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A transfobia é a discriminação relativa às pessoas transexuais e transgêneros. Seja intencional 
ou não, a transfobia pode causar severas consequências para quem por ela é assim 
discriminado. 
 
A homofobia é o termo usado para designar o preconceito e aversão aos homossexuais. 
Atualmente a palavra é usada para indicar a discriminação às mais diversas minorias sexuais, 
como os diferentes grupos inseridos na sigla LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, 
transgêneros, travestis e intersexuais). A repulsa e o desrespeito a diferentes formas de 
expressão sexual e amorosa representam uma ofensa à diversidade humana e às liberdades 
básicas garantidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição 
Federal.    
 
Lesbofobia (ou lesbifobia) inclui várias formas de negatividade em relação às 
mulheres lésbicas como indivíduos, como um casal ou como um grupo social. Com base nas 
categorias de sexo ou gênero biológico, orientação sexual, identidade lésbica e expressão de 
gênero, esta negatividade engloba preconceito, discriminação e abuso, além de atitudes e 
sentimentos variando de desdém a hostilidade. Como tal, a lesbofobia é sexismo contra as 
mulheres que intersecta com homofobia e vice-versa.  
 
Texto sobre o Racismo Inverso: http://www.cartacapital.com.br/blogs/escritorio-
feminista/racismo-reverso-e-a-existencia-de-unicornios-205.html  
 
Texto de Mary Del Priore sobre o machismo: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2013/10/131003_mulheres_priore_pai  
 
Reportagem sobre a desigualdade de gênero no mundo: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/07/150715_desigualdade_salarios_genero
_cc  
 
Reportagem sobre o Genocídio de jovens negros: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/11/141108_genocidio_jovens_negros_anis
tia_jp_rb  
 
Sobre a marginalização de índios e negros no Brasil: 
http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2009/11/091113_direitoshumanos_rc  
 
Sobre o racismo institucionalizado no Brasil: 
http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/09/140911_eleicoes2014_onu_racismo_rs  
 
Sexismo é termo que se refere ao conjunto de ações e ideias que privilegiam determinado 
gênero ou orientação sexual em detrimento de outro gênero (ou orientação sexual). Embora 
seja constantemente usado como sinônimo de machismo é na verdade um hiperônimodeste, 
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já que é possível identificar diversas posturas e ideias sexistas (muitas delas bastante 
disseminadas) que privilegiam um gênero em detrimento a outro. 
 
Bifobia é um termo usado para descrever o medo de, aversão à, ou discriminação contra 
bissexualidade ou pessoa LGBT que é bissexual ou percebe ser bissexual. 
 
Discriminação etária, generacional ou ainda etarismo é um tipo de discriminação contra 
pessoas ou grupos baseado na idade. Quando este preconceito é a motivação principal por 
trás dos atos de discriminação contra aquela pessoa ou grupo, então tais atos constituem-se 
discriminação por idade. 
 
Misoginia (do grego μισέω, transl. miseó, "ódio"; e γυνὴ, gyné, "mulher") é o ódio, desprezo 
ou repulsa ao gênero feminino e às características a ele associadas (mulheres ou meninas). 
Está diretamente ligada à violência contra a mulher. Misoginia é o antônimo de filoginia, que é 
o apreço, admiração ou amor pelas mulheres, embora o termo "filoginia" possa ser 
considerado preconceito benevolente. 
 
Misandria é o ódio, preconceito ou desprezo a pessoas do sexo masculino. Pelo uso atual é 
análogo e sinônimo atual ao termo "Androfobia" (devido à crescente discussão do termo 
"homofobia") e antônimo ao termo misoginia, que é o ódio, aversão ou desprezo ao sexo 
feminino. Também é antônimo do termo grego filandria, que é o apreço ao sexo masculino. 
 
Feminazi é um termo antifeminista que foi usado, tanto adjetivo como substantivo, com 
sentido crítico e pejorativo, no começo da década de 1990, pelo locutor de rádio norte-
americano Rush Limbaugh para referir-se às mulheres que defendem o direito ao aborto. 
 
Ações afirmativas são medidas especiais e temporárias, tomadas ou determinadas pelo 
estado, espontânea ou compulsoriamente, com o objetivo de eliminar desigualdades 
historicamente acumuladas, garantindo a igualdade de oportunidades e tratamento, bem 
como de compensar perdas provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de 
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. Portanto, as ações afirmativas visam 
combater os efeitos acumulados em virtude das discriminações ocorridas no passado. (GTI, 
1797;Santos,1799;Santos,1902). 
 
Violência simbólica é um conceito elaborado pelo sociólogo Pierre Bourdieu. Forma de coação 
que se apoia no reconhecimento de uma imposição determinada, seja esta econômica, social 
ou simbólica. A violência simbólica se funda na fabricação contínua de crenças no processo de 
socialização, que induzem o indivíduo a se posicionar no espaço social seguindo critérios e 
padrões do discurso dominante. Devido a esse conhecimento do discurso dominante, a 
violência simbólica é manifestação desse conhecimento através do reconhecimento da 
legitimidade desse discurso dominante. Para Bourdieu, a violência simbólica é o meio de 
exercício do poder simbólico. 
 
Os praticantes do banditismo assumem um caráter de revanche social dos pobres contra os 
ricos, como no caso do lendário Robin Hood, bandido popular da Inglaterra que foi tido como 
herói por "roubar da nobreza e distribuir os bens para os camponeses". Porém, sua existência 
não foi confirmada pelos historiadores. De acordo com Hobsbawm, os foras da lei são 
resultado da inoperância e ausência do Estado. Em suas palavras: “a debilidade do poder 
propiciava o potencial para o banditismo". 
 
O preconceito regional, como o próprio nome diz, refere-se à discriminação contra os 
indivíduos de uma região ou um Estado. Costuma ser muito mais que bairrismo, pois na 



maioria dos casos há a generalização contra todos de determinada região/Estado, algo bem 
mais amplo. 
 
A Lipofobia desencadeia dentro das pessoas sentimentos negativos que levam a prática de 
atos violentos contra os gordos, desde simples olhares de desaprovação, agressões verbais, 
físicas e a disseminação de um ódio gratuito, mas nada é feito e tudo vira uma dor calada para 
os que são agredidos. É tão comum agredir o gordo que há sites, comunidades, grupos e 
associações de "ODEIO GORDOS". Um dos principais fatores causais de alterações da 
percepção da imagem corporal é a imposição, pela mídia e pela sociedade, de um padrão 
corporal considerado ideal ao qual associam o sucesso e a felicidade.  
 
Psicofobia é o preconceito contra as pessoas que têm transtornos e deficiências mentais. Ao 
longo da história, doentes mentais foram acusados de bruxaria ou de serem possuídos pelos 
demônios, ou até mesmo de serem servos do diabo. Nos tempos modernos, quando foram 
desenvolvidas a psiquiatria e a psicologia, verificou-se que essas pessoas tinham doenças 
mentais e não demônios ou quaisquer outras explicações acima mencionadas. O preconceito 
contra os portadores de doenças mentais ainda é muito grande e apenas a informação sobre o 
assunto pode diminuir o preconceito. 
 
Capacitismo é a discriminação e o preconceito social contra pessoas com qualquer tipo de 
deficiência. Em sociedades capacitistas, a ausência de qualquer deficiência é visto como o 
normal, e pessoas com alguma deficiência são entendidas como exceções; a deficiência é vista 
como algo a ser superado ou corrigido, se possível por intervenção médica; um exemplo de 
postura capacitista é dirigir-se ao acompanhante de uma pessoa com deficiência física em vez 
de dirigir-se diretamente à própria pessoa. 
 
Islamofobia é o sentimento de ódio ou de repúdio em relação aos muçulmanos e ao Islamismo 
em geral. Este tipo de aversão ao islamismo vem acontecendo principalmente nos Estados 
Unidos, no Canadá, na Europa e em Israel, devido aos atentados terroristas. 
 
Xenofobia (do grego ξένος, translit. xénos: "estranho"; e φόβος, translit. phóbos: "medo") é o 
medo, aversão ou a profunda antipatia em relação aos estrangeiros, a desconfiança em 
relação a pessoas estranhas ao meio daquele que as julga ou que vêm de fora do seu país com 
uma cultura, hábito e religião diferentes. A xenofobia pode manifestar-se de várias formas, 
envolvendo as relações e percepções do endogrupo em relação ao exogrupo, incluindo o medo 
de perda de identidade, suspeição acerca de suas atividades, agressão e desejo de eliminar a 
sua presença para assegurar uma suposta pureza. 
 

VÍDEOS DIVERSOS: 
 
VOU NASCER MENINA - https://www.youtube.com/watch?v=Y9WPEZYhEuo&t=2s – Sobre a 
reprodução do machismo. 
 
BATA NELA - https://www.youtube.com/watch?v=_ntJgSTV7DU – Vídeo italiano sobre a 
reação de crianças à violência contra a mulher.  
 
LEVE-ME PRA SAIR - https://www.youtube.com/watch?v=7U3xUZdU3Us – Sobre a 
homoafetividade e homofobia. 
 
HOMOSSEXUALIDADE - https://www.youtube.com/watch?v=rqi-UTb9f9Y – Vídeo do médio 
Dráuzio Varella a respeito da homossexualidade.  
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LIPOFOBIA E MOVIMENTO “FAT POWER” - https://www.youtube.com/watch?v=1p7Y1fIy97s 
– Vídeo sobre a questão da Lipofobia. 
 
RACISMO INSTITUCIONAL - https://www.youtube.com/watch?v=PbCZzEaCMOI – Vídeo sobre 
a questão do racismo institucional. 
 
RACISMO ENTRE CRIANÇAS - https://www.youtube.com/watch?v=Sq4z2Vq2K1w – 
Experimento realizado com crianças no México. 
 
ISLAMOFOBIA NA EUROPA - https://www.youtube.com/watch?v=BO6PQHGXnIk – Vídeo 
sobre a questão da islamofobia e estereótipos.  
 
XENOFOBIA: UM CRIME SILENCIOSO - https://www.youtube.com/watch?v=a93gRuIwW80 – 
Vídeo sobre a questão da xenofobia no Brasil.  
 
REKOMANSE - https://www.youtube.com/watch?v=Cd9zIqEfDUk – Sobre a imigração haitiana 
para o oeste de Santa Catarina.  
 
 A NOVA FASE DA IMIGRAÇÃO HAITIANA - https://www.youtube.com/watch?v=G5a3gtdnZWs 
– Sobre a imigração haitiana para o Brasil.  
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