
o r g u l h o  e  p r e c o n c e i t o

O assassinato com mais de cem facadas do teatrólogo 
Luís Antonio Martinez Corrêa, irmão do diretor do Teatro 
Oficina, Zé Celso, alavancou uma onda de protestos liderados 
por artistas como Fernanda Montenegro e Grande Otelo 
diante dos crimes cometidos contra gays na aurora da Aids

p o r fausto salvadori

A chocante cena do 
crime: o corpo foi 
encontrado nu, mu-
tilado e amarrado, 
entre os cartazes 
que decoravam o 
quarto e sala em que 
o diretor de teatro 
morava, em Ipanema 

Coração 
destroçado
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o r g u l h o  e  p r e c o n c e i t o “Seu irmão foi 
assassinado”, 

informou o policial 
ao telefone. “O Luís 
foi assassinado”, 
repetiu Zé Celso 
para a família 
reunida para  

a ceia de Natal

T em um homicídio em Ipanema. Acho 
que é bicha”, avisou um investigador 
para o delegado Romeu Diamant, ti-

tular da 13ª Delegacia de Polícia, na véspera do 
Natal de 1987. Delegado e investigadores segui-
ram para um edifício de quatro andares na rua 
Maria Quitéria. Ao entrar na cena do crime, em 
um sala, cozinha e banheiro atulhado de livros, a 
equipe reparou nos cartazes em que a vítima, o 
teatrólogo Luís Antonio Martinez Corrêa, apa-
recia sorrindo na capa da revista dominical do 
Jornal do Brasil. “Ih, a bicha era importante”, co-

neiro (UniRio) e na Casa de Artes das Laran-
jeiras, onde dirigia montagens nascidas de 
mergulhos nas obras de Vladimir Maiakóvski, 
Alfred Jarry e no clássico teatro japonês do es-
tilo nô, continuava a encarar a cultura com a 
leveza de “um moleque vomitando erudição, 
muito brincalhão”, nas palavras da atriz Ma-
rieta Severo. Ali estava o Luís que amava o 
humor e a música, que havia trabalhado com 
Caetano Veloso na montagem de O Percevejo 
(1981), de Maiakóvski, e com Chico Buarque 
na criação de Ópera do Malandro (1978). 

O que estava caído aos pés dos policiais se pa-
recia pouco com a imagem luminosa do cartaz. 
Era um corpo nu, mutilado pelas marcas de mais 
de uma centena de facadas. Estava de bruços 
num colchão, mãos e pés amarrados para trás 
com fios elétricos. Luís havia sido golpeado na 
cabeça, quando estava deitado, e depois estran-
gulado com uma toalha de rosto. Do apartamen-
to, haviam sumido uma secretária eletrônica, 
um videocassete e 17 mil cruzados.

O telefone do apartamento tocou. Do outro 
lado da linha, a 700 quilômetros do corpo estra-
çalhado de Luís, estava seu irmão, o também  di-
retor de teatro José Celso Martinez Corrêa. Es-
perava Luís para a ceia de Natal, ao lado das duas 
irmãs e da mãe, na casa da família em Araraqua-
ra, no interior de São Paulo. “Seu irmão foi as-
sassinado”, informou o policial ao telefone. “O 
Luís foi assassinado”, repetiu Zé Celso para a fa-
mília reunida em volta da mesa posta para a ceia. 
Ele tinha 50 anos, 13 a mais que Luís. À frente do 
Teatro Oficina, Zé Celso já havia sido atacado no 

Zé Celso com 
o ator Grande 
Otelo, no veló-
rio do irmão, na 
Casa de Cultura 
Laura Alvim, em 
Ipanema, no dia 
25 de dezembro 
de 1987

palco por caçadores de comunistas, preso pela 
ditadura, torturado e exilado. Mas foi naquela 
noite que ele conheceu a tragédia.

O corpo havia sido descoberto no fim da tarde 
por um dos porteiros do prédio. Outro porteiro 
contou à polícia ter visto Luís na tarde do dia an-
terior, voltando da praia com um rapaz. Depois 
que este foi embora, outro jovem subiu para o 
apartamento de Luís e saiu de lá duas horas mais 
tarde, levando duas sacolas. “O porteiro contou 
que os dois caras iam frequentemente ao pré-
dio. Devia ser para transar pó ou sexo com Luís, 
não tenho ideia”, conta Zé Celso. Luís tinha fas-
cínio pela marginalidade. “Ele às vezes se apai-
xonava por algumas pessoas da companhia de 
teatro dele, mas o Luís tinha mais contato mes-
mo é com o bas-fond”, diz o irmão mais velho. 
Ao mesmo tempo, Luís era “quase ingênuo em 
relação às amizades”, na lembrança da pesqui-
sadora e diretora Neyde Veneziano. “Era muito 
fácil se aproximar dele. Ele era bom e achava que 
todo mundo também era.”

mentou o delegado, conforme relato do livro O 
Pecado de Adão, de Márcio Venciguerra e Maurí-
cio Maia. O que havia sido Luís Antonio estava 
gravado naquele cartaz. De terno risca de giz e 
gravatinha borboleta, ali estava o Luís apolíneo, 
que gostava de andar bem vestido e perfuma-
do, celebrando o seu espetáculo Theatro Musical 
Brazileiro – Parte II (1914-1945), premiado com 
o Mambembe e o Molière. O sorriso vasto e os 
óculos redondos revelavam o Luís gente boa e 
estudioso, que, mesmo assumindo o papel de 
professor na Universidade Federal do Rio de Ja- fo
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o r g u l h o  e  p r e c o n c e i t o

Em 25 de dezembro, Zé Celso foi para o Rio 
de Janeiro e exigiu que o corpo do irmão fosse 
velado na Casa de Cultura Laura Alvim, onde o 
Theatro Musical Brazileiro estava em cartaz. “Es-
se crime tinha de ser exposto”, relembra hoje Zé 
Celso, em seu apartamento no bairro paulistano 
do Paraíso, todo de branco, bebendo uma taça 
de vinho. A entrevista é um momento sagrado 
para o diretor: é hora de falar de Luís, o irmão 
que para ele era “um deus”. 

Naquela manhã de Natal, a casa de cultura em 
Ipanema que fora transformada em velório se 
encheu de profissionais do teatro e da TV. Pouco 
antes de o corpo seguir de avião para o enterro 
em Araraquara, o rito fúnebre já havia se trans-
formado num ato de protesto. Viriam outros, in-
cluindo uma manifestação de artistas diante da 
13ª DP e uma missa campal de sétimo dia na Pra-

ça Nossa Senhora da Paz, também em Ipanema. 
Na presença do delegado Diamant, a atriz Fer-
nanda Montenegro leu um manifesto, assinado 
por uma centena de artistas, entre eles Grande 
Otelo, Lilia Cabral, Tony Ramos e Marília Pêra, 
que atacava a atitude da polícia diante dos cri-
mes contra homossexuais. 

No dia da manifestação dos artistas, a polícia 
prendeu um suspeito do crime: o surfista Gláu-
cio Garcia de Arruda, reconhecido pelo porteiro 
como o segundo homem a sair do apartamento 
de Luís. Ao ser preso, Gláucio disse que era ino-
cente, e continuaria a clamar inocência pelas dé-
cadas seguintes. Foi absolvido no primeiro jul-
gamento, mas condenado em segunda instância 
a 20 anos de prisão por roubo seguido de morte. 
“Sempre confiei na inocência do Gláucio”, é o 
que seu advogado, José Carlos Tórtima, afirma 

até hoje. Para ele, Gláucio foi condenado sem 
provas, apenas para atender à pressão por justi-
ça que vinha da mídia. “Ele foi vítima de um erro 
judicial monstruoso.”

A morte de Luís mudou a maneira como as 
pessoas enxergavam os crimes praticados con-
tra homossexuais. “A imprensa criou uma nova 
categoria, os crimes contra homossexuais, e ou-
tros casos passaram a ser encaixados nesse espa-
ço”, afirma a professora Paula Lacerda, da Uni-
versidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), 
que estudou a cobertura da violência contra a 
faixa dessa orientação sexual em seu mestrado.

As mais de cem facadas no corpo de Luís jo-
garam luz sobre um holocausto gay que vinha se 
desenrolando sem alarde. No mês em que Luís 
Antonio foi assassinado, a Polícia Civil de São 
Paulo investigava outros dez assassinatos des-

se tipo, todos muito parecidos, com as vítimas 
amarradas com pés e mãos para trás, mortas a 
facadas ou estranguladas. Levantou-se a suspei-
ta da ação de um grupo de extermínio, mas os 
casos que foram solucionados apontaram para 
a ação de garotos de programa, como Fortuna-
to Botton Neto, personagem do livro Dias de Ira, 
de Roldão Arruda, condenado pela morte de três 
homossexuais. Como outros michês, Fortunato 
não admitia a própria homossexualidade e dizia 
sentir desprezo pelas “bichas” com as quais já 
havia se relacionado.

Por trás de tudo, o medo da Aids. A chegada da 
doença, inicialmente apelidada de “câncer gay”, 
abriu a temporada de caça aos homossexuais, 
estimulada por vozes cheias de autoridade do 
governo, da mídia, da religião e até da ciência. A 
Escola Municipal de Bailado de São Paulo, por 
exemplo, foi proibida de aceitar homossexuais 
por determinação do então prefeito de São Pau-
lo, Jânio Quadros, publicada no Diário Oficial de 
1987. Na mesma época, editorial do jornal baia-
no A Tarde pedia “a erradicação dos elementos 
que podem transmitir a peste gay”. “Esses pede-
rastas devem ser isolados, alijados... Tem de se 
isolar esses canalhas”, berrava no rádio o apre-
sentador Afanasio Jazadji. O alarde não era pa-
ra menos. Afinal, os gays se sentiam “orgulhosos 
ao contribuir para a difusão da virose”, segundo 
o infectologista da USP Vicente Amato Neto. 

Na presença do delegado, 
Fernanda Montenegro leu 

um manifesto assinado por 
uma centena de artistas, 
como Lilia Cabral, Tony 

Ramos e Marília Pêra, que 
atacava a atitude da 

polícia diante dos crimes 
contra homossexuais

Luís Antonio em família: no Natal 
de 1987, ele não apareceu
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Foi nesse contexto que os matadores de ho-
mossexuais “investiram-se no papel de anjos 
exterminadores de um grupo rejeitado social-
mente e acusado de ser o responsável por um 
mal desconhecido”, conforme relatou o escri-
tor Roldão Arruda. Um ódio que hoje volta a ga-
nhar corpo com os ataques realizados na mesma 
avenida Paulista que recebe a maior Parada Gay 
do mundo. Na raiz desse ódio, Zé Celso acredita 
que está a vontade de eliminar no outro algo que 
na verdade está dentro do assassino. “Quem deu 
mais de cem facadas no meu irmão queria matar 
algo que estava dentro dele mesmo e não conse-

guia.” Essa compreensão ajudou o diretor a não 
se tornar ele próprio um disseminador do ódio. 
“É fácil não sentir raiva quando entendo que os 
assassinos de Luís foram marionetes dessa cul-
tura de moralismo”, diz.

Em vez de odiar, Zé Celso canta. Todos os 
anos, em 23 de dezembro, enquanto o mundo 
celebra o nascimento do ícone da cristandade, 
o Teatro Oficina festeja o Rito de Ethernidade de 
Luís, espetáculo em que Zé celebra a vida de seu 
irmão, assassinado pelo ódio ao amor e ressus-
citado em forma de teatro e poesia. O hino da 
celebração é “O Amor”, um poema de Maiakó-

vski traduzido por Luís e musicado por Caetano 
na peça O Percevejo. A letra, que fala do “coração 
destroçado já pelas mesquinharias”, parece fei-
ta para o ritual: “Ressuscita-me, ainda que mais 
não seja, porque sou poeta e ansiava o futuro...”. 

Enquanto isso, o homem condenado pela 
morte de Luís busca eliminar o crime do seu pas-
sado. Casado, pai de dois filhos, Gláucio Garcia 
de Arruda concluiu o ensino médio na prisão e, 
em 1994, conseguiu a progressão para o regime 
semiaberto. Trabalhando como técnico de pró-
tese dentária, cursou direito na Universidade 
Estácio de Sá. Para poder exercer a profissão de 

advogado, entrou, em 2009, com um pedido de 
reabilitação criminal – recurso que permite a 
um condenado que já tenha cumprido sua pena 
limpar sua ficha de antecedentes. O pedido de 
Gláucio foi aceito em primeira instância e atu-
almente aguarda decisão do Tribunal de Justi-
ça do Rio de Janeiro. Se for aceito, Gláucio terá 
ficha limpa e estará pronto para assumir de vez 
o papel descrito por seu advogado no pedido 
de reabilitação, que o descreve como “exemplo 
de reabilitação”, com “fé firmada nos preceitos 
de Deus”. Gláucio Garcia de Arruda busca tam-
bém a sua ressurreição.   n

Em seu aparta-
mento em São 

Paulo, o diretor 
do Teatro Ofici-

na fala sobre o
trágico episódio

“Quem deu mais de 
cem facadas no meu 
irmão queria matar 

algo que estava 
dentro dele mesmo  
e não conseguia”,  
Zé Celso Martinez Corrêa
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