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RESUMO: O presente artigo busca analisar as relações entre a Medicina 
Psiquiátrica do século XX e o Sistema Criminal brasileiro no que toca à 
patologização da homossexualidade. Para tanto, elegeu-se como problema de 
pesquisa a seguinte pergunta: é possível considerar que no Brasil do século XX 
a manipulação da homossexualidade pelo aparato jurídico-politico-psiquiátrico 
contribuiu para o aumento de crimes de ódio contra a população LGBTQ+ nas 
duas primeiras décadas do século XXI? Como resposta provisória a essa 
pergunta considera-se que a partir do século XX, o vácuo político-ideológico, a 
crise do capitalismo, a recrudescência dos credos religiosos institucionalizados, 
na segunda metade do século, criaram terrenos férteis para as execrações 
morais e físicas, insufladas pelo milenarismo e pelo cientificismo presentes na 
sociedade brasileira. Como objetivo principal buscou-se demonstrar que a 
manipulação da homossexualidade pelo aparato jurídico-político-psiquiátrico 
contribuiu para o crescimento expressivo dos índices de violência contra a 
população LGBTQ+, nas duas primeiras décadas deste milênio. A título de 
objetivos específicos (i) traça-se uma linha no tempo, com vistas a demonstrar o 
processo de conformação da identidade nacional, relacionada especialmente 
com as questões ligadas à sexualidade; (ii) também busca-se apresentar o modo 
pelo qual a utilização da homossexualidade enquanto uma arma política contra 
adversários; (iii) e por fim demonstra-se, a partir de dois casos concretos 
(Febrônio e Chrysóstimo), como se deu a manipulação da homossexualidade 
pelos aparatos de controle do Estado, transformando-a em uma conduta social 
a desmerecer moralmente o sujeito em relação a uma acusação criminal. 
Cumpre registrar que este trabalho foi concebido como um estudo pluricientífico. 
Nesse sentido, a metodologia utilizada no desenvolvimento do texto foi 
elaborada com base na obra Monografia Jurídica – Orientações Metodológicas 
para o Trabalho de Conclusão de Curso”, de Olga Maria Boschi Aguiar de 
Oliveira, onde a autora ressalta a importância da investigação e da produção 
científica marcada por uma adequada metodologia para fins de validade de seu 
resultado. O método de abordagem eleito é o indutivo; o método de 
procedimento escolhido é o monográfico, com o uso de doutrina específica, 
publicações em periódicos, monografias, pesquisas de dados estatísticos, 
dissertações e teses sobre o tema. Como resultado concluiu-se que, a partir dos 
casos analisados, é possível considerar-se que a manipulação da 
homossexualidade foi utilizada como um método de ataque contra indivíduos, e 



que seus efeitos configuram um dos responsáveis pelos alarmantes índices de 
violências contra pessoas LGBTQ+ no Brasil. 
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