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Sexismo e homofobia:
relação umbilical
• Papéis de género, homossexualidade e transexualidade
• O que é ser homem e o que é ser mulher?
- os perigos do binarismo: pelo direito à indiferença
- números e relações de poder: paridade sem essencialismo
• Género e relações familiares: para que é que o Estado precisa
da informação sobre quem é homem e quem é mulher?
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A discriminação múltipla:
o amor e o sexo de mulher para mulher

• Experiência do sexismo e da homofobia
• Invisibilidade e dificuldade de acesso ao espaço público
• Imagem assexuada, invisibilidade agravada
• Relações familiares: o casal sem homem e a criança sem pai

A homofobia no dia-a-dia:
• Agressões físicas e verbais (incluindo morte)
• Agressão no discurso público (“deboche” e “degradação”)
• Rejeição familiar
• Assédio em meio escolar
(elevada taxa de suicídio entre adolescentes LGBT)
• Rejeição no emprego
• Dificuldade no acesso a bens e serviços: habitação, empréstimos
bancários, seguros, etc.
• Não reconhecimento de casais por profissionais de saúde, em lares
de idosos, reagrupamento familiar...
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Para a discriminação em função da orientação sexual, pode-me dizer, na
sua opinião, se é muito generalizada, pouco generalizada, rara ou muito
rara no seu país?
Resposta: Generalizada
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«Os paneleiros ‘hádem’ morrer todos!»
Excerto do discurso de um dos membros de uma milícia anti-gay
em Viseu, título da reportagem de Fernanda Câncio,
no Diário de Notícias de 26 de Março de 2005

ser LGBT: insulto e identidade
 o insulto e a descoberta da identidade
 a hierarquia de insultos
 a apropriação do insulto
 o orgulho por oposição à vergonha
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ser LGBT: invisibilidade e silêncio
 orientação sexual não é visível

«Um milhão de
portugueses são
homossexuais»

 a política do silêncio: don’t ask, don’t tell
 «pessoas heterossexuais não apregoam
heterossexualidade»: o heterossexismo
 a necessidade de modelos positivos
 isolamento e comunidade

1ª página do Expresso de 30/12/2005
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ser LGBT: a discriminação e a lei
1982  Descriminalização da homossexualidade
2001  Lei de Uniões de Facto reconhece casais de pessoas do
mesmo sexo
2003  Código do Trabalho proíbe discriminação com base na
orientação sexual
2004  discriminação em função
da orientação sexual INCONSTITUCIONAL!
2007  Código Penal acaba com discriminação na idade do
consentimento e prevê punições para discriminação com base na
orientação sexual

ser LGBT: a discriminação na lei
 casamento
 parentalidade
 adopção
 procriação medicamente
assistida
 co-adopção
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Ser LGBT: as lacunas da lei

Aprovação de uma Lei da Identidade de Género
 Introdução explícita da categoria “Identidade de Género” nas
provisões de não discriminação
 Proibição da discriminação com base na orientação sexual e
identidade de género no acesso a bens e serviços
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Ser LGBT: as lacunas na política institucional
 Educação contra a discriminação com base na
orientação sexual e identidade de género
 Formação profissional de sectores
particularmente sensíveis para o funcionamento
da democracia: tribunais, polícias, forças
armadas, hospitais, segurança social, media...

homofobia = questão fracturante
aqui e agora = a oportunidade da igualdade
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