Projeto Educação LGBTI
A rede ex aequo é uma associação de jovens
lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo (LGBTI) e
apoiantes entre os 16 e os 30 anos. Através dos
seus vários projetos, a associação funciona como
plataforma de apoio e partilha, com o objetivo
fundamental de assegurar a igualdade para toda a
juventude independentemente da sua orientação
sexual ou identidade de género ou expressão de
género ou características sexuais, assim como o
combate ao preconceito e à discriminação. É 100%
dependente do voluntariado.

Estas situações só podem ser contrariadas através
da criação de ambientes positivos, abertos e
tolerantes em relação às pessoas LGBTI e de uma
educação inclusiva para a cidadania e para os
direitos humanos.
A rede ex aequo disponibiliza a brochura
“Perguntas e Respostas Sobre Orientação Sexual e
Identidade de Género” — folheto esquemático
sobre as diversas componentes da nossa
identidade sexual, com algumas questões comuns,
e, as atividades da nossa associação.

Com este fim, a associação desenvolve desde 2005
o Projeto Educação LGBTI, que já contou com o
apoio da Fundação Europeia da Juventude do
Conselho da Europa e do IPDJ - Instituto Português
do Desporto e Juventude.
Desde 2017 que conta com o apoio da CIG
(Comissão para a Cidadania e a Igualdade de
Género). Este apoio facilita o financiamento das
deslocações, alimentação e formação dos nossos
voluntários, ou seja, estas sessões não terão
qualquer custo para a vossa escola, sendo os
donativos opcionais.

O Projeto Educação LGBTI é desenvolvido por uma
equipa de jovens, em voluntariado, que possuem
formação específica para organizar e moderar
sessões de esclarecimento e debate em espaços
escolares. No ano letivo de 2017/18, foram
efetuadas 138 sessões em diferentes distritos do
país, tendo um feedback muito positivo por parte
de professores e estudantes.
Isto deve-se ao método da educação não-formal
onde se incentiva muita participação do público. A
equipa de oradores introduz o tema, lança
questões, modera o debate e esclarece eventuais
dúvidas, deixando a turma chegar às suas próprias
conclusões.

Este projeto pretende, através da realização de
sessões de debate e esclarecimento nas escolas,
fazer frente à desinformação e discriminação ainda
vigentes no campo da educação relativamente aos
temas da orientação sexual e identidade e
expressão de género, e, características sexuais, que
resultam na transmissão de informação incorreta,
preconceituosa e estereotipada, assim como num
ambiente negativo para o dia-a-dia dos jovens
LGBTI ou com dúvidas, quer em casa ou na rua, mas
especialmente no espaço escolar.

De seguida apresentam-se os diversos pontos que
poderão ser abordados numa sessão. O programa
é adaptado tendo em conta a duração das sessões,
a idade e o número de participantes, assim como
as preferências de cada instituição.
Neste sentido, vimos por este meio mostrar-nos
disponíveis para a realização de uma ou várias
sessões de debate e esclarecimento dinamizadas
pelos nossos voluntários, numa data a combinar.
Estamos disponíveis para qualquer esclarecimento
através do e-mail ou telemóvel.

O impacto deste tipo de contexto é em muitos
destes jovens a depressão ou a ideação e tentativa
de suicídio, entre outras situações negativas tais
como agressões verbais ou físicas.
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Plano tipo
As sessões pretendem ser espaços de debate, através da educação não-formal, com o objetivo de reduzir o
bullying escolar. São abordados os seguintes temas:

1. Orientação Sexual

5. Dúvidas e mitos

• Noção das diferentes orientações sexuais

• O que significa a expressão “coming out” ou

• Causas da orientação sexual

“sair do armário”?

• Noção de heterossexismo e
heteronormatividade

• Que fazer se uma amiga se assumir como
lésbica?
• Ser trans é uma opção? É uma doença?

2. Identidade e expressão de Género

É uma fase?
• Os gays são todos promíscuos?

• Diferença entre orientação sexual e
identidade de género

• É verdade que todos os gays são portadores

• Noção de expressão de género

do HIV?

• Noção de trans, transgénero e
transexualidade

• Os bissexuais são pessoas instáveis, indecisas

• Noção de binarismo de género

• Num casal homossexual, um faz de homem e

ou incapazes de ser fiéis?
outro de mulher?

3. Características sexuais

• Os LGBTI podem ser bons pais?
• O facto de haver informação sobre

• Noção de intersexualidade

homossexualidade não significa que mais
pessoas se vão “tornar” homossexuais?

4. Discriminação e Igualdade

• Como é que conto aos meus pais que sou

• Noção de homofobia/bifobia/transfobia

trans?

• Preconceito e estereótipos

• Porquê marcha do orgulho?

• Os diversos níveis e as consequências da
discriminação

• Como posso lutar contra a discriminação?

• Como lutar contra o preconceito e o bullying
na escola?

6. Boião de perguntas anónimas

• Direitos adquiridos e por adquirir
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rede ex aequo – associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e apoiantes
A rede ex aequo foi criada em 2003, está inscrita no Registo Nacional do Associativismo Jovem e é uma
organização membro da Direção do Conselho Nacional de Juventude e da IGLYO – International
Gay, Lesbian, Bisexual, Transgender and Queer Youth and Student Organization.
As suas atividades têm o apoio financeiro da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género.
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