ajuda de Eduardo Michels, criador da Hemeroteca Digital e administrador do site 
homofobiamata.wordpress.com que colabora na divulgação deste relatório, que se baseou em informações 
coletadas em 82 veículos de comunicação, incluindo Jornais, Noticiários da TV, Agências de  notícias, Blogs, 
Facebook, Whats App, Buscadores e sites de pesquisa da Internet, Portais, Rádios, Informação pessoal de 
parentes e conhecidos, Registro Policial. 

Como não há informações estatísticas governamentais sobre tais mortes, somos os primeiros a reconhecer 
que certamente tais números são subnotificados e podem apresentar uma margem de erro de 5-10%. 
Contudo, outras agências de pesquisa, nacionais e internacionais, públicas e ONGs, confirmam a veracidade 
de tais dados. 

Comparativamente às estatísticas do ano passado,  se tomarmos como referencial o Relatório de Mortes de 
LGBT+ do Brasil de 2018, https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=relatorios+homofobia+mata 
conclui-se que o seu número mantém-se estável: entre janeiro-maio 2018 foram registrados 140 mortes, uma 
média de 28 homicídios e suicídios por mês, sendo 141 os casos registrados no corrente ano, até 15 de maio 
de 2019. 
Embora diversas ONGs LGBT tenham registros de preocupante aumento de violência verbal e física contra a 
população LGBT desde a última campanha eleitoral e nos primeiros meses do governo Bolsonaro, tal 
pesquisa não detectou aumento de mortes causadas pela LGBTfobia. 

Nossa expectativa é que tais dados, que confirmam ser o Brasil o campeão mundial de mortes de LGBT, 
contribuam para que a LGBTfobia seja equiparada legalmente ao crime de racismo e consigamos erradicar 
essa epidemia que neste início de 2019 levou à morte um LGBT+ a cada 23 horas. 
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TOTAL: 141 mortes de LGBT+ de Janeiro a 15-5-2019 
126 Homicídios 
15 Suicídios 
 
CATEGORIAS: 
GAYS = 77 
TRAVESTIS-TRANSEXUAIS = 52 
LÉSBICAS = 10 
HETEROSSEXUAIS = 2 (confundidos com gays) 
 
IDADE 
Mais jovem  16 anos e mais idoso, 75 anos 
Menores de 19 anos: 3 
20-29 anos: 36 
30-49 anos: 41 
50-75 anos: 15 
 
COR 
Brancos: 44 
Pardos: 37 
Pretos -10 
 
PROFISSÃO 
21 diferentes profissões e ocupações 
Professores: 16 
Cabeleireiros: 14 
Profissionais do sexo: 11 
 
ESTADOS MAIS VIOLENTOS (números absolutos) 
SP 22 
BA 14 
PA 11 
RJ 9 
Sem informação sobre mortes de LGB T: Piauí e Sergipe. 
 
LOCAL DA MORTE 
Residência: 36 
Vias públicas: 28 
Matagal: 7 

CAUSA MORTIS 
Arma branca: 39 
Arma de fogo: 22 
Espancamento: 13 
Estrangulamento: 8 
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Para maiores informações e entrevista com autores:      

Luiz  Mott 

luizmott@oi.com.br 

https://www.facebook.com/luizmott 

Zap 71-991289993 

 

71-33283782     71-991289993 (whatsApp)  71-999894788     

 

Relatório Completo: http://homofobiamata.wordpress.com/      
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