Combatendo as
Injúrias Homofóbicas
Primeiro, o que são injúrias
homofóbicas?

Aliás, está tão enraizado em
nossa sociedade, que já virou
piadinha entre amigos e famílias.

Você pode ter escutado a palavra
"homofobia" e ter pensado: "ah, é
quando gay sofre agressão."

Aqui seguem alguns exemplos
para seu melhor entendimento:

Mas, esse preconceito vai
muito mais afundo que o
simples ato de agredir.
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Exemplos:
Frases rotineiras preconceituosas que merecem correção

"Para de chorar,
vira homem!"

"Abraçar amigo é
coisa de viado."

"Ela é tão bonita,
pena que é lésbica."

"Nada contra, mas..."

Deu pra entender?
Realmente, são coisas escutadas inúmeras vezes em nossas vidas, com uma infinidade de
locutores possíveis, desde aquele tio que só aparece nos almoços em família, até o amigo
que surta quando um outro garoto encosta nele. Mas isso não nega o impacto de frases
como essas na vida de indivíduos LGBTQI+ ou não. Através delas, perpetuam-se estereótipos
desrespeitosos, fantasiados de piadas bobas, dando a impressão de que atitude correcionais
são desnecessárias. Porém, frases como as exibidas são preconceituosas sim, e merecem ser
corrigidas.

Como corrigir?
Bom, existem algumas maneiras, como:

Tomar conhecimento do
assunto, procurando
entender o porquê do teor
ofensivo desses discursos e
como eliminá-los de sua
rotina, tendo em mente que:

Chorar não é sinal de
fraqueza, e sim de que um
ser possui sentimentos

Não há por quê ter pena da
sexualidade de alguém, visto
que o amor é algo a ser louvado

Abraçar alguém é
sinal de compaixão

Só de falar "mas",
você já é contra

Como corrigir?
Compartilhar memes, que, através do humor,
possam impactar os jovens, insinuando atos de
gentileza e respeito, como este:

Não abraçar o
amiguinho
porque sou
macho alfa

Abraçar o
amiguinho
porque isso que
amigos de
verdade fazem

Fontes:
https://www.mematic.net/
https://young.scot/get-informed/national/whatis-homophobia
https://www.politize.com.br/homofobia-o-que-e/
https://emais.estadao.com.br/noticias/comporta
mento,criminalizacao-da-homofobia-conhecacinco-situacoes-corriqueiras-que-podem-pararnos-tribunais

