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Discussão do assunto

HOMOFOBIA

Homofobia: rejeição ou aversão a homossexual e à homossexualidade.

Homofobia: comportamento crítico e hostil assim como a discriminação e a violência 
com base na percepção de que todo tipo de orientação sexual não-heterossexual é 
negativa. 

Em 1991, a Anistia Internacional passou a considerar a discriminação 
contra homossexuais uma violação aos direitos humanos.

No dia 17 de maio de 1990 a Organização Mundial de Saúde (OMS) retirou a 
homossexualidade da lista internacional de doenças. (Dia Internacional de 
Combate à Homofobia e Transfobia)
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Mulher é presa por homofobia e ameaça após agredir atendente de terminal rodoviário 
em MT

A suspeita ameaçou de morte o funcionário e ofendeu com palavras como “veadinho, bicha, 
odeio veado, vou te matar e veado não entra no céu”.

29/06/2020

Uma mulher de 42 anos foi presa nesse domingo (28) pelos crimes de homofobia, 
ameaça, dano, injúria mediante preconceito, lesão corporal e tráfico de influência, em Lucas 
do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. A suspeita agrediu um funcionário de uma agência de 
viagem no terminal rodoviário do município. (...)

https://g1.globo.com/mt/mato-grosso/noticia/2020/06/29/mulher-e-presa-por-homofobia-e-ameaca-apos-agredir-atendente
de-terminal-rodoviario-em-mt.ghtml
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O Estado tem a responsabilidade de fortalecer a legislação referente aos direitos humanos; 
proibir e castigar os crimes motivados pelo ódio e a discriminação das minorias independentemente 
do fato de serem cometidos por representantes do Estado, organizações privadas ou indivíduos; 
garantir acesso equitativo aos tribunais e aos organismos de defesa dos direitos humanos ou de 
mediação para que os cidadãos não apliquem a sua própria justiça nem recorram à violência para 
resolver os seus litígios.

Como fazer frente à intolerância?

Declaração Universal dos Direitos Humanos
Artigo III: Toda pessoa tem direito à vida, à liberdade e à segurança pessoal.
Artigo VII: Todos são iguais perante a lei e têm direito, sem qualquer distinção, à igual proteção 
da lei. Todos têm direito à igual proteção contra qualquer discriminação que viole a presente 
Declaração e contra qualquer incitamento a tal discriminação.
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O Brasil deu um passo importante para a comunidade LGBT depois que a Suprema 
Corte decidiu que atos de homofobia e transfobia serão considerados crime no Brasil e 
terão o mesmo tratamento penal que o racismo, com penas de até cinco anos de prisão, 
até que o Congresso legisle sobre o assunto. A tese fixada pelo Supremo é válida até que 
o Congresso aprove uma lei específica. 

A magistrada Carmen Lucia Antunes, em um emocionado discurso, disse que 
"todos os seres humanos nascem livres e iguais e devem ser tratados com o mesmo 
espírito de fraternidade", acrescentando que "o que se busca é dotar de uma proteção 
imediata àqueles que são discriminados e foram marginalizados" até pelas leis. "Todo 
preconceito é violência. Toda discriminação é violência. Toda discriminação é uma 
forma de sofrimento. Mas alguns desses preconceitos causam mais sofrimento, porque 
castigam desde o lar e pela simples circunstância de tentar ser o que se é", disse.

https://brasil.elpais.com/brasil/2019/06/14/actualidad/1560496365_764572.html

Suprema Corte decide que homofobia seja 
punida da mesma forma que racismo
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Lei nº 7.716: “Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação 
ou preconceito de raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, gênero, sexo, orientação 
sexual e identidade de gênero.”(NR)

Projeto de lei contra homofobia

LEI Nº 7.716, DE 5 DE JANEIRO DE 1989.
Define os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor.
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de preconceitos de raça ou de 
cor. 
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes resultantes de discriminação ou 
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. (Redação dada pela Lei nº 
9.459, de 15/05/97)
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Projeto de Lei da Câmara n° 122, de 2006

Autoria: Câmara dos Deputados 
Iniciativa: Deputada Federal Iara Bernardi (PT/) 
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que define os crimes resultantes de preconceito de 
raça ou de cor, dá nova redação ao § 3º do art. 140 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 
1940 - Código Penal, e ao art. 5º da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e dá outras providências. 
Explicação da Ementa:
Altera a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, o Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 
(Código Penal) e o Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943 (Consolidação das Leis do Trabalho 

CLT) para definir os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de gênero, sexo, 
orientação sexual e identidade de gênero. Estabelece as tipificações e delimita as responsabilidades 
do ato e dos agentes. 
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Lei Dandara

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) aprovou nesta quarta-feira (22/05/2019), 
por 20 votos a 1, um relatório favorável a um projeto de lei que criminaliza a homofobia. A 
proposta, de autoria do senador Weverton (PDT-MA), inclui a discriminação por orientação 
sexual ou identidade de gênero na Lei 7716/89, que tipifica o crime de racismo. (...)

Na justificativa do projeto, o senador Weverton pede que a legislação, se aprovada, 
seja chamada de Lei Dandara. Trata-se de uma homenagem a Dandara dos Santos, 
transexual morta em fevereiro de 2017 com um tiro no rosto após ter sido agredida com 
chutes e golpes de pedra e pau. O caso correu em Fortaleza (CE). Na ocasião, os assassinos 
fizeram imagens do crime e as divulgaram nas redes sociais.

https://congressoemfoco.uol.com.br/legislativo/senado-aprova-projeto-que-
criminaliza-homofobia/
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Para além da chaga social da violência contra a população trans —em 2019, foram 
124 assassinatos no país, segundo Associação Nacional de Travestis e Transexuais do Brasil 
(Antra) e Instituto Brasileiro Trans de Educação (IBTE)—, a empregabilidade é uma tema 
caro e crucial para a sobrevivência da população fora da extrema vulnerabilidade. A Antra
estima que 90% acabam trabalhando na prostituição por falta de oportunidade de 
emprego formal.

Coordenadora geral do Transgrupo Marcela Prado, Karollyne Nascimento acredita 
que a estigmatização é o grande entrave. “A sociedade é tão desumana para nós que não 
conseguimos acessar o ciclo social, a família, o emprego. A prostituição e o tráfico não 
fazem distinção de pessoas, e na maioria das vezes é a única forma de sobrevivência, e 
não uma escolha”, diz Nascimento. 

https://brasil.elpais.com/sociedade/2020-01-30/carteira-assinada-como-escudo-para-a-vida-trans-hoje-ando-com-o
na-testa.html

Trabalho
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“Vesti a camisa 24 com muito orgulho”, diz jogador do Bahia após usar “número 
proibido” pela homofobia

O mercado do futebol ainda conserva práticas arcaicas na gestão dos clubes, uma 
delas é a rejeição praticamente unânime ao número 24, que só costuma ser utilizado pelos 
jogadores —via de regra, goleiros reservas— por imposição de regulamentos em 
competições internacionais. 

O volante Flávio, do Bahia, foi escolhido para entrar em campo vestindo a camisa, 
em uma ação contra a homofobia e, ao mesmo tempo, em homenagem ao ex-jogador de 
basquete Kobe Bryant, que usou o número por mais de uma década no Los Angeles Lakers. 
“Vesti a camisa 24 com muito orgulho, me sinto feliz e honrado por ser o representante do 
Bahia nessa causa. A ideia é mostrar que o respeito às diferenças sempre deve prevalecer. E 
que, independentemente da orientação sexual, toda pessoa pode usar o número que 
quiser.”

https://brasil.elpais.com/esportes/2020-01-30/vesti-a-camisa-24-com-muito-orgulho-diz-jogador-do-bahia-apos-usar-numero-proibido
pela-homofobia.html

Alternativas
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“Não há justiça social com discriminação de 
gênero”, diz filósofa Judith Butler

Uma das principais teóricas dos estudos de 
gênero no mundo, a filósofa americana 
Judtih Butler, jJudia e lésbica, também têm 
trabalhos na área de filosofia política com 
teorias sobre a situação das vidas de grupos 
excluídos, como mulheres, negros, pobres, 
imigrantes e a comunidade LGBT. 
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“Cura Gay” é ponto real e cruel do filme “O Jogo da Imitação”

No Reino Unido, entre 1885 e 1967, cerca de 49.000 homossexuais foram 
condenados por “indecência” pela Justiça britânica, e sentenciados a prisão ou castração 
química — um coquetel de drogas usado para inibir a líbido. A lei não via classe social ou 
status, e, por muito tempo, ofuscou o brilhante legado de Alan Turing, o “pai do 
computador” e responsável por decifrar mensagens nazistas criptografadas, que, por fim, 
levaram os Aliados a vitória durante a Segunda Guerra Mundial. 

https://veja.abril.com.br/blog/e-tudo-historia/cura-gay-e-ponto-real-e-cruel-do-filme-o-jogo-da-imitacao

O matemático britânico Alan Turing (1912-1954), recebeu o perdão real 59 
anos depois de morrer intoxicado por cianeto, decorrência de um processo de 
castração química ao qual foi condenado pelo Reino Unido em 1952 por ser 
assumidamente homossexual –o que, à época, era ilegal. 

A homossexualidade só foi descriminalizada no Reino Unido em 1967, mas 
mesmo assim Turing não foi perdoado.

http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2013/12/pai-da-computacao-turing-recebe-o-perdao-real-59-anos-apos-morrer.html
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Dentro de seu carro, num estacionamento, 
Mathilda retira com cuidado a maquiagem do 
rosto, o vestido apertado, o sapato de salto 
altíssimo. Veste um abrigo de ginástica e então 
já não é Mathilda, mas Laurent, marido de 
Solange e pai de dois filhos.

Quando percebe que incorporar uma persona 
feminina uma vez por semana já não é mais o 
suficiente, decide completar a transição. E abrir 
o jogo para a esposa e os filhos é só o começo 
dessa busca por sua verdade interior.
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Boa prova!!!


