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RESUMO: A homofobia, a violência e a criminalidade tem se destacado nas estatísticas no Brasil
apresentadas pela mídia, por pesquisas na academia e pelas notícias divulgadas nas redes sociais,
dentre outras formas. As mortes relacionadas à homofobia vêm crescendo e os dados divulgados estão
aquém dos números reais, pois muitos são ignorados ou encobertos. Essa preocupação motivou essa
pesquisa bibliográfica e essa escrita como proposta de alerta e tomada de consciência para tão grave
problema na sociedade brasileira. Os homossexuais são vítimas de ações criminosas violentas, o que
denota a manifestação do preconceito de uma forma exacerbada. Homofobia significa aversão
irreprimível, repugnância, medo, ódio, preconceito que algumas pessoas, ou grupos nutrem contra os
homossexuais, lésbicas, bissexuais e transexuais. Esse é um problema de origem social que precisa ser
resolvido com o apoio da sociedade como um todo. Além disso, o Estado deve fazer a sua parte
através de políticas públicas para assegurar a igualdade entre os cidadãos reconhecendo seus direitos
como tais, independente de sua cor, raça, condição social ou opção sexual. A força dos movimentos
sociais tem contribuído para que os que sofrem esse tipo de preconceito sintam-se mais fortes e
organizados na busca da ocupação de espaços na sociedade de forma igualitária com respeito e
dignidade.
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