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Casamento civil homoafetivo:
apesar da intolerância, vamos
avançando
Leonardo Sakamoto 14/05/2013  19:27

Apesar da influência de alguns grupos religiosos contrários a mudanças e a exaltação

de reacionários desocupados, mais cedo ou mais tarde, o Brasil irá garantir

dignidade, estender direitos e combater preconceitos.

A resolução, desta terça (14), do Conselho Nacional de Justiça – que obriga os

cartórios em todo o país a celebrar casamentos civis entre pessoas do mesmo sexo,

abrindo caminho para a adoção de filhos, por exemplo – é um passo a mais, não o

derradeiro. O problema é que essa caminhada está sendo bem lenta quando, em

verdade, deveria correr rápida para dar tempo às pessoas que hoje vivem de

desfrutarem uma nova realidade. Uma sem homofobia.

O Congresso Nacional que, por vez ou outra, transpira as mais bizarras formas de

preconceito através de seus Bolsonaros e Felicianos, é fruto do tecido social em que

está inserido – e sim, a sua esbórnia que ganha as páginas policiais, digo, de política,

é um reflexo de nós mesmos. Como já disse aqui antes, eles somos nós. E a letargia

deles também é nossa. Porque, na prática, uma (não) decisão tomada pelo

Legislativo tem em seu âmago o mesmo preconceito das piadas maldosas contra

homossexuais, transsexuais e transgêneros ou dos pequenos machismos em que nós

(e não me excluo disso) nos afundamos no cotidiano. O que difere é o tamanho do

impacto, não sua natureza. Legislativo que transfere, vez ou outra, para o Supremo

Tribunal Federal e, agora, o CNJ, o papel de tornar real a garantia constitucional da

dignidade.

E depois fica choramingando.

Nem sempre a Justiça acerta. Desta vez, sim, nacionalizando algo que já estava

ocorrendo em um Estado ou outro.

Como já disse aqui várias vezes, ainda bem que essas decisões legais não são

tomadas com base em pesquisas de opinião pública. Afinal de contas, uma

democracia verdadeira passa pelo respeito às minorias, garantindo sua dignidade

mediante a uma maioria que é avassaladoramente violenta.

Dizem que falta informação e por isso temos uma sociedade que pensa de forma tão

excludente. Mas isso não basta. Deve-se saber como trabalhar com essa informação

que recebemos, refletir sobre ela. Entramos aqui na questão da consciência social,

que não se aprende nos bancos de escola, mas no trato com a sociedade. O contato

com o “outro”, e com suas diferenças, contribui para fomentar essa consciência. Ou

seja, aceitar que as pessoas têm direito à própria vida e ao próprio corpo e que não é

com uma sociedade ditatorial e sumária que se resolverão os problemas.
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