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Título:  LGBTs e suas dificuldades na sociedade 

 

    A evolução do mundo consiste diversas mudanças, tecnologias, sociais, ambientais e cognitivas. Mas o ser 

humano ainda está atrasado em questões de aceitação das diferenças, ela se resume ao preconceito, e 

vamos falar sobre um em específico, a LGBTfobia. 

    Há anos essa comunidade vem sofrendo preconceito por pessoas q tem pouco conhecimento sobre o 

assunto. 

    A comunidade agrupa um grande número de pessoas com diferentes características de orientação sexual 

e afetiva e identidade de gênero, e é por isso que a sigla vem mudando constantemente. A primeira 

montada, foi GLS(gays, lésbicas e simpatizantes), mas como ela não agrupava todas as pessoas, a última 

criada foi LGBTQQICAPF2K+ 

    A sigla ganhou novas letras, e vamos explicar o que cada uma delas representa: 

 Lésbica: mulher que gosta de mulheres 

 Gay: homem que gosta de homens 

 Bissexual: pessoa que gosta de mulheres e homens 

 Transgênero: termo abrangente para pessoas cuja identidade ou expressão de gênero (masculino, 

feminino ou outro) é diferente de seu sexo (masculino, feminino) de nascimento.  

 Questionando: é uma pessoa que não sabe qual a sua identidade ou orientação sexual. 

 Intersexo: são pessoas que nascem com genital ambíguo, com pênis, com vagina, depende de cada 

pessoa. Essas pessoas não se encaixam perfeitamente 

 Curioso: é para quem tem curiosidade de experimentar outras coisas, mesmo tendo certeza do que é. 

 Assexual: é para todas as pessoas que não sentem atração sexual, ou seja, o sexo não faz parte de um 

relacionamento. 

 Pansexual e polissexual: alguém que sente atração independentemente do gênero da pessoa e 

polissexual é quem sente por vários gêneros, mas não todos. 

 Familiares e Amigos: também conhecido como aliados. São pessoas que se consideram parceiras da 

comunidade. 



 Two spirit: é uma identidade indígena americana, bastante antiga, que não possui o padrão de 

gênero da sociedade como homem e mulher. Eles acreditam ter nascido com espíritos masculino e 

feminino dentro delas. 

 Drag Queen / King: refere-se ao indivíduo que monta de acordo com o gênero oposto para 

performances artísticas.  

 +: sinal atribuído para incluir pessoas que não se identificam com as outras letras da sigla e que não 

acham necessário encaixar-se em um padrão. 

    De pouco em pouco os LGBTs vão aderindo seus direitos na sociedade. Mas o que adianta ter direitos se as 

pessoas não os aceitam? Existem muitas pessoas que não falam sobre suas orientações sexuais, pelo fato de 

terem medo do que a parte preconceituosa da sociedade pode fazer. 

    Sendo considerada uma doença por muitos desinformados, foi criada a “Cura gay”, é uma suposta terapia 

para tratar a homossexualidade. Parece uma coisa medieval, mas, em pleno século 21, aqui e em outros 

países, há quem defenda a “cura gay”. 

    Foi necessário o Supremo Tribunal Federal, conceder uma liminar proibindo a prática da “cura gay”. Com a 

decisão, volta a valer o entendimento do Conselho Federal de Psicologia que proíbe, desde 1999, psicólogos 

de oferecerem serviços para “tratar” homossexualismo, ou melhor, homossexualidade, já que o sufixo 

"ismo" denomina doenças, e isso é algo natural do ser humano e de todos os seres vivos, já que praticas já 

foram vistas em muitas espécies de outros animas, mas algo curioso foi percebido durante essas pesquisas, a 

homofobia só foi vista em uma espécie, a humana. 

    Atualmente mais de 70 países criminalizam os LGBTs ou qualquer tipo expressão. Mas uma coisa não faz 

sentido, para que evoluir tanto na tecnologia se não evoluímos no comportamento na hora de aceitar o 

próximo como ele é? 

    A cada 23 horas um homossexual é morto, mas não é por bala perdida, não é por assalto, e nem por 

motivos assim, mas sim por homofobia. Até quando vamos suportar vermos pessoas sendo mortas sem 

terem feito nada? Até quando vamos aturar que a sociedade seja preconceituosa? Temos que espalhar 

amor, e não o ódio. 

 


