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Entrevista: 26 de fevereiro de 2018 

 

Celso Castro – Luiz, eu gostaria primeiro que você falasse um pouco da tua família, da tua 

família de origem. Você nasceu em São Paulo, teu pai era italiano e a tua mãe era filha de 

portugueses. É isso? 

 

Luiz Mott – Bem, Salvador, dia 26 de... 

 

C.C. – Fevereiro. 

 

L.M. – ...fevereiro de 2018, Luiz Mott, 71 anos. Nasci em São Paulo, na capital, em 1946, 

maio, dia 6, em uma família de classe média. Meu pai nasceu na Itália, em Trento, na região... 

ele é vêneto e veio para o Brasil em 1929, aos 16 anos. O objetivo do meu pai quando jovem 

era: como matar o Mussolini e não ser preso. Acho que isso marcou a vida dele. Sempre foi 

anarquista. Estudou no seminário de Trento, que eu acho que é icônico, isso, quer dizer, no 

mesmo local onde se realizou o famoso Concílio de Trento, no século XVI, mas sempre foi 

meio anarquista e questionador e intelectual. Falava várias línguas. Não se formou em 

faculdade nenhuma, mas tinha uma cultura enciclopédica. Meu pai, Leo, Leone Mott; minha 

mãe, Odette de Barros Mott, neta ou bisneta de português, nascida no interior de São Paulo, de 

uma família tradicional. Éramos descendentes do visconde de Pinhal. E meu avô, também 

poliglota e autodidata, deu uma formação literária muito grande para minha mãe, que se tornou 

escritora. Aos 25 anos, ela escreveu um livro de poesia, Tranquilidade, como se fossem uns 

haikais. E, depois de casada e com filhos, entrou para a literatura infanto-juvenil. Ela é autora 

de setenta e tantos livros de literatura infanto-juvenil, mais de três milhões de exemplares, 

publicados pelas principais editoras dos anos 1950 e 1960, a Editora Nacional, a Editora do 

Brasil, Melhoramentos, Brasiliense, Paulinas; três bibliotecas com o nome dela, no estado de 

São Paulo, bibliotecas infantis. De modo que eu fui criado nesse ambiente, onde a religião foi 

muito importante. A família do meu pai, italiana, era extremamente religiosa, e ele próprio 

estudou no seminário, e de minha mãe, embora fosse uma família eclética, paulista de interior 

de São Paulo, minha mãe teve uma formação... se interessou muito pelo catolicismo, se tornou 

uma... começou a fazer faculdade de medicina e depois se tornou professora num colégio de 

freiras, em Santana, onde meu avô era dono de um cartório muito conhecido, e ela se tornou 



 

 
 

uma líder da Ação Católica, trabalhando com operárias. Então, tenho foto dela ao lado de 

operárias – todas negras, e ela, a única branca – e uma freira branca do lado, que era um tipo... 

que faziam apostolado com essa nova classe operária, proletária católica. 

 

C.C. – Seu pai veio para o Brasil por que, em 1929? 

 

L.M. – Meu pai é italiano, portanto... vêneto... É uma imigração interessante, porque meus 

bisavós estiveram aqui ainda no século XIX, numa primeira migração, em São Paulo. Meu 

bisavô disse que cortava lenha na avenida Paulista, para... Tinha um caminhão, uma coisa rara, 

nos finais do XIX. E veio, teve filhos aqui, mas aí retornou ao Brasil1. De modo que minha 

nonna, brasileira, mas criada na Itália, se casou na Itália e depois formou os filhos numa classe 

razoavelmente boa. Porque, lá na cidade original da minha família, Fiera di Primiero, nas 

Dolomiti, tem um palazzo do século XVII onde minha família... meu avô e bisavô viveram, 

não como construtores, mas foram proprietários. E vieram para o Brasil. E, portanto, vários 

filhos, em diferentes... meus tios, em diferentes anos; alguns com formação universitária – há 

engenheiro; médico; um médico ficou na Itália e se tornou ministro da Saúde e senador duas 

vezes, pela Democracia Cristã. Então, a família do meu pai, intelectualizada, politizada. E se 

casou com minha mãe em Santana, no bairro de Santana, e tiveram oito filhos. Uma família 

extremamente católica. Depois do oitavo filho, ainda com certos problemas de parto etc., meu 

pai foi... ela queria amarrar as trompas, depois de oito filhos, ele foi consultar o diretor 

espiritual, um beneditino, do Mosteiro de São Bento de São Paulo, se podia fazer essa 

intervenção, e o monge respondeu: “Quem vai para o inferno é sua mulher e você”. Quer dizer, 

ainda uma família que seguia estritamente o ensinamento da Igreja, no que se refere a ter os 

filhos que Deus mandou, e uma instrução católica muito forte, com missa dominical e diária 

quase – na minha infância, eu ia na missa quase todos os dias –, com celebrações das festas 

religiosas etc. 

 

C.C. – Seu pai trabalhava em que, Luiz? 

 

                                                 
1 Talvez, querendo dizer que retornou à Itália. 



 

 
 

L.M. – Meu pai, como imigrante em São Paulo nos anos 1930, ele e a família – “italianinhos”, 

como eram chamados – se dedicaram a muitas atividades: teve uma fábrica de macarrão; 

investiram em construção de casas para serem vendidas ou alugadas; comprou terras na região 

de São Roque, numa vila chamada Araçariguama, que hoje é cortada pela Castelo Branco. 

Então ele teve muitas atividades. Durante a Segunda Guerra, teve repressão, pelo fato de ele 

ser italiano – a Itália estava no lado oposto ao Brasil –, e tiveram que se retirar para o interior, 

próximo... Se não me engano, foi na região de Barueri. E minha mãe, do lar – com tantos filhos, 

ela largou essa parte mais intelectual, de literatura –, cuidando dos filhos. E todos estudando 

em colégio de padres ou de freiras: minhas irmãs, no colégio das salesianas, e nós, os rapazes, 

no Liceu Coração de Jesus, lá em Campos Elíseos, em São Paulo. E eu, aos... Quatro irmãos 

homens e quatro irmãs mulheres. E eu, desde jovem, desde menino, sempre fui um menino 

delicado, bonitinho – meu apelido era Neném, o único da família assim chamado – e, 

certamente, um comportamento efeminado, que levou meus irmãos a me chamarem de 

mulherzinha, mariquinha. Isso me irritava profundamente, porque eu nem sabia o que era 

homossexualidade. Na minha infância e juventude, nunca vi, nos anos 1950, em São Paulo, um 

gay, uma travesti. Nunca tive esse tipo de... visual de informação. E o catolicismo me obrigava 

à pureza, à castidade. No colégio dos salesianos, meu modelo de vida era São Domingos Sávio, 

um jovem que morreu ainda... logo após a adolescência, e o lema dele era: “Antes morrer do 

que pecar”, e pecar, obviamente, contra a castidade, contra o sexto mandamento. Então, uma 

vida casta, sem nenhum tipo de experiência de namoro e tal. E muito católico. Eu frequentava 

a igreja lá... Depois mudamos do Jardim São Paulo para o Sumaré, e aí foi uma ascensão social: 

uma casa muito boa, uma casa grande, numa rua burguesa – na mesma rua onde veio a morar, 

depois, o cardeal dom Paulo Evaristo Arns. Então, eu, frequentando a igreja, resolvi ser padre. 

Porque meus pais... Minha mãe, quando mudamos para o Sumaré, ela se tornou irmã da Ordem 

Terceira de São Domingos, lá nas Perdizes. Uma ordem de esquerda, que participou da... de 

apoio a Marighella etc. Então, ela se tornou dominicana e eu comecei a me contatar com os 

dominicanos, e eles tinham um seminário em Juiz de Fora, e eu, estimulado talvez pela minha 

mãe, e o desejo de me livrar dos meus irmãos... Porque eu tinha dois irmãos gêmeos que eram 

o inferno na minha vida: homofóbicos e... Embora não me chamassem de homossexual ou gay, 

mas me chamavam de mulherzinha. Então foi uma espécie de uma fuga. Fui para Juiz de Fora 

e fiquei lá de 1957 até 1962, que foi um momento fundamental na formação da minha vida. 

 



 

 
 

C.C. – Ficou interno no seminário, não é? 

 

L.M. – Para ir para Juiz de Fora, minha mãe me levou, tivemos que pegar um trem de São 

Paulo ao Rio de Janeiro. Lá, nos hospedamos num hotel bom, no centro do Rio de Janeiro. Eu 

fiquei com medo de noite e teve que empurrar uma cama na porta, porque eu fiquei com medo, 

de tão criança eu era. Em 1957, eu tinha 11 anos. Pois bem, do Rio, pegamos um ônibus, uma 

baldeação, no outro dia, até Juiz de Fora. A Escola Apostólica de São Domingos, em Juiz de 

Fora, tinha sido recém-construída e era um modelo de seminário. Diferentemente dos 

seminários diocesanos, que eram todos muito austeros etc., lá era um ambiente aberto, 

esclarecido, com muito esporte. Nós estudávamos fora: íamos todos os dias, livremente, a uma 

escola religiosa, dos padres do Verbo Divino – esses, alemães, conservadores e tal. E era um 

seminário extremamente aberto: nós tínhamos um clube agrícola, apoiado pelo Ministério da 

Agricultura; nós acampávamos, como escoteiros... Enfim, foi extremamente bom, minha 

experiência de seminário, e sofrida, porque eu, de uma classe burguesa, com comida 

abundante... Lá, o sistema era espartano. Eu diria dominicano. Enfim, comida limitada; pão e 

café com leite de manhã sem manteiga; banho frio; acordando às cinco ou cinco e meia da 

manhã; missa etc. Mas isso foi bom, porque me disciplinou; aprendi a trabalhar na agricultura; 

o gosto enorme que eu tenho pelas plantas, aprendi lá a cuidar de plantas; aprendi francês, 

porque os padres eram... quase todos estudaram na França, então, saí de lá falando francês, 

lendo e falando francês; gostando de música clássica; e sobretudo uma disciplina. A ordem 

dominicana é a mais intelectual da Igreja. É um pouco ligada à Inquisição, mas não 

necessariamente. Mas é uma ordem esclarecida. E no Brasil era mais de esquerda, com tantos 

dominicanos que tiveram um papel importante na época do... contra o golpe militar. No 

seminário, um clima bom. O objetivo da minha mãe, me estimulando a ir para o seminário, era 

que eu convivesse com mais meninos e adotasse uma maneira de ser mais masculina, para 

evitar esse estigma de ser delicado e efeminado etc. E, lá no seminário, tive alguns poucos 

namoros platônicos. Quando muito, algumas cartas trocadas com algum rapaz um pouco mais 

velho que eu, mas também sem experiência sexual nenhuma. E do seminário de Juiz de Fora, 

depois de terminado o curso clássico, onde aprendi um pouco de grego e latim, o que me 

permite fazer minhas pesquisas históricas sobre a Inquisição... Isso me deu um know-how e 

um background fantástico, em comparação a colegas que... Por exemplo, minha amiga Laura 

de Mello e Souza – cujo pai é ateu, Antonio Candido, e a mãe, também sem formação religiosa 



 

 
 

–, ela foi estudar a Inquisição e ela não sabia nada sobre a Igreja Católica, sobre religião etc. 

De modo que eu sempre... Isso me beneficiou. E de Juiz de Fora fui para Belo Horizonte, onde 

passei um ano inteiro em um noviciado, na rua do Ouro, lá na Serra. Foi uma experiência 

interessante e extremamente dura. O noviciado era ainda à moda antiga: usando hábito, sem ir 

para... um ano quase sem ir à rua, sempre lá fechado, muitas horas de oração e de meditação. 

Eu li a Bíblia inteira, durante o ano, foi ótimo, de cabo a rabo. E lá no seminário, depois de um 

ano, fiz os votos simples, como em todas as ordens religiosas, por três anos, para, 

eventualmente, depois fazer os votos solenes. De Belo Horizonte, mudamos para... os noviços, 

já então professos, fomos para São Paulo, para o convento dos dominicanos, que é nas Perdizes, 

na rua Caiubi, 126, perto da PUC. Lá, então, um ambiente muito melhor: íamos à cidade, 

passeávamos; às vezes, até ia ao cinema. Uma faculdade de filosofia e de teologia dominicana. 

 

C.C. – Mas você morava no seminário? 

 

L.M. – Não. Morando no... 

 

C.C. – Ou morava na casa dos seus pais? 

 

L.M. – Não. Morando no convento dos dominicanos, junto com uns 40 a 50 frades, dos quais 

uns 30 eram escolásticos, estudantes em formação em filosofia e teologia. E muito... A ordem 

dominicana é uma ordem intelectual, que dedica muito tempo ao estudo, à meditação, mas, 

também, ao ofício divino: rezava-se... Umas duas horas ou mais, incluindo a missa, por dia era 

de oração coletiva, em latim e em português. E com o tempo eu fui vendo, nesses meses em 

São Paulo – isso foi em 1964, que mudamos para São Paulo –, eu fui percebendo que não estava 

gostando muito de ser frade. Era muita oração, muita espiritualidade, e eu me dei conta que 

tinha investido tantos anos em um caminho equivocado e eu não queria ser padre mais. Eu não 

gostava de rezar. Continuava católico, muito ligado a Deus, tinha uma ligação espiritual muito 

forte com Deus, um pouco de alguma piedade, rezava o terço todo dia e tal, mas, sobretudo, de 

meditação, pensando em Deus, nas escrituras sagradas. E depois, portanto – acho que foi por 

volta de agosto de 1965 –, decidi sair. Um problema. Você largar o seminário é problemático, 

é quase igual a separar, numa união de casamento. Porque se criou uma expectativa de 



 

 
 

comportamento em relação à família, aos amigos etc., e você ir contra, dizer “não, não quero 

ser padre”?! Tinha que dar muita explicação. Então foi difícil, enfrentar essa situação. 

 

C.C. – Agora, você largou em 1964 ou 1965? 

 

L.M. – Em 1964. Foi quando eu... Agora, olha que incrível: apesar de os dominicanos terem 

ligação com o Marighella – e até, no momento da execução dele, eles estavam... Caíram 

naquela cilada. 

 

C.C. – Sim, sim. 

 

L.M. – Havia o jornal Brasil, Urgente, dirigido por frei Carlos Josaphat e outros dominicanos 

extremamente esquerdas e até meio socialistas etc., não me lembro do 31 de março. 

 

C.C. – Do 31 de março e 1º de abril. 

 

L.M. – Não me lembro de ter ouvido falar do golpe militar. 

 

C.C. – Pois é, isso que eu ia te perguntar. Porque você enfatizou muito, na tua trajetória até 

esse momento, a formação, o peso da religião na tua trajetória, uma religião muito conservadora 

e muito presente no dia a dia. Mas você mencionou também seu pai, anarquista, queria matar 

Mussolini; sua mãe, na Ação Católica, e você, também, entre os dominicanos, que tinham uma 

politização. Você tinha alguma atuação? 

 

L.M. – Nada. 

 

C.C. – Nada? 

 

L.M. – Completamente desinformado, em termos de sociologia. Agora, tem um episódio 

curioso. Quando eu estava no seminário, devia ter uns 14 ou 15 anos, recebemos uns baús de 

livros de um padre que tinha morrido, e ficaram lá jogados. E, olhando os livros, eu encontrei 

o do Rousseau, O contrato social. Nunca tinha ouvido falar. No meu curso de história, no 



 

 
 

clássico e no ginásio, não se ensinava nada sobre política, sobre sociologia política. Nada. E eu 

achei curioso e peguei esse livrinho, em português, e coloquei junto com meu missal, na capela, 

onde eu assisti missa e tal. Quando o padre viu, falou assim: “Nossa! Esse livro é proibido, está 

no Index Librorum Prohibitorum”, O contrato social, do Rousseau. De modo que eu cheguei 

às vésperas da faculdade sem nenhuma... vivendo numa ordem esquerdista, sem nenhuma 

consciência política, no sentido de... Acompanhei um pouco meu pai, na adolescência, antes 

do seminário. Ele chegou a ser do Partido Democrata Cristão [PDC]. Era amigo do Montoro. 

Minha mãe também era amiga da família do Montoro, quando minha mãe estudou no Colégio 

Caetano de Campos. Foram colegas. Então, meu pai, sempre ligado a Montoro e a outros 

destaques do PDC. Alguns se tornaram tucanos, depois. Pois bem, o certo é que eu não lembro 

de terem me falado, de ter ouvido – a gente não assistia televisão, no convento –, nem no rádio, 

do golpe militar de 31 de março. E saí, portanto, do convento, fui morar na casa dos meus pais, 

no Sumaré, fui muito bem-recebido e tudo, e fiquei na dúvida: “O que eu vou fazer? Que 

faculdade que vou fazer?”. Tinha recém sido dispensado do serviço militar. Fiquei em dúvida 

entre direito, jornalismo e ciências sociais. Optei mais por ciências sociais. Ainda assim, era 

católico, comecei a frequentar um pouco a JUC – Juventude Universitária Católica; quase um 

leigo trabalhando no apostolado, quase como a continuação do meu desejo de ajudar, de ser 

humanista. E, não sei como... Minha irmã, Fúlvia Rosemberg, [Fúlvia] Mott Rosemberg, 

falecida há poucos anos, estudava já na Maria Antônia, psicologia, que se tornou o centro da 

subversão da USP – Universidade de São Paulo, onde ensinou Fernando Henrique Cardoso, 

Florestan Fernandes, Octavio Ianni e outros muitos comunistas ou socialistas perseguidos, 

aposentados pela ditadura etc. E o certo é que eu entrei num cursinho – que era de professores, 

jovens professores da Maria Antônia –, ali perto da Higienópolis, um cursinho preparatório 

para ciências sociais. Então, ali – já no cursinho, então –, comecei a estudar e ler literatura mais 

ligada a ciências sociais, ao marxismo etc. E fiz o vestibular para ciências sociais [na USP] e 

para jornalismo na Faculdade Cásper Líbero. Entrei em sexto lugar na USP, em ciências 

sociais, prova escrita. Caiu, no meu... como tema de história, a Reforma Protestante, um tema 

que eu dominava perfeitamente. E entrei em quinto lugar na Cásper Líbero. Frequentei um 

pouco a Cásper Líbero, mas desisti. E fiz ciências sociais, portanto, em 1965, 1966, 1967 e 

1968, na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP, na rua Maria Antônia, em frente 

ao Mackenzie, universidade que tivemos muitos embates, inclusive de luta física, contra os 



 

 
 

estudantes, porque eles eram, lá... Havia o CCC – Comando de Caça aos Comunistas e era o 

auge de apoio aos militares. 

 

C.C. – Você participava desses movimentos... 

 

L.M. – Pouco. 

 

C.C. – ...estudantis de protesto? 

 

L.M. – Fui um estudante, eu diria, médio. Tive bons professores: fui aluno de Maria Isaura 

Pereira de Queiroz, que eu considero que me deu mais régua e compasso para ser o que sou, 

no curso de sociologia rural, e da sua assistente, Lia Fukui; e Gabriel Bolaffi, que ensinava na 

FAU, também... FAU, onde eu conheci Chico Buarque. Fui a várias festas na casa de Chico 

Buarque, que era estudante da FAU, naquele momento. Já cantava e tocava, mas ainda fazia 

faculdade. Tive como... Antropólogos, professores mais destacados: o principal, que era o 

chefe do departamento, Egon Schaden, que era um indigenista; Eunice Durham, que foi quem 

mais me marcou, ela e o seu então jovem assistente, Antônio Augusto Arantes Neto, com o 

qual pesquisei no Nordeste; fiz curso e fui orientando, também, da Ruth Cardoso; o João 

Baptista Borges Pereira, que chegou a ser diretor da faculdade e chefe do Departamento de 

Antropologia da USP e que foi quem primeiro me falou: “Luiz, faça uma resenha sobre esse 

livro, para eu publicar na Revista do Instituto de Estudos Brasileiros”. Foi quem me deu o 

primeiro impulso para eu me tornar um escritor e escrever sobre ciências sociais. De modo que 

esses, particularmente, foram os professores que mais me marcaram, em termos de formação 

em ciências sociais e em antropologia. Na faculdade, logo que eu entrei, um gay enrustido, um 

japonês que era um gay um pouco mais audacioso se aproximou, tentou me paquerar e tal. Eu 

conversei com ele, me abri, mas não tive nada. Mas lá perto da USP, da Maria Antônia, estava 

um dos primeiros bares gay-friendly, que era o João Sebastião Bar, onde eu vi Elis Regina, 

ainda antes de ser famosa, uma jovem gaúcha que cantava de uma forma... se balançando muito. 

Foi nesse bar a primeira vez que eu peguei na mão de outro homem, de outro rapaz. Pois bem, 

então... Conheci um jovem estudante da Faculdade de Economia, que era logo atrás da 

Faculdade Maria Antônia. Quer dizer, a homossexualidade passou a estar... ter... ver mais 

pessoas etc. Mas na faculdade, quando eu entrei, em 1965, em plena movimentação contra a 



 

 
 

ditadura, eu participei de muitas manifestações de rua, em que a gente... Eu sempre usei barba. 

Tenho barba durante toda a vida. Depois que fiquei grisalho, a barba branca, não gostei; prefiro 

ficar só assim, com o cavanhaque e o bigode. Mas a barba estava muito identificada, à época, 

a Fidel Castro, a ser de esquerda, ser subversivo. Então, quando ia para participar de 

manifestações gigantescas no centro de São Paulo, cortava a barba antes, para não... para 

disfarçar um pouco com a repressão. 

 

C.C. – Virava alvo fácil da polícia. 

 

L.M. – Pois é. Participei de dezenas de passeatas, às vezes com grande repressão policial, de 

colega da própria Faculdade de Filosofia ter sido alvejado por bala, e duas vezes fui preso pela 

repressão. Na faculdade... Vou falar mais sobre isso. Na faculdade, eu fui contatado por vários 

grupos de militância, a Ação Popular (AP)... Primeiro a JUC – Juventude Universitária 

Católica; a Opus Dei me convidou e eu cheguei a participar de uma reunião lá perto da avenida 

Angélica; a Polop – Política Operária. Participei de uma ou duas reuniões de todos esses 

grupos, mas não me cativaram, na verdade. O que eu gostava era de passeata, de participar de 

passeata. 

 

C.C. – Agora, a tua família, como é que acompanhava essa tua participação, duas prisões, 

embora breves, que...? 

 

L.M. – Na verdade, foram detenções rápidas. Uma foi numa manifestação contra... ou contra a 

Secretaria de... o Ministério da Educação, o projeto Suplicy, que se chamava na época – nada 

a ver com o querido senador Suplicy ou a querida senadora Suplicy, meus amigos. Era um 

projeto que era muito influenciado pelos Estados Unidos, a Aliança para o Progresso e não sei 

o quê. Então, fizemos manifestações em frente a onde era o órgão... lá no Largo do Arouche, 

onde era o órgão do Ministério da Educação. Arrancávamos uns ferros nos canteiros e, aquilo, 

jogávamos, como bumerangues, quebrando janelas e vidros, seja de órgãos do governo federal 

em São Paulo, seja de bancos, o Citibank, na esquina da avenida São João com a Ipiranga. E 

numa dessas manifestações, já era... A gente levava bolinhas de gude e rolhas, sacos, para jogar 

na rua, para os cavalos caírem, [os cavalos] da polícia. Ensinavam a levar também preparados, 

para evitar o gás lacrimogêneo. Acho que não tinha muito, ainda, esse spray de pimenta. Spray 



 

 
 

de pimenta e gás lacrimogêneo, eu vi o ano passado... Não, não, [vi] nas manifestações, aqui 

em Salvador, na época que Dilma estava no governo. Nunca vi tanto gás lacrimogêneo e spray 

de pimenta como nessas manifestações recentes. Muito mais e muito mais terríveis do que do 

meu tempo de... da ditadura militar. Pois bem, numa dessas manifestações, a polícia chegou e 

nos prendeu, uma dezena, uma centena de estudantes, e vieram ônibus e nos botaram, assim, 

com uma certa violência. Tem uma foto. Eu tenho essa foto, que foi publicada numa página de 

frente do [jornal] O Estado de S. Paulo. Outro dia, em casa, uma vizinha muito bisbilhoteira 

falou: “Luiz, olha sua foto aqui no Estadão”. Fomos todos fichados; passamos a noite lá; não 

houve violência; acho que não nos alimentaram, durante essa noite; no outro dia, nos soltaram. 

Essa foi a primeira vez. 

 

C.C. – E a tua família, como é que...? Acompanhavam? 

 

L.M. – Na verdade, como eu tinha essa... Minha irmã Fúlvia, que era namorada e depois se 

casou com um comunista, que se chama Sérgio Rosemberg, cujo pai, José Rosemberg, judeus, 

foi o fundador e o diretor da Faculdade de Medicina de Sorocaba, e uma outra irmã, Lea Mott, 

era namorada, na época, ou noiva de um outro comunista, que se chama Fábio Ancona Lopez, 

cujo pai era diretor do Museu... dono do Cinema Belas Artes, em São Paulo, comunista atuante 

e que até usou o sótão da nossa casa para esconder dois baús de livros marxistas de um amigo 

que estava fugido, ou que tinha sido preso... Então, minha família... Esses dois irmãos gêmeos, 

que hoje um é médico e outro é advogado de sucesso em São Paulo, eles eram extremamente 

conservadores, palmeirenses e, certamente, racistas, homofóbicos e de direita, assim como 

alguns cunhados. Quer dizer, havia... Mas havia um lado de esquerda, dessa minha irmã 

psicóloga; o noivo da minha outra irmã... De modo que minha família... Meu pai foi sempre 

mais para anarquista do que de esquerda, na verdade, embora tenha sido do Partido Democrata 

Cristão. O certo é que não houve nenhum tipo de controle. Minha mãe sempre foi muito liberal 

e moderna. Porque uma vez, eu ia ao cinema à noite e começou a chover, e eu falei: “Acho que 

eu não vou”. E ela falou para mim uma frase que eu nunca esqueço: “E uma chuva impede um 

jovem de se divertir?”. Acho fantástico isso. De modo que essa vez, a primeira prisão no Dops, 

foi uma noite, e depois, anos depois, eu já de... Eu tinha ido à biblioteca da embaixada dos 

Estados Unidos, na avenida Paulista, no Conjunto Nacional, e fiquei olhando, assim... Acho 

que eu assumi um pouco o ar de um guerrilheiro: estava de barba e fiquei olhando, assim... O 



 

 
 

certo é que na hora que eu fui embora, me seguiram, sem eu perceber, e um dia depois fui 

convocado para ir ao Dops. Meu cunhado, advogado, me acompanhou. Eu, suspeito de querer 

soltar uma bomba no consulado norte-americano. A paranoia do golpe militar, que sequestrou 

livros até de bomba hidráulica, de uma faculdade de engenharia, achando que era bomba de 

terrorista. O certo é que essas duas vezes... Tem lá a documentação. Porque esse historiador 

americano, James Green, que escreveu sobre a homossexualidade no Brasil no século XX, 

encontrou esses documentos, registrando a minha passagem pelo Dops. 

 

C.C. – Agora, Luiz, você mencionou esse ambiente muito politizado que você estava, embora 

você não tivesse feito formalmente parte de nenhum grupo. Os militares já estavam no poder, 

mas, em 1968, quando você se forma, no final do ano, em 13 de dezembro, tem o AI-5. Aí 

entra numa outra fase, muito mais repressiva do que o período anterior. Você vai para fazer o 

mestrado na França, não é isso? 

 

L.M. – Em setembro do ano seguinte, em 1969. 

 

C.C. – Você ficou um semestre... 

 

L.M. – Não me lembro nada disso, do AI-5... 

 

C.C. – Não? Como é que foi esse final do curso? Você terminou o curso... 

 

L.M. – Terminei o curso... 

 

C.C. – Tinha algum trabalho de conclusão de curso, monografia? Ou não? 

 

L.M. – Quando eu estudava... Primeiro eu me defini, nas ciências sociais, pela antropologia. 

Gostei de antropologia, mais do que sociologia, economia e história. Fui aluno do Carlos 

Guilherme Mota, que foi importantíssimo, também, que me estimulou a publicar dois artigos, 

em dois livros que ele escreveu, livros importantes. Inicialmente, como Ruth Cardoso estudava 

japoneses e meu pai sempre teve muitas... Quando tinha uma papelaria na avenida Anhangabaú, 

lá perto da escadinha do Mosteiro de São Bento, meu pai sempre teve funcionárias japonesas. 



 

 
 

Eu sempre tive uma queda por japonesas, tanto que me casei com uma delas, e tive umas três 

ou quatro namoradas japonesas. Acho que Freud explica essa minha nipofilia, nipônico. Pois 

bem... 

 

C.C. – Você tem duas filhas, não é? 

 

L.M. – Tenho duas filhas, que têm nome japonês, a Míua e a Tamí, nomes que eu que dei. O 

nome de uma delas é de uma namorada japonesa que eu tive, que se chamava Míua. Esqueci 

de contar um detalhe importante na minha vida universitária, que foi, se não me engano, no 

segundo ano de ciências sociais. Se criou, nas universidades... da USP, o tal do projeto de 

Educação de Base Paulo Freire, e eu participei do curso de formação durante algum tempo, 

alguns meses. E no verão, nas férias de verão, acho que em janeiro e fevereiro, fui, junto com 

um grupo de técnicos que... Nos formamos em educação de base, alfabetização de adultos etc., 

e fomos para o litoral de São Paulo, perto de Itanhaém e Peruíbe, um lugar chamado Itariri, 

numa região pobre, de produção de banana, sobretudo – muito japoneses, japoneses Okinawa, 

que viviam lá. E passei... Foi uma experiência interessantíssima e dura: tínhamos que caminhar 

a pé, até chegar no local... na casa de um dos ribeirinhos que viviam lá em Itariri, onde se 

reuniam à noite outros moradores e, com um projetor de slides moderníssimo, de pilha, na 

época, com uns slides ultraprimitivos, usando termos locais.... A primeira palavra que se 

ensinava não era o á-bê-cê, mas era uma palavra já da realidade deles, que era penado – uma 

palavra simples, para pegar as sílabas etc. –, que era um tipo de faca, um facão de cortar 

bananeira. Então foi muito interessante, foi uma experiência... Namorei uma japonesa, essa 

Míua; fiquei bêbado pela primeira vez, tomando cachaça numa... A primeira das poucas vezes 

na minha vida, porque nunca fui de muita bebida, não. Não cheguei a ser como meu avô, Carlos 

Rodrigues de Barros, que dizia: “Durante toda a minha vida, não cheguei a tomar um barril de 

uísque e nem dez quilos de tabaco”. Quer dizer, era um grande orgulho que ele tinha. Pois bem, 

então, voltando dessa experiência, foi muito bom, porque me deu uma visão mais da realidade 

brasileira, da pobreza etc., e eu me interessei pela antropologia. Primeiro, me interessei um 

pouquinho... Já que Ruth Cardoso estudava japoneses, pensei em estudar japoneses, mas não 

cheguei a concretizar nada. E sempre gostei do Nordeste. Eu tinha já, desde... Com meus pais... 

Meu pai sempre nos levou em longas viagens. Oito filhos, e ainda pegava alguns sobrinhos, 

meus primos, numa Kombi. Viemos várias vezes pela Rio-Bahia até Salvador; fomos várias 



 

 
 

vezes ao Uruguai, até à fronteira; viajamos viagens longas, de 10 dias, 15 dias. Era um 

verdadeiro batalhão de crianças e adultos e tal. E nessas viagens, eu tinha vindo à Bahia. Eu 

tinha 12 anos. Eu já estava no seminário. Foi muito interessante essa viagem, chegando em 

Salvador, porque eu já tinha uma sensibilidade para o belo, para o artístico, pelo antigo, e minha 

mãe gostava, e eu me lembro de ter ido a um antiquário aqui com ela, e vi, no antiquário, ainda, 

numa época que se roubava, se saqueava igrejas, uma sala que tinha estátuas de santos barrocos. 

Tinha um São Domingos, que era o santo da minha ordem, da minha altura, em tamanho 

natural. Me chamou atenção aquilo. De modo que, nessas viagens, eu gostei do Nordeste e 

gostei das feiras do Nordeste, achei... Sempre me identifiquei muito com feiras e mercados. E 

daí, fazendo o curso de ciências sociais, eu me decidi por antropologia, e como tema de 

pesquisa, as feiras nordestinas. Durante dez anos da minha vida acadêmica, terminando a 

universidade, o curso de ciências sociais, o mestrado e o doutorado, eu me especializei em 

antropologia econômica: as feiras e mercados do Nordeste. 

 

C.C. – Pois é, você, no mestrado, vai fazer o trabalho sobre Brejo Grande, em Sergipe. Você 

havia conhecido antes já? 

 

L.M. – Bom, então, eu queria estudar o Nordeste. Me defini. E sempre disse, depois, para os 

meus alunos, que é importante, quando você ainda está fazendo a faculdade, no segundo ou o 

terceiro ano, se afunilar: você gosta de tal área, de tal disciplina, e naquela disciplina, você 

escolher um tema que você goste, que tenha uma empatia, um tema pouco estudado – hoje é 

difícil encontrar um tema pouco estudado – ou que você tenha uma proposta de revisão sobre 

esse tema que já foi estudado etc. E assim foi. Eu resolvi estudar as feiras. Comecei a ler o que 

encontrava de antropologia econômica. A Eunice, não era muito a área dela, mas como ela 

estudava Nordeste, junto com o professor Antônio Augusto Arantes Neto... Acompanhei o 

Antônio Augusto na pesquisa dele em Monte Santo, Canudos, naquela região, e depois fui... A 

Eunice me encarregou de fazer uma pesquisa para ela em um local fantástico, que é Santa 

Brígida, onde tinha, em 1967 e 1966, um beato, que se chamava Pedro Batista, que se dizia que 

era a reencarnação do Padre Cícero e que Maria Isaura tinha estudado ainda nos anos 1950 e 

começo dos [anos] 1960. E eu fui a segunda pessoa, depois de Maria Isaura, a ir lá, para fazer 

uma pesquisa para a professora Eunice Durham sobre a religiosidade, com meu caderno de 

campo – já tinha lido Malinowski, para saber como é que se faz uma pesquisa de campo etc. O 



 

 
 

certo é que, nas feiras, eu pensei estudar, inicialmente... Eu tinha lido um livro de um folclorista 

importante de São Paulo, que se chamava Alceu Maynard de Araújo. Ele escreveu um livro 

sobre... O título era Escorço do folclore de uma comunidade de Alagoas: Piaçabuçu. Eu falei: 

“Bom, já que existe esse levantamento histórico e folclórico sobre essa região, vou escolher 

esse lugar para concentrar minha pesquisa de campo. Daí fui. Chego lá em Piaçabuçu, achei 

muito... Era pequeno, um lugar humilde, um lugar rural, à beira do rio São Francisco. Achei 

muito... [Achei] a feira um pouco grande. Não era aquela feira rural tradicional que eu 

imaginava. E daí eu arrisquei. Me disseram: “Do outro lado do rio, em Sergipe, atravessando 

o rio, tem um lugar que se chama Brejo Grande, e lá é menor”. E daí eu arrisquei: de madrugada, 

atravessando numa canoa, junto com o povo que ia para a feira de Brejo Grande, fui lá para 

Brejo Grande, e achei que era o local certo para fazer a pesquisa. Condições de estadia e de 

alojamento precaríssimas. Na pensão que abrigava esses feirantes, dormia em rede; não tinha 

privada; não tinha nem sequer uma fossa. Era no fundo do quintal, lá no meio dos coqueiros, 

que ia para fazer as necessidades. O banho era de bacia. Mas a dona, que se chamava Luiza ou 

Luzia, uma negona, ótima cozinheira. Então, me pegou pela... Como dizia minha mãe, peixe e 

homem, se pega pela boca. Então eu fiquei... Passei um ou dois meses fazendo pesquisa de 

campo lá. Depois voltei outras vezes para Brejo Grande. 

 

C.C. – Isso durante as férias, ainda na graduação, que você foi? 

 

L.M. – Ah! Perdão. Então eu devo ter passado janeiro e fevereiro, porque foi... Era o mês de 

férias. Passei... Lá, tirei algumas fotos, e entrevistando... Ainda me interessando sobre as feiras 

e mercados, as feiras locais... Era uma feira aos domingos. Tinha umas 200 barracas – no chão, 

a maioria dos produtos. Vendia até... Muito caranguejo, e vendia até carne de jacaré, porque 

eram bens das lagoas, na beira do São Francisco. Brejo Grande é o último município antes de 

chegar no rio São Francisco... antes de chegar no mar. [corrigindo-se] E havia um povoado, 

que se chamava Cabeço, que só [se chegava] viajando de canoa, de canoa com aquelas velas 

latinas. Esse povoado, Cabeço, o mar tomou conta, já não existe mais, mas estive lá, inclusive 

fazendo pesquisa. Então, lá em Brejo Grande, era uma região de antigos engenhos de açúcar – 

ainda havia alguns –, umas casas grandes, ainda com chaminés antigas. Mas o açúcar entrou 

em decadência e se tornou uma região produtora de arroz. Grandes lagoas de arroz, grandes 

proprietários, com um sistema de meeiros, arrendatários, pobres, negros e mulatos, na sua 



 

 
 

maioria, e vivendo muito pobremente. O caranguejo e o peixe eram a salvação, como mistura 

para o arroz e para o feijão e a farinha de mandioca. E aí voltei várias vezes – inclusive, depois 

de casado, voltei com a minha mulher, que era antropóloga, também, e que me ajudou a fazer 

a pesquisa. Então, meu primeiro enfoque foi reconstruir o sistema de produção econômica 

através desse sistema de meação, de parceria. 

 

C.C. – Nessa época, a antropologia econômica, o que se lia? Tinha uma tradição marxista que 

vai dar na antropologia econômica: Godelier, Meillassoux... 

 

L.M. – Não, essa já é uma segunda fase, na verdade. Porque havia autores clássicos de 

antropologia geral que sempre tinham um capítulo de antropologia econômica, o Herskovits, o 

[Lincoln ]2. Mas eu me interessei pela antropologia rural, e foi através da antropologia rural, 

através sobretudo do Eric Wolf, o campesinato; Sidney Mintz, de Yale, que estudou as feiras, 

e com o qual publiquei uma bibliografia sobre feiras e mercados no mundo, publicado nos 

Estados Unidos... Foi uma das primeiras publicações internacionais que eu tive. A antropologia 

econômica... Influência marxista, nessa época, ainda não. Godelier é, sobretudo, já depois. 

Quando eu chego na França, sim. Na França, meu contato lá, primeiro, foi através de Maria 

Isaura Pereira de Queiroz, que me deu o contato de um professor, Isac Chiva, que eu nem sabia 

que era um sobrenome judeu tradicional, na época. Ele tinha um curso no Laboratoire 

d’Anthropologie Sociale do Lévi-Strauss – era assim com o Lévi-Strauss – de campesinato. 

Ele dirigia uma revista, Études paysannes3, se não me engano. E lá eu fiz... Foi meu orientador 

para o doutorado. Acontece que eu tive a sorte de... Me matriculei na École des Hautes Études 

en Sciences Sociales, e lá era o Ignacy Sachs, um economista muito aberto à antropologia e às 

ciências humanas – escreveu um artigo sobre... Foi a primeira vez que eu ouvi falar de ecologia, 

foi com ele, foi com o Ignacy Sachs, e que, por acaso, tinha morado no Brasil e falava português 

e mantinha contato – orientou brasileiros em doutorado na École Pratique des Hautes Études, 

que depois se tornou a École des Hautes Études en Sciences Sociales. Lá eu fiz cursos tanto de 

antropologia camponesa quanto sobre ecoecologia com Ignacy Sachs. Mas me matriculei na 

Sorbonne, em Paris 5, a René Descartes, o coração da Sorbonne, para fazer... Porque lá na 

Hautes Études foi já do doutorado, o troisième cycle, enquanto que na Sorbonne foi a maîtrise 

                                                 
2 O mais próximo que foi possível ouvir. 
3 Refere-se à revista Études rurales. 



 

 
 

en ethnologie. E lá eu fiz cursos semestrais os mais variados. O principal, que depois foi quem 

me orientou no mestrado, um que se chamava Jean Guiart, ele era especialista em Oceania; 

outro, que se chamava Maxwell, era um irlandês que estudava campesinato; tive um professor 

que era especialista em México... Fiz cursos muito variados, etnografias as mais variadas. E lá 

fiz a minha dissertação de mestrado, que se chamou Brejo Grande, estudo do sistema de 

meação de camponeses no rio São Francisco. 

 

C.C. – Agora, Luiz, só para pegar o link, porque eu perdi, entre o final da graduação... Você se 

formou em final de 1968? 

 

L.M. – Em 1968. 

 

C.C. – E você vai para a França no segundo semestre... 

 

L.M. – Creio que foi em setembro de 1969. 

 

C.C. – Nesse período, o que você fez? E por que ir para a França? 

 

L.M. – Como eu falava francês melhor que inglês, e o meu contato intelectual, sobretudo com 

Maria Isaura Pereira de Queiroz e outros professores que tinham estudado na França, e ela tinha 

contatos lá... Dizem que esse Isac Chiva parece que chegou até a querer namorar a Maria Isaura. 

Então, eu escrevi uma carta pedindo para... Sabia do curso que ele dava lá, [escrevi uma carta 

pedindo] para me inscrever; ele me aceitou como orientador, e daí eu consegui uma bolsa, 

através do Ministère des Affaires Étrangères, em São Paulo, e fui para lá. Não me lembro o 

que eu fiz durante esse início de 1969. Tenho a impressão que voltei para Sergipe, para coletar 

mais material. 

 

C.C. – Você já era casado, nessa época? 

 

L.M. – Não, não. 

 

C.C. – E você casou quando? 



 

 
 

 

L.M. – Eu me casei somente em 1972, depois que eu voltei da França. Nessa época, então, já 

na USP, na universidade, eu larguei então... Continuei católico, morava muito perto da igreja 

de Nossa Senhora de Fátima e frequentava lá – com menos regularidade, mas ia todos os 

domingos à missa, confessava, comungava etc. Mas daí eu comecei... Por acaso, meu vizinho, 

um rapaz, adolescente, ele, comentando com outro, disse que lá na praça da biblioteca pública, 

em São Paulo, a Biblioteca Mário de Andrade, na avenida São Luís, em frente ao Estadão, de 

noite tinha gays, tinha veados que se reuniam lá. Eu nunca tinha ouvido falar isso. E eu tinha 

curiosidade. E daí fui uma noite. Eu dirigia, meu pai me emprestava carro sempre, tive acesso 

a carro. E fui lá e vi que tinha rapazes, e foi minha primeira experiência com um rapaz. Peguei 

um lá e saímos. Foi traumática. Depois, se for o caso, eu posso falar mais dessa parte. O certo 

é que daí comecei a ter... Na faculdade, um japonês que estudava estatística, que me ensinava 

estatística... Sempre fui péssimo em matemática. Tinha pesadelos que tinha que fazer prova de 

estatística. Esse, que era gay. Daí comecei a conhecer as boates gays na avenida Augusta, a 

famosa Medieval, uma outra que se chamava Intend’s, uma outra que se chamava Tropical. 

Comecei a frequentar, mas secretamente, sem namorados. Tive experiências, muitas 

experiências homoeróticas. Mas qual é a ideia? É uma tendência. Não me assumia, nem 

pessoalmente, com uma identidade homossexual. Eu achava que era uma tendência e que eu 

poderia perfeitamente... E quando viajei com o Antônio Augusto pelo Nordeste, conversei com 

ele sobre isso, assim, como uma angústia, que eu sentia esse forte desejo, essa forte atração, 

mas achava que poderia, com o tempo, me definir exclusivamente heterossexual. Tive algumas 

experiências heterossexuais, durante o tempo que eu era universitário, peguei... usando o carro 

do meu pai. Primeiro o Fusca. Depois, meu pai melhorou de vida, ainda, tinha um Galaxie. Era 

um verdadeiro motel, aquele... O banco de trás dava para fazer suruba, se fosse o caso. De 

modo que peguei algumas empregadinhas, algumas mocinhas humildes. Experiências às vezes 

boas, mas... as poucas... más. E daí fui para a França. E na França... 

 

C.C. – O clima na França era diferente do [clima] do Brasil quando você fez graduação; já era 

pós-Maio de 1968. Não sei se você sentia isso no dia a dia ou se era um ambiente ainda 

razoavelmente homofóbico, como quando você fez a graduação. 

 



 

 
 

L.M. – Cheguei na França em setembro de 1969. Consegui logo me instalar na Cité 

Universitaire, no Boulevard Jourdan, no 14ème arrondissement. Foi difícil encontrar casa 

adequada. Primeiro eu fiquei na casa dos Estados Unidos, depois mudei para outra, e daí, 

finalmente, consegui um quarto, dividindo, na Fondation Victor Lyon. Fiquei lá, e daí consegui 

um quarto individual. Morei nessa casa na Cité durante dois anos. Em setembro, quando eu 

cheguei, já começou o inverno. Eu me lembro a primeira vez que eu vi a água... uma pocinha 

d’água congelada, na rua. Nunca tinha passado por essa experiência. E logo, na França, eu 

comprei uma mobilete, uma Velosolex, que era uma bicicleta motorizada, a mais tradicional e 

simples. E foi fantástico. Para mim, que... Vivi dois anos... Ter a mobilidade... Apesar de... No 

inverno, tinha que usar uns casacos especiais, umas luvas e tal, mas viver Paris assim, não só 

debaixo do metrô, mas na superfície, foi fantástico. Vivia confortavelmente: um quarto bom, 

com uma bolsa boa, que me permitia o resto U, o restaurante universitário. Comia-se bem. E 

eu sempre cozinhei, sempre gostei de cozinha. Havia uma cozinha, e eu fazia às vezes alguma 

comida etc. De modo que foram dois anos maravilhosos. Os cursos... Quase todas as manhãs 

tinha curso, e estudava à tarde, ia para as bibliotecas. Muitas noites, no fim de semana, algumas 

boates gays, sauna. Nada de movimento gay. Eu tive lá, portanto... Quando cheguei, em 

setembro de 1969, ainda peguei manifestações de rua, reflexo do Maio de 1968. Participei de 

uma delas. E o povo invadindo vitrines, quebrando vitrines, roubando coisas, a polícia 

[inaudível], prendendo. Não tive nenhum problema policial. De modo que na Cité foi uma 

experiência fantástica, porque havia estudantes de todo o mundo; no metrô da Cidade 

Universitária, eram todas as cores, todas as etnias, todas as raças. E conheci homens e rapazes 

– mas sempre gostei de pessoas da minha idade ou um pouco mais jovens – de todas as 

nacionalidades. Tive amantes grego, mexicano, vietnamita, negro norte-americano, francês 

etc., vivendo clandestinamente e com a ideia que, ao voltar ao Brasil... Comecei, depois de... 

no final... Apesar de toda a experiência homoerótica muito prazerosa e muito agradável, mas 

sem consciência política. A única revista que eu li sobre o tema de homossexualidade era uma 

revista... tipo assim... como se fosse... de curiosidades do mundo inteiro, mas não li um livro... 

O primeiro grupo organizado, na França, se não me engano, é dos anos 1970, é do começo dos 

anos 1970, é do ano de 1972. De modo que não tive formação nem intelectual sobre o tema 

sexualidade ou homossexualidade e nenhum contato político que pudesse me esclarecer, ou 

conversar com algum gay assumido que me dissesse: você pode ser feliz, um bom professor, 

respeitado, sendo homossexual. 



 

 
 

 

C.C. – Você ainda era católico, muito religioso, lá na França? Ou deixou de lado? 

 

L.M. – A Faculdade Maria Antônia me abriu a cabeça para o materialismo histórico. Aluno 

de... Se não me engano, foi esse jovem sociólogo, que se chama Gabriel Bolaffi, não sei se ele 

é conhecido – se não me engano, ele foi assistente também de Florestan... Não fiz curso com o 

Florestan nenhuma vez, porque era sociologia do trabalho e industrial, junto com o Leôncio 

Magalhães... O Octavio Ianni, sim, fiz algum curso com ele. Mas foi através de um aluno... de 

um professor assistente do Florestan, que me indicou para ler as Teses de Feuerbach, de A 

ideologia alemã. Meu livro... Em termos de... Não sei se você tinha planejado [perguntar] sobre 

o meu... os meus mestres teóricos... 

 

C.C. – Claro! Claro! 

 

L.M. – Eu nunca fui um teórico. Eu sou um etnógrafo; eu sou um folclorista; eu sou um 

historiador rastaquera... básico. Nunca... As teorias passam; a pesquisa é que permanece. 

Durante a minha formação, ainda o funcionalismo estava vigorando – minha professora Eunice 

Durham fez a tese sobre Malinowski, que é o pai do funcionalismo. Então eu tive crítica já, 

mas Malinowski foi fundamental, em termos da minha... Uma teoria científica da cultura, Os 

Trobriandeses, A vida sexual dos selvagens foram livros fundamentais. Portanto, Malinowski 

e os funcionalistas... Durkheim é o meu formador básico. As regras do método sociológico, O 

suicídio que me fizeram entender o que é a sociologia, qual é a metodologia de pesquisa, e essa 

frase fantástica, em citação livre de Durkheim: a sociologia não valeria meia hora... 

 

[FINAL DO ARQUIVO 01] 

 

C.C. – Eu ia perguntar... Geralmente eu pergunto ao final da entrevista, mas já que você tocou 

no assunto das leituras dos livros que te influenciaram, se você tivesse que destacar um livro 

que mais te marcou, te influenciou, na tua trajetória, o que vem à mente? 

 

L.M. – Acho que o livro que eu mais gostei em toda a minha vida acadêmica foi Os parceiros 

do Rio Bonito, de Antonio Candido – maravilhoso como conteúdo de descrição da vida caipira 



 

 
 

em São Paulo, reconstrução histórica –, mas foi Durkheim, através de As regras do método 

metodológico, que me deu a régua e o compasso. E essa frase fantástica de Durkheim, numa 

citação livre: a sociologia não mereceria meia hora de reflexão, se não ajudar a felicidade 

humana. Mas na USP, na filosofia, na Maria Antônia, A ideologia alemã, As teses de Feuerbach 

foram fundamentais, cruciais na minha vida, porque aí que eu entendi o ateísmo, o materialismo 

histórico, que tudo que eu acreditava como verdade revelada, insofismável, dogmática, tudo é 

invenção humana, tudo é o que a antropologia... A história das religiões e a antropologia 

mostram que tudo é criação, é cultura. De modo que isso... A partir daí, eu me tornei um ateu. 

Me tornei um ateu não para me libertar do medo do inferno, por ser um pecador homossexual. 

Não, não foi para me liberar a minha homossexualidade. Não, pelo contrário, o ateísmo, para 

mim, me deu uma liberdade de visão em relação à Igreja Católica. Nunca me tornei um 

anticlerical ou um iconoclasta. Mas ver a Igreja Católica nas suas limitações, mas também na 

sua contribuição – como outras religiões – fundamental para diferentes níveis da história 

humana, da cultura brasileira etc. Então, em termos de teorias, o funcionalismo foi quem me 

formou, inicialmente. Eu adorei os socialistas utópicos. Li Marx, além de A ideologia alemã, 

uma boa parte de O capital e outras obras, inclusive porque o tal baú que... dois baús de livros 

marxistas, a maioria em espanhol, publicados no Uruguai e na Argentina, que era de 

propaganda da União Soviética, esses dois baús tinham todas as obras clássicas e... 

 

C.C. – Os que tinham ficado no sótão... 

 

L.M. – No sótão da minha casa. 

 

C.C. – ...da sua casa. 

 

L.M. – De um comunista que estava fugido, um subversivo e tal, que ficou lá. Foi minha 

biblioteca particular, esses dois baús. Tinha todas as obras: Anti-Dühring; A origem da família, 

da propriedade privada e do Estado, que foi um livro que eu gostei, na época, que foi 

importante, porque é onde Engels é mais próximo da arqueologia, da antropologia. Tudo errado 

e homofóbico pra cacete, mas é interessante. O certo é que, do funcionalismo, me tornei meio 

marxista, em termos do materialismo histórico, em termos dessa preocupação também social 



 

 
 

do marxismo pelo proletariado etc. Nunca me interessei pelo estruturalismo, sempre achei uma 

masturbação... uma punheta antropológica. 

 

C.C. – Agora, quando você morou lá, estava no auge do... 

 

L.M. – É. Vi só uma vez o Lévi-Strauss, na Sorbonne. Mas meus professores... Na verdade, o 

curso que eu fiz na Sorbonne era muito mais etnografia, sem grandes teorias, do que... 

Etnografia localizada: Oceania, México, Irlanda. De modo que na França tive contato, então, 

novamente, com o marxismo, através do Godelier e do Meillassoux, esses dois antropólogos 

econômicos, que estudaram a África, sobretudo. O livro do Godelier sobre o marxismo, em que 

ele vê as teorias caducas e ele revê o que é aplicável à antropologia contemporânea etc. foi 

muito importante para mim, sobre a África Ocidental. E a mesma coisa o Meillassoux. 

 

C.C. – Você ficou dois anos direto na França? 

 

L.M. – Sim. 

 

C.C. – E terminou a maîtrise lá? 

 

L.M. – Portanto, na França, aulas praticamente diárias na Sorbonne de manhã, ou então na 

École des Hautes Études, no Musée de l’Homme, também tinha aulas lá; visitei tudo que era 

área cultural de museus... Sempre gostei muito de arquitetura e arquitetura sacra. Nas férias, 

nas férias de verão, fiz duas viagens: uma, sozinho, fui para a Grã-Bretanha, passei um mês 

inteiro em um bed and breakfast, para estudar um pouco de inglês, e o segundo mês, 

hitchhiking, de carona, eu subi de Londres, passando por todas as cidades históricas inglesas 

mais importantes até chegar a Edimburgo, na Escócia, e até a Irlanda. Um mês só em Youth 

Hostels, Hotéis da... 

 

C.C. – Albergues da Juventude. 

 

L.M. – Albergue da Juventude e de carona. Uma experiência maravilhosa, em termos de 

conhecer a Grã-Bretanha. E um outro verão, com dois amigos, dois irmãos chilenos – um deles 



 

 
 

se casou depois com minha prima –, de carro, fomos pela Alemanha e Praga, Budapeste etc. 

Também uma viagem cultural. Depois de dois anos em Paris, terminei a maîtrise. Defendi sobre 

o sistema de meação, de renda de terra, a cultura de arroz e de coco nessa região do rio São 

Francisco, em Brejo Grande, mas querendo... sempre focando nas feiras. E aí que eu pesquisei 

muita bibliografia; encontrei obras... Na época, havia... Quem estudava mais as feiras e 

mercados eram os geógrafos: geografia do comércio e geografia rural. E daí comprei livros e 

muitos discos etc. E consegui uma bolsa para ir a Portugal. Então, terminei [a maîtrise] no mês 

de junho – em maio ou junho, terminou o semestre – de 1971 e, através da Fundação 

Gulbenkian, consegui cinco ou seis meses de bolsa em Portugal. Foi uma coisa fantástica. Eu 

sabia me virar já, não é? Por quê? Porque lá tinha a minha preocupação, a origem das feiras 

brasileiras. Feiras do Brasil, mercados brasileiros, nunca ninguém tinha estudado, então, era 

um assunto completamente virgem. E em Portugal tinha uma velha historiadora econômica, 

uma sapatona braba, salazarista, uma mulher escrota, mas competente, que se chamava 

Virgínia Rau, grande intelectual... 

 

C.C. – Rau, R-A...? 

 

L.M. – R-A-U. E ela prejudicou jovens estudantes, por serem de esquerda, ou por serem gays, 

mas era competente. Ela tinha um clássico, que se chama Feiras medievais portuguesas, e eu 

queria ir para Portugal exatamente para estudar, ver quais as raízes históricas das feiras e 

mercados. Por que tem feira só no Nordeste e não tem feira, tradicionalmente, nas cidadezinhas, 

nas vilas paulistas e mineiras e do Sul? Por que no Norte e Centro também não existe? Por que 

as feiras rurais eram fundamentalmente nordestinas? Então, em Lisboa, eu fui de trem, aluguei 

um quarto e sala no Bairro Alto, onde ainda era – na época, era o Marcelo Caetano, que era o 

substituto de Salazar –, o Bairro Alto, que hoje é altamente turístico, ainda era a zona de 

prostituição. Eu via a polícia chegar lá, as putas portuguesas todas correndo e tudo. Assando 

sardinha na brasa, nas portas das casas. Foi uma experiência maravilhosa, porque me senti em 

Salvador. A sensação que eu tive ao chegar em Lisboa era como se fosse Salvador. Parecia. As 

cidades se parecem muito. Melhorada, é claro, Salvador... Lisboa [corrigindo-se]. 

 

C.C. – Gilberto Freyre, no prefácio de Casa grande & senzala, fala isso. Teve o exílio dele, 

quando ele era secretário do governador Estácio Coimbra, que foi deposto em 1930 e foi para 



 

 
 

Portugal. Essa experiência do exílio que acabou revelando para ele esse Brasil que ele vai 

estudar. Você teve um pouco essa sensação de...? O que você está descrevendo não é mais ou 

menos isso? 

 

L.M. – Não, a sensação de Lisboa com Salvador é arquitetônica, o fato de também ter um pouco 

alto e baixo, à beira do Tejo, e à beira do mar, aqui. O certo é que a experiência em Lisboa foi 

fantástica, porque lá eu conheci muitas... Havia boates gays mais fáceis, e conheci africanos 

gays, portugueses... Foi maravilhoso. E levei a minha mobilete para lá. De modo que eu ia para 

o Arquivo Histórico Ultramarino, que ficava distante uma meia hora de bicicleta motorizada, 

todos os dias, e passava o dia inteiro no Arquivo. Um pouco na Torre do Tombo, mas sobretudo 

no Arquivo Histórico Ultramarino. E foi praticamente a minha primeira experiência 

arquivística. 

 

C.C. – É isso que eu ia te perguntar. No Brasil, você não tinha tido essa ligação com a pesquisa 

histórica em arquivos? 

 

L.M. – Quando fui a Sergipe, fazer pesquisa lá em Brejo Grande, ao passar por Aracaju, eu fui 

ao Arquivo Público do Estado de Sergipe, mas poucas vezes. Agora, quando chego em Lisboa, 

a dra. Virgínia Rau me pergunta: “O senhor já fez paleografia?”. Eu falei: “Não”. “Então, como 

que vai para o Arquivo?” Ela me desestimulou totalmente. Depois, quando fiz uma pesquisa 

sobre a Feira da Ladra, que é uma feira de antiguidades que... desde a Idade Média até a 

Contemporânea, e fiz um estudo comparativo, como era a Feira da Ladra no século XVI e na 

actualidade, ela falou: “Mas é incomparável; não se pode comparar um violino com um 

canhão”. Olha que mulher escrota, na verdade. Pois bem, o certo é que fui para o Arquivo com 

pouca experiência de paleografia. Agora, a minha sorte é que, depois de uma semana no 

Arquivo Histórico Ultramarino, as caixas de documentos do Brasil, aonde se concentra a maior 

documentação sobre o Brasil... A Torre do Tombo é sobre a Inquisição, sobretudo, mas toda a 

correspondência, todo o material do Brasil que é ligado a Portugal ficou no Arquivo Histórico 

Ultramarino, dividido por caixas por capitanias. As caixas, eu pedi... Já tinha algumas pequenas 

referências, para ver o que ia achar sobre feiras e tal, mas passei uns dois ou três... uma semana 

pedindo caixas e caixas de documentos e não achava nada sobre história econômica... 

microeconômica, sobre feiras. E em um desses primeiros dias, estava lá um pesquisador um 



 

 
 

pouquinho mais velho que eu, um gringo, Stuart Schwartz, e começamos a conversar e ele 

falou assim para mim: “Olha, não pesquise só esse assunto, não, porque é muito difícil. Veja 

outros temas que você se interessa e anote, faça o resumo desses documentos”. E foi a minha 

sorte, porque aí... Tinha dia que eu não encontrava nada sobre... Sobre feiras propriamente, 

encontrava pouco, mas encontrei sobre pequeno comércio; as negras do tabuleiro, que vendiam, 

nas minas, comida e todos os outros gêneros; encontrei sobre o pequeno comércio, como que 

eram as vendas; a questão da moeda, da circulação de moeda, da falsificação de moeda. Tanto 

que, coletando esse material, então, um dos primeiros artigos que eu escrevi foi “Subsídios à 

história do pequeno comércio no Brasil”, em que eu falo como que funcionava, como que os 

gêneros chegavam às casas, [vindos] da roça; a questão fundamental da carne e da farinha de 

mandioca, que eram os gêneros mais taxados e fundamentais, como que era o procedimento de 

fabricação e comércio etc. De modo que, no Arquivo, eu comecei a me interessar por outros 

temas. E o meu sistema de... Na época, não tinha xerox ou fax; microfilme, um pouco já tinha, 

mas caro e difícil de pedir, muita burocracia etc. O certo é que meu sistema sempre foi: fichas 

de tamanho de caderno, perfuradas, com esses colecionadores, fichas coloridas. Consegui 

comprar folhas pautadas branca, rosa, verde e amarela. Eram as cores disponíveis. E organizei 

essas cores por arquivos, então, todas as verdes são arquivos da Torre do Tombo; todas as 

amarelas são do Arquivo Histórico Ultramarino... Isso me facilitou enormemente. Anotando 

sempre o nome do documento, a localização e tal, um resumo do documento e a transcrição, 

raramente ipsis litteris – basta, para mim, ipsis verbis –, mas às vezes ipsis litteris, de alguma 

frase mais interessante e tal. 

 

C.C. – Autodidata, que você se tornou um pesquisador. 

 

L.M. – Na verdade, eu nunca tive um curso de paleografia ou de como fazer coleta de material 

sistemática, de material documental. O certo é que essa minha técnica, eu passei para diversos 

alunos depois, no mestrado e doutorado, e se demonstra extremamente eficiente. Agora tudo 

é... A gente vai e fotografa o documento. Nos arquivos que pode ser fotografado, isso tudo já 

é superado. E nessa pesquisa em Portugal, nesses cinco meses que eu passei, no final de 1971, 

eu coletei material que me permitiu escrever artigos... Tenho até hoje material, na verdade, 

sobre os temas que mais me interessaram: além das feiras e mercados; relações raciais, sobre 

negros, índios, mestiços, um assunto que me interessou sempre; mulher, muita coisa sobre 



 

 
 

mulher escrava, mulher livre. Tanto que minha obra mais fundamental, Rosa Egipcíaca: uma 

santa africana no Brasil, de 750 páginas, é sobre uma escrava, ex-prostituta, e que se tornou a 

grande santa do Rio de Janeiro. Então tem muitos artigos sobre mulher. Embora seja acusado 

de ser misógino e machista pelas lésbicas e por algumas feministas, a minha contribuição para 

a história da mulher no Brasil é muito importante. Entre elas, uma grande pérola do meu colar, 

pérola preciosa: eu ter descoberto a carta de uma escrava do Piauí, Esperança Garcia, de 1747, 

se não me engano – esse foi no arquivo lá do Piauí –, uma petição manuscrita pela escrava, 

uma coisa raríssima, um material escrito por mulher, e muito mais por uma escrava, e muito 

mais no Nordeste, em que ela diz que está sendo maltratada pelo feitor, pelo administrador da 

fazenda. “Sou hu colcham de pancadas”, ela diz. E essa carta, se não me engano, de 14 de 

setembro de 1774, ou 1747... A data 14 de setembro se tornou o Dia da Consciência Negra do 

Estado do Piauí. Esperança Garcia é nome de maternidade; de grupos feministas negros; ela é 

a primeira advogada do Piauí, a Esperança Garcia. Então, alguns documentos que eu tive a 

felicidade de encontrar foram fundamentais, seja para a história social, como do Piauí, ou do 

índio Tibira, do Maranhão, que foi o primeiro mártir gay, homossexual da história do Brasil. 

O índio era sodomita. Quando os franceses chegam lá no Maranhão, em 1612 ou 1613, 

descobrem esse índio. Para limpar a terra, eles botam o índio... batizam, botam na boca de um 

canhão e estouram o índio. É o primeiro caso documentado de uma execução... Não pela 

Inquisição; foram capuchinhos franceses. Não tinham autoridade de matar ninguém, nem 

feiticeiro nem índio. Os capuchinhos mataram índio e feiticeiro. 

 

C.C. – Mas mataram ele porque era homossexual? 

 

L.M. – Porque era sodomita. Para limpar a terra da sodomia. Há dois anos, no quarto centenário 

do índio Tibira, do Maranhão, o governo do Maranhão, do PT... do PCdoB fez um monumento 

exatamente no local onde o índio foi martirizado. Está lá. Um monumento lindo, uma placa de 

mármore em alto-relevo, do índio. Então, essa felicidade que eu tenho, de ser ao mesmo 

tempo... Isso a gente pode aprofundar. [Essa felicidade] de ser um intelectual orgânico, no 

sentido de que a minha pesquisa... tem uma pesquisa fundamental, teórica, sempre envolvida 

com a ralé, a arraia-miúda, mas preocupado, também, de resgatar a história de minorias sociais, 

seja do negro, seja do índio, seja, sobretudo, da população LGBT, fornecendo subsídios para 

políticas, exigir políticas públicas e cidadania. 



 

 
 

 

C.C. – Agora, lá na sua pesquisa em arquivos lá em Portugal, o tema da homossexualidade já 

surgiu? Ou não? Você falou que anotava sobre índios, mulheres e... 

 

L.M. – Muito pouco. Na verdade, ao ir para Portugal... 

 

C.C. – Mesmo com a tua vivência já homossexual... 

 

L.M. – Vivência clandestina, alienada, sem nenhum tipo de informação. Também, o 

movimento estava começando. O Movimento de Direitos Humanos LGBT estava surgindo na 

Europa e na Argentina, no México. E aqui no Brasil, só em 1978 que surge o primeiro grupo. 

Em 1978. Nós estamos ainda em 1971. Em Portugal, ou talvez ainda na França, não sei por que 

cargas d’água, me deu a inspiração de voltar a escrever para uma antiga namorada, que tinha 

sido minha colega na... Ela fazia já a pós-graduação em antropologia na USP – e eu terminando 

a graduação – Yoshiko Tanabe, de Marília. Ela era até... Era uma japonesa bonita. Eu tinha ido 

em Marília uma vez, e ela estava ligada ao PCdoB ou PCB, porque era de esquerda. Era um 

ano mais velha que eu, e já tinha terminado o curso e estava fazendo pós-graduação. Tínhamos 

namorado um pouquinho e tal, e daí... Quando, lá na França, me deu... Voltando para Portugal, 

me deu essa ideia de escrever. Começamos a trocar cartas e a ideia de me casar com ela. 

 

C.C. – Ainda lá na França e Portugal? 

 

L.M. – Estava na França e Portugal. Trocamos várias cartas etc. Portanto, em Portugal, depois 

desses cinco meses de pesquisa, viajei, fui ao norte de Portugal visitar as feiras, a famosa Feira 

de Barcelos e outras feiras do Minho. Foi muito interessante, essa pesquisa etnográfica, numa 

época... Outro dia, estava me lembrando, em 1971, ainda cheguei a ver, em [feiras]4 rústicas, 

eu estava com a minha mobilete, e ia de... povoados próximos um dos outros, no inverno, eu 

vi camponeses e ciganos e ciganas descalços. Eu, com uma meia de lã, um sapato de borracha, 

morrendo de frio, eu vi pessoas ainda andando descalças, em Portugal. Uma coisa... E que 

cigano não tinha direito nenhum. Pelo contrário, a polícia... Não tinham nem documento, 

                                                 
4 O mais próximo que foi possível ouvir. 



 

 
 

direito de ter documento. A polícia ia, prendia, eles... Mas sempre envolvidos em venda de... 

na feira de roupas e objetos roubados etc. Portanto, em Portugal, viajei bastante pelo interior, 

também, sobretudo pelo norte, pelo Minho, visitando feiras. E ao voltar... Voltei para o Brasil 

em final de 1972, de navio. Eu havia... 

 

C.C. – Você voltou à França e veio para cá? Ou foi de Portugal direto? 

 

L.M. – Não. Foi tudo muito bem organizado, na época, porque eu comprei uns baús de ferro, 

muito típico da França, botei tudo que eu tinha, meus discos, livros e tudo mais, como diz a 

Elis Regina, e despachei. Contratei uma viagem de navio de Lisboa para Santos, sendo que 

meus baús foram despachados de Paris para o mesmo navio que me pegou lá em Lisboa. E eu 

vim, então, de Lisboa para o Brasil, uma viagem de dez horas... perdão, dez dias de viagem, 

um enfado insuportável, numa cabine dupla com um desconhecido – um polonês, que eu vim, 

um velho polonês –, uma viagem... Não me lembro de nenhuma alegria. Não via nada. Depois 

que saiu de Portugal, umas ilhazinhas; depois foram dez dias de alto-mar. Quando muito, um 

peixe-voador. Daí cheguei em Santos... 

 

C.C. – A mobilete veio? 

 

L.M. – Não. Não podia trazer. Lá em Portugal, vendi a mobilete. Em Santos, meu pai e minha 

mãe estavam me esperando. Um problema: os discos. Não podia entrar com os discos; tinha 

que pagar uma multa enorme; perdi mais de cem discos de música clássica, porque não valia a 

pena, não compensava pagar, tive que voltar a Santos... Enfim, uma tragédia, em termos de 

experiência de perda de coisas. E daí fiquei na casa dos meus pais, que sempre teve espaço, e 

comecei logo a me encontrar com minha namorada, a Yoshiko, que morava em Marília. Fui 

algumas vezes a Marília. E eu estava tão motivado para enterrar este passado homossexual que, 

lá mesmo na casa dela, os pais... Eles tinham uma pequena papelaria, os pais. Uma casa boa, 

mas de classe média. Na sala, numa visita, ali mesmo na sala, nós transamos uma vez, de tal 

modo que eu... escondido, com medo do barulho, com medo do... Para reforçar minha 

heterossexualidade. Foi quando eu disse à minha noiva... Noivamos rapidamente; os pais dela 

foram a São Paulo para conhecer meus pais, e se deram bem, ficaram amigos. E daí eu disse a 

ela que já tinha tido experiências homossexuais, mas que não estava mais a fim. Ela falou: 



 

 
 

“Olha, se você acha que eu vou ser suficiente para você, tudo bem, não me importo”. E nos 

casamos. 

 

C.C. – Você casou em 1972? 

 

L.M. – Em 1972. Se não me engano, foi no começo de 1972. Não. Acho que foi em abril ou 

maio de 1972. Nos casamos só no civil. A primeira vez que na minha família não houve 

casamento religioso. Ela não se casou com vestido de noiva; foi um casamento com a roupa de 

civil. Casamos no próprio cartório que era do meu avô, que já tinha falecido. Era uma tia que 

era a herdeira desse cartório em Santana. 

 

C.C. – Você disse que ela já fazia mestrado em antropologia na USP... 

 

L.M. – Isso. A Yoshiko Tanabe Mott, atualmente... Ela manteve... Mesmo depois da separação, 

ela manteve o sobrenome Mott. Ela fazia... Era de Marília e fazia pós-graduação. Ela terminou 

a pós-graduação lá na USP e foi contratada como professora lá em Marília, na Faculdade de 

Filosofia de Marília, dando aula no curso de ciências sociais. E nos casamos. Na casa dos meus 

pais, no Sumaré, uma casa de dois andares grande, um grande jardim, tem até uma pequena 

piscina, no térreo tinha um apartamento completo, onde tinha vivido minha irmã, recém-

casada, e estava livre, e ali vivemos durante alguns meses. Ela, dando aula em Marília, ela 

vinha e viajava para Marília, uma viagem cansativa, sete horas de trem ou de ônibus; eu, 

procurando emprego, em 1972. E tive duas possibilidades: a USP, através da Ruth Cardoso, 

que me conhecia através de Eunice, porque eram muito amigas... E ela me convidou, a Ruth, 

inclusive, algumas vezes, para substituí-la. Cheguei a... Entreguei currículo e tal. Eu era o único 

mestre em antropologia disponível no Brasil, em 1972, de modo que fui disputado pela USP e 

pela Unicamp. Substituí Ruth em algumas aulas, no curso de graduação, já na Cidade 

Universitária. E ao mesmo tempo, fui a Campinas, onde havia três professores. O fundador da 

Unicamp, o Zeferino Vaz, que era protegido do Adhemar de Barros... Adhemar de Barros, que 

meu avô dizia que era da nossa família, Luiz Roberto de Barros Mott. Zeferino Vaz quis fazer 

da Unicamp a universidade modelo, e contratou, como seu primeiro contato na área de 

antropologia, porque queria fazer uma área de qualidade, modelo, o Antônio Augusto Arantes 

Neto, que é de família tradicional, o bisavô ou avô tinha sido até... acho que presidente da 



 

 
 

província de São Paulo ou do Rio de Janeiro. Antônio Augusto era maravilhoso. Foi um dos 

homens mais belos que passou pela Faculdade de Filosofia da USP. E daí ele foi contratado 

pelo... 

 

C.C. – Temos a entrevista com ele, no projeto. 

 

L.M. – É, tem a entrevista dele. 

 

C.C. – Tem. 

 

L.M. – É, eu já vi. Ele foi para a Inglaterra para contratar... Já que a Inglaterra... Ele tinha feito 

o curso com o Leach e outros antropólogos importantes, e lá, então, ele foi contratar alguém 

[para] que fosse professor da Unicamp. E lá ele conheceu o Peter Fry, inglês, mas que já falava 

um pouco de português, porque tinha ido a Portugal, especialista em Zimbábue, na Rodésia, e 

que tinha sido aluno de Mary Douglas, e conheceu também a Verena Martinez-Alier, uma 

alemã argentina casada com um espanhol, economista, que também ia ser contratado pela 

Unicamp. O certo é que ele contratou esses dois professores: a Verena e o Peter Fry. E quando 

eu chego na Unicamp, já eram os três fundadores do curso de antropologia... que se tornou, 

junto com a USP e com o Museu Nacional, os três principais centros de antropologia do Brasil. 

 

C.C. – Mas você foi para a Unicamp para fazer o doutorado já ou para dar aula? 

 

L.M. – Para dar aula. Na verdade, procurando emprego. E entreguei meu currículo e tal e fui 

entrevistado. E o Peter Fry foi muito... que era um gay assumido – discreto, porém, assumido... 

Nessa data, não sei se... E eles, então, gostaram de mim, acharam que eu preenchia... pelo 

currículo que eu tinha e pela minha fluência etc., e me convidaram para ser professor. Saiu 

antes em Campinas, então, eu preferi, optei por Campinas, e não pela USP. Daí mudei para... 

Ia algumas vezes de carro, ou de ônibus; depois aluguei uma casa em Campinas, com a minha 

mulher, a Yoshiko, e comecei a dar aula em antropologia 1, antropologia 2, antropologia 

econômica. E me matriculei para o doutorado lá na Unicamp. E minha mulher, então, fazendo 

o doutorado com o Peter Fry, na área de umbanda, em Marília – era o assunto que ela estava 

estudando –, e ela viajava todo domingo à noite, ia para Marília, passava domingo, segunda e 



 

 
 

terça e voltava na quarta-feira. De modo que... Engravidou, tivemos uma filha, a segunda filha, 

e daí comprei uma casa em Campinas, me estabeleci. Passei sete anos em Campinas, uma vida 

extremamente organizada, familiar etc. 

 

C.C. – De 1972 a 1979? 

 

L.M. – A 1979. 

 

C.C. – Quando você veio para Salvador. Mas o casamento acabou antes? 

 

L.M. – Sim. Então, em Campinas, eu dando aula de antropologia econômica, terminei a tese 

de doutorado. Daí voltei algumas vezes, inclusive com a Yoshiko, fomos para Brejo Grande. 

Uma vez eu passei seis meses em Brejo Grande e outra vez passei cinco meses em Aracaju, 

pesquisando nos arquivos lá. 

 

C.C. – Em Brejo Grande, com as filhas pequenas, também? 

 

L.M. – Não, ainda não tinha filhas. Quando ela me ajudou em Brejo Grande, ela não tinha 

engravidado, ainda. Ou talvez estivesse grávida, mas ainda não tinha filhas. Me ajudou muito. 

As anotações dela, tanto no Arquivo quanto o caderno de campo, são perfeitas. A caligrafia é 

maravilhosa. Depois, para escrever a tese de doutorado, ela que digitou minha tese toda... 

datilografou. Tinha uma máquina Olympia, alemã, elétrica, foi ela... Foi uma mão na roda, me 

ajudou muito, como eu ajudei também bastante na pesquisa dela. Pesquisamos juntos pelo 

interior de São Paulo, para um concurso de folclore que concorremos. O certo é que, em 

Campinas, eu dava aula tanto de antropologia econômica quanto de antropologia em geral, 

etnografia. E lá, o doutorado, a minha orientadora foi a professora Verena Martinez-Alier, uma 

orientação formal, porque, na verdade, ela não entendia do assunto, assim como a Eunice 

Durham, que foi minha orientadora para várias bolsas de iniciação científica na Fapesp, era 

uma orientação formal, porque ambas não entendiam desse assunto, antropologia econômica, 

mas corrigiam algum detalhe e tal. E, lá em Campinas, o doutorado... Não sei... Acho que foi 

o primeiro doutorado em antropologia, na Unicamp. Convidei para a banca, além da Verena e 

da Eunice, dois professores ilustres, ilustríssimos: o professor Manuel Correia de Andrade, A 



 

 
 

terra e o homem no Nordeste, um grande intelectual, e Pasquale Petrone, um geógrafo bem 

italiano, da USP, especialista em geografia econômica e do comércio. De modo que foi... A 

defesa foi bem, tirei 9,7, muito elogiado pelos de fora. A Eunice e a Verena queriam mais, na 

verdade, mas eu... Não me deram 10, deram 9,5, daí eu fiquei com 9,7 como nota final. 

Terminei o doutorado; a vida familiar bem, organizada, eu tomava conta das minhas filhas; 

sobretudo, um pai muito disponível, porque eu ficava duas noites... dois dias e duas noites 

sozinho com as meninas, porque minha mulher ia para Marília. Sempre fui muito caseiro, muito 

doméstico, cozinho muito bem, sempre tive gosto por decoração e pela vida caseira, mas 

depois... Os primeiros meses depois do casamento, eu mantive a mesma intenção e a mesma 

ascese: eu quero reforçar meu lado exclusivamente hétero. Então... Quando eu era ainda 

estudante na USP, eu procurei uma vez um psiquiatra, de uma série de psis que eu... 

profissionais de psi que eu procurei para discutir essa questão da minha sexualidade, e esse 

psiquiatra da USP me disse: “Se você quer ser só heterossexual, você nunca mais olhe para o 

olho de homem nenhum, não use sandália...”. Sandália franciscana, que não podia usar. 

Imagina que absurdo! E eu fiz assim, quando me casei: eu fiquei completamente concentrado 

na minha heterossexualidade. Era bom, o meu desempenho hétero com minha mulher, ela 

gostava e eu gostava. Porém, comecei a olhar para rapazes e comecei a ter algumas experiências 

clandestinas, e percebendo que cada vez mais... Aí tive a primeira filha, a Míua; ótimo 

relacionamento, bom pai e tudo. Mas, cada vez mais, tendo... Sobretudo porque ela viajava. 

Então, eu tinha duas noites livres. Era a oportunidade que eu tinha para conhecer pessoas e tal. 

E cada vez mais me identificando como homossexual. E tive a segunda filha, como uma 

maneira de reforçar ainda mais... a não abandonar a heterossexualidade. Mas daí eu encontrei, 

aos cinco anos de casamento, um rapaz que se chamava Sérgio Maluf, que morreu de Aids, 

bonito... O Peter Fry conheceu. Frequentamos a casa. E daí foi uma relação muito intensa, uma 

pessoa... um gay... Foi a primeira vez que eu vi um gay completamente tranquilo, calmo, feliz. 

Eu falei: “É isso que eu quero ser”. O processo de separação foi muito difícil, porque, nessa 

época, a Yoshiko estava terminando o mestrado e eu não queria prejudicar o clima emocional 

dela. Aguardei vários meses. Quando ela defendeu a tese, então, eu abri o jogo, e também para 

minha família. Foi uma catástrofe familiar. Porque as pessoas... O quanto as famílias eram 

pouco unidas, se uniram, do lado japonês e do lado italiano, para impedir essa loucura de uma 

separação, e uma separação tão escandalosa, porque o marido assumiu a homossexualidade. 

 



 

 
 

C.C. – Isso em mil novecentos e setenta e...? Em 1977? 

 

L.M. – Em 1977. Daí meus... Minha mãe, sobretudo, que sempre foi mais dialogante e mais 

dominante em casa do que meu pai, minha mãe disse: “Bom, Luiz, se você for a um psiquiatra, 

a gente aceita o veredicto do cientista”. E daí eu fui algumas vezes, e o psiquiatra falou: “Olha, 

quem precisa de acompanhamento é a Yoshiko, porque ela está muito abalada. Esse Luiz é 

incorrigível, ele está feliz, ele está resoluto”. Então me desquitei. Foi problemático, foi muito 

triste, muito choro, porque eu gostava muito das minhas filhas. Minhas filhas gostavam, para 

dizer a verdade, mais de mim do que dela; tinham uma relação muito mais de... Eu sempre fui 

muito mais brincalhão e tudo. A separação para o desquite foi muito traumática. Ela 

obstaculizou... 

 

C.C. – Não havia o divórcio ainda, não é? 

 

L.M. – Era desquite. 

 

C.C. – A Lei do Divórcio foi posterior. 

 

L.M. – Na separação, [ela] exigiu mais do que a partilha pela lei; eu tive que dar mais do que 

a metade do meu salário; dificultou meu acesso às meninas, sob o pretexto de que elas 

precisavam ter exemplos de um pai masculino, e não de um pai gay, embora eu nunca fosse 

efeminado ou travesti. O certo é que dificultou. Eu fui, depois, muitas vezes em Marília. Elas, 

pequenas, saímos algumas vezes, mas elas... Era difícil o relacionamento. O certo é que voltei 

para Campinas, vivi um ano com esse meu companheiro... Comprei uma outra casa... 

Felizmente que nossos bens foram suficientes, desses cinco anos de casamento, sobretudo 

porque eu trouxe alguma coisa do meu lado, da minha família, que era de melhor condição 

econômica que a dela. Dividimos os bens – eu tinha uns terrenos que eu tinha comprado e a 

casa – e ficamos [com] o suficiente para cada um ter uma casa. Ela comprou uma boa casa, 

onde até hoje vive, lá em Marília, e mudou para lá. Fiquei com esse Sérgio Maluf um ano e 

depois nos separamos. Conheci, posteriormente, um outro rapaz que era do Maranhão, um meio 

mameluco. E com a ideia de mudar de Campinas, porque achei que Campinas estava uma 

cidade muito familista. A Unicap estava me cansando. Esse Sérgio Maluf, que era hippie, me 



 

 
 

deu... abriu o mundo para fazer excursões, acampar, [ter] uma vida mais despojada, então, 

resolvi mudar para a Bahia. Resolvi pedir afastamento da Unicamp durante um tempo e vim 

para a Bahia em 1979, acho que em janeiro de 1979 ou começo de fevereiro de 1979, com a 

intenção de... Fui convidado como professor visitante, para a Universidade Federal da Bahia. 

Eu tinha vindo aqui em 1976, se não me engano, para o Congresso de Antropologia, e conheci 

a professora Consuelo Pondé de Sena, que morreu há uns três anos, e [ela] gostou muito de 

mim, fizemos uma amizade. E foi ela o contato. E ela conseguiu me convidar como professor 

visitante. E eu vim com a intenção de ficar um ou dois anos como professor visitante, largar a 

universidade, comprar uma casa na beira da praia e criar cachorro e viver disso, na verdade. 

Essa foi a minha fantasia. Felizmente, maluca, que não deu certo. 

 

C.C. – A tendência hippie. 

 

L.M. – É. 

 

C.C. – Em 1976, foi a reunião da ABA que teve... 

 

L.M. – Se não me engano, foi essa reunião da ABA. Apresentei um trabalho sobre Sergipe, já 

sobre a história de Sergipe. Eu estava interessado em demografia histórica. Poderia falar, no 

momento, sobre as diferentes... E, então, comecei minha vida aqui em Salvador. Primeiro, em 

um apartamento alugado, com esse meu amigo que era do Maranhão. Tivemos uma relação 

durante alguns meses, mas não muito profunda. E mal eu cheguei aqui em Salvador, ou alguns 

meses depois, eu conheci um outro... um baiano, um rapaz de 18 anos, que se chama Aroldo 

Assunção, e esse foi o meu companheiro durante os sete primeiros anos de Salvador, e com o 

qual eu fundei o Grupo Gay da Bahia [GGB]. E aí é uma outra vertente na minha vida. Em 

termos de... Voltando um pouquinho, porque eu me esqueci, o meu percurso intelectual foi, 

inicialmente, em antropologia econômica; depois, por conta dessa procura das feiras e 

mercados, o histórico da... uma visão diacrônica, eu comecei a ir para os arquivos, e quando eu 

fui para o arquivo de Sergipe, um arquivo pouco conhecido... Sergipe foi capitania ligada à 

Bahia até a Independência. E o arquivo de lá começa praticamente depois da Independência, 

então, é um arquivo que é da primeira metade do século XIX em diante. E eu comecei a 

encontrar documentos interessantíssimos, que eram chamados Mapa Descritivo da População, 



 

 
 

umas estatísticas, feitas como em tabelas, de 1825 até 30, sobretudo, descrevendo 

minuciosamente toda a população de Sergipe, por freguesia, dividido por raça, por idade, por 

sexo, por estado civil. Isso me abriu a cabeça para o que eu não sabia a existência, que é a 

demografia histórica. E eu cheguei a criar uma disciplina, que até então nunca tinha sido 

rotulada: a etno-demografia histórica. Tenho um artigo, publicado na revista da SBPC, sobre a 

etno-demografia histórica, que é uma visão antropológica a partir da perspectiva da demografia 

histórica, ou da história demográfica. 

 

C.C. – Essa... Só para entender, Luiz. Você já falou em Portugal, quando você foi estudar as 

feiras medievais, e tinha pesquisado as feiras rurais no Nordeste. O estruturalismo via muito 

como duas coisas, sincronia e diacronia. No teu trabalho, está muito misturado, história e 

etnografia, antropologia, não é? 

 

L.M. – É. 

 

C.C. – Como é que você vê isso? 

 

L.M. – Eu me intitulo de etno-historiador, na verdade. A etno-história é essa visão 

antropológica do material do passado, tout court, curto e grosso. A antropologia e a etnologia 

me deram a temática, estudos de parentesco, família, a metodologia, a pesquisa de campo, a 

história de vida, métodos essencialmente antropológicos, qualitativos, e a história, para mim, é 

o material... é a empiria, e a demografia histórica... a demografia é essencialmente numérica, 

quantitativa. Mas eu misturei o quantitativo, que é fundamental para a contagem de populações, 

com a metodologia da antropologia, da etnologia e com o material histórico. Então, da 

antropologia econômica, eu comecei a escrever e pesquisar sobre a demografia histórica, a 

etno-demografia histórica, sobretudo Sergipe na primeira metade do século XIX. Escrevi vários 

artigos sobre índios... brancos, índios, negros e pardos em Sergipe na primeira metade do século 

XIX; relações raciais entre... em Sergipe, usando esse material etnográfico e demográfico. E 

quando estava em Portugal, no Arquivo Histórico Ultramarino, eu descobri lá, abrindo o meu 

leque – além da pesquisa sobre mercados, para outros temas –, eu descobri um material sobre 

a capitania do Piauí, que era pouquíssimo estudada até então, um material riquíssimo, de 

história econômica, do gado, da pecuária; relações de fazendas. Então me tornei um expert na 



 

 
 

economia e na demografia do Piauí do século XVIII. O Piauí foi descoberto e colonizado a 

partir de 1674, quer dizer, é logo no começo, no primeiro século. Encontrei documentos 

interessantíssimos, descrições das fazendas e tal. Então me tornei um expert na população e na 

demografia e na economia do Piauí, sobretudo do século XVIII, o Piauí Colonial. Enquanto 

que em Sergipe é Sergipe Imperial. Então, demografia histórica. Participei de vários 

congressos; participei da fundação da Associação Brasileira de Estudos Populacionais (Abep), 

que tinha na professora Maria Luiza Marcílio a sua grande idealizadora, juntamente com a 

Canabrava... Cecília Canabrava5, se não me engano, e lá no Paraná, a professora Cecília 

Westphalen e Altiva Pilatti Balhana, grandes historiadoras ligadas à demografia histórica. 

Então, participei de congressos nacionais e internacionais, sendo que um dos primeiros 

congressos internacionais que eu fui foi em Moscou, se não me engano. Foi bem no começo, 

acho que foi em 1974, ainda nas feiras, aproveitando do material das feiras. Apresentei um 

trabalho sobre as feiras, lá em Moscou. Foi uma experiência interessante. Pois bem, da 

demografia histórica, quando eu estava em Portugal, eu descobri que na Torre do Tombo 

tinham os documentos da Inquisição, que eu nem sabia que estavam alguns deles publicados, 

em que havia descrições de denúncias e confissões minuciosas sobre a sexualidade dos colonos 

aqui no Brasil e, sobretudo, das imoralidades sexuais, ou seja, bigamia, homossexualidade, 

adultério e outras coisas. Então, coletei material sobre isso. 

 

C.C. – Mas, na época, não tinha nenhum interesse acadêmico... 

 

L.M. – Ainda não. 

 

C.C. – Era uma curiosidade. 

 

L.M. – Mas eu sabia que existiam esses documentos. Da demografia histórica, depois que eu 

me separei, sobretudo... Quando eu me desquitei e me assumi publicamente gay, passei a 

escrever para o jornal Lampião, o principal jornal LGBT do Brasil nessa época, nos começos 

dos anos 1980, ainda em Campinas... Eu passei dois anos separado, em Campinas, como gay, 

com meu companheiro etc. Nesses dois anos, eu já publiquei alguma coisa sobre a 
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homossexualidade entre os índios tupinambá, nesse jornal Lampião. Quando eu vim para 

Salvador, conheci esse rapaz, Aroldo, e estávamos juntos uma... ainda em 1979, vendo o pôr-

do-sol, discretamente, no Porto da Barra, quando um machão homofóbico nos viu, se deu conta 

que éramos um casal gay e me deu um bofetão na cara. Pá! Não podia reagir, porque ele era 

muito grande e tinham outras pessoas com ele. Isso me machucou profundamente. Eu nunca 

tinha apanhado de adulto e muito menos por preconceito, por discriminação. No ano anterior, 

tinha sido fundado em São Paulo o movimento gay. Eu era assinante já do jornal Lampião. Eu 

já era um gay assumido, aqui. Então eu me dei conta que era vital a gente se organizar, para se 

defender, como um grupo organizado, para defender a nossa cidadania, o nosso direito de ser 

o que somos. Então, isso me fez atiçar a curiosidade para aqueles documentos que eu já tinha 

sabido da existência deles, para abrir uma nova área de pesquisa, para abalizar, para estruturar 

minha militância. Eu queria mostrar, através dessa pesquisa, que a homossexualidade não era 

uma invenção [recente] – o homossexualismo, como se dizia na época. E eu fui o responsável 

por essa mudança fundamental, essa despatologização da homossexualidade no Brasil. Fui eu 

que liderei um movimento nacional, com um grande apoio intelectual de Eunice, Fernando 

Henrique e políticos etc., para retirar do Código Internacional de Doenças o parágrafo 302.0, 

que qualificava o homossexualismo como desvio e transtorno sexual. Então, eu queria abalizar 

essa minha militância pelos direitos humanos dos homossexuais, através de uma pesquisa que 

mostrasse que existia, como era, que não era essa putaria e essa imoralidade toda que 

imaginavam etc. Então, foi aí que abri essa nova área: da demografia histórica passei para a 

antropologia da sexualidade, ou a etno-história da sexualidade e da homossexualidade em 

particular. 

 

C.C. – Você funda o Grupo Gay da Bahia em 1980, não é? 

 

L.M. – Sim. 

 

C.C. – Quer dizer, o tema da sexualidade entra como uma decorrência, vamos dizer, dessa... 

 

L.M. – Afirmação. 

 



 

 
 

C.C. – ...assunção política da defesa do homossexualismo... da homossexualidade, perdão, 

pública. 

 

L.M. – Foi uma decorrência de uma afirmação identitária pessoal. Eu quis unir o útil ao 

agradável, na verdade, ou o agradável ao útil. Na verdade, eu queria ter bases para responder 

aos intolerantes, aos ignorantes, que diziam que não existia antigamente, que não existia na 

África, que é doença, que as teorias explicativas, desde a de Freud e outras mais... Eu queria 

demonstrar os equívocos dessas teorias para justificar o meu estilo de vida, a minha essência 

existencial e, ao mesmo tempo, abrir uma área de pesquisa fundamental para... Como dizia 

Marx, se a aparência e a essência se confundissem, a ciência seria vã, desnecessária. Então, eu 

queria mostrar a essência da história da homossexualidade, da antropologia da 

homossexualidade, duas ciências fundamentais para esse resgate. E a partir daí eu tive... 

Fundei, então, no Carnaval de 1980, em fevereiro de 1980, um ano em Salvador, fundei... 

Depois desse bofetão na cara, eu escrevi para o jornal Lampião uma mensagem: “Bichas 

baianas, deixem de ser alienadas; rodem a baiana, tudo bem, mas vamos fundar um grupo de 

defesa dos nossos direitos”, e dei meu endereço. Não tinha caixa postal, nada. E recebi umas 

cartas, uns telefonemas aqui e tal. O certo é que, alguns meses depois, em fevereiro de 1980, 

fizemos a primeira reunião do GGB, que não tinha ainda esse nome, onde compareceram 17 

rapazes, entre estudantes universitários, jornalistas, professores, e fundamos o que veio a ser 

chamado Grupo Gay da Bahia, o primeiro de 200 ou 300 grupos que já existiram no Brasil, o 

primeiro a ter esse nome, gay, que é um nome que era corrente, na época; era uma espécie de 

guarda-chuva: todo... Não existia essa distinção de... Existia travesti e gay, mas homossexual 

era o mais genérico. Todo mundo... As travestis diziam que eram homossexuais. Hoje, as 

travestis não dizem que são homossexuais; a travesti pode ser heterossexual. E o gay foi um 

termo genérico, porque também havia baile de fantasia gay que era só de travestis. 

 

C.C. – É, no... Bom, desde 1980, que você mudou, internamente ao movimento de defesa e 

afirmação da homossexualidade tem toda uma mudança, também, de siglas e de... Porque era 

GLS, LGBT, e o T, que era de travesti, vira trans, e tem toda uma discussão política interna, 

vamos dizer, ao movimento de afirmação da diversidade sexual e tal. Como é que você 

acompanhou isso... quase 40 anos, não é? 

 



 

 
 

L.M. – Para mim, um momento fundamental foi quando eu furei a orelha. Eu acho que eu sou, 

se não o primeiro, um dos mais antigos homens brasileiros a furar um lado. Só anos depois que 

eu furei dos dois lados. E tinha toda uma coisa, lado esquerdo e lado direito, qual era de gay, 

qual não era. O certo é que quando eu furei a orelha, eu estava na Unicamp, ainda namorando... 

com meu primeiro companheiro, e eu fui para o Equador, a convite do Clacso – Centro Latino-

Americano de Ciências Sociais, para dar um curso sobre feiras e mercados de um mês, e lá eu 

tive coragem de furar a orelha, e botei um alfinetezinho, que era mínimo. Aquilo provocava 

tanta curiosidade nas pessoas na rua! Eu via as pessoas me apontando, assim. Pois bem, em 

Salvador, eu cheguei... Eu já cheguei de brinco. Discreto. Não tinha dois e não era essa argola 

que eu uso há vários anos. Mas as pessoas, na universidade, [inaudível] sabiam que eu era gay. 

Tanto que, ao indicar meu nome, a professora Consuelo Pondé de Sena, que era uma mulher... 

uma burguesa liberal... O vice-reitor teria dito: “E a senhora sabe que ele é homossexual?”. Ela 

falou assim: “Eu sei que ele é um ótimo antropólogo, respeitável, com um currículo excelente”. 

De modo que eu já cheguei como um gay assumido. E logo no ano seguinte fundei o Grupo 

Gay e passei a ser o gay mais visível no Brasil, nos anos 1980 e nos anos 1990. Eu fui 

entrevistado por todos os principais repórteres do Brasil, a começar pelo Flávio Cavalcanti, que 

era um famoso, que... Quando eu fui entrevistado ao vivo, eu fui o terceiro entrevistado ao vivo 

da Bahia. O primeiro foi o ACM; o segundo, a Irmã Dulce; o terceiro, o Luiz Mott, o presidente 

dos veados da Bahia. O Jô Soares, três ou quatro vezes; Silvia Poppovic; Ratinho; aquela loira 

do Gianecchini que era... 

 

C.C. – Marília Gabriela. 

 

L.M. – Marília Gabriela, maravilhosa. Enfim, eu fui entrevistado, nos anos 1980 e 1990, por 

todos os principais repórteres de todas as televisões do Brasil, com exceção da TV Bahia, a TV 

Globo da Bahia, porque o Antônio Carlos Magalhães, que é o dono da TV Bahia, sempre teve... 

a televisão teve uma quizila comigo, uma diferença. Nunca fui entrevistado lá. Algumas vezes, 

a Globo do Rio ou de São Paulo mandava eles me entrevistarem aqui e eles eram obrigados a 

me entrevistar, mas não uma iniciativa do programa. E aqui em Salvador, logo que eu fundei o 

Grupo Gay da Bahia, teve a reunião da SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da 

Ciência. Se não me engano, no ano seguinte, em 1981. Foi uma reunião maravilhosa: armaram 

um circo, onde havia debates e atividades culturais etc. O principal jornal da Bahia, o mais 



 

 
 

antigo, A Tarde, que acho que já fez 100 anos, o maior do Norte e Nordeste, foi, durante os 

anos 1980 e 1990, o jornal mais homofóbico do mundo, não só da Bahia como do Brasil, 

publicou, em 1985: “Mantenha Salvador limpa, mate uma bicha todo dia”. 

 

C.C. – Nossa! 

 

L.M. – Publicou: “O Luiz Mott é um travesti repelente; deve ser expulso de Salvador. O 

Departamento de Antropologia da UFBA é o departamento gay”. Só me desmoralizando, por 

conta da militância. O diretor do jornal, o Jorge Calmon, irmão do Pedro Calmon, uma família 

do tempo da Inquisição – teve um inquisidor que se chamava João Calmon –, conviveu e 

autorizou essa homofobia oficial, a ponto de um editor-chefe ter proibido... “Fica proibido no 

jornal qualquer notícia sobre homossexualidade e lesbianismo, para proteger a dignidade dos 

nossos leitores”. Então, o clima de homofobia aqui na imprensa era absolutamente 

inacreditável hoje em dia. Nós fizemos... Então, o Grupo Gay da Bahia, sob a minha liderança, 

nós fizemos um júri popular; nós fizemos manifestação em Paris, porque uma herdeira [do 

jornal] A Tarde morava em Paris – nós conseguimos que um grupo gay de lá fizesse uma 

manifestação na porta dela, denunciando homofobia aqui em Salvador. De modo que eu fui o 

gay de maior visibilidade, não porque eu fosse a prima-dona, por complexo de prima-donismo 

ou porque eu quisesse manipular. Não. Falta de pessoas. E não só isso, não só de aparecer na 

televisão como me tornei um expert em várias áreas da homossexualidade porque não havia... 

Hoje, felizmente, foi subdividido. Por exemplo, eu me tornei o primeiro a escrever sobre Aids 

e a população homossexual. A primeira bibliografia sobre Aids, os primeiros artigos em 

ciências sociais sobre Aids e homossexualidade fui eu que escrevi. Não porque eu gostasse 

desse assunto; porque não tinha ninguém. Hoje... Há muitos anos eu fui largando, como larguei 

as feiras e mercados. De vez em quando, alguém me manda uma carta, um e-mail, ou me 

telefona: “Olha, a sua tese...”. Ainda mando alguma coisa. É a mesma coisa sobre a Aids: não 

escrevo mais nada, mas escrevi artigos que tiveram repercussão no Le Monde, em Paris, ou no 

Clarín. 

 

C.C. – Agora, Luiz, esse teu, vamos dizer, pioneirismo e também ter assumido publicamente, 

no ambiente acadêmico, você acha que era respeitado? Ou havia muita homofobia? Isso te 

prejudicou, no ambiente acadêmico? Porque tem as coisas políticas, com a mídia, com outros 



 

 
 

personagens, não é? Mas no ambiente acadêmico, aqui, você como professor. Depois você vira 

professor titular. 

 

L.M. – Para dizer a verdade, eu sofri pouco homofobia diretamente, chegou a mim pouco. Uma 

vez, numa reunião de departamento que eu não estava presente, um velho professor, um grande 

folclorista, um homem interessantíssimo, José Calazans, sergipano, quando meu nome teria 

sido indicado para ser chefe do departamento, ele teria dito: “E veado pode ser chefe do 

departamento?!”. Eu não estava presente. Outra vez, um outro professor, [um professor] de 

história, levou para o diretor do jornal A Tarde, que era um professor de história, também, o 

Jorge Calmon, detalhes do Departamento de Antropologia, falando que eu era desmunhecado... 

que eu não era gay, mas que eu era... que não era homossexual, mas que era um veado. Uma 

coisa assim. Foram as duas vezes que respingou esse tipo de comentário. Agora, alunos, nunca 

tive nenhum tipo de confronto. Como eu sempre mantive uma postura assim... um pouco... ao 

mesmo tempo, informal, mas rígido, em termos de presença em sala de aula, chegar na hora 

certa, trabalho de avaliação, ficha de leitura. Nunca paquerei aluno nenhum, mas às vezes 

brincava sobre o Grupo Gay, porque todos me viam na televisão, todo mundo sabia de mim, 

do meu ativismo, de modo que isso... E o pior: algumas vezes, tive alunos e alunas que eram 

gays e lésbicas que não se assumiram comigo, tinham medo, porque acharam que eu ia... 

Porque um dos mitos que se criou é que “o Luiz Mott disse que todo mundo é homossexual, 

não só o Zumbi...”. Porque eu tive cinco pistas de que o Zumbi não era heterossexual. Mas 

alguns outros... 

 

C.C. – Mas o movimento negro não gostou disso na época. 

 

L.M. – Não gostou. Chegou a vandalizar minha casa, picharam minha casa, quebraram o vidro 

do meu carro etc. O certo é que alguns alunos e alunas que hoje são gays e lésbicas mais ou 

menos assumidos, durante o meu tempo de professor, há 20 ou 30... Quase 40 anos atrás, tinha 

clima já para se assumir. Se um professor tem, o aluno também tem. E se mantiveram no 

armário. De modo que eu tive essa visibilidade, que, de certo modo, não prejudicou minha 

carreira acadêmica porque eu soube distinguir as coisas. Embora apresentando em um 

congresso científico, aqui ou no exterior, trabalho sobre o esperma na subcultura gay luso-

brasileira dos tempos da Inquisição à Aids, por exemplo, um assunto em que eu falava sobre 



 

 
 

sexo oral, sobre masturbação, sobre o esperma etc., relacionado ao HIV. Então, assuntos que 

aparentemente... 

 

C.C. – Mas você tinha também, vamos dizer, uma base documental dos documentos da 

Inquisição? 

 

L.M. – Claro! Porque o material da Inquisição... 

 

C.C. – É muito explícito, o material da Inquisição, não é? 

 

L.M. – Muito. Porque os inquisidores, diferentemente do que Foucault sugere e propõe... 

Foucault teve muitos equívocos, além de ser um gay mal resolvido – morreu de Aids, e 

demorou muito para assumir a homossexualidade e que era HIV positivo. Essa história de dizer 

que o personagem homossexual e a identidade homossexual só surgem no século XIX, com a 

medicalização da sexualidade, é chute. Não falou certo. Há pesquisas – e ele poderia ter acesso 

a essas pesquisas – que mostram que desde o século XVI, quando menos, em Portugal, ou na 

Holanda, na Inglaterra, havia uma comunidade de sodomitas... A palavra gay surgiu no século 

XIII, no catalão-provençal, mais ou menos como rapaz alegre, embora não tenha tido essa 

continuidade. Ela foi resgatada só nos anos 1950 e 1960. Pois bem, o certo é que essa ideia do 

homossexual como um personagem, com uma identidade, com uma afirmação, reconhecido 

pelos de fora, pelo alto grupo enquanto tal, isso é uma coisa muito mais antiga do que a vã 

filosofia imaginava. De modo que essas minhas pesquisas, tratando de temas que eram quase 

que dogmas, que o homossexual é sempre efeminado, que há infidelidade do homossexual, há 

promiscuidade... Isso, com a Aids, foi fogo na fervura, na medida. 

 

C.C. – Eu me lembro que no início chamava de peste gay, não é? 

 

L.M. – Câncer gay, ou peste cor-de-rosa. Sim! Claro! De modo que quando... Eu tratei de temas 

de sexualidade... O Grupo Gay da Bahia, através de mim, conseguiu reunir dois acervos, dois 

bancos de dados os maiores do mundo, em relação à homossexualidade. Com esse meu 

companheiro Aroldo, que fundou comigo o GGB e com o qual vivi sete anos, é meu amigo, 

mora aqui ou na Alemanha... Nesse fim de semana, por acaso... Estou queimado assim porque 



 

 
 

eu e Aroldo fomos à praia nesse fim de semana. Ele me ajudou muito na Torre do Tombo, 

coletando material sobre os sodomitas. Porque depois, então, que eu me tornei professor aqui 

e larguei essa besteira de ser criador de cachorro e me beneficiei de um decreto do ditador, do 

general Costa e Silva, que deu a possibilidade de “todos os professores visitantes das 

universidades federais que quiserem se tornar do quadro podem”... Então, eu me tornei 

professor sem concurso, como todos os outros. Fiz concurso... O único concurso que eu fiz na 

minha vida, numa época que não era costume, foi para professor titular. 

 

C.C. – Em que ano que foi, para professor titular? 

 

L.M. – Para titular, se não me engano... Não sei. Tenho a impressão que foi em 2000, talvez, 

com uma banca constituída por Gilberto Velho, Jatahy – todos doutores, titulares etc. –, João 

Baptista Borges Pereira, e mais dois que eu não me lembro, banca que eu tive quinze notas dez. 

Eram três candidatos. Foi o único concurso que eu me submeti na vida. Pois bem, então, me 

beneficiando desse decreto de Costa e Silva, eu me tornei professor adjunto. Só depois de 

muitos anos que abriu o concurso para titular e me classifiquei como professor titular. E aí, 

então, eu orientei minha carreira de pesquisa acadêmica para a área da sexualidade, e consegui 

bolsa, através do CNPq. Fui bolsista do CNPq até o ano passado, acho que durante uns vinte e 

tantos anos, 1A, a categoria mais alta. 

 

C.C. – Bolsa de Produtividade. Agora você é Sênior, não é? 

 

L.M. – Agora eu sou Sênior, que é metade da bolsa, é R$ 1.500,00, mas é uma... Enfim, 

continuo ligado ao CNPq. Fui várias vezes para Portugal, em longas pesquisas, passando meses 

– uma vez, com o Aroldo, esse meu companheiro, que é ótimo colaborador de... assistente de 

pesquisa. E lá eu copiei... Ah! Quando fui nessa época, ainda havia uma homofobia acadêmica, 

e para conseguir essa bolsa do CNPq para ir pesquisar os sodomitas, os homossexuais, em 

Lisboa... na Inquisição, eu diluí a pesquisa, dizendo: “A repressão sexual na Inquisição, 

pegando bigamia e os padres solicitantes e sodomitas”, que são as três principais categorias. 

Embora eu já tivesse tido o insight, porque quando teve a reunião da SBPC aqui na Bahia, em 

1981, eu apresentei a primeira de uma série de seis moções que eu tenho... Essa é outra pérola 

do meu colar de pérolas preciosas da minha vida acadêmica. Eu consegui aprovar seis 



 

 
 

resoluções, pelas mais importantes associações científicas brasileiras, entre elas, a SBPC, duas 

moções, pela descriminalização da homossexualidade, despatologização, melhor dizendo, a 

SBPC se comprometendo a estimular pesquisas na área da sexualidade humana e da 

homossexualidade, que os projetos sobre esses temas fossem tratados com o mesmo respeito 

que outros temas mais tradicionais. Mesmo assim, quando eu fui a primeira vez fazer a pesquisa 

lá na Torre do Tombo sobre a Inquisição e os sodomitas, eu ainda diluí. Eu fui lá para pesquisar 

só a veadagem, na verdade, mas falei que ia pesquisar sobre bigamia e tal. E, por conta disso, 

ainda numa época que não tinha xerox, só tinha microfilme, eu copiei toda a documentação 

sobre sodomitas, que são 4 mil denúncias, são 500 processos, e eu tenho o resumo manuscrito 

de todos os processos – de muitos, com microfilmes etc. –, e 30 executados. Dos 4 mil 

denunciados, 500 foram presos e só 30 foram queimados. O que mostra o quanto a Inquisição 

não foi tão sanguinária e incendiária como se imagina, em relação aos sodomitas. Ela foi muito 

mais jogo de cintura do que a homofobia imperdoável. Portanto, eu tenho hoje tudo digitado – 

eu paguei uma estudante para digitar toda a minha documentação. Não existe no mundo um 

acervo, um banco de dados com informações sobre os gays do século XVI ao século XIX como 

esse de Portugal. Nem na Espanha, que teve uma Inquisição muito importante, mas eles não 

tinham os processos... eles não conservaram os processos originais; eles faziam súmulas. Têm 

súmulas dos processos. E outro acervo fundamental para a história da homossexualidade, da 

homofobia, basicamente... Quando eu fundei o GGB, em 1980, logo em seguida, fizemos um 

boletim, que se publicou durante duas décadas. Foi a publicação gay mais perene da história 

do Brasil. Simplesinho, mimeografado e tal, mas que, desde o primeiro número, eu incluí a 

lista dos LGBT – que na época se dizia homossexuais – assassinados. Comecei a fazer 

levantamento. E, por conta disso, até hoje nós temos um site, atualizado diariamente, que reúne 

mais de 4 mil assassinatos documentados de LGBT, e suicídios também, da década de 1980 

até agora. O Brasil é o campeão mundial de... 

 

[FINAL DO ARQUIVO 02] 

 

L.M. – Retomando o tema dos dois bancos de dados fundamentais para documentar a 

homofobia, tema, aliás, que eu que introduzi no Brasil, esse tema inventado nos Estados Unidos 

em 1967, por um psicólogo, Weinberg... Em filmes americanos já vinha a palavra homofobia, 

mas nunca... Na academia, nem na legislação e na voz corrente do povo, não se usava a palavra 



 

 
 

homofobia, e foi a partir do Boletim do Grupo Gay que nós começamos a utilizar, como 

sinônimo de um racismo... Sempre falei “o racismo anti-homossexual”. Porque eu gosto muito 

de equiparar a discriminação racial à discriminação por orientação sexual, e a ilógica, a 

ilogicidade e injustiça de um país que criminaliza o racismo como crime inafiançável e que, 

até agora, nada de criminalizar a homofobia. Pelo contrário, o projeto de Marta Suplicy e de 

outras deputadas e deputados, que percorreu, durante mais de uma década, todos os meandros 

da burocracia da Câmara dos Deputados, a presidente Dilma mandou arquivar, por pressão dos 

evangélicos; como, por pressão dos evangélicos, para poupar o Palocci, naquela ocasião, 

mandou arquivar o kit anti-homofobia – vídeos, cartilhas, panfletos, folders –, dois milhões 

investidos pelo Ministério da Educação, com o apoio da Unesco, do Conselho Federal de 

Psicologia, para os evangélicos não denunciarem o Palocci, na ocasião, a Dilma mandou botar 

no porão. Está até hoje. Dois milhões de material impresso de boa qualidade, vídeos e tudo, 

para capacitar cinco milhões de estudantes de ensino médio, o que nunca foi feito. 

 

C.C. – Luiz, você acha que está havendo um fortalecimento, vamos dizer, de tendências mais 

conservadoras, hoje em dia? Ou não? Porque às vezes se... Acha que há exagero nisso? Ou 

não? Em termos de moralidade. 

 

L.M. – Liberou muito, na verdade. O fio-dental, as minissaias, as danças eróticas, a erotização 

infantil, aqui na Bahia e no Brasil todo, as paradas gays... O Brasil [tem] a maior parada gay 

do mundo, em São Paulo. No interior da Bahia, nas cidadezinhas, em bairros em Salvador... 

Tem umas 15 paradas, aqui em Salvador, durante o ano, com objetivos eleitoreiros, patrocinada 

por um candidato a vereador, um político e tal, mas que, em cima do trio elétrico, está lá a 

travesti, a transformista rebolando, com trajes mínimos. Quer dizer, houve uma liberação muito 

grande. A televisão mostrando casos até de homem transexual, o homem trans, quer dizer, a 

última minoria que está... que saiu do armário. Agora, ao mesmo tempo, uma das poucas 

regularidades sociológicas que eu percebo, em termos de questão de homofobia, de 

LGBTfobia, como se fala atualmente, é que quanto mais visibilidade, mais os intolerantes 

radicalizam, também. Pessoas que são espancadas no dia da parada gay nas cidades, que são 

mortas no dia da parada gay. E, nos últimos anos, por conta dessa expansão do evangelismo, 

essas igrejas evangélicas que pregam a cura gay, que têm clínicas de cura de homossexual, que 

são contra ensinar gênero – que eles chamam erroneamente de ideologia de gênero – nas 



 

 
 

escolas, que consideram que... que tiram o demônio do corpo de homossexuais em programas 

de televisão... Isso é um estímulo à homofobia, cujas raízes são históricas. Por que o Brasil é o 

campeão mundial de assassinatos de LGBT? Cinquenta e dois por cento dos crimes contra, 

sobretudo, gays e travestis ocorre no Brasil. Cinquenta e dois por cento. Esse último ano, 

enquanto... Durante o período do Fernando Henrique, durante os dois mandatos, se matava em 

média cem a cento e cinquenta gays... LGBT por ano; Lula, duzentos, duzentos e pouco; Dilma 

e Temer, de trezentos e pouco, chegou a quatrocentos e quarenta e cinco, em 2017. 

Quatrocentos e quarenta e cinco LGBT foram assassinados ou se mataram – sessenta se 

mataram – por motivo de homofobia internalizada, por tanta pregação dos evangélicos contra 

etc. De modo que os 60 mil brasileiros assassinados, vítimas de morte violenta por ano, que 

equivalem a mais do que as mortes na Síria ou da bomba de Hiroshima... Treze por cento dos 

assassinatos do mundo são no Brasil. Cinquenta e dois por cento dos assassinatos de LGBT são 

no Brasil. Quer dizer, então cresceu. Mas é numa proporção muitíssimo mais grave do que os 

crimes em geral, que são por motivos raciais, motivos sexuais, às vezes, pelo machismo etc., 

mas violência, tráfico etc. De modo que a gente vive um período de grande visibilização da 

homossexualidade. No Carnaval, blocos enormes, com Daniela Mercury... A Daniela Mercury, 

uma mulher casada, com filhos, de sucesso, assumir publicamente o casamento com a 

jornalista, a Malu, sua esposa, sua mulher. Isso foi uma bênção para o movimento gay: uma 

lésbica famosa se assumir de uma forma tão brilhante e continuar bem-quista, não perder o 

público. Outra bandeja que ganhamos foi quando a enrustida... a cantora que morreu de 

overdose, a mãe do Chicão... 

 

C.C. – Cássia Eller. 

 

L.M. – Cássia Eller. Quando se assumiu... Não. Quando morreu a Cássia Eller, triste morte, tão 

prematura, ela... Acho que quase ela era um homem trans. Hoje, seria quase um homem trans, 

o jeito dela, tão macho como o filho da Gretchen, a tal da Thammy. Pois bem, quando a Cássia 

Eller morreu e o filho foi finalmente à Justiça e a população brasileira toda apoiou que fosse 

criado pela viúva, a mulher que ficou... da Cássia Eller, isso foi uma bênção para o movimento, 

porque a sociedade viu como o amor é lindo, independentemente de ser de que sexo, e que as 

pessoas podem ser felizes e dignas e uma viúva lésbica, uma sapatinha, uma sapatona educar 

o filho que... sem problema, porque não vai influenciar, não vai determinar a orientação sexual 



 

 
 

do moleque. De modo que a gente vive uma época de grande liberação. No Carnaval, os blocos 

com Daniela, com Claudia Leitte e tantos outros que a televisão mostra, é tudo gay, gay 

masculino, gay Barbie, tipo bicha Barbie, como se chama, barbudo, se beijando na boca, se 

abraçando, tatuados. Eu fui, esse fim de semana, ver um show que tem aos sábados, de jazz, 

no MAM, no Museu de Arte Moderna, que é um lugar maravilhoso, todo sábado, um ambiente 

que tem tanto heterossexual e gay se abraçando e lésbica se beijando, numa boa, sem ninguém 

falar nada. De modo que há um progresso enorme. Se eu, por estar... nem de mão dada, só pelo 

fulano suspeitar que eu era gay, me deu um bofetão na cara! Hoje, a gente vê o carinho em 

público, a afirmação, cada vez mais artista se afirmando, embora alguns continuem no armário, 

com um discurso absolutamente ultrapassado. A Bethânia, a Margareth Menezes, esse... o 

Falabella... Dizem: “Ah! Não vou levantar bandeira. A sexualidade é uma coisa individual, é 

uma coisa privativa”. Em uma época... em um mundo de sexo explícito, em que você... [Ao] 

se manter no armário, você está deixando de dar exemplo positivo para jovens que se matam e 

que anunciam na internet e no Facebook: “Vou me matar porque não aguento a opressão do 

meu pai, que não suporta veado”. Então eu sempre estimulei as pessoas a se assumirem. Porque, 

embora respeitando... Sempre disse: “Cada um se assume quando pode, quando acha que tem 

condição”. Escrevi folhetos, como se assumir, ensinando os jovens... qual o momento melhor, 

em que circunstâncias, para evitar ser vítima de expulsão de casa. Porque até hoje tem... 

Sobretudo os jovens trans que são muito efeminados ou que se sentem identificados com outro 

gênero, são expulsos de casa, apanham. O Bolsonaro falou: “Prefiro meu filho vítima de um 

acidente mortal de carro do que ser gay”. Em que ainda se diz: “Sapatão tem mais é que 

morrer”, “veado tem mais é que morrer”, e se mata... Tem assassinatos que deixa escrito, 

dizendo: “Matei porque odeio gay”, que é o título de um dos meus livros sobre homofobia. De 

modo que ainda há muito a conquistar, mas em termos de... Geralmente eu digo que são 

necessárias três ou quatro medidas de curto ou longo alcance. É emergencial a educação sexual 

de gênero nas escolas, para ensinar a verdade sobre sexo, para a criança aprender a denunciar 

quando é abuso sexual e pedofilia, a usar camisinha, a respeitar a sua própria orientação sexual, 

a identidade de gênero de outros. Tem depoimentos recentes de moleques que na escola, escola 

religiosa, paga, que pegaram o veadinho, o menino gayzinho, pegaram e jogaram na lata de 

lixo. Toda suja, a criatura. Então, educação sexual. Segundo: equiparação da homofobia ao 

racismo. Criminalização da homofobia. Isso vai ajudar. Hoje a gente se policia, para não falar 

nada que possa ser racialmente interpretado como discriminatório. Políticas públicas para a 



 

 
 

população LGBT. Tem que garantir a prevenção do HIV/Aids; a distribuição de camisinhas 

em locais de grande frequência, saunas etc. E 1,6% dos brasileiros são soropositivos e 12% dos 

gays são soropositivos. Então é quase a mesma relação entre assassinatos em geral: o Brasil, 

13%, no mundo, e gays, 52%. Então, políticas públicas, para garantir a sobrevivência, em 

termos de saúde. A travesti... a transexual, que é realmente... se sente doente de estar no corpo 

errado, tem que dar hormonoterapia, tem que fazer operação transexual. Agora, também, que 

a educação de gênero seja uma coisa que não seja uma porra-louquice. Eu sou um gay 

conservador. Me acusam de ser anarquista, de ser revolucionário, ser escandaloso. Não, eu sou 

extremamente conservador. Quando vou dar aula, curso de educação sexual, eu estimulo que 

as jovens só transem com camisinha, e não logo no início da puberdade, que demorem, que 

façam um pouco de cu-doce, na verdade. Porque, hoje em dia, o que tem de gravidez 

adolescente e de HIV entre adolescentes... De modo que essa educação de gênero... Eu sou 

muito criticado pelos defensores da tal da teoria queer. A Judith Butler... Defendi a Judith 

Butler, que é a papisa da teoria queer, quando foi humilhada, quando foi agredida, quando 

visitou o Brasil, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Sobretudo em São Paulo. Defendi-a. Mas a 

teoria queer, com essa liberdade total de gênero, de não registrar, nem na hora do nascimento, 

como já acontece no Canadá, o gênero da pessoa quando nasce, e de começar a hormonoterapia 

e até a operação de transgenitalização em adolescentes, eu acho que isso tem que ser muito 

mais discutido. Porque eu era um menino transexualzinho, quando eu era pequeno. Tem 

fotografia eu segurando uma bonequinha, assim, menino de quatro ou cinco anos. Eu queria 

ser mulher, eu queria me vestir com a roupa da minha mãe. Mas eu sou feliz porque minha mãe 

me ensinou a ser homem, porque adoro ser homem. Adoro homem, mas gosto de ser homem. 

E, assim, também há pesquisas que mostram que uma porcentagem altíssima de gays que 

eram... tinham disforia de gênero, queriam ser do outro sexo, mas era uma fantasia de criança 

passageira. Como também a homossexualidade de muitos adolescentes e meninos é uma 

experiência de infância que depois passa e não quer. Não é que foi reprimido. De modo que 

essa liberdade total, o menino quer ser... demonstra que é delicado, vai virar logo... dar o 

tratamento hormonal e fazer transgenitalização, eu acho que tem que ser uma coisa muito 

prudente, porque é irreversível. A quantidade... Não é totalmente irreversível, mas pode ser. A 

quantidade dos que se operaram muito precocemente e que se mataram ou que tiveram 

problemas seríssimos psiquiátricos é altíssima. Então, voltando às três medidas de curto... em 

relação a erradicar o Brasil ser o campeão de assassinatos de LGBT, e a quarta medida... Eu 



 

 
 

tenho um discurso às vezes criticado pela comunidade LGBT, porque eu não passo a mão na 

cabeça de veado e de travesti. Se faz coisa errada, se travesti tem atitudes e comportamentos, 

explicáveis, antissociais, e tem, tem que ter um código de ética. Eu sou criticadíssimo, 

atualmente, eu sou chamado de... já fui [chamado] de lesbofóbico, embora seja o fundador do 

Grupo Lésbico da Bahia e autor do único livro amplo sobre o lesbianismo no Brasil, que fez 

30 anos, esse livro... Até hoje não tem um livro tão amplo sobre esse assunto. Eu sou chamado 

de transfóbico, porque critico as travestis no que elas têm de antissocial. Travesti, infelizmente, 

tem um... parte do seguinte princípio: “Nós somos as espertas; todos os outros são os otários, 

sobretudo os clientes, as mariconas”, como chamam a nós. Eu fui chamado pela presidente da 

Associação Nacional de Travestis (Antra) de “maricona decrépita”. Maricona é um termo de 

insulto. Igual chamar uma travesti de traveca ou, pior ainda, de traveco, ou chamar um portador 

de Aids de aidético. Isso eles interrompem qualquer discurso de qualquer autoridade, para 

denunciar por transfobia etc. Pois bem, as travestis, infelizmente, vivem numa subcultura 

extremamente antissocial, no sentido que elas são as espertas e, toda vez que elas pegam um 

cliente, inexoravelmente, roubam e são violentas. É uma raridade, uma travesti do bem, dessas 

que fazem prostituição. Hoje melhorou. Porque vêm de famílias muito pobres, famílias de 

extrema violência, e que só encontraram na prostituição a solução de terem sido expulsas de 

casa, sofrerem bullying nas escolas e não encontrarem emprego nenhum. Agora, hoje melhorou 

o universo trans; não só se diversificou: além de transformistas, de travestis, tem drag queens, 

tem transsexuais e transgêneros, algumas já com doutorado, com carteira da OAB, de 

advogadas etc., felizmente. Porque embora a prostituição... E foi o ex-governador Jaques 

Wagner, que está com a Polícia Federal na sua porta hoje... 

 

C.C. – Hoje tem um mandado de busca... 

 

L.M. – Tem um mandado de busca e apreensão. Pois bem, foi ele, quando ministro, um grande 

colaborador, gay-friendly, grande amigo, ele e a mulher. A mulher tem uma foto dando um 

beijo na boca, um selinho [na boca] de uma outra pessoa famosa, outra mulher. Não sei qual é. 

Participava da parada gay, várias vezes foi madrinha da parada gay, a primeira-dama aqui de 

Salvador. Jaques Wagner, quando ministro do Trabalho, que regularizou a profissão de 

profissional do sexo, inclusive para travestis. Mas é uma profissão como qualquer outra – muito 

mais insalubre, sobretudo a baixa prostituição, em que a violência reflete todo o machismo, a 



 

 
 

misoginia, o falocentrismo etc. Pois bem, hoje, já tem travestis que não são. Noventa por cento 

ainda vive de prostituição, mas tem profissionais etc. Felizmente, está melhorando. Mas é uma 

subcultura, que parece, em muitos aspectos, a dos ciganos tradicionais, que viviam também da 

mentira, do roubo, da falsificação de cavalo, de produtos de ouro falso, de cobre falso e tal. Em 

um mundo em que os consumidores têm poder, têm direitos, têm direito e poder, têm que se 

adaptar. O Sidney Mintz, que foi meu grande mestre, ele estava em Paris, embora dos Estados 

Unidos, e nos estudos de feiras e mercados, ele dizia: “Antigamente era caveat emptor”, dizia 

o ditado em latim, “o comprador que se acautele”. Comprou ouro falso? Problema seu. Não, 

hoje não é assim mais. Os ciganos ainda viviam nesse sistema, e as travestis também. De modo 

que como eu não passo a mão na cabeça de delinquente, eu então sou criticado pelas travestis, 

que me deram um diploma, há uns anos passados: o maior transfóbico do Brasil. Eu fundei a 

Associação de Travestis de Salvador; eu resgatei a história da primeira travesti do Brasil, um 

negro baiano, Manicongo, em 1591, que foi perseguido pela Inquisição; eu que introduzi no 

Brasil o feminino para as travestis, porque se dizia... A Rogéria, ainda se dizia: “Eu sou...”. 

Falava no masculino. 

 

C.C. – Um travesti. 

 

L.M. – Um travesti. Eu que criei isso. Porque eu fui na Argentina, no começo dos anos 2000, 

e lá era las travestis, as travestis. Eu daí consultei as travestis pela internet e tal e... É justo que 

seja no feminino. Portanto, as acusações que eu tenho de transfóbico, de lesbofóbico, de 

misógino, de racista... Me acusam de racista também, porque critico cotas para negros 

universais, não só para negros. Não é justo que...? Qual é a função das cotas? Diminuir 

injustiças históricas; compensar... acelerar o processo de assimilação dos que foram 

historicamente discriminados. Cotas para travestis, a categoria mais discriminada que há. Gay 

e travesti e lésbica são expulsos de casa; apanham em casa, por serem homossexuais. O 

judeuzinho, o pai ensina a usar a Estrela de Davi; a negrinha, a usar o cabelinho enroladinho, 

o orgulho de ser negro. De modo que cotas que sejam universais. Então fui criticado, 

considerado racista, porque critiquei as cotas. De modo que eu, concluindo, eu tenho a 

consciência tranquila que não teve, na história do Brasil, modéstia à parte... E a humildade, eu 

acho que é uma virtude secundária cristã. A boa virtude é a caridade e o amor e a gratidão; são 

duas virtudes fundamentais, sem falar de honestidade etc. Eu fui o gay que mais contribuiu, na 



 

 
 

área da academia e na área da militância, para os direitos... para essa minoria. Tenho a 

consciência... A história está lá, não tem... Embora, vejam só, se botar no Google “Luiz Mott”, 

logo nas primeiras indicações aparece “Pedofilia já!”, “Luiz Mott é acusado de pedofilia”. Não 

de pedofilia, “de defender a pedofilia”. Há uns 10 anos, quase 10 anos atrás, um evangélico, 

que se chamava Julio Severo, fez uma campanha nacional e internacional, com tudo publicado 

em... patrocinado por um grupo norte-americano, o mesmo que é contra a ideologia de gênero... 

Essa luta contra a ideologia de gênero que, no Brasil, várias câmaras municipais proibiram já, 

antecipadamente, é igualzinho na Argentina, no Chile, no Uruguai. Na Itália tem um ônibus 

que percorre a Itália, contra a ideologia de gênero. E essa coisa... Os Estados Unidos 

patrocinaram esse Julio Severo para uma... Fizeram uma garimpagem nas minhas publicações 

e, num artigo que eu escrevi, Meu moleque ideal, uma crônica em que eu digo que, se eu 

pudesse, eu gostaria de ter um moleque maior de idade que parecesse um adolescente... Isso 

foi o suficiente para dizer: “Luiz Mott. Pedofilia já!”. De modo que eu fui internacionalmente 

considerado... não pedófilo, mas defensor da pedofilia. O que eu simplesmente sigo o código 

de ética... o código do ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente, que diz que, a partir dos 

14 anos, o adolescente tem direito à sua livre orientação sexual e ao seu papel de gênero. De 

modo que, apesar de todas essas críticas – injustas, caluniosas, em sua maior parte –, eu tenho 

certeza que eu fiz um bom trabalho intelectual nas áreas específicas, seja da sexualidade... E 

embora seja essa a área que mais me distingue, e as pessoas associam muito o Luiz Mott à 

questão da homossexualidade, eu colaborei para a história econômica do Brasil de uma forma... 

como poucos, em um detalhe: eu corrigi os principais historiadores, o Caio Prado, o Celso 

Furtado, o Capistrano de Abreu, o Simonsen, porque todos repetiram uma coisa que até hoje 

se diz: o negro... o índio não se deu na escravidão; ele foi trabalhar na pecuária. A pecuária 

nordestina, sertaneja, extensiva foi fundamentalmente trabalhada pelo índio, trabalho escravo. 

Eu, através da demografia histórica, mostrei exatamente o contrário: a escravidão do negro e, 

em menor papel, do índio esteve presente desde as primeiras 197 fazendas que foram 

documentadas no século XVII. Então, eu dei uma contribuição importante para a história das 

feiras e mercados, a história econômica, a demografia histórica, e na história da 

homossexualidade, resgatando a história de gays, travestis e lésbicas, e dos direitos humanos, 

tanto na questão... sobretudo na defesa da cidadania LGBT, mas também das mulheres, ao 

escrever mais de duas mil páginas sobre... resgatando a história de diferentes mulheres, 

sobretudo das classes menos privilegiadas da sociedade brasileira. 



 

 
 

 

C.C. – Está ótimo, Luiz. A gente já tem quase três horas de entrevista, abusou um pouco da sua 

paciência, mas queria, mais uma vez, agradecer muito a contribuição aqui com o nosso projeto. 

 

L.M. – Eu gosto da frase de São Paulo, vou terminar assim: “Combati o bom combate, terminei 

a minha carreira, a minha corrida e guardei a fé. Resta-me esperar a coroa da justiça, que me 

dará a história”. São Paulo, o maior homofóbico do cristianismo – ele próprio, uma bicha mal 

resolvida, um homossexual egodistônico –, teve essa compreensão, de ter combatido o bom 

combate. Muito obrigado. 

 

C.C. – Obrigado a você, Luiz. 

 

[FINAL DO DEPOIMENTO] 

 

 


