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TRANSFOBIA

HOMOFOBIA

Ainda nos dias de hoje, este tema é
encarado como algo que não deve ser
falado ou que apenas é referido por
uma

questão

de

moda. Contudo,

a

transfobia continua a ser um fenómeno
que acompanha o mundo e que chega a
criar situações de discriminação, de
violência, de morte…É uma questão de
violação dos direitos do ser humano e
de criminalidade, pondo em causa a
vida e a dignidade de todas as
pessoas que não se identificam com o

promover a igualdade, é aprender
a
aceitar e respeitar a diferença
porque esta é bela e dá várias cores
ao quadro que é o mundo, tornando-o
único, especial e maravilhoso! Porquê
esta necessidade de sermos todos
iguais? Porque não nos deixamos

seu corpo ou o seu género. Talvez
mais importante que respeitar e

simplesmente levar e sermos quem
queremos ser e criarmos a nossa
própria identidade? De certeza que
seriamos mais felizes e livres.
Afinal, não é isso que todos nós
desejamos?
GISELA PESTANA

A homofobia é um crime motivado pelo

Não é preciso ser contra, nem a

ódio em função da orientação sexual e
identidade de género. Quem agir de
maneira preconceituosa poderá ser

favor, é só preciso ter em mente como
tu te sentirias no lugar daquela
pessoa e se tu gostarias de ser

condenado e até preso.
O termo homofobia vem do grego “homo”
= igual e “fobia” = medo e é um termo
utilizado para identificar um ódio,

agredido pela tua opção sexual.
Então devemos pensar bem no outro e
em nós próprios.

O QUE VAI ACONTECER:

aversão ou a discriminação contra
pessoas não-heterossexuais.

MANUEL BARBOSA

02.06 - Capacit’arte:educar para a igualdade de género l sessão n7: o meu projeto social;
fases que compõem a estruturação e aplicação de um projeto social
28.06 – Dia do Orgulho LGBTI
18.05 – 20.06 Concurso de Fotografia “Corpos sejam bem-vindos” no âmbito dos Jardins
Efémeros. Procura mais informações em: http://viseu.redejovensigualdade.org.pt; http://
jardinsefemeros.pt/ ou no facebook.
viseujovem.rede@gmail.com
http://viseu.redejovensigualdade.org.pt
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