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Capítulo 6

Azulejo português do Século XVII, convento de São Vi-
cente de Fora, Lisboa. A homossexualidade na época foi 
chamada de sodomia e também “vícios dos nobres”.
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DESVENTURAS DE UM DEGREDADo 
SoDoMITA NA BAHIA SEISCENTISTA1

“évora, 13 de agosto de 1665.
Senhores Inquisidores 
Na cadeia desta cidade me disse um preso em muito segredo 

que Luiz Delgado peca com um rapaz, e com ele dorme no sexto 
mandamento”2.

Foi através desta carta, escrita por um presidiário, que a Inqui-
sição de évora foi informada de que havia rumor sobre a existên-
cia de mais dois sodomitas em seu território. Quatro dias depois, 
inicia-se um sumário de culpas na cadeia pública, para se testar a 
veracidade desta grave denúncia.

os Inquisidores desta cidade alentejana já dispunham de bas-
tante familiaridade na perseguição do abominável pecado nefando, 
pois desde 1553, quando foi preso e degredado para o Brasil o pri-
meiro homossexual de évora, o cirurgião Felipe Correia, até o ano 
deste episódio (1665), nestes em 112 anos, foram aí processados 42 
fanchonos, dos quais três morreram queimados na Praça Grande e 
os restantes, degredados de 3 a 10 anos, seja para as galés, seja para 
a África e Brasil3.

os Inquisidores ouvem então diversos presos da dita prisão, 
cujas acusações assim podem ser sumariadas: o principal suspeito 
chamava-se Luiz Delgado, um rapaz de 21 anos, filho de um mo-
leiro da mesma cidade, “alto de corpo, alvarinho, magro de cara”. 
Tinha por ocupação tocar viola. Estava preso, há 5 meses, junta-
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mente com outro seu irmão, João, ambos envolvidos em furtos. 
Gente da raia miúda.

Seguindo o costume da época, os irmãos Delgado eram re-
gularmente visitados por familiares e assistidos em sua necessida-
des materiais, entre os visitantes, um seu futuro cunhadinho, Brás 
Nunes, rapazola de aproximadamente 12 anos, irmão de Esperan-
ça, noiva do acusado. Era um menino franzino, tão magrinho que 
passava por entre as grades da cadeia, penetrando livremente no 
aljube de évora, aí prestando serviços aos seus futuros parentes, 
passando dias e noites em companhia dos presos. 

Chamou atenção dos detentos a muita intimidade de Luiz 
Delgado com este miúdo: sempre estavam aos beijos e abraços, 
dormindo juntos na mesma cama. Há doze dias da denúncia, um 
dos presos disse ter ouvido Luiz dizer para Brás: “Esta noite vos 
hei de fazer o traseiro em rachas... enquanto Brás se ria sem dizer 
nada”. Há seis dias, uma das testemunhas que dormia próxima à 
cama dos suspeitos, declarou ter ouvido o mais velho dizer: “Che-
ga-te para cá... e o Brás respondeu: Logo. E Luiz disse-lhe: fale 
manso!” Aí viu o moço entre as pernas do outro, se movimentando 
e gemendo entre beijos e abraços, levantando-se em seguida para 
limpar o traseiro com a fralda da camisa. outro presidiário foi ain-
da mais detalhista ao descrever o diálogo entre o pequeno Brás e 
seu cunhado: “Hás de me deixar Vossa Mercê, pois que já fez esta 
noite três vezes comigo, e ainda agora quer mais. E então o dito 
Luiz Delgado o abraçou, dizendo que se calasse. E logo dali a pouco 
espaço ouviu gemer o dito Brás como que queria chorar, ainda que 
o não fazia e Luiz Delgado dizia que se calasse”. No outro dia, ao 
ser perguntado por que afagava e beijava tanto seu cunhadinho, o 
violeiro respondeu que “lhe fazia aquilo por se parecer muito com a 
irmã com quem estava esposado”, crescendo mais ainda a suspeita 
entre os presos de que pecavam mesmo no 6º Mandamento.

As acusações pareceram suficientes ao Promotor da Inquisição 
para ordenar a transferência do suspeito principal do aljube para 
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os cárceres secretos do Santo ofício: de prisioneiro civil – ladrão 
– Luiz Delgado passou à condição de preso religioso, suspeito de 
praticar “o mais torpe, sujo e desonesto pecado”, a sodomia. Na 
ordem de prisão, os Inquisidores assim legitimam sua deliberação: 
“o crime de sodomia por ser oculto, se prova suficientemente por 
conjecturas e presunções”, conferindo, portanto, à arbitrariedade, 
o status de prova de justiça.

Nos cárceres inquisitoriais Luiz Delgado é ouvido pela primei-
ra vez aos 5 de outubro do mesmo ano – 1665: os Inquisidores ad-
moestam-lhe que faça inteira e verdadeira confissão de suas culpas 
para desencargo de sua consciência e bom andamento do processo. 
Confessa então, sem rodeios, que, de fato, na maior parte das noites 
que o menino dormiu em sua cama, “meteu seu membro viril na 
virilha entre as pernas, junto ao vaso traseiro derramando semente 
na barriga ou entre as pernas do mesmo, mas nunca penetrou nem 
intentou penetrar pelo seu vaso traseiro, derramando sêmen, às 
vezes, na mão do menino”.

Verdade ou não, o certo é que certamente o violeiro tinha co-
nhecimento que o Santo ofício somente castigava a “sodomia per-
feita”, isto é, penetração e ejaculação dentro do ânus4, daí enfatizar, 
como tantos outros presos suspeitos deste crime venéreo, que ape-
nas cometera “coxeta” e “punheta” – termos populares em Portu-
gal e Brasil, desde o século XVI, para designar, respectivamente, a 
cópula femoral e a masturbação, práticas que os inquisidores rotu-
lavam genericamente de “molice”.5

Novas seções de perguntas se sucedem, o réu sempre negando 
ter mantido cópula anal. Como o próprio violeiro era menor de 25 
anos, teve um curador para o defender. Sua alegação é extrema-
mente favorável ao acusado e muito evoluída para a época: “Se o 
réu fazia ao menino afagos, caricias e mimos, era pelas razões de 
muita amizade que os uniam e de estar comprometido a casar-se 
com sua irmã, e lhe querer bem, pois não se estranha, antes é muito 
usado, fazerem-se semelhantes carícias e darem-se beijos e abra-
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ços aos meninos naturalmente [...]” o próprio acusado defende-se 
apresentando “contraditas”, onde revela que os demais prisioneiros 
eram seus inimigos por motivo de roubos e desavenças havidas na 
cadeia, e só por vingança tinham levantado falso testemunho, acu-
sando-o de praticar o abominável pecado de sodomia, argumentos 
que não convencem de todo os Reverendos Padres.

Poucas semanas depois, é vez do menino Brás Nunes dar a sua 
versão: primeiro diz que não ter nada a confessar. Perguntando se 
fora beijado e abraçado por alguma pessoa do sexo masculino, inte-
ligentemente saiu pela tangente: disse que, de fato, dormia no meio, 
entre as camas de seus dois cunhados, e que de dia, não só eles, mas 
também outros presos, às vezes o beijavam. Negou qualquer ato 
sexual, inclusive os já assumidos e revelados pelo seu cúmplice.

Apesar dos Inquisidores considerarem fracas as testemunhas, 
para terem maior certeza do que se passara entre os dois, e sobre-
tudo, porque o menor negara ter praticado atos lascivos com o 
violeiro, ambos são enviados ao tormento.

Cumpre notar – a bem da verdade – que não mais que ¼ dos 
sodomitas presos pelas Inquisições de Lisboa, Coimbra e évora che-
garam de fato a ser torturados: as regras de quando e como tortu-
rar eram minuciosamente previstas pelos Regimentos, levando-se 
em conta o número de acusações, o grau de confiabilidade das tes-
temunhas, o desencontro entre as denúncias e a confissão, a idade 
e estado físico dos réus6.

A Luiz Delgado determinou-se que fosse dado “um trato corri-
do na polé”, isto é, amarradas fortemente as mãos para trás, o cor-
po era alevantado por uma corda e roldana até o alto do teto, e de 
lá despencado até perto do solo, sofrendo brusco solavanco a fim de 
magoar e desconjuntar ainda mais os músculos do ante-braço e cla-
vícula do pobre supliciado. Muitos sodomitas sofreram até três ve-
zes sucessivos “tratos”. Luiz Delgado foi penitenciado apenas com 
um alevantamento, dada as dúvidas se de fato praticara a sodomia 
perfeita. Diz o processo: “Sentado no escabelo, o réu foi atado com 
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a correia e o cordel, chamando sempre pela Virgem Nossa Senhora 
e pedindo misericórdia. Aí, foi posto no calavre e levantado até o 
lugar do libelo – onde lhe foi lida a acusação e levantado, levou 
um trato corrido”. Logo a seguir foi levado para a cela a fim de ser 
curado: as dores atrozes, hematomas e nevrites posteriores à tortu-
ra deviam perdurar meses seguidos, isto quando não afetavam para 
sempre a musculatura desses desgraçados.              

A mesma triste sorte teve o infeliz Brás. Dos mais de 450 pro-
cessos de sodomitas por nós examinados, este menino franzino foi 
o mais jovem gay a ser preso e torturado7. os Inquisidores, “mise-
ricordiamente”, mandaram que fosse “levantado até o lugar do li-
belo”, isto é, até o meio da alta parede da câmara de suplícios e não 
até o alto, na roldana, como sucedeu com o violeiro. “E sendo bem 
atado com a correia e cordel, por julgar o médico e cirurgião que 
por ser de pouca idade e os ossos muito tenros, não era caso de ser 
levantado, foi somente posto no calavre e se lhe deu um solavanco, 
com o que foi mandado desatar para ser curado”. 

Fim do processo: após nove meses de cárceres, onde o medo e 
a angústia devem ter doído tanto quanto os tormentos, o menino 
Brás Nunes foi condenado a ouvir sua sentença na sala do Santo 
ofício, sendo degredado por três anos para évora. Uma verdadeira 
tragédia kafkaniana para um pré-adolescente que provavelmente 
nem “semente de homem” já possuía e que deve ter ficado para 
sempre marcado, pelas torturas físicas e morais sofridas em castigo 
por ter trocado carícias, beijos e abraços com seu futuro cunhado. 

Luiz Delgado, além do noivado desfeito, foi degredado por 
três anos para Bragança, nas fronteiras setentrionais com a Espa-
nha, ficando proibido de nos oito anos seguintes, entrar no termo 
de évora. Neste mesmo ano do Senhor de 1666, no Auto-de-Fé 
realizado na Praça Grande desta cidade, foram sentenciados 183 
réus, a quase totalidade cristãos-novos, dos quais cinco morreram 
queimados8. Como a culpa do violeiro foi considerada leve, sua sen-
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tença foi lida na sala do Santo ofício, sendo poupado da infâmia 
do Auto-de-Fé. 

os documentos não informam como este filho do moleiro de 
évora cumpriu seu degredo. o certo é que três anos depois, em 
1669, ei-lo novamente preso, agora no principal cárcere de Lisboa, 
o famigerado Limoeiro, na Mouraria, mais uma vez envolvido com 
amores homoeróticos, então com um moço de nome André, preso 
por ter furtado a seu amo. Até o fim de sua vida, nosso biografado 
passará por oito diferentes cadeias – uma verdadeira “Via Crucis”, 
se atentarmos para a insalubridade e desconforto destas instituições 
punitivas. No Limoeiro, murmuravam que Luiz e André manti-
nham relações íntimas, por cujo motivo o rapaz foi transferido para 
a enfermaria. Separados, trocaram cartas entre si e Luiz Delgado 
chegou a mandar a seu amante uma toalha rendada para limpar o 
seu sangue (talvez dos acoites que recebera em castigo do roubo, 
ou da tortura sofrida para que confessasse o delito), toalha que o 
violeiro recuperou e sempre a trazia consigo, “cobrindo-a de bei-
jos”. Alias, como se verá ao longo de sua vida, o sodomita eborense 
conservará sempre enorme ternura para seus amantes, cobrindo-os 
sempre de beijos e presentes, chorando de paixão ou ciúmes, ali-
mentando inclusive certo fetichismo face às roupas, cheiros e obje-
tos pertencentes a seus queridos efebos. 

De Lisboa, talvez acompanhando seu novo amante que fora 
degredado para o Maranhão, Luiz Delgado também é embarcado 
para o Brasil, devendo ter chegado na Bahia nos primeiros anos da 
década de 1670, e certamente já morava em Salvador quando o 
médico francês Charles Delon passou alguns meses no aljube baia-
no, por ocasião de sua prisão pelo Santo ofício de Goa9.

De violeiro, Luiz Delgado se torna “estanqueiro de tabaco”10, 
com loja estabelecida em Salvador, onde comprava fumo no ataca-
do, retalhando aos consumidores no varejo. Nesta época, segundo 
depoimento Dr. Delon, o fumo do Brasil era considerado o melhor 
do mundo, produto fundamental no comercio de escravos na Costa 
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da África, ramo comercial dos mais prósperos, depois do açúcar, e 
que em pouco tempo, podia trazer bons lucros aos intermediários11. 
Alem do afã comercial de “fazer a América”, Luiz Delgado trouxe 
consigo má fama: segundo o procurador Fiscal da Bahia, o licen-
ciado Antônio da Cunha Monteiro, “é publico que ele veio degre-
dado do Reino pela Inquisição por culpas de sodomia, e em vez de 
emendar-se, continua no mesmo pecado com tocamentos ilícitos 
nalguns moços [...]”.

Sua infâmia alastrou-se pela Bahia de Todos os Santos, sobre-
tudo, após 1675, quando a parda Maurícia Róis, 50 anos, viu Luiz 
e o soldado José Nunes “saírem muito suados de trás do muro do 
Convento de São Bento, que está arruinado em partes e cheio de 
arvoredo, razão pela qual se formou um ruim conceito pela má 
fama que havia de ambos cometerem o pecado nefando”. 

Maurícia contou esta novidade para um tal Antônio Albu-
querque, este fofocou para Antonia Silva, e em pouco tempo “era 
fama geral, entre brancos e pretos, e ninguém ignora na Bahia, 
que Luiz Delgado era fanchono e sodomita”. Também, verdade 
seja dita, as investidas eróticas do violeiro de évora, agora na faixa 
dos trinta anos, tornavam-se cada vez mais freqüentes e ousadas. 
Ele confirmava ser o que os Inquisidores rotulavam de “sodomita 
incorrigível”! 

Nas Visitas Pastorais realizadas nas Freguesias de São Pedro e 
Nossa Senhora do Desterro na capital baiana, entre 1679-1688, 
nosso biografado foi acusado diversas vezes, sempre do mesmo de-
lito nefando:

– David Carneiro, 20 anos, chegado do Reino há quatro, indo 
à sua casa após insistentes convites, lhe disse Luiz Delgado que “se 
servisse dele, pelo que o queria servir e faria o que quisesse. E des-
pindo-se, ficou só em camisa, dizendo que tinha um segredo para 
lhe dizer, mas que receava que o descobrisse. E veio se esfregando 
e falando palavras lisonjeiras como os homens costumam falar com 
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as mulheres damas.” Percebendo as intenções homoeróticas do an-
fitrião, o jovem retirou-se dizendo que não era sodomítico.

– Miguel Machado, criado de Domingos Carvalho, 14 anos, 
vizinho do acusado, disse que foi chamado pelo mesmo à sua porta 
e lhe disse em segredo: “Miguel, quero saber: tendes três pole-
gadas de pica? Façamos uma aposta: entrai para dentro. Aposto 
uma ou duas patacas se tiveres as três polegadas...”12 Temeroso com 
tamanha ousadia, o adolescente fugiu, mas passados alguns dias, 
curioso, voltou. E numa noite, sentados lado a lado, “Luiz Delgado 
lhe disse que sempre lhe queria muito, e lhe pôs a mão pela cabeça, 
fazendo-lhe afagos, esfregando-lhe as mãos, tentando pôr a mão 
de Miguel em sua braguilha, dizendo que não temesse pois não 
lhe queria comer nada, enquanto metia sua mão pela braguilha da 
testemunha, e mostrava-lhe suas partes pudendas, dizendo: já que 
tendes vergonha de mostrar as suas, eu não tenho pejo de mostrar 
as minhas...” Varias outras testemunhas ratificaram semelhante 
tendência exibicionista do delato. 

– Domingos Pena, escravo de Antônio Gonçalves, 16 anos, 
denunciou que o fanchono reinol convidara-o para ir à sua casa 
numa noite, dizendo que “lhe havia de dar uma coisa de seu corpo, 
e que lhe daria tabaco ou outra coisa qualquer que pedisse”. Insistiu 
também para que lhe mostrasse suas vergonhas, do mesmo modo 
“como não tinha pejo de mostrá-la às negras”. Escrupuloso, o mole-
que argumentou “que isso lhe parecia pecado, ao que Luiz Delgado 
respondera que não era pecado... e para isso existia a confissão!” 

Abominável blasfêmia, pretender que os atos lascivos, sobre-
tudo, os que levavam às práticas contra naturam não eram pecado! 
Eram falta gravíssima, sim, contra o 6º Mandamento da Lei de Deus, 
sendo tais pecadores castigados com terríveis penas no inferno, con-
forme fora revelado à venerável Madre Anna de Santo Agustinho, 
carmelita portuguesa do século XVII que, em êxtase sobrenatural, 
“viu os condenados pelo pecado nefando sofrer com tormentos es-
pantosos, um dos quais era ajuntarem-se com os demônios e com as 
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feras mais horríveis e como os demais desonestos, tinham suas car-
nes terrivelmente despedaçadas pelos demônios com garfos e unhas 
de ferro, mais fortemente com tenazes em brasa que despedaçavam 
e arrancavam aquelas partes onde foram culpados13”.

Também Jerônimo Pereira, 29 anos, morador na Gamboa, de-
nunciou que há 18 anos passados, quando tinha 10 ou 11 anos, o 
Sr. Delgado oferecera-lhe dinheiro “se viesse atrás das trincheiras 
de São Bento”. Não aceitou o convite pois já sabia das más in-
tenções do fanchono reinol. “Vício” confirmado por Maria Rois, 
uma parda bisbilhoteira, muito informada da vida alheia, que espa-
lhou a notícia que Luiz Delgado, quando esteve preso na cadeia da 
Bahia – provavelmente, pela falência do contrato de carnes de seu 
irmão João, de quem era fiador – no dito aljube, beijava e abraçava 
a Hilário do Vale com tanta insistência, que o Capitão foi obrigado 
a separá-los “por evitar ruins ações que viam [...]”.

Maior escândalo e murmuração do que estas esporádicas so-
licitações ou manifestações de carinho homoerótico, causavam os 
“casos” que o tabaqueiro manteve com alguns mancebos, confor-
me denunciava o Promotor do Juízo Eclesiástico de São Salvador: 
“ele é tão devasso e escandaloso, que notoriamente andou amigado 
com vários rapazes e com eles vivia na mesma companhia e casa, 
sustentando-os com largueza de todo o necessário, com contínuo 
exercício de varias torpezas”.

“Casos” fixos e prolongados, alguns comportando inclusive, co-
abitação, Luiz Delgado manteve ao menos com quatro rapazes: José 
Nunes, José Gonçalves, Manuel de Souza e Doroteu Antunes. omi-
timos o menino Brás e o rapaz do Limoeiro, André, por serem “ro-
mances” do cárcere, relações apaixonadas, porém, sem coabitação. 

o primeiro, José Nunes, era aquele jovem soldado com quem 
o estanqueiro de fumo Delgado fora visto sair de trás das mura-
lhas de São Bento, fato que corroborou em muito a suspeita de 
que eram amantes. Comentava-se, nessa ocasião, que o estanqueiro 
sustentava o rapaz, pagando-lhe inclusive o aluguel da casa onde 
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morava. Provavelmente foi a ele que Luiz deu, em 1675, umas 
“memórias de ouro” – um tipo de anel de compromisso – segundo 
informou José de Barros, uma testemunha que ainda em 1686, 
onze anos passados, lembrava-se do insólito presente. Por ser caso 
antigo, pouca lembrança as pessoas ainda guardavam deste solda-
do, razão pela qual é de quem o processo menos informa.

o segundo amante fixo foi Manuel de Souza, às vezes, também 
referido como Manuel de Souza Figueiredo, a quem Luiz Delgado 
apresentava ora como criado, ora como sobrinho, artifício ainda 
hoje utilizado pelos gays mais velhos para disfarçar relações amoro-
sas com rapazes mais jovens. Nesta época, por volta de 1680, nosso 
biografado já estava casado com Florença Dias Pereira, de quem o 
processo não informa quase nada, a não ser que sempre reclamava 
do pouco caso que seu marido dela fazia14, razão pela qual tudo faz 
crer que tal humilhante e público descaso, levou-a ao adultério, já 
que consta a informação que um de seus amantes fora degredado 
em razão deste crime civil. 

Por esta época, Delgado vivia com certo conforto, mostrando 
que tinha bom tino comercial e as boas facilidades de sucesso eco-
nômico oferecidas a um reinol na capital da América Lusitana: tinha 
dois escravos, jóias de ouro “e tudo mais que para uma casa era ne-
cessário”. o baiano Gregório de Mattos, contemporâneo do fancho-
no reinol em Salvador, parece ter feito estes versos para descrever o 
êxito material deste eborense que de degredado sem eira nem beira, 
em pouco tempo, se torna respeitado comerciante de tabaco:

“Esta mãe universal, esta célebre Bahia
Que a seus peitos toma e cria, os que enjeita Portugal [...]”15 
De acordo com a denúncia do Promotor Fiscal da Bahia, seu 

romance com Manuel de Sousa causava “notória impaciência em 
sua mulher, pois exercita seu nefando apetite com o rapaz, que 
além de ser bem figurado, de rosto e gesto afeminado, Luiz Del-
gado o trata e estima como sua própria pessoa, dando-lhe roupas e 
comida, sem ser seu parente”. A caridade cristã tinha seus limites! 
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o testemunho de um sócio do tabaqueiro é particularmente escla-
recedor sobre a grande desenvoltura com que este par homossexual 
se tratava mesmo perante terceiros. Diz que hospedando-se em 
casa do estanqueiro, presenciou o Sr. Delgado levantar-se da cama 
de sua mulher e ir para junto de Manuel de Sousa “e via-o beijar na 
cara e boca, como se fora sua própria mulher, e dizer-lhe palavras e 
colóquios como se fora um amante à sua dama”. Florença, a esposa 
mal amada, chegara a dizer: “Este moço me descansara de meu ma-
rido, porque o beija e abraça [...]” Não há informação no processo 
de como terminou esta nefanda amancebia: conjeturo, entretanto, 
que a relação deve ter-se esfriado quando o incorrigível sodomita 
conheceu outro ganimedes por quem caiu em forte paixão.

José Gonçalves foi o terceiro grande amor de sua vida: “fazia 
dele tanto caso como se fora seu filho”, declarou o mameluco Luiz 
Nunes, seu criado no estanco de tabaco. Também devia ter menos 
de 18 anos quando travou amizade com o violeiro gay: era natural 
de Lisboa e estudante de latim em Salvador. Segundo a avaliação 
do jovem, “praticaram mais de 80 atos de molice ad invicem (mas-
turbação recíproca), com beijos, abraços e outras ações provocati-
vas do pecado, e quatro atos de sodomia perfeita, praticando essas 
luxuriosas torpezas como se fora José Gonçalves mulher e Luiz 
Delgado o homem”. Temeroso com a perigosa publicidade deste 
e dos ruidosos romances anteriores, nosso biografado parte para o 
Rio de Janeiro, lá se estabelecendo com seu novo mancebo. Dei-
xou Manuel de Souza, o amante anterior, em sua própria casa, em 
companhia de sua mulher, o que permite-nos concluir que o “fim 
de caso” não redundou na exclusão do antigo “criado” do convívio 
doméstico – situação pouquíssimo comum nas separações heteros-
sexuais, diga-se a bem da verdade. 

Contou uma testemunha do processo que o tabaqueiro saiu 
fugido da Bahia, o que talvez seja correto, pois sendo a sodomia 
crime de foro misto, se não eram os Comissários do Santo ofício ou 
o Bispo, a própria justiça secular também tinha poderes de prender 
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os fanchonos, sobretudo os que eram tão publicamente infamados 
como nosso violeiro. Temos notícia de grande número de sodomi-
tas que também mudaram de cidade ou mesmo fugiram para outro 
continente, com medo de serem presos pela Inquisição: a chegada 
da frota na Bahia sempre era motivo de grande inquietação para 
todo tipo de desviantes, pois com ela poderia chegar a ordem de 
prisão expedida pelo Tribunal de Lisboa.16

No Rio de Janeiro abriu sua tenda de tabaco atrás do Conven-
to do Carmo, a poucos passos do porto, despertando logo a atenção 
dos cariocas o carinho e ostentação com que tratava seu amado José 
Gonçalves. Um seu vizinho, o clérigo José da Silva Passos, 26 anos, 
mestre de artes, pessoa muito dada a bisbilhotices, disse que de 
seu sobrado, de fronte da moradia dos fanchonos, observava sem-
pre o mais velho cuidar zelosamente de seu favorito, “tratando-o 
com singular amor, vendo de sua janela Luiz Delgado penteá-lo e 
amarrar as fitas nas mangas da camisa e abanicos antes que saísse 
para fora”. Talvez o jovem usasse cabeleira longa, as famigeradas 
gadelhas, um dos símbolos identificadores dos homossexuais na 
cultura luso-brasileira de antanho17. Até na velha Bahia, ainda se 
comentava que “Luiz Delgado vestia seu rapaz com muito asseio e 
concerto, com calções e gibão de tililho”. outros informantes dis-
seram tê-lo visto com “gibão de chamalote encarnado, enfitado de 
várias cores”. Segundo o testemunho de João Azevedo, Meirinho 
do Rio de Janeiro, “por andar vestido com uns calções desonestos 
para trajo de estudante, por serem lavrados em seda de cor, com 
fitas vermelhas e amarelas, mostrando-os ao levantar a loba, cau-
sava escândalo e mau exemplo aos outros estudantes que anda-
vam comportadamente”: por este motivo o ouvidor João de Souza 
mandou, em 1686, prender José Gonçalves e cortar a cauda de sua 
véstia “por dar com ela escândalo e nota”. Como ocorre hoje em 
dia, à Policia competia zelar pela moral e bons costumes, coibindo 
os abusos e atentados ao pudor. A cruz e a espada sempre estiveram 
juntas na repressão aos homossexuais e travestis – ontem e hoje, 
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interferindo até nas roupas que consideravam impróprias para os 
filhos de Adão.

Não era esta a primeira vez que na pequena cidade de São Se-
bastião do Rio de Janeiro, um estudante se envolvia com escândalo 
sodomítico. Na visita pastoral que D. Manuel de Souza Almada 
fizera em 1669, o licenciado em artes, Álvaro de Leão, “moço mal 
acostumado, tinha conversações com uns estudantinhos que deram 
o que falar, entre eles com Jorge, 15 anos, filho do Sargento Mor 
Pestana, que o tinha convidado muitas vezes para o pecado torpe 
de fanchonice, metendo-lhe a mão na braguilha”.18

Preso pelo ouvidor, José Nunes só foi liberado graças à in-
tervenção dos Monges de São Bento, a quem Luiz Delgado in-
tercedeu, quem sabe, em troca de alguns favores e esmolas, pois 
nosso biografado nunca demonstrou grande devoção cristã, tanto 
que jamais recebera o sacramento da Crisma e quando preso pela 
Inquisição, ao ser-lhe conferido o conhecimento da doutrina e ora-
ções costumeiras, demonstrou ignorar os Mandamentos da Igreja. 
Segundo testemunha de um entalhador lisboeta, Manuel Pereira e 
oliveira, trabalhando no Rio de Janeiro na época, passados alguns 
meses deste episódio, “receoso José Gonçalves que a fama de fan-
chono e somítigo de Luiz Delgado o prejudicasse”, resolveu afastar-
se de seu protetor: pediu audiência ao ouvidor, demonstrando vivo 
desejo de embarcar de volta para o Reino, acusando o tabaqueiro 
de impedir sua partida pois escondia suas roupas e livros. Deter-
mina então o ouvidor ao Meirinho e Alcaide que fossem investi-
gar esta porfia de fanchonos. A versão deste episódio dada pelo 
mais velho é diferente: diz que encontrara José Gonçalves na Bahia 
“despido e com fome, com estes trapos – que ele mostrou tendo-
os nas mãos”, passando desde então a cuidar de sua subsistência. 
Essa cena humilhante não esmoreceu o jovem lisboeta: mostrou-se 
decidido mesmo a retornar para o Reino na frota que prestes içava 
âncora. “Chamando-o para dentro de um quarto, Luiz Delgado 
estava chorando muitas lagrimas, as quais não obstante o rapaz 
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se foi embarcar para Angola”. Segundo seu abelhudo vizinho, o 
violeiro “adoeceu de paixão”, sobretudo por não ter podido entrar 
na sumaca em que partiu José Gonçalves: com certeza contava 
dissuadi-lo da separação no último instante. Debalde: seu “sobri-
nho” cruzou o mar oceano. Correu boato no Rio de Janeiro que o 
jovem morrera em Angola: o certo, porém, é que chegou a bom 
termo em Lisboa, tanto que espontaneamente procurou o Tribunal 
do Rocio para delatar-se de ter sido amante do fanchono de évora, 
mas “por conselho e aperto dos confessores a quem dava conta des-
sas misérias, se resolveu retirar-se desta comunicação e vir para o 
Reino”. Como o Regimento previa misericórdia para os sodomitas 
que se confessassem antes de terem sido denunciados, os Senhores 
Inquisidores mandaram que o arrependido estudantinho evitasse 
novas ocasiões de pecado e que fosse em paz. Certamente, deve ter 
causado furor em Lisboa com as roupas com fitas de seda multico-
loridas que trouxera da América...

o desconsolo do abandonado violeiro gay parecia não ter remé-
dio: teve de entregar todas as dispendiosas roupas ao abandonador, 
dando-lhe ainda o dinheiro que pedira para a viagem. De sobre acrés-
cimo, foi asperamente admoestado pelo ouvidor, ficando inclusive 
algum tempo preso no aljube como advertência para que corrigisse 
sua errada vida. Dizem ter ficado “com tanto sentimento da separa-
ção, que a roupa da cama em que eles dormiam, tinha-a ainda suja 
e não havia de mandar lavá-a enquanto não tornasse a vê-lo, tendo 
ainda esperanças que o estudante retornasse para sua companhia”.  
Se algum dia voltou a encontrá-lo, os documentos não referem. 

Passados três ou quatro meses, o coração de nosso incorrigível 
sodomita voltou a bater forte: numa noite de verão, em 1686, “ao 
ver Doroteu Antunes fazendo papel de mulher em uma comédia, 
ficara tão afeiçoado ao rapaz, que o desinquietou e o persuadiu a 
fugir da casa de seu pai e vir morar com ele”19.

o mancebo tinha 16 anos, uma idade tentadora para os aman-
tes da pederastia! Segundos os que o conheceram, Doroteu “era 
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bem parecido e trigueiro” – um típico “leãozinho”, como o cantado 
por Caetano Veloso... Seu pai, Antônio Antunes, era português de 
Ponte do Lima, marceneiro, e sua mãe, carioca, já falecida, cantora 
de ópera. Tinha uma irmã donzela. Tudo nos leva a crer tratar-se 
de um gayzinho efeminado, pois nosso fanchono reinol teve sempre 
uma queda especial por rapazolas do tipo andrógino, como o já ci-
tado Manuel de Sousa, “de rosto e gesto efeminado”, ou como seu 
primeiro amante na cadeia de évora, Brás, que com seus 12 anos, 
disse que fazia lembrar de sua noiva, ou ainda, como um tal de Luiz 
da Costa, soteropolitano de 16 anos, a quem tabaqueiro pegava na 
mão dizendo-lhe que era afeiçoado a ele e o que queria bem por 
que era muito gentil homem e tinha uma cara como uma dona.

A paixão de Luiz por Doroteu parece ter sido fulminante, ar-
rebatadora, e o idílio homoerótico entre ambos comportou vários 
lances teatrais – alguns dramáticos. Temerosos de dar motivo para 
novos agravos policiais, posto que as justiças do Rio de Janeiro após 
os recentes escândalos com o lisboeta José Gonçalves e sua prisão 
aljube, certamente deviam estar atentas à conduta do estanquei-
ro-fanchono. Precavido, Luiz Delgado manterá seu novo amante 
escondido por três meses dentro do seu quarto, sem ser visto por 
mais ninguém. Até mesmo seu empregado, um mameluco paulis-
ta, familiar da casa, ignorou a presença do amante, que só vinha 
para sala quando lá estava apenas seu proprietário. Com o tem-
po, porém, relaxaram o segredo, tanto que certa vez, este criado 
disse tê-los surpreendidos na lógia de sua casa, sobre um banco, 
entre beijos e abraços. Como sua casa continuava sendo freqüen-
tada por “estudantinhos”, aliás, o ponto fraco do Sr. Delgado! em 
pouco tempo vazou a notícia de que o melífluo rapazola, doublé 
de transformista, estava acoitado em casa do estanqueiro de fumo.  
o próprio Meirinho disse tê-lo visto de ceroulas e camisa, andando 
pela casa, um verdadeiro escândalo! Imediatamente o Sr. Antônio 
Antunes, pai do moço fujão, faz diligencias junto ao ouvidor, o qual 
determinou a prisão do suspeito para averiguação se os comentários 
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de que praticavam o nefando eram ou não verdadeiros. Para evitar 
sua segunda detenção pelos oficiais da justiça, os dois pombinhos se 
escondem no vizinho Convento do Carmo, valendo-se da imunidade 
tradicional garantida aos homiziados20. Não nos informam no pro-
cesso como procederam, o certo é que conseguem burlar a polícia 
e os dois fanchonos fogem por terra em direção à vizinha ouvidoria 
do Espírito Santo, na época, pertencente à jurisdição da Bahia. São 
acompanhados do criado paulista e de um soldado, também fugiti-
vo da justiça carioca, cujo crime nos é desconhecido. 

Aproximadamente 100 léguas separam São Sebastião do Rio de 
Janeiro da vila de Nossa Senhora da Vitória, trajeto que os fugitivos 
devem ter feito a cavalo alugado, parando à noite para descansar, 
gastando por volta de uma semana para atravessar as densas matas 
atlânticas que outrora cobriam toda a baixada e as serras capixabas. 
No Espírito Santo, hospedam-se inicialmente no convento de Nossa 
Senhora da Penha, dos franciscanos, até hoje encarapitado no alto 
do morro do mesmo nome. Tão logo os frades tomam conhecimen-
to de que o motivo desta fuga, era o nefando pecado, “os puseram 
para fora”. Não esqueçamos que era voz corrente naqueles tempos 
que, Nosso Senhor odiava tanto os sodomitas, que costumava cas-
tigar este abominável pecado com raios, tempestades, terremotos, 
pestes etc. Quiçá, por temerem o flagelo divino, ou à Inquisição, 
para evitar desinquietações no convento, resolvem os religiosos ex-
pulsar os fanchonos, que passam algum tempo escondidos alhures, 
até que felizmente conseguem embarcar para a Bahia. Ao chegar 
em Vitória a ordem do ouvidor para que fossem presos, a sumaca 
em que embarcaram já se perdera no horizonte.

Segundo o depoimento do mameluco Luiz Nunes, que acom-
panhou os fugitivos em todas estas peripécias, sempre viu seu pa-
trão e o rapazola dormirem juntos: tanto no Rio de Janeiro, como 
no caminho e no barco, assim na cama, como na rede ou no chão, 
eram inseparáveis. Contou mais quando perguntado pelo Prior do 
Carmo na Bahia, autor do sumário realizado contra os fanchonos 
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meses depois: disse que o mais velho chamava Doroteu de filho, 
“sem comer bocado que lhe não desse”. Igual acusação fez o tal 
soldado que também os acompanhou, Manuel Toledo da Silva, 
31 anos, natural da Ilha da Madeira, o qual os conhecera quando 
também estava homiziado nos carmelitanos fluminenses. Ratifica 
a mesma informação do procedente e acrescenta que o estanqueiro 
chamava o estudantinho de “meu filho, meu amor e meu bem”, 
dormindo dentro de uma canoa com uma esteira por cima, tendo-
os visto aos beijos e abraços, pelo que “suspeitava que entre eles 
devia haver algumas torpezas de fanchonos e sodomitas”.

Em setembro de 1687 desembarcam no porto de Salvador os 
desventurados amantes. Decisão insensata de voltar para o mes-
mo local onde dois anos antes, Luiz Delgado saíra às pressas para 
escapar dos rumores causados por sua vida extravagante. Talvez 
faltando-lhe recursos para começar a vida anonimamente noutra 
capitania, tendo gasto todas suas economias na viagem de fuga, 
só lhe restava como solução retornar à sua casa, onde deixara a 
mulher, o criado e ex-amante Manoel, seus escravos, a clientela, 
inclusive se irmão, João.

Sua primeira atitude foi arranjar uma casinha para Doroteu, 
pois seria imprudente demais abrigá-lo na mesma casa onde já vi-
viam sua mulher e o ex-caso. No processo consta que alugara uma 
casinha junto à Fonte do Sapateiro, embora um informante preten-
desse que situava-se à Fonte São Francisco, talvez o mesmo local, ao 
sopé do convento dos Franciscanos, hoje chamado de Baixa do Sa-
pateiro. o certo é que Luiz Delgado pagava o aluguel, mandava-lhe 
o de comer todos os dias e também cotidianamente ia visitá-lo. As 
poucas vezes que o gay carioca foi à residência de seu protetor, “era 
com cautela, como dando a entender que não queria que a mulher 
de Luiz Delgado o visse”. Nada escapava á vizinhança e à lembrança 
dos que depois, depuseram perante a autoridade eclesiástica.

Como o estanqueiro já era muito visado, carregando há mais 
de uma década a fama de fanchono, em pouco tempo, seu nome 
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e feitos voltaram a correr de boca em boca. Salvador, nesta época, 
possuía pouco mais de três mil vizinhos – e se incluirmos a escra-
varia no cômputo de sua população, devia abrigar por volta de 20 
mil pessoas21. 

Muitos se escandalizavam com o fausto com que o rapazola 
trigueiro era tratado: vestia-se como estudante, ora de curto, ora 
de baeta ou também com calções de tililho. o alfaiate contratado 
para costurar ao rapaz espalhara que fora o próprio estanqueiro 
quem pagara o tecido e feitio de suas vestes, assim como os cal-
çados que Doroteu trazia. Sobretudo no bairro da Praia, onde se 
concentrava o principal comércio na Bahia, local da mais frenética 
circulação de pessoas, mercadorias e novidades, “se murmurava 
muito que Luiz Delgado tinha novo afeto e que sua amiga provo-
cava-lhe muito ciúmes”.

os ciúmes de nosso biografado merecem uma referencia espa-
cial, pois se de um lado sempre demonstrou carinho e generosidade 
com seus favoritos, por outro, exigia-lhes exclusividade, inibindo-
lhes inclusive eventuais relações com o sexo feminino. Já no Rio 
de Janeiro, quando estava de caso com José Gonçalves, um seu 
vizinho declarou que “ouvia sempre contendas, gritos e pancadas, 
Luiz Delgado pelejando e gritando com seu moço por ciúmes”.  
E mais: “às vezes, mandava um negro atrás de seu moço estudante 
e o mandava vigiar para onde ia: e o moço andava enfeitado de 
galas”. outro vizinho foi ainda mais informativo: “mandava um 
negro atrás do moço para ver se entrava em casa de alguma mu-
lher dama”. Com Doroteu comportou-se da mesma forma: “tantos 
eram os ciúmes que tinha do estudante, que tendo notícia que ele 
pecara e tivera conversação ilícita à Fonte dos Sapateiros, o des-
compusera de palavras, ameaçando-o que a um e a outro havia de 
fazer e acontecer, dizendo: Com isto me pagais do amor que vos 
tenho e o muito que convosco gasto, dando-vos dinheiro, vestidos, 
casa em que morais e tudo mais que vos é necessário?!” Pelo visto, 
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a traição fora com outro varão – o que nos sugere reconstruir aqui, 
com rápidas pinceladas, a cena gay em Salvador seiscentista.

obviamente que Luiz Delgado não foi o único sodomita a vi-
ver na Bahia Colonial: na 1ª e 2ª Visitações do Santo ofício, entre 
1591-1620, quando menos 67 pessoas foram denunciadas nesta 
Capitania por manter algum tipo de envolvimento com o nefando 
pecado de sodomia, entre eles, nada menos que o 5º Governador da 
Bahia e 1º Capitão Geral do Brasil, Diogo Botelho (1602-1607). 
Durante o século XVII, várias dezenas de sodomitas da Bahia ti-
veram seus nomes escritos nos temidos e volumosos Cadernos do 
Nefando da Inquisição de Lisboa. Em 1645, por exemplo, chega 
uma carta-denúncia ao Santo ofício informando que em Salvador 
a “descaração” andava tão solta, que um tal Francisco Rocha che-
gara a defender publicamente que “os apóstolos de Cristo Nosso 
Senhor eram sumítigos.22 o próprio poeta Gregório de Mattos, o 
irreverente “Boca do Inferno”, irá mais longe afirmando que inclu-
sive “Jesus Cristo Nosso Redentor fora nefando” – usando contudo 
“palavra mais torpe e execranda”, certamente chamando o Cristo 
de “puto” ou “fanchono”, termos populares na época.23 Em 1646, 
feita uma inquirição na cidade da Bahia, onde saem denunciados 
dezoito homossexuais, entre estudantes, mulatos, sacerdotes. Des-
tes, o mais infamado foi o já citado Padre Amador Antunes de 
Carvalho, Capelão Mor do Terço da Bahia, que ao passar pela rua, 
muitos diziam: “lá vai o somítigo, sendo tão público e desaforado 
no pecado contra a natureza que parece que já se lhe não dá que 
o tenham nesta conta”. Teve a sorte de falecer poucos meses antes 
da chegada da ordem de sua prisão. outro clérigo assaz devasso, o 
Padre Fernão Perez é acusado na mesma época de chamar os moços 
da janela de sua casa, forçando-os ao nefando. Dentre os mais in-
famados, contudo, nos meados do século XVII, foi o mulato Jerô-
nimo, cujo nome desde 1632 constava nos Cadernos do Nefando, 
acusado também na Bahia e pelo sertão do Itapicuru de ser exímio 
praticante da felação, prática diabólica que os Inquisidores cha-
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mavam de “sodomia per os” (sodomia pela boca), inexplicavelmente 
relegada à categoria de sodomia imperfeita24.

Na década anterior à chegada do violeiro gay à Bahia, o próprio 
Deão e Vigário Geral do Arcebispado denunciava ao Santo ofício 
que o tesoureiro Mor da Sé Soteropolitana, o Padre José Pinto de 
Freitas “comete o pecado nefando com muitos eclesiásticos e secu-
lares e esta fama é constante sem diminuição em todo este tempo”. 
o Chantre da mesma Sé completa a denúncia: “tem fama pública e 
constante entre a plebe, clérigos, religiosos e nobreza, que o delato 
pega pela braguilha, abraça e beija homens, estudantes e rapazes, 
acometendo-os com dinheiro, ouro e jóias, por ser homem muito 
rico e poderoso.”25

Ainda mais devasso e incontrolado era um tal de Padre Antô-
nio Guerra, lisboeta, morador na Bahia, expulso da ordem Car-
melitana por pecados nesta matéria. Denunciou Bento da Costa 
Mesquita, 24 anos, ter sido três vezes sodomizado pelo clérigo, 
“este pusera a cabeça entre as pernas do rapaz e lhe metera o mem-
bro viril na boca; fugindo porém o dito rapaz, lhe dissera o clérigo: 
tanto perdes!” Acusam-no também de defender perante várias pes-
soas que “ser fanchono não era pecado” e sendo perguntado a ele 
por um homem, respondeu que “bem o conhecera por que lá fizera 
a punheta com ele26”. Não é sem razão que em muitos poemas, 
o “Boca do Inferno” esculhamba frades e clérigos, chamando-os 
ora de sodomitas, ora de fodinchões. Convém lembrar que durante 
toda a Idade Média a homossexualidade era comumente chamada 
de “vício dos clérigos27”.

Tais documentos permitem-nos afirmar que malgrado a draco-
niana condenação inquisitorial e da legislação civil contra homos-
sexualidade, as autoridades faziam no mais das vezes, olho grosso 
deste crime, somente determinando a prisão dos suspeitos quando 
o escândalo atingia perigosas proporções. 

Parece que foi assim que sucedeu com Luiz Delgado. Fale-
cendo o Arcebispo D. Frei João da Madre de Deus (1682-1686), 
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tomou posse da Sé da Bahia como seu terceiro arcebispo, D. Frei 
Manuel da Ressurreição aos 13 de maio de 1688, o qual logo oficia 
à Inquisição de Lisboa nos seguintes termos: 

Logo que entrei nesta minha Igreja, comecei a ouvir as vozes de um 
grande escândalo contra um homem chamado Luiz Delgado, dizendo 
que era devasso no pecado nefando. Fui apurando o fundamento e achei 
que não era aéreo e que a fama era antiga e que se ausentara para o sertão 
com um muchacho, com o qual estava vivendo no mesmo escândalo.

o Arcebispo tinha razão. Desde 1686, quando se fizera um su-
mário de culpas no Convento do Carmo da Bahia, já havia compro-
metedor rol de acusações contra este fanchono, e na visita pastoral 
realizada na Matriz de Nossa Senhora do Desterro, no subúrbio 
desta cidade, nos inícios de 1688, mais de 30 pessoas citaram o 
nome de Luiz Delgado como sendo homossexual.

Apesar de todo o segredo e mistério com que eram sempre 
conduzidas as diligências do Santo ofício, nosso biografado deve 
ter suspeitado que o haviam denunciado nas Visitas Pastorais. Um 
informante diz que primeiro ele cogitara fugir para Pernambuco, 
mas mudou de alvitre, optando pelo sertão da Bahia, na freguesia 
de Inhambupe, a 30 léguas da capital. Após algum tempo deste 
auto-auxílio, mandou um seu negro vir se informar como estava 
o clima na Capital, e posto não tenha ouvido nenhum diz-que-
diz envolvendo sua prisão, resolveu estabelecer-se um pouco mais 
próximo da capital. Segundo depoimento do próprio Doroteu An-
tunes, seu atual amante, acompanhante na fuga, “se recolheram 
numa casa de bugre, feita por Luiz Delgado e por três negros escra-
vos” na freguesia de Santo Amaro da Ipitanga, sítio Jacumirim, a 
11 léguas de Salvador. Local bastante isolado, pois os vizinhos mais 
próximos residiam a meia hora de caminhada a pé.

Por incrível que pareça, o sítio onde se estabeleceram era pro-
priedade dos Padres Jesuítas, aos quais acertara o tabaqueiro pagar 
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20$000 de foro por ano. Com certeza, também os Inacianos co-
nheciam a má fama deste rendeiro desde o tempo que desencami-
nhara há poucos anos, o estudante de latim José Gonçalves, talvez 
ex-aluno do Colégio da Companhia de Jesus de Salvador. Nem por 
isto deixaram de fechar negócios com o fanchono fujão: negócios, 
negócios; religião à parte. Quiçás tivessem dúvida se era mesmo 
sodomita, pois certa feita Luiz Delgado estivera na Aldeia do Rio 
de Joanes reclamando que o acusaram falsamente na Visita Pas-
toral, ao que o Padre Superior sugeriu que botasse seu moço para 
fora de sua casa, conselho que não foi considerado pelo apaixonado 
tabaqueiro. Anos depois, o jovem Doroteu, vai contar, quando ou-
vido no Tribunal da Inquisição, que passando certa vez pelo sítio 
Jacumirim, o Superior dos Jesuítas, repreendeu-o asperamente por 
sua nefanda amancebia com o Sr. Delgado. Pode ser que o refe-
rido superior fosse nada menos que o Padre Antônio Vieira, que 
ocupou o cargo de Visitador entre 1688-1691. Acrescentou o gay 
carioca a informação de que decidira nesta ocasião emendar-se da 
errada vida que levava, e exatamente quando planejava ausentar-
se deste nefasto conúbio, ocorreu sua prisão. Versão que devemos 
acreditar com ressalvas, pois como diz o brocardo popular, “de boas 
intenções o inferno está cheio”, e na hora da acusação de um crime 
de morte, como era a homossexualidade, a regra dos culpados era 
inocentar-se, transferindo a culpa para os cúmplices. 

Luiz Delgado, de seu lado, reorganizava sua vida neste retiro 
forçado: comerciava fumo e outras fazendas pela freguesia de San-
to Amaro, arriscando-se, mesmo depois de certo tempo, a voltar 
algumas vezes à cidade da Bahia para comprar o que precisava 
e sondar o ambiente. Mesmo então, não escondia seus sentimen-
tos proibidos: “dizia que precisava voltar logo para a Mata de São 
João por que o menino ficara só e queria ir para casa, mostrando 
a saudade que dele sentia”. Uma imprudência para quem estava 
entre a cruz e a espada! Apesar de sentimento tão profundo, nem 
por isto o fanchono de évora manteve fidelidade total a seu garo-
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to: na véspera do dia em que foi preso, apareceu na sua choupana 
um negro recém-vindo de Angola que andava fugido de seu dono. 
Como o tabaqueiro não demonstrava qualquer discriminação racial 
em suas investidas homoeróticas – conforme provara várias vezes 
quando morava em Salvador – já na primeira noite que o negro 
aí se arranchou, Luiz Delgado fez sexo com o mesmo. Como este 
angolano não falava nossa língua, assim disse depois de preso atra-
vés de um tradutor: “este homem é mau branco, por que naquela 
noite quisera fazer dele mulher, lutando com ele e prometendo-lhe 
que o soltaria e lhe daria dinheiro se consentisse fazer-se mulher”. 
Consta no processo que manteve com o negro um ato de sodomia 
imperfeita, como agente, penetrando seu membro viril no traseiro, 
derramando porém sua semente extra vas, fora do vaso. Se Doroteu 
chegou a presenciar ou tomar conhecimento de tal relação, não 
há informação: se fosse dado ao voyeurismo, deve ter se deliciado 
com o espetáculo; se era muito ciumento, certamente as ousadias 
do branco com o angolano devem ter se passado secretamente, no 
mato, longe da choupana. Deve ter sido esta a última relação ho-
moerótica de Luiz Delgado nos próximos dez anos de sua vida, pois 
no dia seguinte ocorre sua desventurada prisão. 

Como o Bispo tinha poderes judiciais contra os sodomitas, a 5 
de fevereiro de 1689 ordenou por carta ao Vigário de Santo Ama-
ro da Ipitanga, Padre Antônio Filgueira, 37 anos, que efetuasse 
a prisão dos fanchonos. Fazendo-se acompanhar de dois escravos, 
dois proprietários de sua freguesia e um Sargento Mor, saíram às 7 
horas da noite em direção aonde morava Luiz Delgado, a 8 léguas 
da Matriz, chegando ao sitio Jacumirim por volta das 6 horas da 
manhã. Devem ter ido a cavalo e planejando chegar de madruga-
da, quem sabe para flagrar o “casal” ainda na cama.

Mal cercaram a casa, prenderam e algemaram os amantes, im-
pedindo que a partir daí trocassem palavras entre si. As algemas 
no século XVII eram pesadas argolas de ferro, com cadeados ain-
da mais pesados, que tornavam esta prisão, cruel suplício. Foram 



· 144 ·

os prisioneiros conduzidos primeiramente para a casa do Vigário, 
certamente caminhando a pé, amarrados com corda no pescoço 
ou nas mãos, atrás das montarias de seus condutores. Não é difícil 
imaginar a vergonha, o cansaço e o quanto o temor dos castigos 
deviam angustiar estes dois pobres infelizes, cujo crime era um só: 
amar um ao outro.

Dias depois, ao ditar seu depoimento, o sacerdote contou que 
no caminho escandalizara-se muito com a atenção com que Luiz 
Delgado tratava seu rapazola: primeiro pediu para serem algema-
dos juntos, solicitação negada pelo clérigo; depois, ao atravessarem 
um rio, Doroteu se descalçou e o mais velho carregou seus sapatos 
nas costas – um escândalo numa sociedade estamental fortemente 
marcada pela gerontocracia! Durante as 47 léguas que caminha-
ram até Salvador, “se veio condoendo do dito moço, dando mostras 
de que mais sentia a jornada pela pena que tinha do moço do que 
pela moléstia própria. Ao pedir água no caminho, primeiro dava 
ao moço antes de saciar sua sede”. onde já se viu tal inversão da 
hierarquia social, um disparate!

Já próximo a Salvador, ao passarem pela aldeia dos índios do 
Rio Jones, encontraram de novo o mesmo padre superior que al-
gum tempo antes aconselhara o sitiante Delegado que botasse o 
moço para fora de sua companhia – como não cumprira o conselho, 
estava começando a pagar o preço de seu pecado. os Jesuítas per-
diam um rendeiro, mas Nosso Senhor ganhava uma alma até então 
prisioneira de Satanás.

Chegaram à cidade da Bahia dia 7 de fevereiro, festa de São 
Romualdo, apenas dois dias após o recebimento da carta do Bispo, 
e certamente por determinação do mesmo prelado, cada sodomita 
foi enviado para a cela forte de um convento: Doroteu ficou no 
convento de São Francisco, adjunto ao Terreiro de Jesus, não muito 
longe do local onde habitara meses antes na casinha alugada por 
seu mecenas; Luiz foi para o Carmo, no alto do morro além do 
Pelourinho, numa das muralhas da velha Salvador. os conventos 
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e recolhimentos, como se sabe, alem de abrigarem frades e espo-
radicamente homiziados, eram usados como prisão para réus de 
crimes religiosos, havendo em todos eles, celas gradeadas com toda 
segurança, semelhantes às das prisões e aljubes civis. 

De 7 de fevereiro a 5 de julho de 1689 permaneceram os dois 
amantes encarcerados nas prisões conventuais, ocasião em que o 
Arcebispo D. Manuel da Ressurreição ofíciou à Inquisição infor-
mando sobre a detenção dos sodomitas. Dá uma informação im-
portante: que remetia os suspeitos para Lisboa, mesmo sem ordem 
do Santo ofício, dada a larga espera das embarcações. Envia-os sob 
as ordens de dois Capitães de Mar e Guerra das Naus da índia, cuja 
frota deixou a Bahia de Todos os Santos a 18 de julho de 1689, dia 
de Santa Sinforosa.

Tudo nos leva a crer que nesta época não havia nenhum Co-
missário do Santo ofício na Bahia, pois caso existisse, seria sua atri-
buição embargar as prisões efetuadas pelo Arcebispo e enviar ele 
próprio ao Santo ofício as acusações contra os suspeitos. Embora 
haja notícias de Comissários ad hoc, na Bahia nos meados do século 
XVII – como o agostiniano Frei Antônio Rosado, e o carmelita 
Frei Cosme do Desterro, salvo erro, durante o último quartel dos 
seiscentos, o primeiro Comissário a receber sua patente foi o Padre 
Antão Faria Monteiro, no ano de 1692 – sendo Governador da 
Bahia o controvertido Câmara Coutinho, várias vezes chamado por 
Gregório de Mattos de “fanchono beato”, o segundo Governador 
da Bahia a ser publicamente infamado de sodomita.

Para cobrir suas despesas de cárcere e viagem, foi ordenado 
o seqüestro dos bens de Luiz Delgado, cujo inventário registra-
do posteriormente no Cartório Fiscal da Inquisição, comportava 
os seguintes bens: 2 escravos, as jóias de sua mulher (brincos, um 
cordão de ouro, um anel); um púcaro, colheres, garfos e facas de 
prata; roupa de linho e de uso e “tudo mais que para uma casa era 
necessário. E tudo se vendera por ordem da Justiça Secular, estando 
o réu preso no Convento do Carmo da Bahia por ordem do Arcebis-
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po e para seu uso não se lhe deu destes fatos cousa alguma”. Além 
desses pertences, deviam ao seqüestrado 10 mil reis de uns couros 
que vendera a terceiros; de sua parte, devia 500 mil reis à Santa 
Casa de Misericórdia, na época, a principal “instituição financeira” 
da Colônia28. A inclusão de um sodomita público e notório no rol 
dos devedores desta escorreita instituição sugere-nos que a firma 
comercial do estanqueiro de fumo era suficientemente respeitada 
para merecer tão vultoso empréstimo.

Como era usual, seus dois escravos devem ter sido leiloados e 
as jóias de sua mulher, retiradas da mesma sem compaixão: o pró-
prio Padre Vieira, a maior inteligência e melhor pena luso-brasilei-
ra do século XVII, a quem pode ser que Luiz Delgado e Doroteu 
Antunes tenham ouvido pregar nos púlpitos baianos, igualmente 
vítima da tolerância inquisitorial, denunciou em livro anônimo a 
ele atribuído, a falta de compaixão do Santo ofício que, às vezes, 
chegava a expulsar da própria casa a mulher e os filhos de um réu, a 
fim de seqüestrar-lhe os bens. Provavelmente, o casal Delgado mo-
rava em residência alugada, na freguesia do Desterro, senão alem 
das jóias e escravos, a desventurada Florença teria também perdido 
o próprio teto. 

18 de Julho de 1689, Luiz Delgado e Doroteu Antunes são 
embarcados na frota para Lisboa. Talvez conservassem as pesadas 
algemas e tenham sido deportados em naus ou convés separados, 
a fim de evitar qualquer comunicação entre os réus. A travessia 
do Atlântico demorava na época de dois a três meses, e se para 
os passageiros comuns a viagem era extremamente desconfortá-
vel e doentia, para os prisioneiros, aumentava o padecer: a descri-
ção desta mesma viagem, em circunstâncias semelhantes, pode ser 
encontrada no interessantíssimo livro de Charles Delon, já citado 
anteriormente, também ele, prisioneiro de consciência a caminho 
das índias orientais para a Metrópole lusitana. Luiz Delgado teve, 
porém, a desdita de ver publicada na caravela a infame razão pela 
qual estava sendo remetido preso para o Tribunal da Inquisição, e 
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conforme suas palavras “por este motivo, todos vinham sempre fa-
zendo zombaria dele, puxando-lhe pelas barbas, arrastando-o pelo 
chão, dando-lhe pancadas, molhando-lhe a roupa da sua cama”. 
Marinheiros e viajantes desenfadavam-se atormentando o pobre so-
domita. Machismo e intolerância religiosa sempre se deram a mão 
na perseguição aos homossexuais, acusados de traição ao sexo forte 
e provocadores da ira divina: quem sabe culpassem os desgraçados 
fanchonos pelas calmarias ou tempestades tão comuns em alto mar, 
pelas doenças e mortes que sempre ocorriam nestas longas traves-
sias! Não foram poucas as ocasiões em que a tripulação tentou – às 
vezes com sucesso – jogar no mar sodomitas embarcados, sempre 
acusados de serem culpados pelos seus abomináveis pecados, dos 
infortúnios da navegação. Como Luiz Delgado era prisioneiro des-
tinado à Inquisição, seria muito temerário desaparecer com um réu 
do Santo ofício: não o afogaram, mas maltrataram-no o quanto 
quiseram, “fazendo-lhe o pior tratamento que jamais se viu!” Para 
defender-se, o fanchono atracou-se com seus agressores, sendo por 
esta razão castigado rigorosamente: “o tiveram por quinze dias 
com um grilhão na arca da bomba”, local cheio de água salgada, 
abafado e quente, certamente tão medonho e mais insalubre do 
que o porão de um navio negreiro. Tanta crueldade simplesmente 
por que Javé determinara no Levítico que o homem que dormisse 
com outro homem como se fosse mulher, ambos deviam morrer. 

Devem ter desembarcado no Terreiro do Paço nos primeiros 
dias de outubro de 1689: era Inquisidor Geral D. Veríssimo de 
Lencastre, Cardeal e Arcebispo Primaz de Braga.

10 de outubro de 1689: a Mesa Inquisitorial formaliza a or-
dem de encarceramento dos dois sodomitas, lavrando ordem de 
prisão, posto que tinham sido enviados da Bahia sem ordem ex-
pressa do Santo Tribunal. Ficaram primeiro no Cárcere da Penitên-
cia, enquanto os Inquisidores examinavam rapidamente o sumário 
de culpas, para então decidirem se eram merecedores de processo 
formal. Quatro dias depois, o Promotor conclui que “sendo vox 
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et fama que ambos eram sodomitas, vivendo de portas a dentro 
como marido e mulher, com geral e público escândalo”, que fossem 
transferidos para os cárceres secretos da Inquisição. 

Doroteu Antunes – então com 18 anos, é ouvido rapidamente: 
sua primeira seção perante os Inquisidores é exatamente 10 dias 
após sua entrada nos lúgubres Cárceres Secretos do Rocio – dias 
24 de outubro, festa do Arcanjo São Rafael. Ao ser inquirido de 
suas culpas, conta a seguinte história: morava no Rio de Janeiro 
quando conheceu, casualmente, Luiz Delgado. Como tinha desejo 
de ordenar-se clérigo, teve porém um impedimento canônico mo-
tivado pela impureza de sangue de sua mãe, que tinha parte de 
cristã-nova. Aí o estanqueiro de fumo ofereceu-se para ajudá-lo, 
prometendo fazê-lo frade na Bahia e dar-lhe 20$000 a cada ano 
que ficasse em sua companhia. Isso teria sucedido em março de 
1688, portanto, há 17 meses passados. Relata sumariamente sua 
passagem pelo Espírito Santo, ocasião em que teriam feito algu-
mas molícies recíprocas. Após algum tempo, agora em Salvador, 
mudam-se para a mata de São João, a 11 léguas da cidade, local 
onde o Sr. Delgado vendia tabaco e fazendas. Na “casa de bugre” 
onde passaram a viver, dispunham de apenas uma cama, razão por 
que dormiam juntos “e numa noite, tentado pelo demônio, Luiz 
Delgado rogou a ele que consentisse em cometer o nefando pe-
cado de sodomia, e dando consentimento, deitou-se de bruços e 
Luiz Delgado penetrou com seu membro viril em seu vaso traseiro, 
sendo ele confessante paciente, mas derramando a semente em sua 
mão”. Por oito meses seguidos repetiram sempre esses atos lasci-
vos, entre beijos, abraços e masturbações recíprocas, sendo que na 
primeira vez que praticaram a “sodomia imperfeita” o mais ve-
lho perguntou-lhe se queria que derramasse o esperma dentro de 
seu corpo, ao que respondeu o passivo negativamente, razão pela 
qual sempre derramava a semente um na mão outro – “debreando-se 
manu a manu”, conforme diziam na época, expressão registrada in-
clusive por Gregório de Mattos num poema contra o 2º Governa-
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dor da Bahia29. Confessa mais o gay carioca: que, às vezes, também 
Luiz Delgado pedia-lhe que o penetrasse, mas confessa nunca ter 
sido agente com seu mecenas. E completou seu depoimento com a 
informação de que “a estes atos, precediam afagos, beijos e abraços 
e todas as demais circunstâncias que costumam incitar para este 
fim a natureza”. Apesar da sodomia ser então chamada de pecado 
contra-naturam, nem por isto escapava às leis da natureza no tocan-
te aos prelúdios libidinosos. 

Seguem-se a esta, outras seções de perguntas: numa delas os 
Inquisidores confrontam as declarações do jovem quando na Bahia,  
e dão-se conta que primeiro confessara apenas três atos de sodo-
mia, e agora em Lisboa, disse que foram oito ou nove as vezes que o 
mais velho penetrara em seu vaso prepóstero. Como o explicava tal 
contradição? o ex-travesti diz que de fato diminuíra número por 
“pejo”, ratificando que tinham sido mesmo oito ou nove as cópulas 
à maneira de onan, sempre com ejaculação fora do sesso.

Na sessão “in genere”, os reverendos Juizes argúem-no minu-
ciosamente como podia ter certeza de que o agente Luiz Delgado 
não gozara dentro do seu corpo, alegando os padres que “a paixão 
de semelhante luxúria não parece que podia deixar esta advertência 
aos incontinentes deste pecado, que sempre o procuraram cometer 
para este fim”. os Ilustres Inquisidores pareciam falar com grande 
conhecimento de causa, não só na teoria, mas também na prática 
das nefandices...

Em meados de Janeiro de 1690, portanto, em menos de três 
meses de prisão em Lisboa, é concluído este primeiro processo.  
os argumentos do advogado da defesa merecem ser reproduzidos 
pela sua insólita candidez: 

Não é totalmente inverossímil que penetrando o cúmplice no vaso tra-
seiro de Doroteu, derramasse fora, pois poderia achar maior deleitação 
derramando entre as mãos, do que dentro do traseiro, assim como há 
homens que acham maior deleitação no ato venéreo com mulheres pelo 
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vaso traseiro do que pelo dianteiro, pois o Direito supõem que também 
com elas se pode cometer semelhante pecado... E não havendo derrama-
mento dentro do vaso traseiro, não há crime de sodomia, e pelo menos, 
não tem lugar a pena ordinária da fogueira. 

A Mesa Inquisitorial considera que o sumário realizado na 
Bahia não resultou em culpa formal de sodomia contra o gay ca-
rioca, pois só havia fama pública, sem testemunhas que tivessem 
presenciado cópulas anais, e segundo a confissão do réu, as pene-
trações não redundaram em derramação de sementes “por enten-
deram os réus que naquela circunstância (gozando fora) diminuiria 
a gravidade da culpa”. o casuísmo dos Regimentos Inquisitoriais 
beneficiava duplamente este adolescente: “Atendendo-se ser me-
nor de idade, apesar de repetidas penetrações, não houve malícia 
de sua parte e de acordo com a opinião de muitos Doutores, que 
os pacientes no pecado nefando sejam menos rigorosamente puni-
dos ainda havendo atos consumados”. Apesar da opinião pública 
estigmatizar mais agressivamente o homossexual passivo, na lógi-
ca inquisitorial, apropriada posteriormente pela Medicina Legal, o 
mais culpado era sempre o ativo, dada sua condição de penetrante, 
considerando que poderia ter violentado seu parceiro. Coitado de 
quem sofreu um coito forçado!

Doroteu Antunes teve castigo bastante leve: não foi torturado 
e nem açoitado, sendo degredado por apenas três anos para Cas-
tro Mearim, no Algarve. Um dos inquisidores queriam que fosse 
deportado por cinco anos para Angola, outro, por três anos para 
Elvas ou Miranda, nas fronteiras com a Espanha: prevaleceu o me-
lhor para o jovem carioca, pois no quente Algarve, os degredados 
sofriam muito menos com os rigores invernais.

Aos 27 de Junho de 1690 é lida sua sentença e Doroteu An-
tunes assina o termo de segredo comprometendo-se a não revelar 
jamais qualquer coisa que viu, ouviu ou falou nos cárceres inquisi-
toriais. A partir daí, o gayzinho brasileiro desaparece da história. Foi 
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obrigado a desistir de ser sacerdote, pois sua passagem pelo Santo 
ofício tornou-o o inábil para receber as ordens sacras. 

A Luiz Delgado a sorte foi muito mais cruel. Ficou três anos 
mofando nos cárceres secretos da Inquisição, comendo o pão que o 
diabo amassou, de outubro de 1689 a dezembro de 1692: três in-
vernos, que nas celas escuras e gélidas do Tribunal do Rocio deviam 
ser pavorosas. 

Ao ser novamente inquirido, dá uma versão totalmente dife-
rente de sua vida e fama. Diz que há mais de 20 anos passados, em 
1666 ao ser preso pela Inquisição de évora, acusado de sodomia, 
influenciado pelo conselho de alguns encarcerados mais antigos, 
temendo o tormento, fez confissão falsa, assumindo ter praticado 
alguns atos torpes com seu cunhadinho Brás, atos que agora nega, 
por nunca tê-los, verdadeiramente, praticado. A negativa do rapa-
zola em assumir qualquer ação lasciva poderia referendar a veraci-
dade desta nova versão dos fatos. Desta prisão, contudo resultou 
“ao réu ruim fama, que se espalhou pelas mais partes a que foi”. 
Disse mais: que estando no Rio de Janeiro, o ouvidor tornou-se 
seu inimigo, porque Luiz Delgado “chamou-o de Judeu, por ser 
bastante infamado deste defeito”. Chamar alguém de judeu, ou de 
cão, equivaliam-se nos tempos em que as práticas judaicas eram 
crime tão grave, como pecar contra a natureza. Portanto, na versão 
do violeiro, toda acusação daquela autoridade judiciária contra sua 
pessoa, não passava de mesquinha vingança, comprometendo acin-
tosamente sua idoneidade moral.

obedecendo ao Regimento, podia o réu defender-se apresen-
tando “contraditas”, isto é, objeção por escrito contra os ditos das 
testemunhas ou denunciantes. o fanchono eborense lançará mão 
fartamente destes recursos, nomeando testemunhas no Rio de Ja-
neiro e na Bahia, que poderiam afiançar a falsidade das acusações 
que pesavam contra a sua pessoa. Destarte, entre 1690-1691, são 
feitas novas diligências no Brasil, ouvindo-se mais uma vez o depoi-
mento de algumas testemunhas constantes no sumário de culpas. 
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Na primeira vez, Luiz Delgado nomeou nada menos que 243 con-
traditas, enumerando os nomes de centenas de inimigos que por 
motivos variegados – dívidas de jogo, calotes comercias, malque-
renças, insultos – poderiam ter levantado falso testemunho contra 
sua pessoa. Sustenta então outra mirabolante história: diz que seus 
criados Doroteu Antunes e Manuel de Sousa em vez de seus aman-
tes, como dizia o povo, eram amantes de sua mulher, tanto que che-
gara a fazer queixa-crime na justiça, ficando provado que Florença 
de fato, praticara o adultério. Diz que se convencera da infidelidade 
da esposa quando depois de rigoroso açoite, dois escravos seus con-
fessaram ter alcovitado sua mulher Florença para fornicar com Do-
roteu. Acrescenta mais uma grande novidade: que o melífluo gay 
carioca e seu pai tornaram-se seus inimigos e prometeram matá-lo, 
para vingar-se dele por ter desvirginado a irmã do próprio Doroteu, 
tanto que este jovem o acompanhara à Bahia com essa sinistra in-
tenção, esperando contar com a solidariedade de alguns membros 
da família Antunes residentes em Salvador. Disse mais: que sua es-
posa desejosa de ver-se livre dele para fornicar com o jovem, estava 
por de trás de toda essa rede de calúnias e intrigas. 

Tudo nos leva a crer que o fanchono violeiro estava blefando, 
pois seria muito difícil que tantas testemunhas, em lugares distan-
tes umas das outras, por duas décadas seguidas, estivessem todas 
mancomunadas para orquestrar, com tantas provas e evidências, as 
numerosas acusações de pederastia contra sua pessoa e cúmplices. 
Mais ainda: as confissões de José Gonçalves e Doroteu Antunes no 
Santo ofício, assumindo centenas de atos de molícies e algumas so-
domias, não deixam dúvidas de que o Sr. Delgado realmente esca-
moteava a verdade, e mesmo que se acautelasse em não consumar 
a sodomia perfeita, era, com certeza, um “fanchono incorrigível” e 
contumaz! 

Não bastassem estas primeiras 243 contraditas, após alguns 
meses, já em 1692, são incorporados ao processo mais 63 argu-
mentos do réu tentando provar que todas as acusações eram falsas 
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e enredos de seus inimigos. A 13 de novembro de 1692 a Mesa 
Inquisitorial revela dúvidas quanto à culpabilidade e o grau de cas-
tigo a ser-lhe aplicado: a maior parte dos Inquisidores opina que 
o estanqueiro “não está convencido no crime de sodomia, pois não 
houve ato nefando, mas efusão de sêmen extra vas, reforçando esta 
ilação a suavidade do castigo impingido ao seu cúmplice Doroteu, 
que levou apenas três anos de degredo. Mais uma vez prevalece o 
casuísmo regimental, que considera crime apenas a sodomia perfeita 
e não os atos homoeróticos tout court: “As ações que as testemunhas 
viram e as torpes circunstâncias que notaram são atos indiferentes, 
que poderiam conduzir tanto para o pecado nefando, quanto para 
molícies, e conforme o Regimento, são necessários pelo menos dois 
atos consumados para que no dito crime se hajam os réus por con-
victos – e estes não se acharam no caso presente”. Se compararmos 
a legislação inquisitorial na caracterização do crime de sodomia, 
com as leis dos países protestantes da mesma época, da Holanda, 
Suíça ou mesmo Inglaterra, somos forçados a concluir que o ter-
rível Tribunal de Lisboa foi muito mais tolerante com a homosse-
xualidade do que as justiças reformadas. Na Alemanha Nazista, 
simples pensamentos homoeróticos, ou fotografia de dois rapazes 
comportadamente abraçados, foram matéria suficiente para levar 
aos campos de concentração supostos homossexuais, avaliando-se 
em 300 mil “schwul” (gays) assassinados pelo Nazismo30.

Surpreendentemente, os inquisidores mostram certa compla-
cência, lembrando de importante álibi: quando processado em évo-
ra, só haviam “suspeitas de sodomia”, nunca confirmadas pelo réu, 
que confessou tão somente molícies, malgrado ter sido torturado. 
Portanto, levando-se em conta tais argumentos “e o longo tempo 
de prisão do réu que se pode computar por parte do tormento”, 
sugerem alguns dos reverendos juízes que ele fosse torturado com 
moderação, levando um trato experto e um corrido. outros votam 
por dois tratos expertos, a critério do médico que julgará sua resis-
tência. Mais radical, contudo é o deputado Luis Antunes da Rocha, 
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que advoga estar o Delgado convencido no crime de sodomia por 
seus atos e fama, alegando que tão repetidos atos de penetração no 
vaso traseiro de seus dois cúmplices deviam ser considerados sodo-
mita perfeita e que todas as contraditas arroladas pelo réu não pas-
savam de artimanhas, para protelar a justiça, dada a demora com 
que os sumários vinham do Brasil. Portanto, que fosse relaxado à 
justiça secular e queimado como sodomia convicto e escandaloso. 
Tais pareceres tão díspares confirmam a subjetividade da teologia 
moral em aquilatar e definir a gravidade do nefando pecado contra 
a natureza. E a real possibilidade de inocentes serem injustamente 
condenados quando tinham a desdita de ser julgados por inquisi-
dores fundamentalistas mais homofóbicos.

Prevaleceu, felizmente, a moderação e o respeito às regras 
regimentais: levado para a sala de tortura, o infeliz pederasta foi 
deitado no potro – uma espécie de cama de madeira, onde teve 
seus braços e pernas amarrados apertadamente com oito correias 
de couro. Cada trato equivalia a uma volta completa no tornique-
te, comprimindo de maneira doloridíssima, os quatro membros. 
“Chamando por Jesus do céu e pedindo misericórdia”, Luiz Del-
gado gritava como um desesperado, a tal ponto que os médicos 
observando-lhe os hematomas e inchações nas mãos e pés, talvez 
chegando a desmaiar devido à dor insuportável, diagnosticaram 
que o réu não agüentaria os dois tratos da sentença, reduzindo 
para um trato e meio – metade da volta de torniquete a menos.  
No fim do tormento, desfalecido como os demais torturados, o 
pobre sodomita foi levado ao cárcere para ser curado.

Num rol de aproximadamente quinhentos processos de sodo-
mia por nós examinados, este desgraçado estanqueiro da Bahia foi 
o único réu que sofreu por duas vezes o tormento: a opção dos in-
quisidores, neste segundo processo, pelo potro, deve-se certamente 
à sua idade e más condições de saúde após três anos de prisão, 
desde o dia que o algemaram em seu sítio na Mata de São João. 
Torturá-lo na polé, alçando-o até o teto, poderia ser mais arriscado, 
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pois beirava os 50 anos, ameaçando fraturar-lhe algum membro ou 
aleijá-lo para sempre, e os Reverendos Juízes evitavam cuidadosa-
mente deixar marcas do suplício nos corpos de seus sentenciados, 
para evitar a condenação popular, daí tê-lo purgado num tormento 
menos perigoso, o potro. Como não acrescentou nada de novo após 
o suplício, deliberaram que 

sem embargo de não pertencer ao Santo ofício o conhecimento do pe-
cado de molícies, a devassidão com que se mostra que o réu o cometia, e 
sua primeira confissão em évora, corroboram mais a suspeita e fica digno 
de ser exemplarmente castigado, pelo que se avizinha uma e outra culpa 
– a molice e a sodomia. E hoje, com maior razão, dadas as repetidas de-
nunciações que chegam à Mesa Inquisitorial de semelhantes crimes, do 
qual há geral escândalo em toda esta cidade de Lisboa e ainda em muitas 
partes do Reino [...]

o temor de que Portugal e suas conquistas se tornassem nova 
Sodoma sempre foi um pesadelo no imaginário dos donos do poder, 
sobretudo, devido à “fricção inter-étnica” decorrente da expansão 
lusitana no Ultramar e a emigração para o Reino de povos com 
costumes sexuais tão diversos e antagônicos aos permitidos pelo 
Catecismo Romano.

Como Luiz Delgado não foi culpado de sodomia perfeita, tam-
bém teve a misericórdia de não ser levado ao Auto-de-Fé, sendo 
lida sua sentença na Sala do Santo ofício, levando 10 anos de de-
gredo para Angola. A partir daí, nada mais sabemos de nosso des-
venturado sodomita. Em Angola pode ter-se encontrado com outro 
desafortunado, o poeta Gregório de Mattos, que em 1694 é depor-
tado, por motivos políticos, para a principal colônia portuguesa em 
África. Como Luiz Delgado manifestava desde a Bahia, particu-
lar atração por homens cor de ébano, e sendo a homossexualidade 
prática bastante corrente em muitas etnias dos Reinos do Congo e 
Angola31, talvez nosso fanchono cinqüentão tenha recomeçado suas 
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aventuras à procura de um “quimbanda” (gay) com suas cobiçadas 
“três polegadas de pica...”

Reservamos para o final desta reconstrução biográfica de Luiz 
Delgado a análise de dois aspectos que reputamos cruciais, relati-
vamente às raízes da repressão à homossexualidade nos tempos da 
Inquisição: primeiro, a hipótese de que a intolerância à sodomia se 
devia mais ao fato de ser conduta perturbadora da hierarquia social 
do que repulsa a uma prática sexual pecaminosa; segundo, arrolar 
as manifestações concretas de intolerância e discriminação aos ho-
mossexuais no Brasil Colonial, o que modernamente chamamos de 
“homofobia”.

Apesar de Luiz Delgado por quase duas décadas ser infamado 
publicamente na Bahia e já denunciado desde 1686 como sodo-
mita e fanchono escandaloso, sua prisão se dá somente em 1689. 
Aventuramos algumas hipóteses justificativas desta detenção tão 
tardia: entre 1677-1683 a Arquidiocese da Bahia foi regida por 
Governadores nomeados pelo prelado D. Gaspar Barata de Men-
donça, o qual nunca veio do Reino tomar posse da Sé americana. 
Tal ausência do Pastor redundou num maior relaxamento das jus-
tiças eclesiásticas, que devem ter se descuidado de reprimir muitos 
delitos, inclusive as desenvolturas dos homossexuais. A partir de 
1683, governou a Arquidiocese D. João da Madre de Deus, que fa-
lece três anos depois, vítima da peste. Foi substituído pelo já men-
cionado D. Frei Manuel da Ressurreição, ex-membro do Conselho 
do Santo ofício, homem severo e estrito, que se propõe como tare-
fa recuperar seu rebanho, há tantos anos abandonado pelo antístete 
ausente. Revela-se grande perseguidor dos sodomitas, pois além de 
Luiz Delgado e Doroteu Antunes, por conta própria e exorbitando 
de sua jurisdição canônica, prendeu e degredou para Angola outro 
fanchono, sendo por isto denunciado à Inquisição pelo Prior do 
Carmo, Frei Mateus de Azevedo, escandalizado pela prepotência 
do Prelado que atropelava a jurisdição inquisitorial32. 
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outro fator, além da presença de um Arcebispo mais estrito e 
moralizador, deve ter contribuído decisivamente para detenção dos 
três sodomitas em 1689: desde 1686 a Bahia vinha se cobrindo de 
luto e pavor com a irrupção de uma epidemia que dizimou milha-
res de habitantes. Segundo o Padre Vieira, tratava-se de “um novo 
gênero de peste nunca visto nem entendido dos médicos, buscando 
suas vítimas de preferência entre os brancos, os menos adaptados ao 
clima”. os sintomas desta terrível peste, diagnosticada atualmente 
como tendo sido um surto de febre amarela, eram assustadores: 
“calor tépido, pulso sossegado, delírios, ânsias e grande febre, lan-
çando a vítima copioso sangue pela boca”. Foi popularmente co-
nhecida como “a bicha” – nada a ver com o termo contemporâneo 
relativo a homossexual! Diz Rocha Pitta que 

os primeiros feridos foram dois homens que jantando em casa de uma 
mulher meretriz, morreram em 24 horas, lançando pela boca copioso 
sangue. Foram logo adoecendo e acabando tantas pessoas, que se con-
tavam os mortos pelos enfermos. Houve dia em que caíram 200 e não 
escaparam dois. Estavam cheias as casas de moribundos, as igrejas de 
cadáveres, as ruas de tumbas.

Em pouco tempo morreram de peste importantes figuras da 
vida pública baiana: o Tenente General, o Capelão do Governador, 
o Arcebispo D. João da Madre de Deus, cinco Desembargadores e 
o próprio Governador Matias da Cunha, em 168833.

Se atentarmos que ainda hoje, em pleno século dos trans-
plantes e antibióticos, quando do surgimento da AIDS, inúmeras 
denominações religiosas e o próprio Cardeal do Rio de Janeiro, 
entre outros, diagnosticaram a “peste gay” como castigo divino 
contra a imoralidade e a revolução sexual contemporâneas34, 
não é difícil imaginar o clima de histerismo religioso reinante na 
Bahia quando do surto da “bicha”. Por que Nosso Senhor estaria 
castigando a Capitania de Todos os Santos com peste tão mortífe-



· 158 ·

ra? A resposta estava nas próprias Escrituras e nas Constituições 
Episcopais: “A Sodomia provoca tanto a ira de Deus que por ela 
vem tempestades, terremotos, pestes e fomes35. A culpa era dos 
fanchonos! o próprio Gregório de Mattos, malgrado sua desla-
vada irreverência e lascívia, inclui-se no rol dos moralistas que 
diagnosticaram a “bicha” como resultante do castigo celestial. Eis 
seu retrato da Bahia seiscentista:

Não há nem pode haver, desde o sul ao norte frio, 
cidade com mais maldades, nem província com mais vício...
Tão queimada e destruída, te vejas, torpe cidade, 
Como Sodoma e Gomorra, duas cidades infames.36

Para confirmar a veracidade deste vaticínio, Deus mandava 
além da peste, outro terrível flagelo: entre 1686-1688, “a Bahia 
foi assolada por devastadoras secas que tornaram estéreis os terre-
nos e dizimaram os rebanhos37”. Peste, seca e fome: as profecias se 
cumpriam! A ira divina estava mesmo enfurecida, e para aplicá-la, 
o povo apelou aos céus: “Emendemos nossos erros, que Deus porá 
termo aos males”, sugeriu o Boca do Inferno. Foi o que aconteceu: 
a Câmara Municipal, com aprovação real, instituiu São Francisco 
Xavier o novo patrono da cidade, realizando faustosas e devotas 
procissões e novena implorando o fim dos castigos. Com o tempo, as 
mortes foram diminuindo e a Bahia voltou à sua normalidade: “Tris-
te Bahia...” No seu sítio, na Mata de São João, nosso casal fanchono 
escapou ileso da “bicha”, não porém das garras da Inquisição. 

Não seria descabido conjeturarmos que as numerosas denún-
cias contra os sodomitas em 1686 e as prisões de 1689, tenham 
sido efetuadas graças à instigação clerical nos púlpitos e pressão 
popular, secularmente acostumada à caça às bruxas, no caso, aos 
sodomitas. Luiz Delgado, Doroteu Antunes e o terceiro sodomita 
anônimo degredado para Angola, teriam sido os bodes expiatórios 
encontrados pelo Arcebispo e opinião popular para expiar as cala-
midades públicas e justificar tais deportações para o além mar. 
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Portanto, a chegada de um Arcebispo mais severo e ex-inquisi-
dor, e a pressão popular contra os supostos causadores dos recentes 
castigos divinos contra a Bahia, devem ter sido as causas próximas 
que explicam a prisão destes homossexuais. Contudo, razões mais 
profundas e antigas de ordem social estão na base desta onda re-
pressiva que culminará com as detenções de 1689. Ao longo de 
todo o processo de Luiz Delgado, desde 1666, em évora, até sua 
segunda sentença em Lisboa, em 1692, dezenas de vezes seus de-
nunciantes demonstraram irritação, escândalo e revolta pelo com-
portamento inaceitavelmente igualitário e democrático, às vezes, 
chegando até à inversão de papeis sociais, como o fanchono mais 
velho costumava tratar seus parceiros sexuais juvenis. Mais do que 
condenar os atos homoeróticos praticados ocultamente ou na ca-
lada da noite, o que mais escandalizava seus contemporâneos, era 
a conduta pública do pederasta com seus “criados” e “sobrinhos”, 
na verdade, seus amantes, tratando-os com o respeito e igualdade 
inadmissíveis numa época em que se atribuía à riqueza e à velhice 
um status que seria impróprio e arriscado quebrar-lhe as rígidas 
distâncias sociais consuetudinárias.

Já em seu primeiro processo, na inquisição de évora, um dos 
denunciantes chamava a atenção de como o violeiro Delgado e o me-
nino Brás Nunes se tratavam: “falam um ao outro por tu e vós, e se 
vão de modo que não diz bem com a desigualdade de idade que entre 
eles há”. A quebra das barreiras da idade e do respeito no tratamento 
que as crianças deviam aos adultos, ameaçava perigosamente a or-
dem familiar patriarcal, onde das crianças e adolescentes se espera-
va obediência total, silencio em público e demonstrações constantes 
de respeito. o gayzinho Brás, ao chamar seu cunhado Luiz de “tu”, 
além de faltar o respeito, sugeria suspeita intimidade entre ambos.  
o correto seria tratá-lo de “Vossa Mercê”, ou “Vós Mecê”. 

é contudo na Bahia e no Rio de Janeiro – sociedades marca-
das fortemente pela rigidez das distância sociais, aqui agravadas 
pela relações escravistas – onde Luiz Delgado dará mais motivos 
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de escândalo em seu relacionamento igualitário com seus amantes.  
No Rio, a inveja popular e a crítica social centraram-se primeiro no 
bom tratamento e autoridade que o estanqueiro de fumo conferia a 
José Gonçalves, seu lisboeta de 18 anos. Eis o que disseram alguns 
denunciantes: “o estudante trazia o dinheiro de Luiz Delgado e 
as chaves de casa na sua mão, dispondo da casa como lhe parecia, 
e quando algumas pessoas reparavam do muito caso que do moço 
Luiz Delgado fazia, ele se desculpava dizendo que aquela estima-
ção era por ser seu sobrinho”. outra pessoa acrescentou: “fazia-lhe 
todas as vontades, como se Luiz Delgado fosse seu criado e o dito 
estudante seu amo, e algumas pessoas murmuravam tendo ruins 
presunções de tanta amizade”. Maldiziam que o tabaqueiro não 
comia um bocado sem que primeiro desse a seu amante, onde se 
viu tamanho despropósito! 

Também na cidade de São Sebastião, o Sr. Delgado foi acusa-
do de “trazer debaixo de chapéu de sol, com toda a grandeza, seu 
moço José Gonçalves, passeando ombro a ombro pela cidade com 
o dito rapaz, andando amancebado e sendo sodomias com ele”. Era 
ousadia demais para as mentes tacanhas dos habitantes do pequeno 
Rio de Janeiro presenciar cena tão insólita: o estudantinho reinol, 
com seus calções cheios de fitas multicoloridas, capa de seda com 
cauda enorme, passeando de lá pra cá debaixo dum guarda-sol, 
quem sabe, vindo do oriente, ombro a ombro com seu amante e 
protetor. A inveja das brancas solteironas e casadoiras, infelizes e 
irritadas por não encontrarem maridos lusitanos da mesma qua-
lidade, fulminava os dois guapos reinóis, um com trinta e poucos 
anos, alto, alvarinho de cara e com negócio estabelecido no centro 
comercial do Rio de Janeiro, lado a lado com um muchacho lati-
nista, vestido nobremente, no frescor de seus 18 anos – oh! este 
casal devia provocar muito despeito e furor pela sua felicidade e 
visibilidade inauditas! Não havia lugar no século áureo da Inqui-
sição para se assumir tanto. Não é sem razão que o Meirinho do 
Rio de Janeiro ponderou preocupado: tal extravagância “causava 



· 161 ·

escândalo e mau exemplo aos outro estudantes que andavam com-
portadamente”. os sodomitas sempre perturbam a estabilidade da 
sociedade patriarcal heterossexista: são considerados mau exemplo, 
“filhos da dissidência”.

Também na velha Bahia, o violeiro irritou moços e velhos por 
seu desrespeito à rígida engrenagem da hierarquia social: igual-
mente aqui reclamam que “Manoel de Souza anda ombro a ombro 
consigo, pela estimação que faz dele”, postura intolerável da parte 
de um amo face a seu criado, ou de um tio vis-à-vis a seu sobrinho, 
posto que sempre o mais velho e importante devia manter-se alguns 
passos à frente, enquanto o mais novo, criado, parente ou escravo, 
tinha de permanecer mais atrás, carregando, eventualmente, os 
pertences do Senhor. Dois séculos depois, ainda Debret e Rugen-
das presenciaram tal postura hierarquizantes, conforme podemos 
observar em diversas gravuras por eles pintadas. Denunciam mais 
seus contemporâneos: que o marido de Florença “trata e estima 
Manuel de Souza como sua própria pessoa, dando-lhe roupas, cal-
çado e comida sem ser seu parente, sem ter-lhe préstimo ou serviço 
algum, por que não tem ofício”. Por essa razão, o Procurador Fiscal 
da Bahia recomendava que o revolucionário estanqueiro fosse cas-
tigado “em ordem a atalhar as perniciosas conseqüências que da 
continuação de tais vícios e costumes resultam”. é o mesmo discur-
so do citado Meirinho carioca: ambos temem que o mau exemplo 
desta democracia homossexual pudesse virar moda...

o que mais irritava porém aos baianos no comportamento do 
fanchono era o desrespeito à distância social, uma das pilastras da 
ordem hierárquica desta sociedade estamental, onde pequena elite 
branca a duras penas mantinha imensa população de cor subjugada 
ao trabalho forçado: “Luiz Delgado traz seu rapaz com iguais luzi-
mentos aos que em seus vestidos usa, segundo suas posses, trazen-
do-o igual consigo pelas ruas de Salvador, contra a distinção que 
usam os amos para com os criados e os mestres para com os obrei-
ros”. Audácia das audácias, denunciada por um sapateiro muito 
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observador: “até as camisas eram comuns a ambos!” Desiguais não 
podem ser tratados com igualdade.

Com seu último amante, o Sr. Delgado persistia no mesmo 
igualitarismo: de Doroteu dizem maldosamente “que o moço é sua 
mulher, e governa a casa e traz sempre em suas mãos o dinheiro 
contado”. Falavam que o gayzinho carioca “manda em sua casa mais 
que seu amo” e na longa caminhada de seu retiro na Mata de São 
João rumo à prisão conventual em Salvador, o sacerdote que os 
acompanhava ficou assaz escandalizado com as insólitas amabili-
dade do rendeiro dos jesuítas, que carregou nas costas os sapatos 
do jovem e mesmo sedento, primeiro oferecia água ao amante, a 
quem era acostumado chamar ternamente de “meu filho, mano, 
meu amor”. Se, de acordo com os padrões machistas da época, nem 
os maridos tratavam suas mulheres com tanto carinho, que novida-
de diabólica era essa introduzida pelos fanchonos!

Tais episódios revelam claramente que a conduta social ino-
vadora e extravagante dos homossexuais, quer desobedecendo a 
rigidez da divisão sexual do trabalho e da cultura material, adotan-
do ocupações, trajes adereços ou trejeitos próprios do sexo oposto, 
quer rompendo a costumeira distância social, à duras penas impos-
ta pela sociedade colonialista, elevando seus amantes inferiores na 
idade, condição estamental e racial ao mesmo nível de igualdade de 
um branco reinol, tais singularidades exóticas traziam em seu bojo 
um componente por demais revolucionário que ameaçava a própria 
estabilidade da heteronormatividade e da estrutura social domi-
nantes. Daí a inveja, o temor e a raiva com que nossos antepassados 
encaravam os sodomitas e suas fanchonices, pois além de ameaçar 
a sempre instável e questionada ordem estamental vigente, realiza-
vam certas fantasias que a maioria dos mortais tanto cobiçava, sem 
contudo concretizá-las, por temor da repressão judiciária ou do re-
púdio social. Prova disto é que embora a Inquisição tivesse pode-
res para também perseguir a sodomia heterossexual, a cópula anal 
entre o homem e a mulher, só há notícia de duas mulheres sodo-
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mitas e prostitutas, que chegaram a ser efetivamente processadas e 
degredadas por praticarem “sodomia imperfeita”, não obstante os 
Cadernos do Nefando contenha mais de meia centena de denúncias 
deste pecado igualmente considerado contra a naturam.38

Mais do que o derramar semente dentro do vaso traseiro, o que 
se temia e devia ser erradicado a ferro e fogo, era a tentadora alter-
nativa erótico-social proposta pelos pederastas: a destruição da in-
dissolubilidade compulsória do matrimônio; a dissociação do livre 
prazer sexual, liberto da abominável cadeia imposta pelo Levítico e 
Concílio de Trento, alforriado da procriação obrigatória; o rompi-
mento das barreiras de idade, raça e condição socioeconômica nas 
interações erótico-sentimentais. A liberdade do amor romântico!

Para destruir tais alternativas revolucionárias, Javé e os Inquisi-
dores não pouparam esforços no sentido de perseguir e criminalizar 
o amor entre pessoas do mesmo sexo, daí encontrarmos na ideologia 
e práxis quotidiana de toda a Cristandade, um sem número de atitu-
des e comportamentos visando reprimir toda e qualquer manifesta-
ção deste comportamento abominável. Este é, portanto, o derradeiro 
aspecto de crucial importância suscitado várias vezes nos processos 
destes gays, que gostaríamos de sumariamente abordar: as formas 
concretas de repressão ao amor homossexual no Brasil Colonial.

Se hoje em dia todos nós conhecemos muitos rapazes e mo-
ças que por causa de suas tendências homoeróticas foram expulsos 
de casa, sofreram doloridos castigos corporais, perderam emprego, 
tentaram se matar, foram barbaramente assassinados,39 isto em ple-
na época em que os direitos humanos e as Ciências comprovam que 
a orientação homossexual é tão natural, saudável e legítima quanto 
a heterossexualidade, imaginemos quão mais cruel devia ser a re-
pressão familiar e social aos sodomitas, cuja orientação sexual era 
considerada gravíssimo pecado contra a natureza, tão execrando 
que não devia sequer ter seu nome pronunciado – “nefando” sig-
nifica aquilo que não pode ser falado, crime de lesa majestade hu-
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mana e divina, merecedor por determinação de Deus e do Papa, da 
pena de morte!

Desde 1972, foi cunhado um conceito específico para descre-
ver o medo e/ou intolerância face a homossexualidade: “homo-
fobia”40. Trata-se de um comportamento patológico, variável de 
cultura para cultura, cujas manifestações podem oscilar da simples 
má vontade em relacionar-se socialmente com membros desta mi-
noria sexual, até formas extremas de preconceito e discriminação, 
como sentimentos de raiva e atitudes agressivas contra os gays.  
Em nosso país, a homofobia tem sua inspiração na moral judaico-
cristã, apimentada pelas peculiaridades do escravismo tropical e 
pela diversidade de nossas matrizes culturais. Fazia parte da so-
cialização dos jovens no Brasil antigo, como no hodierno, apren-
der a temer e afastar qualquer solicitação para atos homoeróticos, 
sobretudo as relações passivas. Eis alguns exemplos pinçados nos 
processos de Luiz Delgado.

A Luiz da Costa, baiano de 16 anos, ensinou seu irmão mais 
velho que “não aceitasse coisa alguma do violeiro fanchono porque 
era sodomítico”, dando muitas pancadas no mais novo por ter sido 
“paquerado” pelo estanqueiro de fumo, por cujo medo o rapazola 
fugia sempre de ter conversação com o mesmo. outro adolescente, 
Cosme Ribeiro, 17 anos, disse que o Sr. Delgado convidara-o para 
ir à sua casa, pois tinha o que lhe falar em particular. Mas um seu 
camarada dizendo-lhe que o estanqueiro era somítigo, “não quis 
mais falar com ele, nem tirou-lhe o chapéu”. outro caso: Jerônimo 
Pereira, quando tinha apenas 11 anos, por conhecer a má fama de 
Seu Delgado, queixou-se ao pai que o fachono convidara-o para ir 
atrás das famigeradas trincheiras de São Bento, em troca do que 
prometeu algum dinheiro. Como resposta, “seu pai lhe dera uma 
faca para trazer consigo, dizendo-lhe que se acaso Luiz Delgado 
tornasse a falar em semelhantes cousas, lhe desse com a faca”. Se 
da mesma forma, todas as mães dessem igual conselho a suas filhas, 
quando solicitadas por algum pretendente mais declarado, poucos 
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machos humanos sobreviveriam à mortandade. Solicitação erótica 
de fanchono reveste-se de conotação agravante: “atentado à mo-
ral”, enquanto as “cantadas” ou apalpadelas de homem em mulher, 
é sintoma de virilidade. 

Ainda hoje, 4 mil anos após a ordem divina de se apedrejar os 
sodomitas, podemos ouvir no Nordeste muitas pessoas dizerem: 
“Viado tem mais é que morrer!” 

Luiz Delgado trazia em seu corpo várias cicatrizes de suas ou-
sadas e mau ajambradas galanterias: o sapateiro João Guilherme, 
30 anos, declarou sob juramento dos Evangelhos que o capitão João 
Carneiro dera algumas cutiladas no braço do fanchono “porque 
acometera nefandamente a um moço seu parente de nome David 
Carneiro”. Seu próprio criado, o já citado Luiz Nunes, mameluco 
de 25 anos, ao ser admoestado para que se cuidasse das investidas 
de seu fanchono patrão, respondeu todo machão: “Se Luiz Delgado 
intentasse alguma coisa, lhe tirava a vida com uma faca!” Se iden-
ticamente agissem todas as escravas e criadas quando violentadas 
por seus senhores, no Brasil teríamos uma hecatombe!

Digna de nota foi a observação feita por um comerciante de 
tabaco, Francisco de Sousa, 32 anos, percebendo já no século XVII 
o que apenas recentemente pesquisa sociológicas ratificaram: que 
via de regra a homofobia tende a ser mais intensa em áreas rurais 
mais isoladas, do que centro urbanos mais heterogêneos. Disse tal 
informante que ouviu murmúrios em Salvador de que o Sr. Delgado 
era fanchono “e muito mais pelo sertão, donde então morava, que o 
dito violeiro era sodomítico, entanto que lá no sertão se fala muito 
mais largamente nesta matéria que aqui na cidade, tanto em ga-
lhofas e zombaria de passatempo como fora dela”. No sertão, terra 
de cabra macho, reduto da moral familiar antiga, é diversão secular 
fazer piadas e brincadeiras tendo os amantes do mesmo sexo como 
bode expiatório. os numerosos folhetos de cordel com esta temática 
confirmam a permanência desta vertente da homofobia cultural. 
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Comportamento universal no tempo e no espaço, fartamente 
documentada inclusive em inúmeras espécies animais, a homosse-
xualidade mais do que um tabu, deve ser um desafio para as ciên-
cias. Graças à persistente coragem de homossexuais incorrigíveis 
como Luiz Delgado, resistindo à tortura, desafiando a fogueira e 
desprezando o fogo do inferno, é que o homoerotismo deixou de ser 
qualificado de crime. Da mesma forma que o racismo e outras dis-
criminações atentatórias aos direitos humanos, também a homo-
fobia deve ser completamente erradicada de nossa sociedade, pois 
revela sentimentos desumanos, cruéis e anti-científicos próprios da 
intolerância inquisitorial, inaceitável num mundo que todos pre-
tendemos construir, onde a igualdade de direitos e o pluralismo se 
tornem realidade. Minha homenagem a meu xará Luiz Delgado, 
que trezentos anos antes de fundar o Grupo Gay da Bahia, na mes-
ma São Salvador, desafiou os donos do poder e a fogueira inquisito-
rial, convicto de que “o amor é essencial; o sexo, acidente; pode ser igual, 
pode ser diferente”. (Fernando Pessoa) 
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