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A homofobia é um crime motivado pelo

ódio em função da orientação sexual e

identidade de género. Quem agir de

maneira  preconceituosa  poderá  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,

aversão  ou  a discriminação  contra

pessoas não-heterossexuais.

HOMOFOBIATRANSFOBIA

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

seu corpo ou o seu género. Talvez

mais  importante  que   respeitar   e

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

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

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.

redejovensigualdade

viseujovem.rede@gmail.com

http://viseu.redejovensigualdade.org.pt

Viseu Jovem pela Igualdade
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:

Não é preciso  ser  contra, nem  a

favor, é só preciso ter em mente como

tu  te  sentirias  no lugar  daquela

pessoa  e se  tu gostarias  de ser

agredido pela tua opção sexual.

Então devemos pensar bem no outro e

em nós próprios.

	 	 	       MANUEL BARBOSA
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3ª EDIÇÃO

24 Junho — Dia Nacional da Pessoa Cigana l ROMI: Seminário e Apresentação de Curta Metragem;
Biblioteca Dr.Alves Alexandre

8 Julho — Oficina 'Sui Generis'; Jardins Efémeros (mães, pais e filhos)

8 Julho — Oficina 'Ciclos da Lua'; Jardins Efémeros (m/12 anos)

8 Julho — Comunidades Ciganas em Acção (tertúlia+curta metragem+jantar); Jardins Efémeros

9 de Julho — Oficina (Des)construindo Equilíbrios (8—12 anos)

Exposição "Corpos Sejam Bem-Vindos"; Jardins Efémeros

É esse ego disfarçado de confiança que
te cega!
Mas é exactamente por não entenderes que
eu luto.
É exactamente pelo que não vês, que
continuo.

Querido homem,
Não tens noção do que tens por teres
nascido assim (e não tens de sofrer por
isso, tens de o compreender)
Eu carrego o peso de todas elas, de
todas nos. As que já foram, as que cá
estão e as que virão.
Para nós, é perceberes que a história
foi contada por homens, que não te
retratam. Que as grandes teorias que
estudas não te representam. Que não tens
um lugar para estar nem uma maneira
obrigatória de ser. E é perceberes isso
quando o mundo te diz o contrário.
É desconstruir por completo tudo aquilo
que te ensinaram. É questionar tudo em
que acreditas, tudo o quê vês, tudo o
que ouves e lês.

Querido homem,
É tentares perceberes o impacto que têm
as tuas frases feitas. É compreender que
quando na maioria das vezes só estudas
metade da população e generalizas para a
restante, essa discriminação, tem um
efeito que para conseguires perceber
tens de ser humilde o suficiente para
admitires que estás errado.
E de pelo menos isto (e  tão mais)
precisas  para  que  um  dia  possas
compreender  minimamente  o  que  é
existires  num  mundo  patriarcal  que
alimenta  a  crença  de  que  uns  são
superiores às outras, (in)justificando—
se numa mera questão biológica.

Querido homem, eu sei que não sabes o
que é ser—se mulher. Eu sei que as
minhas palavras para ti, têm o valor dos
assobios que mandas quando passo.
Mas, querido homem,
É exactamente isso que me faz lutar.

(E  este  texto  não  é  inclusivo  de
propósito. Não se pretende ofender os
homens (sabemos tão bem que nem todos
somos  iguais),  apenas  por  a pensar
aqueles a quem o texto ferir)
	 	 	 	  Bárbara Xavier

O feminismo é um movimento ideológico, político e social que defende a igualdade de
direitos e oportunidades entre mulheres e homens. Procura o empoderamento feminino,
a libertação dos padrões patriarcais e a igualdade entre géneros. Esta é uma luta
pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos e por um mundo livre e justo
para todas/os nós!
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É esse ego disfarçado de confiança que
te cega!
Mas é exactamente por não entenderes que
eu luto.
É exactamente pelo que não vês, que
continuo.

Querido homem,
Não tens noção do que tens por teres
nascido assim (e não tens de sofrer por
isso, tens de o compreender)
Eu carrego o peso de todas elas, de
todas nos. As que já foram, as que cá
estão e as que virão.
Para nós, é perceberes que a história
foi contada por homens, que não te
retratam. Que as grandes teorias que
estudas não te representam. Que não tens
um lugar para estar nem uma maneira
obrigatória de ser. E é perceberes isso
quando o mundo te diz o contrário.
É desconstruir por completo tudo aquilo
que te ensinaram. É questionar tudo em
que acreditas, tudo o quê vês, tudo o
que ouves e lês.

Querido homem,
É tentares perceberes o impacto que têm
as tuas frases feitas. É compreender que
quando na maioria das vezes só estudas
metade da população e generalizas para a
restante, essa discriminação, tem um
efeito que para conseguires perceber
tens de ser humilde o suficiente para
admitires que estás errado.
E de pelo menos isto (e  tão mais)
precisas  para  que  um  dia  possas
compreender  minimamente  o  que  é
existires  num  mundo  patriarcal  que
alimenta  a  crença  de  que  uns  são
superiores às outras, (in)justificando—
se numa mera questão biológica.

Querido homem, eu sei que não sabes o
que é ser—se mulher. Eu sei que as
minhas palavras para ti, têm o valor dos
assobios que mandas quando passo.
Mas, querido homem,
É exactamente isso que me faz lutar.

(E  este  texto  não  é  inclusivo  de
propósito. Não se pretende ofender os
homens (sabemos tão bem que nem todos
somos  iguais),  apenas  por  a pensar
aqueles a quem o texto ferir)
	 	 	 	  Bárbara Xavier

O feminismo é um movimento ideológico, político e social que defende a igualdade de
direitos e oportunidades entre mulheres e homens. Procura o empoderamento feminino,
a libertação dos padrões patriarcais e a igualdade entre géneros. Esta é uma luta
pelos direitos das mulheres, pelos direitos humanos e por um mundo livre e justo
para todas/os nós!
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homens (sabemos tão bem que nem todxs
somos  iguais),  apenas  por  a pensar
aqueles a quem o texto ferir)
	 	 	 	  	   Bárbara

O Viseu Jovem pela Igualdade é um projeto promovido pela Rede de Jovens para a Igualdade e financiado
pelo POISE.

Visa reforçar de forma sustentável o associativismo e ativismo jovem pela Igualdade de Género
e combate à violência de género, com perspectiva laica, feminista e empoderadora.

-Educação, sensibilização e juventude
-Sensibilização de técnicxs na área da violência doméstica

-Eventos socioculturais.


