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TENDÊNCIAS/DEBATES

O Congresso deve aprovar o projeto de lei que
criminaliza a homofobia?

NÃO

A lei da mordaça 
CARLOS APOLINARIO

No Brasil, quem se manifestasse contra o regime militar era
processado e preso. No Irã, discordar da religião oficial
pode resultar até em morte. Na China, a crítica ao
comunismo é severamente punida.
Em todos esses casos, estamos falando de uma ditadura.
Hoje, no Brasil, é diferente. As liberdades de consciência,
crença e expressão são invioláveis.
Mas, desde 2006, um projeto de lei que tramita no
Congresso Nacional ameaça esse direito. Trata-se do PL
122, que, a pretexto de assegurar os direitos dos
homossexuais, cria a lei da mordaça, que pune até com
prisão quem não concorda com o homossexualismo ou com
o comportamento dos homossexuais.
Além disso, transforma os gays em uma categoria especial.
Como cristão, aprendi que é preciso respeitar o livre-arbítrio
e, portanto, respeitar a escolha que cada um faz, desde que
essa escolha não seja um atentado ao direito do outro. Mas o
respeito ao livre-arbítrio e o amor que todos devemos ter
pela figura humana do gay não significa que tenha que
concordar com essa escolha e aceitar a lei da mordaça.
A Constituição Federal estabelece que homens e mulheres
são iguais perante a lei em direitos e em obrigações. Não
existe um terceiro gênero previsto na Lei Maior do país, o
do homossexual. Ainda que os gays não concordem, perante
a Constituição eles continuam homens e mulheres,
independentemente do que decidam fazer com o próprio
corpo.
O Estado tem a obrigação de punir com todo o rigor quem
comete atos de violência ou humilhação contra outra pessoa.
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Mas, para isso, nós já temos o Código Penal. Qual é a
justificativa para que se crie uma lei penal exclusiva para os
gays? Pois é isso o que acontecerá caso o PL 122 seja
aprovado. Estaríamos diante de uma inversão de valores.
Pessoas são discriminadas diariamente, seja porque são
pobres, feias, gordas, cadeirantes, evangélicas e/ou por
serem gays. Todo tipo de discriminação tem de ser
combatido, e não a discriminação apenas de uma categoria.
Hoje, se alguém for maltratado e for hétero, o tratamento
será de um jeito; mas, se essa pessoa for gay, o caso será
considerado mais grave -o risco é de prisão.
E o que dizer de líderes religiosos que seriam impedidos de
dizer o que pensam? O debate não é religioso, mas de
cidadania.
Homens e mulheres são livres para viver como decidirem.
Podem se manter solteiros, se casar, se divorciar e até viver
com pessoas do mesmo sexo. Mas todos podem dizer que
uma dessas escolhas não seja correta. Os favoráveis ao PL
122 falam em direitos humanos.
Mas de que direito eles estão falando? O discurso é atraente,
mas, a rigor, trata-se de impor à maioria um modo de
existência da minoria. Isso, sim, é uma forma de opressão.
A pretexto de combater a homofobia, o PL 122 cria, na
verdade, a heterofobia, pois homens e mulheres que não
concordam com o homossexualismo poderiam ser
interpretados como homofóbicos apenas por dizer o que
pensam.
Viveríamos debaixo de uma cultura do medo, já que
qualquer ato ou fala poderiam ser interpretados como crime
de homofobia.
Caso o PL 122 já estivesse aprovado, o chanceler da
Universidade Mackenzie, Augustus Nicodemus Gomes
Lopes, poderia ser processado e preso apenas por ter escrito
e publicado no site da universidade um artigo em que
defende os valores da Bíblia quanto à sexualidade.
O PL 122 é, em outras palavras, a institucionalização de
cultura que tive a oportunidade de denunciar, em 7/6, neste
mesmo espaço: a ditadura gay. E, por isso, deve ser
rejeitado num país democrático.

CARLOS APOLINARIO, advogado e empresário, é vereador em São
Paulo pelo DEM. Foi deputado estadual, presidente da Assembleia
Legislativa de São Paulo e deputado federal.

Os artigos publicados com assinatura não traduzem a opinião do jornal.
Sua publicação obedece ao propósito de estimular o debate dos problemas
brasileiros e mundiais e de refletir as diversas tendências do pensamento
contemporâneo. debates@uol.com.br
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