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[Sobre...  

 
A PRESSÃO DE SEGMENTOS GLBT, PARA APROVAÇÃO DE 

PROJETO DE LEI QUE TIPIFICA COMO CRIME ATÉ MESMOS 

COMENTÁRIOS A RESPEITO DE HOMOSSEXUALIDADE]. 
 

07 de outubro de 2013 

 

 

Lobby GLBT 
 

A Constituição Brasileira me diz que vivo em um país democrático. Isso 

significa que, dentre outras coisas, eu tenho a liberdade de ser o que quiser. Só que, o 

que eu quero, pode não ser o que outra pessoa quer...  

É aí que mora o cerne da questão: Para eu ser o que eu quero ser, eu preciso, 

primeiramente, RESPEITAR o que o outro quer ser. Da mesma forma, o outro precisa 

respeitar a minha escolha. A meu ver, o que foge disso, periga a virar imposição.  

Eu, por exemplo, não concordo com a prática homossexual. E isso é um direito 

pleno de cidadão que a Constituição me garante. E, não aceito ser taxado de 

"homofóbico" por qualquer "lei" que seja, por não concordar com a prática 

homossexual.  

Agora, possuo vários amigos que são homossexuais. Apesar de não concordar 

com a opção sexual deles, eu os respeito, porque eles têm o mesmo direito de serem 

homossexuais, quanto eu tenho de ser heterossexual.  

O que não pode é se criar leis a torto e a direito, por interesse de uns poucos, e 

ferindo os direitos de outros, como é típico da sociedade modista brasileira, aliás. Não 

vejo nenhum nexo em concordar com segmentos homossexuais que organizam 

passeatas nas quais, são ‘oferecidos’ aos nossos olhos, práticas exclusivas da intimidade 

humana. Se grupos heterossexuais também se comportarem dessa maneira, também não 

concordarei. 

Direitos não são impostos goela abaixo das pessoas, na marra, simplesmente na 

base do "eu quero". Direitos são CONQUISTADOS, com inteligência e luta pacífica. O 

que foge disso, não é Democracia. 

 

 


