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Nos últimos tempos as demandas de direitos dos homossexuais têm ganhado 
cada vez mais espaço na mídia. Em foco está o projeto de lei nº 122/2006 que 
tem gerado discussões acaloradas sobre a liberdade de expressão e a 
liberdade religiosa. É com foco nesta discussão que este trabalho se propõe a 
trazer uma reflexão acerca do poder das palavras e das ideologias por estas 
reveladas, que alguns setores religiosos insistem em apresentar como 
exercício da liberdade de expressão em seu sentido constitucional. As 
preocupações com idéias e crenças não refletidas e que estimulam a exclusão 
social de determinadas pessoas se tornam cada vez mais intensas diante de 
um cenário de apropriação do discurso dos “direitos”. Esse é o contexto da 
nova onda de ataques aos direitos dos homossexuais. Setores religiosos têm 
difundido discursos contra a discriminação, mas junto a este está a defesa da 
liberdade incondicional e ilimitada à expressão de suas crenças religiosas. O 
processo ideológico de apropriação da linguagem dos direitos não é a única 
que revela as forças contrárias ainda existentes na luta contra a homofobia, a 
defesa ilimitada da liberdade da expressão também busca mascarar a 
realidade e o efeito material que decorrem das próprias palavras e das idéias 
que reforçam o preconceito e o ódio aos homossexuais. Em um Estado 
Democrático de Direito existem direitos que se confrontam e permitir que a 
liberdade de expressão seja ilimitada é contribuir para a violação do direito à 
dignidade, especialmente se a aquela tem como finalidade a incitação ao ódio, 
ao desrespeito e à violência. Propagar idéias que pregam que algumas 
pessoas não têm direitos, que alguns são piores que os outros em face de suas 
diferenças, é reproduzir atos de violência e permitir sua perpetuação. 
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Criminalização da Homofobia 

 

“Amamos os Gays!”. Essas são as declarações que podemos presenciar 

nos mais diversos meios de comunicação por parte de grupos religiosos. 

Declarações de amor aos gays, seguidas de declarações de ódio por suas 

“práticas”. Como é possível amar e odiar ao mesmo tempo? Amar a pessoa, 

mas não amar quem ela é? São contradições típicas de discursos e crenças 

não refletidas que querem se travestir de racionalidade e coerência procurando 

amenizar a origem religiosa e não laica desses pensamentos. 

Essa prática não é nova e há muito se dá nas mais variadas formas e 

nos mais variados espaços, seja na ciência, seja no campo político. A tentativa 

de neutralizar o discurso religioso e fundamentalista com o objetivo de 

influenciar diretamente as respostas que o Estado vem sendo chamado a dar, 

diante de um quadro de violência contra homossexuais, tem ganhado forças. 

 O movimento social de luta contra a homofobia tem catalogado os 

diversos casos de violência contra lésbicas, gays, bissexuais e travestis no 

Brasil nos últimos anos. Segundo dados do Grupo Gay da Bahia – GGB no ano 

de 2010 foram catalogados 260 assassinatos contra homossexuais, revelando 

um aumento de 62 mortes em relação ao ano de 2009. Dentre os dados 

catalogados pela instituição estão as mais variadas e cruéis formas de 

execução dos crimes, como facadas, pauladas, pedradas e tiros 

(ASSASSINATO, 2011). 

As formas de execução, as imagens e vídeos que flagram esses crimes, 

são fortes e refletem o ódio que os caracteriza. Essas manifestações de 

violência precisam de combustível, são precedidas de um processo intenso de 

construção ideológica e simbólica sobre a homossexualidade. 

Em face dessa realidade o Estado brasileiro tem sido chamado a dar 

respostas. No âmbito do Poder Judiciário demandas envolvendo os direitos 

civis e sociais de homossexuais, como adoção, união estável e direito 

previdenciário são cada vez mais frequentes. O Poder Executivo também tem 

sido provocado para a implementação de planos e programas voltados para o 

combate à homofobia.  
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Todavia, no que se refere ao combate aos assassinatos e violências 

cometidos contra homossexuais e à criminalização da homofobia4, é ao Poder 

Legislativo que compete a legitimidade para a tipificação da conduta criminosa 

com motivações decorrentes de gênero, sexo, orientação sexual e identidade 

de gênero. 

O marco da luta pela criminalização da homofobia é o projeto de lei nº 

122 de 2006 encaminhado ao Senado Federal após aprovação na Câmara dos 

Deputados. O referido projeto passou por diversos trâmites e pelas Comissões 

de Assuntos Sociais (CAS) e de Direitos Humanos e Legislação Participativa 

(CDH). Atualmente encontra-se nesta última sob a relatoria da Senadora Marta 

Suplicy. 

Dentre as variadas propostas já realizadas no projeto, uma tem ganhado 

destaque na mídia e tem sido amplamente combatida por alguns setores 

religiosos e conservadores. O referido projeto visa alterações na lei nº 7.716 de 

05 de janeiro de 1989 que define os crimes resultantes de discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Dentre as 

alterações está a do art. 20 que determina a pena de reclusão de um a três 

anos e multa para quem “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional(BRASIL, 

1989). 

Na proposta de alteração, na versão atual do projeto, o referido artigo 

passaria a ter a seguinte redação: “Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a 

discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de 

pessoa idosa ou com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou 

identidade de gênero” (BRASIL, 2006). 

A ampliação das motivações do crime tipificado no art. 20 da referida lei 

tem produzido acalorados discursos sobre a liberdade religiosa e liberdade de 

expressão. As pressões contra ações do movimento social e do Estado na 

defesa dos direitos dos homossexuais sempre existiram, mas nos últimos 

tempos os rumos que os fundamentos e argumentos têm tomado chamam a 

                                                             
4 Entende-se por criminalização da homofobia a inclusão das motivações de gênero, sexo, 
orientação sexual e identidade de gênero nos rol dos crimes já previstos na Lei nº 7.716, de 5 
de janeiro de 1989 e no art. 140 do Decreto-Lei nº   2.848, de 7 de dezembro de 1940. 
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atenção, pois são discursos que, na busca de legitimidade, procuram se 

encaixar no campo do debate democrático, neutralizando-os dos sujeitos que 

os produzem. 

Algumas das ações que mais tiveram repercussão, especialmente nas 

redes sociais e no meio virtual, foram petições públicas com recolhimento de 

assinaturas. De acordo com os documentos veiculados nos mais diversos sites 

da internet, as comunidades religiosas tem se manifestado contra o projeto de 

lei basicamente alegando a violação ao direito constitucional da liberdade de 

expressão e liberdade religiosa5. 

Os fundamentos dessas manifestações se propagam garantidos por 

outros argumentos que conferem a legitimidade democrática necessária para o 

campo de disputa ideológica do direito e da lei. Desta forma, também se 

utilizam dos discursos de apoio à dignidade da pessoa homossexual e da 

necessidade de combate à violência para  fundamentar o posicionamento 

contrário à criminalização da homofobia. 

A proposta deste trabalho não é desvendar os mistérios, estratégicos ou 

não, por trás desses fatos, mas iniciar uma reflexão acerca dos perigos em 

torno da apropriação do discurso da neutralidade e igualdade dos direitos e da 

sua potencialidade ideológica para a perpetuação da violência contra 

homossexuais. 

 

A apropriação do discurso dos “direitos” 

 

Para que fique mais nítido como esse discurso tem se dado, vamos 

tomar como referencial de análise parte de entrevistas e notícias com as 

opiniões e declarações do senador Magno Malta (BRASIL, 2011) e do Pastor 

Silas Malafaia (2011), ambos com forte representação de grupos evangélicos 

no Brasil.  

Os dois referenciais acima representam os argumentos que, a nosso 

ver, tem revelado a face mais perigosa das manifestações contra 

                                                             
5 É importante salientar que os discursos da família e da moralidade são também utilizados por 
estes setores nas manifestações contra a aprovação do PL 122/2006, mas o discurso pelo uso 
do direito tem se mostrado uma estratégia mais intensificada nesse processo. 
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criminalização da homofobia: 1) o discurso de que os direitos dos 

homossexuais já são garantidos pela Constituição e que os setores 

evangélicos respeitam as pessoas que fizeram a “opção6” pela 

homossexualidade, 2) o discurso de que o projeto de lei viola o direito à 

liberdade religiosa e à liberdade de expressão. 

No que se refere ao primeiro argumento acima colocado, destaca-se a 

entrevista concedida pelo senador Magno Malta, onde este afirma (BRASIL, 

2011): 

 

Estão tentando transformar isso numa luta entre evangélicos e 
homossexuais.(...) a Constituição já diz que nós somos iguais. Então 
nós vamos criar um texto para dizer de novo que nós somos iguais, 
que o respeito dado ao índio, ao negro, ao judeu é o mesmo que tem 
de ser dado ao homossexual? Ou mesmo a um garoto que nasceu 
com deficiência, um garoto estrábico, que não pode ser zombado na 
escola? OraT Então vamos fazer, só para dar descarga na 
consciência? Vamos fazer. Está na Constituição, são as relações de 
boa convivência. A nossa dívida constitucional é essa, é respeitar as 
pessoas, as suas opções. (...) Não conheço essa violência que eles 
falam. 

 

É preciso salientar que, nessa mesma entrevista, o senador não nega 

suas crenças e argumentos religiosos, afirmando categoricamente: “Eu sou um 

homem cristão, e acredito nos moldes de Deus, macho e fêmea. Eu não 

acredito [em desvios sexuais], vou lutar até o final. Esse Senado da República 

não vai criar um terceiro sexo” (BRASIL, 2011). 

Não há um abandono do discurso religioso e da argumentação “sob o 

manto da fé”, mas estes para que, estrategicamente, sejam mais efetivos, 

precisam do acompanhamento de dados, referências às leis e ao direito, e que 

a racionalidade justifique ideologicamente a manutenção de uma superioridade 

heterossexual fundada na religiosidade. 

 No contexto dessas manifestações está o caráter ideológico das 

argumentações que, por suas próprias características, procuram esconder uma 

realidade muito mais complexa e violenta.  Esse é o papel da ideologia, exercer 

a dominação e estimular a crença de que as idéias existem em si e por si 

mesmas desde toda a eternidade (CHAUI, 2001, p. 79). 

                                                             
6 Expressão utilizada por alguns grupos religiosos para se referir à homossexualidade. 



SEMINÁRIO  INTERNACIONAL ENLAÇANDO SEXUALIDADES  
Direito, Relações Etnorraciais, Educação, Trabalho, Reprodução,  

Diversidade Sexual, Comunicação e Cultura 
04 a 06 de Setembro de 2011 

Centro de Convenções da Bahia 

Salvador - BA 

6 

Assim, no que se refere ás mortes e sofrimentos que se quer evitar com 

a criminalização da homofobia, as conseqüências de um intenso processo 

histórico de exclusão social são transformadas em causa e essas mortes 

violentas se legitimam no imaginário social como inevitáveis. 

O que se refere ao segundo argumento, os pronunciamentos do Pastor 

Silas Malafaia ganham destaque pela referencia direta à violação de um direito 

fundamental. Este afirma em seu site (MALAFAIA, 2011): 

 

Na verdade, o PL-122 é contra o artigo 5º da Constituição, porque o 
projeto de lei quer criminalizar a opinião, bem como a liberdade 
religiosa. (...) Não queremos impedir ou cercear ninguém que tenha a 
prática homossexual, mas não pode haver lei que impeça a liberdade 
de expressão e religiosa que são garantidas no Artigo 5º da 
Constituição brasileira. Para qualquer violência que se cometa contra 
o homossexual está prevista, em lei, reparação a ele. 

 

O processo ideológico de apropriação da linguagem dos direitos é 

preocupante, pois tem se mostrado útil nas pressões que tem realizado pela 

não criminalização da homofobia. A legitimidade que traz é a própria 

legitimidade do direito. Para que se compreenda a razão da preocupação é 

preciso entender também o que está por trás da própria função ideológica do 

direito. Como explica Wolkmer (2003, p.172) 

 

Independente de seu caráter, organizativo ou distorcivo, a ideologia, 
desde há muito tempo, tem influenciado as práticas normativas de 
teor legislativo, administrativo e judiciário. Sendo o Direito uma 
ordenação valorativa, não está imune e não pode desvincular-se da 
constante valoração ideológica em todos os seus níveis. Assim, a 
ideologia pode agir como fator estabilizador no discurso e na prática 
normativa. Certamente que “valorando os próprios valores”, a 
ideologia “os fixa, quer justificando sua função modificadora, quer 
modificando sua função justificadora”. 

 

A estratégia no uso das ideologias é exatamente continuar permitindo e 

estimulando as idéias e crenças que produzem e reproduzem a violência. A 

violência física fica a cargo do “outro” e a ordem desigual continua e se 

perpetua. 

O discurso apropriado por alguns setores religiosos de não apoiar a 

violência, mas “defender apenas a liberdade religiosa e de expressão” também 

funciona social e culturalmente como a justificativa para a angústia da culpa 
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que eventualmente poderia ser atribuída a quem é contra a homossexualidade. 

O processo de atribuição ao outro da culpa e da responsabilidade pela 

violência tem dupla finalidade no processo de alienação: não tomar consciência 

da própria responsabilidade no processo de violência e manter a desigualdade 

social. 

  

A alienação é um processo ou o processo social como um todo. Não 
é produzida por um erro da consciência que se desvia da verdade, 
mas é resultado da própria ação social dos homens, da própria 
atividade material quando esta se separa deles, quando não a podem 
controlar e são ameaçados e governados por ela. A transformação 
deve ser simultaneamente subjetiva e objetiva: a prática dos homens 
precisa ser diferente para que suas idéias sejam diferentes (CHAUI, 
2001, p. 74). 

 

A complexidade desse processo de legitimação da violência pelas idéias 

e a facilidade de não ser compreendida, exatamente por possuir essa 

característica de facilitar ou parecer facilitar a compreensão dos fatos, pois 

apresentados como dados e não construídos, também ajudam a esconder e a 

não refletir sobre como se constroem os preconceitos e como estes são 

perpetuados para manutenção da desigualdade. 

 

O poder das palavras e o exercício ilimitado da liberdade de expressão 

 

No centro da discussão está a criminalização de práticas que incitam e 

induzem à discriminação. A defesa ilimitada do exercício da liberdade de 

expressão, fundamentada na liberdade religiosa esconde o perigo que está por 

trás das palavras. 

Inicialmente, para que consiga compreender o perigo da palavra, aqui 

trabalhada no sentido das significações e representações das opiniões e 

manifestações públicas contra a homossexualidade, é preciso compreender 

como se dá o próprio processo discriminatório. 

Em algumas reflexões no campo da psicologia é defendido que o 

preconceito se manifesta individualmente, que este é produzido pelo individuo, 

mesmo que em função de suas experiências e vivências no meio social. Nesse 

sentido Lacerda, Pereira e Camino (2002, p.3) afirmam que: 
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Classicamente, estudou-se o preconceito como o resultado de 
alguma característica psicológica do indivíduo: seja uma frustração 
reprimida e deslocada para grupos mais fracos (Hovland & Sears, 
1940); seja o desenvolvimento de um tipo de personalidade 
autoritária (Adorno, Frenkel-Brunswik, Levinson & Sanford, 1950); 
seja a pouca disposição à abertura mental (Rokeach, 1960); seja a 
falta de contatos com membros de grupos minoritários (Allport, 1954). 
Posteriormente, esta perspectiva individualizante foi retomada pelos 
teóricos da cognição social (Fiske & Taylor, 1991; Markus & Zajonc, 
1985), os quais estudaram o preconceito como um erro no 
processamento das informações (Hamilton, 1979; Hewstone, 1990; 
Pettigrew, 1979; Ross, 1977; Schaller, 1991). Apesar das diferenças 
entre elas, todas estas teorias enfatizam a origem psicológica e 
individual do preconceito (Martínez, 1996). 

 

Ao alertarem para tal fato destacam que é preciso “recolocar as relações 

intergrupais no contexto mais amplo dos conflitos culturais e ideológicos de 

uma sociedade” (LACERDA; PEREIRA; CAMINO ,2002, p.3). 

A compreensão do fenômeno do preconceito e da discriminação como 

processos sociais e culturais de produção e reprodução da desigualdade 

possibilita o entendimento de suas conseqüências. São usados para legitimar 

no imaginário social as violências cometidas contra determinadas pessoas e 

para manutenção das relações de poder. 

 

Todos os significados e práticas culturais englobam interesses e 
funcionam de forma a aumentar as distinções sociais entre 
indivíduos, grupos e instituições. O poder, portanto, está no cerne da 
vida social e é usado para ela, mas é empregado muito mais 
claramente para legitimar desigualdades de status dentro da estrutura 
social. A socialização cultural coloca os indivíduos, bem como os 
grupos, em posições de competição por status e por recursos 
valorizados, e ajuda a explicar como os atores sociais lutam e 
desenvolvem estratégias que têm por finalidade obter interesses 
específicos (PARKER; AGGLETON, 2002, p. 15). 

 

Compreende-se a discriminação como manifestação do preconceito. É 

fato de que as ações são precedidas pelas idéias e de que as palavras, que 

constituem as opiniões e nomeiam aquilo que se apreende no mundo da 

matéria e da teoria, são sua força motriz. É o poder das palavras e dos valores 

que a elas são atribuídas que deve ser destacado quando se defende uma 

liberdade irrestrita de expresssão. As palavras são usadas para a (re)produção 

de ações no mundo da realidade. Segundo Bourdieu (1996, p. 82): 
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(...) a palavra, ou a fortiori, o ditado, o provérbio e todas as formas 
estereotipadas ou rituais de expressão, são programas de percepção. 
As diferentes estratégias, mais ou menos ritualizadas, da luta 
simbólica de todos os dias, assim como os grandes rituais coletivos 
de nomeação ou, melhor ainda, os enfrentamentos de visões e de 
previsões da luta propriamente política, encerram uma certa 
pretensão à autoridade simbólica enquanto poder socialmente 
reconhecido de impor uma certa visão do mundo social, ou seja, das 
divisões do mundo social. 

 

As argumentações de violação ao direito à liberdade religiosa e de 

expressão fundamentam-se no art. 5º, inciso VI, da Constituição Federal que 

estabelece ser inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 

assegurado o livre exercício dos cultos religiosos (BRASIL, 2010). 

O fato de a manifestação de uma crença preconceituosa ser 

pronunciada sob o manto da religiosidade não retira desta seu caráter 

antidemocrático e inconstitucional. Nessa linha de argumentação, poder-se-ia 

permitir no Brasil uma série de manifestações racistas e anti-semitas por 

grupos religiosos. 

As palavras causam dor e o processo educativo de um povo se dá pela 

comunicação, pela expressão e a perpetuação das ideias e crenças que o 

ajudam a se desenvolver, ou seja, o processo educativo é cultural. Não 

reconhecer o conteúdo das palavras escritas ou faladas nesse processo de 

perpetuação de mentalidades, que condicionam nossas ações, é impedir 

mudanças sociais. 

O maior perigo não está na utilização do discurso do direito, mas nas 

conseqüências e reflexos do uso preconceituoso da palavra: a violência. Ao 

estruturar a percepção que os agentes sociais tem do mundo social, a palavra 

contribui para constituir a estrutura desse mundo (BOURDIEU, 1996, p. 81). 

 

Calar a violência é um dever do Estado 

 

Para que haja Estado Democrático de Direito pressupõe-se a existência 

de direitos que se confrontam.  Permitir que a liberdade de expressão seja 

ilimitada é contribuir para a violação do direito à dignidade, especialmente se 

aquela tem como finalidade a incitação ao ódio, ao desrespeito e à violência. 
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Os setores religiosos alegam que o PL 122 atenta contra a liberdade de 

religião. Defender que “praticar, induzir ou incitar a discriminação ou 

preconceito de raça, cor, etnia, religião, origem, condição de pessoa idosa ou 

com deficiência, gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero” 

atenta contra a liberdade de religião é defender que no uso da liberdade de 

expressão podemos discriminar.  

E qual o papel do estado em relação ao seu dever de proteção e 

promoção de direitos e justiça? Neste confronto é preciso estabelecer um limite 

de exercício para que nenhum daqueles deixem de existir e para que ambos 

possam ser exercidos. Na história do direito as reflexões sobre o limite de seu 

exercício sempre foi no sentido de que, num processo de convivência plural, 

este limite é a saída para a convivência pacifica. 

Mas a busca dessa paz deve vir aliada necessariamente à ideia de 

justiça. Não pretendemos aqui entrar em discussões filosóficas sobre qual seria 

o sentido de justiça, mas é necessário estabelecer algum parâmetro de análise. 

Nossa escolha é a compreensão da noção de justiça com base na identificação 

de processos sociais marcados pela injustiça. 

No caso da homossexualidade os dados, os fatos, a realidade e as 

mortes nos revelam essa proporção e essa noção do que é injusto. Aí está o 

limite que devemos impor ao exercício de certos direitos, especialmente 

quando este exercício é abusivo, ou seja, quando contribuem para a efetivação 

da injustiça. O exercício de direitos no estado democrático deve contribuir para 

uma sociedade pacifica e justa. Não há paz sem justiça.  

Propagar idéias que pregam que algumas pessoas não têm direitos, que 

alguns são piores que os outros em face de suas diferenças, é reproduzir atos 

de violência e permitir sua perpetuação. 

O que está por trás dos atos de violência concreta contra 

homossexuais? A própria idéia e crença de que ser homossexual é errado, é 

não-natural, é ser ruim. Homossexuais não são assassinados a cada dois dias 

por uma estranha coincidência do destino, o que motiva esses assassinatos 

são as idéias propagadas aos ventos. As crenças e as idéias precedem a ação, 

dão forma a esta, a moldam para que sejam executadas, e aí está o perigo da 

violência falada: ela é o combustível e a modelagem da violência realizada. 
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As palavras travestidas com o discurso do direito e da fé constroem o 

caminho para a realização de ações violentas, para sua legitimação social e 

para o esquecimento daqueles e daquelas que foram colocados a sete palmos 

à força, pelo ódio, pelas palavras. 
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