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O PLC 122 UMA TENTATIVA DE CRIMILALIZAR A HOMOFOBIA  

 

Francisco Flávio Mendes Saraiva 
Graduado em Historia  

RESUMO 

Objetiva-se analisar, com esta pesquisa, os diferentes discursos propagados na mídia 
brasileira referentes à repercussão da possibilidade de aprovação do material, PLC 
122 produzido e elaborado pela deputada Iara Bernardi e depois modificado por outros 
parlamentares. Esse material destina-se a criminalização da homofobia, enfrentando o 
preconceito contra a diversidade sexual e combate à homofobia na sociedade. Como 
opção metodológica, trabalhar-se-á com a analise das obras de Borrillo, Julio severo, 
Foucault e outras matérias de órgãos federais uma vez que esse acontecimento se 
insere numa ordem de saber e poder. Nesse sentido, partilha-se do entendimento de 
que o discurso é complexo, transitório, móvel, marcado pelas relações históricas e 
práticas que estão vivas no próprio discurso. Toda a trajetória discursiva e seu 
esmiuçar oferece ferramentas para que se possa compreender a PLC 122 como um 
dispositivo de poder. Assim, ao caminhar nos emaranhados discursivos e destrinçar as 
minúcias produzidas pelos discursos, vê-se que esses se arquitetam de forma a 
produzir verdades sobre as diversidades sexuais, e a engendrar formas de 
assujeitamento das diferenças.  

PALAVRAS-CHAVES : Homofobia, Diversidades, Preconceito, Criminalização. 

 

 

INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto de um esforço, fundamentado em teóricos, que 

procurou ao longo de seu tempo explicar o comportamento da sociedade. O 

objetivo é trazer à reflexão a sinuosa onda de violências discriminatórias que 

vem sofrendo a comunidade LGBT brasileira, e o PLC 122 como tentativa de 

criminalizar a homofobia. A discriminação contra os homossexuais, assim como 

as outras formas de discriminação, sofreu mudanças através dos tempos, mas 

é fato que ela continua a existir, de maneira encoberta ou não. O preconceito 

faz parte do nosso cotidiano,está presente em atitudes, palavras, 

pensamentos, visto que o próprio tema sexualidade humana é problemático, de 

forma que as pessoas ainda desconhecem.Este trabalho visa discutir e 

problematizar os conflitos de ideologias, entre fundamentalistas religiosos e a 

comunidade homossexual. Em síntese O PLC 122 é um projeto de lei que torna 



crime qualquer opinião discriminatória a pratica homossexual. A batalha está 

laçada, resta vermos onde tudo isto vai chegar. 

 

O PLC 122 UMA TENTATIVA DE CRIMINALIZAR A HOMOFOBIA  

 

              Nas ultimas décadas o movimento LGBT Brasileiro vem juntando 

forças com a finalidade de promover a cidadania, os direitos sociais, e a 

construção de uma sociedade mais justa e solidaria, sem preconceito e 

descriminação. 

            Depois que pesquisas revelaram dados alarmantes, de agressões, 

abusos de poder e crimes envolvendo gays, travestis, transexuais, e bissexuais 

dos mais hediondos possíveis a associação LGBT juntamente com mais de 

200 organizações afiliadas espalhadas por todo o pais se reuniram e 

desenvolveram um projeto de lei (5003-2001)  que mais tarde viria sofrer 

algumas modificações numa tentativa de parar uma  onda de violência e 

descriminação  que crescia assustadoramente. Tais modificações resultariam 

no projeto de lei o PLC 122/2006. PLC significa Projeto de Lei da Câmara e 

não Projeto de Lei Complementar. Leis complementares “grosso modo” e como 

diz o nome complementam alguma situação prevista na Constituição Federal, 

não é o caso aqui. Não, é um projeto para alterar e ampliar a chamada “Lei do 

Racismo” Lei 7.716/ 1989 se aprovado, isto é, se virar lei, o PLC irá 

acrescentar a homofobia entre os crimes previstos. É correto dizer: se a lei 

vigorar, haverá a criminalização da homofobia. O PLC 122 tramita no 

congresso nacional há dez anos. Foi aprovado na câmara dos deputados, mas 

no senado acabou sendo arquivado por ter mudado a legislatura. A proposta foi 

retomada pela senadora Marta Suplicy (PT-SP) com a assinatura de 27 

senadores, com esta medida grupos conservadores entraram em cena 

repudiando o projeto. Segundo um pastor evangélico (Silas Malafaia)  “essa lei 

finge proteger a pratica homossexual, mas na verdade, quer colocar uma 

mordaça na sociedade, ele ainda afirma que o presente texto fere nossa 

liberdade religiosa e de expressão”. Outra ação que surpreendeu o Congresso 

Nacional foi o bombardeio de ligações e e-mails enviados para criticar o 



projeto. O próprio Senado, por meio de sua secretaria de pesquisa e opinião 

(SEPOP), divulgou uma nota sobre o congestionamento das linhas telefônicas 

de atendimento ao cidadão por causa do grande numero de manifestações. 

Para o pastor Silas que foi um dos responsáveis por grandes criticas ao projeto 

de lei, afirma: “Não queremos impedir ou cercear ninguém que tenha a pratica 

homossexual, mas não pode haver lei que impeça a liberdade de expressão 

intelectual nem religiosa garantidas no artigo 5° d a Constituição Federal”. Para 

o movimento LGBT o projeto de lei não interfere na liberdade de culto ou de 

pregação religiosa. O que o projeto visa é coibir as manifestações 

notadamente, ofensivas ou de desprezo. Todo este embate está na comissão 

de direitos humanos que atualmente encontra forte resistência por parte de 

alguns parlamentares, principalmente os da bancada evangélica. 

             Se for aprovada no congresso nacional o PLC alterara a lei Nº 7.716 de 

cinco de janeiro de 1989 que defini os crimes resultantes de preconceito de 

raça ou de cor. O projeto de lei é de autoria da deputada Iara Bernardi que 

aborda as mais variadas manifestações que podem contribuir para a 

homofobia; para cada forma de preconceito ou descriminação há uma punição 

especifica que tem na sua limitação cinco anos de reclusão. Para que se possa 

entender melhor, O PLC tem a finalidade de criminalizar qualquer ação, opinião 

ou critica que venha a ser interpretada como descriminação ou preconceito ao 

homossexualismo no Brasil e qualquer proibição a livre expressão e 

manifestação de afetividade homossexual, bissexuais, travestis e transexuais. 

É de suma importância salientar que este projeto foi motivo de muitos 

questionamentos e indagações por parte de grupos conservadores que 

afirmavam ferir a constituição no que concerne a liberdade de expressão. Em 

contrapartida segundo seus idealizadores o projeto de lei pune apenas 

condutas e discursos preconceituosos. 

 

 O PLC 122 E O FUNDAMENTALISMO RELIGIOSO 

              Desde que começou a ser debatido no senado o  PLC 122 que visa 

criminalizar os crimes resultantes de preconceitos de raça, cor, etnia, religião, 

orientação sexual e identidade de gênero. Tem sido alvo de duras criticas por 



parte de grupos fundamentalistas conservadores, principalmente (católicos e 

evangélicos). Segundo o grupo gay da Bahia essa critica não tem bases laicas 

ou objetivas; e é fruto de uma tentativa equivocada de transpor para esfera 

secular argumentos religiosos e principalmente bíblicos. 

              O Desarquivamento do projeto de lei PLC 122 segundo Silas malafaia  

objetiva simplesmente criminalizar a opinião e a critica aos homossexuais, em 

represália o pastor mobilizou um grande contingente de religiosos a se unirem 

numa luta que segundo Malafaia é a ”favor da família e da liberdade de 

expressão”. Esta manifestação aconteceu no dia 1º de junho de 2011 em frente 

ao congresso nacional, em Brasília, que reuniu segundo o próprio pastor 50mil 

pessoas, entre elas estavam representantes de vários segmentos; 

parlamentares, ateus, católicos, e lideres de outras religiões. Para João 

Campos o manifesto é um posicionamento de coragem dos que não aceitam 

os privilégios dados a uma minoria da sociedade (homossexuais). Prova disso 

comenta “Silas” que um grupo de parlamentares evangélicos e católicos 

desceu a rampa do congresso nacional proclamando em uma só voz: “família 

merece respeito” até ajuntarem-se aos manifestantes, que chegaram a 

caravanas de diversas partes do país. Apos o protesto o pastor Silas Malafaia 

juntamente com o senador Magno Malta e o deputado federal João Campos, 

entregaram 1.053.293 assinaturas contra o PLC 122 ao presidente do senado 

Jose Sarney, que comentou: “Com certeza levaremos em consideração essa 

manifestação expressiva”. 

              Como foi observado o projeto enfrenta grande oposição não só por 

parte de grupos conservadores, mas também por parlamentares, ateus e 

outros segmentos religiosos. Em contrapartida o movimento LGBT Brasileiro 

salienta que tudo não passa de uma interpretação equivocada. O projeto de lei 

apenas pune condutas e discursos preconceituosos, declaram ainda que toda 

liberdade de expressão não seja absoluta ou limitada, ninguém pode utilizar 

este mecanismo para abrigar crimes, difamação, propaganda odiosa, ataques a 

honra ou outras condutas ilícitas. Outro ponto que causa muita confusão é 

sobre a liberdade religiosa; para o pastor (Silas malafaia)  “o PLC 122 Não é 

uma lei contra a homofobia, mas uma mordaça que uma minoria deseja colocar 

na sociedade”. E prossegue: uma coisa é criticar conduta, outra é discriminar 



pessoas. Toda essa afirmação vai contra as idéias propagadas pelo grupo 

LGBT brasileiro que afirma que a lei não interfere na liberdade de culto ou de 

pregação religiosa. Segundo o grupo o que o projeto visa é coibir as 

manifestações notadamente discriminatórias ofensivas ou de desprezo. 

Recentemente a mídia apresentou um caso de grande repercução, que se 

traduziu num comentário interessante, ”os limites da liberdade de expressão”. 

Ate que ponto nossos argumentos podem ferir a dignidade dos outros? Será 

que minha liberdade pode ser considerada licita mesmo quando o ofendido é 

posto ao ridículo? Aguinaldo Silva, que no passado se manifestou contra o 

PLC122, porque segundo ele restringiria a “liberdade de expressão”, entrou 

com processo contra o “Pânico na Band”, o programa está proibido de citar o 

seu nome e pode receber multa de 50 mil. O processo contra o Pânico é justo, 

correto, isso é inquestionável, pois, pelo conteúdo das piadas houve 

desrespeito a sua dignidade A atitude dele demonstra que conhece e concorda 

que há limites para  liberdade de expressão. 

             Muitas tentativas têm sido tomadas para tentar adequar o projeto as 

exigências da bancada evangélica. O primeiro texto foi de autoria da deputada 

Iara Bernardi, depois sofreu algumas modificações Fátima Cleide foi relatora da 

matéria até o início de 2011, quando terminou seu mandato na época 

senadora. Marta Suplicy, que assumiu o cargo de senadora em 2011, substituiu 

Fátima Cleide na relatoria da matéria e fez outras modificações, visando obter 

um acordo com os parlamentares que se opõem à proposta. Dentre os pontos 

que mais tem causado discórdia entre os fundamentalistas e o grupo LGBT 

destaca-se: 

 

Artigo 4°: praticar o empregador, ou seu preposto, atos de 
dispensa direta ou indireta. Pena: reclusão de 2 a 5 anos. 
Artigo 7° impedir ou restringir a expressão e a man ifestação de 
afetividade em locais públicos ou privados abertos ao publico, 
em virtude das características previstas no artigo 1° desta lei. 
Pena: reclusão de dois a cinco anos. 
Artigo 8° o disposto neste artigo envolve a pratica  de qualquer 
tipo de ação violenta, constrangedora, intimidátoria, ou 
vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica. 
(Revista fiel pag. 6) 

 



O artigo 4º do PLC 122 tem causado muita divergência entre a bancada 

evangélica e os ativistas gays, pois trata em especifico do local de trabalho. 

Segundo a lei se o patrão praticar atos de dispensa ao descobrir que seu 

profissional é homossexual ele está praticando atos homofobicos. Para Silas 

malafaia ; Não serão os pais que vão determinar a educação dos filhos — 

porque se os pais descobrirem que a babá dos seus filhos é homossexual, e 

eles não quiserem que seus filhos sejam orientados por um homossexual, 

poderão ir para a cadeia.(Revista Fiel). O artigo seguinte trata da 

homoafetividade em locais públicos e privados, o cidadão homossexual 

assegurado por lei não pode ter sua afetividade cerceada, sendo livre para usá-

la quando for conveniente. 

              A Constituição da República não assegura a liberdade de crença 

religiosa tão somente dentro dos templos. Conforme nos ensina o 

constitucionalista Alexandre de Moraes , “a Constituição Federal, ao consagrar 

a inviolabilidade de crença religiosa, está também assegurando plena proteção 

à liberdade de culto e a suas liturgias.” (in DireitoConstitucional, 2010, p. 46).  

Assim, limitar a pregação de religiosos aos seus respectivos templos seria 

limitar o núcleo essencial do direito à liberdade de crença religiosa. É dizer, se 

a doutrina cristã, por exemplo, cinge-se na máxima “Ide por todo o mundo, e 

pregai o evangelho a toda criatura” (Evangelho de Marcos, Capítulo 16, 

versículo 15), limitar a pregação aos seus templos seria em ultima analise 

limitar a sua doutrina.Comenta os fundamentalistas: se um pastor, um padre, 

um diretor de escola por princípios éticos não quiser que exista cenas de 

afetividade dentro de seus respectivos estabelecimentos poderá sofrer 

processo e ir para cadeia (Silas Malafaia).             

Noestado democrático de direito, a livre manifestação do pensamento é a 

estrutura de uma conjuntura política, tudo que viola esta liberdade é digna de 

critica e especulação. O artigo 8º do PLC 122 torna crime qual quer opinião que 

desconstrua os conceitos firmados sobre a homossexualidade da comunidade 

LGBT brasileira. Dos questionamentos feitos pela parte conservadora este foi o 

que mereceu  destaque, a bancada evangélica no parlamento foi decisiva 

quando se deparou com este artigo da PLC.  De acordo com as declarações de 

Silas malafaia com este artigo, a bíblia pode virar um livro rotulado como 



“homofôbico”, pois qualquer homossexual poderá alegar que sé sente 

constrangida ou intimidada pelos textos da bíblia que condenam a pratica 

homossexual.  

 

 OS MOVIMENTOS LGBT NO BRASIL 

               Não podemos fechar os olhos para constantes mudanças que estão 

ocorrendo em nossa sociedade. A batalha desempenhada pelo movimento 

LGBT brasileiro é uma prova viva de sua coragem e determinação na luta pelo 

seu espaço. Prova disso as Assembléias Legislativas Estaduais estão criando 

frente parlamentar para tratar de direitos e defesas de grupos (LGBT). Na 

atual legislatura, são cinco Estados: Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 

Pernambuco e Piauí (O Povo 2011)  

               As frentes parlamentares, quase sempre articuladas, com os 

movimentos LGBT, prosperam mesmo se atingir o índice de aprovação. 

”Carlos Fonseca”  secretaria da associação Brasileira GLT, disse: que a 

criação das frentes é estratégias políticas dos movimentos porque são no 

parlamentoque se aprovam leis e destinam-se verbas a centros de referências 

para ações de proteção aos homossexuais vítimas de crimes homofônicos. 

Luiz Mott, do grupo Gay da Bahia disse: Essas frentes merecem aplausos, 

mas precisam ser mais afirmativas e se impor mais (O Povo, 2011 ). Em 

março de 2011 foi instalada a frente parlamentar na câmara e no senado, com 

174 representantes. Apesar disso, votações dos interesses dos homossexuais 

no congresso são emperradas pelas bancada evangélica. Seja qual for à 

forma de progressão ainda a muito que se fazer para se chegar ao mínimo 

possível de aceitação por parte da sociedade. Mas existem os que pensam 

diferente em relação aos movimentos.Para o jornalista (Walcyr Carrasco)  os 

eventos são um sucesso. Mas reforçam uma visão estereotipada do 

homossexual com o som de balada e os rapazes atléticos dançando. Não se 

pode negar que desde seu começo, o movimento Gay ganhou mais 

visibilidade. Justamente por isso, proposta como a recente tentativa do 

vereador “Carlos Apolinário” autor do Dia do Orgulho Heterossexual – 

aprovado pela Câmara Municipal de São Paulo e vetado pelo prefeito Gilberto 



Kassb, apresentou um novo PL que visa, retirar a Parada Gay da Avenida 

Paulista em São Paulo foi fortemente contestada. 

  No seu artigo “a parada Gay mudou o foco” O jornalista Walcyr Carrasco 

admoesta sobre a visibilidade da parada Gay quando se referindo 

Geograficamente. No entanto elas se transformaram em grandes festas, com 

uma perda sensível dos objetivos iniciais. Segundo Walcyr toda manifestação 

deveria ser para reivindicar direitos homossexuais, mas ele mesmo destaca 

sua importância pela conquista de direitos como a união estável e a adoção de 

crianças, evidenciando que a sociedade esta mais permeável a aceitação. É 

bem verdade que as paradas têm passado uma idéia bem diferente de sua 

essência e o seu destino ameaça ser o de qualquer atração turística, como 

sabemos esta idéia não trará benefícios satisfatórios ao movimento LGBT 

Brasileiro.  

             Dentre suas conquistas é interessante destacarmos a união de casais 

homoafetiva, foi uma luta árdua e merece todo nosso respeito. O Supremo 

Tribunal Federal aprovou por unanimidade no dia 05 de maio de 2011, o 

reconhecimento da união homo afetiva, com isso torna-se praticamente 

automáticos os direitos que são obtidos com dificuldades na justiça, e põe fim 

a discriminação legal aos homossexuais.  

             Pela decisão do Supremo, os homossexuais passam a ter os direitos 

reconhecidos. Podemos citar; pensão alimentícia pode ser incluída como 

dependente em planos de saúde, poderão adotar filhos e registrá-los em seus 

nomes e um dos mais importantes o direito a herança de seu companheiro em 

caso de morte. É importante mencionar que as uniões homoafetiva farão parte 

devido à decisão do supremo dos três tipos de família já estabelecida pela 

constituição: A família convencional, formada por um homem e uma mulher, A 

família homoafetiva decorrente da união de duas pessoas do mesmo sexo e a 

família formada por uma mãe solteira e seus filhos.  

            Depois desta conquista o que resta é partir para a concretização, foi o 

que aconteceu em Fortaleza, onde um mutirão realizado na quarta cultural 

LGBT foi celebrado uma cerimônia coletiva onde oficializava a união de 25 

casais gays (o povo, 2011). O mutirão foi promovido pela coordenadoria da 



diversidade sexual da secretaria de direitos humanos de fortaleza, por meio 

do centro de referência LGBT “Janaina Dutra,” e contou com a parceria da 

defensoria pública geral do estado. Defensores públicos atenderam os casais 

no local recebendo toda a documentação e orientando os noivos 

juridicamente. Todos saíram do local com um contrato assinado de ambas as 

partes e com um pedido de reconhecimento para ingressar no judiciário com 

uma ação declaratória de união estável, a fim de garantir direitos aos 

companheiros. De acordo com a declaração do defensor publico Adriano 

Campos “ o mutirão objetivava promover direitos humanos dando dignidade 

as famílias.” 

              Apesar de muitas tentativas, de conquistas como a que foi 

mencionada os casais homossexuais ainda sofrem para conseguir junto aos 

órgãos competentes a liberação para o casamento civil já que os mesmos 

possuem um contrato assinado declarando a sua união estável. Só que no dia 

25 de outubro de 2011 o Superior Tribunal de Justiça (STJ) autorizou o 

casamento civil entre duas mulheres gauchas que viviam juntas há cinco 

anos, em união homoafetiva. A decisão foi tomada pela quarta turma do 

tribunal, por quatro votos a um. Com esta decisão, os mesmos direitos da 

união estável entre casais heterossexuais passaram a ser aplicados aos 

casais homossexuais, claro que antes de chegarem a esta conclusão as 

gauchas tiveram que tentar oficializar o seu casamento no cartório, no entanto 

foi negado, entraram na justiça. O Tribunal de justiça do Rio grande do Sul 

negou o pedido e elas recorreram ao STJ. Lembraram que na lei não existe 

impedimento legal para o casamento entre pessoas do mesmo sexo, e não 

haveria como proibi-la. E de suma importância salientarmos que a decisão do 

STJ é aplicada apenas ao caso especifico que estava sendo julgado, mas não 

deixa de ser uma porta aberta para que possa servir de parâmetro para outras 

decisões judiciais ou ate mesmo para os cartórios que se recusarem a 

registrar o casamento gay. 

 

 PRECONCEITO E HOMOFOBIA 

             Em nossa sociedade, um assunto que assume cada vez mais espaço é 

o que se refere ao preconceito e a discriminação. Lutas feministas, paradas do 



orgulho GLBT entre outros, são alguns movimentos que permitem a 

emergência desses temas. O preconceito atinge todos os grupos sociais tendo 

como conseqüência direta a discriminação, caracterizada como tratamento 

diferenciado infligido a um individua em função de alguma particularidade por 

ele manifestada.  

             Entre as formas de discriminação existentes, no pais quero me 

restringir ao tema em particular: a homofobia. Muitos estudos já foram 

realizados; estatísticas comprovam que mais do que uma temática este 

assunto merece todo um cuidado para não se chegar a uma proliferação geral. 

Sua emergência pode ser explicada pela crescente demanda apresentada pela 

população gay, lésbicas, bissexuais, transgêneros e outras formas de 

sexualidades, que a cada dia denunciam os atos discriminatórios sofridos em 

função de sexualidade e exigem da sociedade o reconhecimento a diversidade 

sexual. 

              A homofobia é entendida como uma atitude de hostilidade para como 

os homossexuais (BORRILLO, 2001). E também pode ser definida como uma 

hostilidade geral, psicológica e social aquelas que supostamente sentem 

desejo ou tem relações sexuais com indivíduos do seu próprio sexo. O termo 

parece ter sido usado pela primeira vez nos Estados Unidos, em 1971,mas foi 

somente no final dos anos 1990 que ele passou a figurar nos dicionários 

Europeus. A homofobia aponta gays lésbicas como criaturas desprezíveis, 

inferiores que não tem o direito de exteriorizar toda a sua afetividade.  A 

homofobia é a estigmatização, por repulsa ou violência, das relações sensíveis 

entre homens, particularmente quando esses homens são apontados como 

homossexuais ou se firmam como tais (BORRILLO, 2001) . Para se entender 

melhor o assunto, é preciso fazer uma breve analise da cultura predominante 

em que vivemos, onde o machismo prega que o homem pra ser homem; não 

pode chorar, não pode demonstrar fraqueza ou sensibilidade, porque isto não é 

atributo de homem. Este comportamento tem provocado um grande 

preconceito contra um grupo de pessoas que não se identificam com as 

normas dogmatizadas. Assim como as demais formas de preconceito, inclui em 

seu processo a crença de que o outro, o sujeito discriminado, é um ser inferior 

e anormal, digno de tratamento diferenciado. Tudo isso nos leva a crer que a 



homofobia assume diversas formas desde o ódio e agressão física até a 

simples justificativa intelectual referente à diferença entre homossexualismo e 

os demais tipos de sexualidade. 

• Crimes Homofobicos.                                                                                                         

              Outra realidade que assusta a sociedade LGBT brasileira é quando 

esta discriminação contra o homossexual se exterioriza de tal forma que resulta 

numa agressão física. É evidente que a homofobia se apresenta de varias 

formas. Sua expressão fica marcada com olhares de desaprovação, injurias, e 

ate mesmo violência física. Como representava (Borrillo, 2001), a homofobiaé 

uma atitude de hostilidade para com casais homossexuais. Muitas designações 

foram rotuladas para tentar qualificar o desejo e as relações sexuais ou afetivas 

entre pessoas do mesmo sexo, posso destacar: “amor pecaminoso, tendência 

perversa, pratica infame, pecado contra a natureza e vicio desgovernado. 

            Como já foi mencionada aqui a violência praticada contra homossexual 

é uma verdadeira prova da rejeição que sofre esta categoria. A homofobia é um 

fenômeno complexo e variado (Borrillo). Ela está evidenciada em piadas 

vulgares que ridicularizam o individuo efeminado; como também pode vim 

manifestada através de formas brutais, chegando inclusive a exterminação 

como casos que veremos a seguir. 

O jornal (O Povo) publicou uma matéria no dia 09 de outubro de 2011 sobre o 

movimento LGBT brasileiro, e logo na epígrafe do documento está escrito 

“Legislativo criam frentes Parlamentares.” Neste texto a dados que comprova a 

tamanha revolta de homofóbicos contra a pratica homossexuais, segundo (O 

povo) Estados como Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí 

responderam por 34,2% dos homicídios de homossexuais ocorridos em 2010 

no país. Foram 260 mortes no ano passado, sendo 89 somente nesses 

estados. São Paulo e Rio de Janeiro tiveram 23 homicídios, Minas Gerais 18 

casos um a mais que no Pernambuco, E no Piauí foram 08 assassinatos. A 

Bahia foi o Estado com mais homicídios (29). Em seguida, aparece Alagoas, 

com 24 mortes. Do total de homicídio no pais, 95 foram nas capitais e 165 

cerca de (63,4%) no interior do estados. Levando os dados mais a frente 



podemos ver que só o Nordeste e o Sudeste lideraram os assassinatos em 

2010, com 43% e 27% das mortes. No Norte e no centro-oeste 10%. E no Sul 

9%. Diante de tantos fatos é preciso repensar sobre a política que esta sendo 

empregado nos dias atuais e despertar políticos para intervir nesta onda de 

crimes que tanto tem povoado nossa população, como falava (Borrillo)  A 

homofobia é o medoque essa equivalência seja reconhecida. Em outras 

palavras ela se manifesta, entre outras coisas, pela angustia de ver 

desaparecer a fronteira e a hierarquia da ordem heterossexual. Para (Borrillo)  

uma primeira forma de violência contra gay e lésbica se caracteriza por um 

sentimento de medo, aversão e repulsa. Trata-se de uma verdadeira 

manifestação emotiva, espécie de fobia comparável a apreensão de estar em 

espaço fechado (claustrofobia) ou diante de certos animais (xenofobia). Em 

síntese posso declarar tomando por base as declarações de Borrillo que a 

homofobia é uma atitude irracional de violência contra grupos de pessoas do 

mesmo sexo. 

 

  O PLC E A SOCIEDADE ATUAL 

O tema da sexualidade foi primeiro abordado por Michel Foucault que 

problematiza essa questão confrontando-a com a moral contemporânea. Para 

ele, “a sexualidade é uma invenção doséculo XVIII, quando fatos ligados à 

expressão do sexo e adeterminados contatos corporais visando à obtenção e 

àprodução do prazer adquiriram um conteúdo específico”.De acordo com o 

contexto social do mundo moderno, o papel do homem e da mulher na 

sociedade seria paralelo aos papéis dos dois gêneros no mundo greco-

romano. Neste caso, os gêneros não são caracterizados em um aspecto 

biológico, mas sim pelo caráter social  . Para os estudiosos de cultura 

contemporânea, o sexo não seria uma ação natural, e sim uma construção de 

cada época. Portanto, significa que o conceito de sexo muda de acordo com a 

convenção de cada sociedade.  

 

O atual conceito de cidadania está intimamente ligado aos direitos à liberdade 

e à igualdade, bem como à idéia de que a organização do Estado e da 



sociedade deve representar o conjunto das forças sociais e se estruturar a 

partir da mobilização política dos cidadãos e cidadãs. No entanto, a 

discriminação, o preconceito e a violência ainda permeiam o dia-a-dia de 

milhões de brasileiros e brasileiras que se mostram diferentes dos que estão no 

poder em nossa sociedade. A discriminação e o preconceito geram inúmeras 

violações de direitos básicos dos seres humanos. O Direito de ir-e-vir, o direito 

ao trabalho, à saúde, à educação, e ao direito primeiro, que é o direito à vida. O 

atual projeto que já esta na sua quarta organização ainda é objeto de varias 

discussões por parte de evangélicos, católicos e outros segmentos religiosos, 

as opiniões se dividem os que defendem dizem que é a única maneira de se 

coibir a homofobia é esta, já os opositores reclamam que este projeto tem na 

verdade a iniciativa de evitar qualquer comentário seja qual for sobre as 

praticas homossexuais. Acredito que não é criando leis complementares, que 

está onda de violência e preconceito minimizassem, o importante é executar as 

leis vigentes e punir severamente tudo que vá contra a moral e os bons 

costumes. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 De acordo com o art. 5º da Constituição Federal todos são iguais perante a 

lei, sem distinção de qualquer natureza, sendo todos os brasileiros ou 

estrangeiros residentes no país destinatários desses direitos. Dessa maneira, 

a criação de leis que tratem de maneira diferentepessoas iguais, não 

hipossuficiente e que violem totalmente os direitos à igualdade, à livre 

manifestação do pensamento, à inviolabilidade da liberdade de consciência e 

de crença, a não-discriminação por motivos de crença religiosa, convicção 

filosófica e política, e ao devido processo legal material ou substantivo (art. 

5.º, caput, IV, VI, VIII, LIV, da Constituição) demonstram a fundação do 

terrorismo ideológico do Estado. Assim, poder-se-ia questionar: seria o 

homossexualismo uma novaraça/etnia/cultura/espécie para ser tratada de 

forma diferente de todas asoutras pessoas? Acredito que não é criando outras 

leis que a pratica homofobica deixaria de existir, ao contrario temos o exemplo 

da lei Maria da penha que na verdade busca coibir qualquer ato de violência 

contra mulher, mas o que se observa é diferente, muitos casos de 



impunidade, agressões, desrespeito quando na verdade a lei era pra amparar, 

o que deveria era executar as leis que já existem 
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