O NUCIDH APRESENTA A CARTILHA

DIALOGANDO
COM A
DIVERSIDADE
Como forma de promover a educação
em direitos e a cidadania.

Introdução
Como forma de promover a educação em
direitos e a cidadania, o NUCIDH
apresenta a presente cartilha com o
objetivo de dar visibilidade às questões
LGBTQIA+, especialmente para expor
conceitos que nem sempre são de
conhecimento da população e que são
alvos de dúvidas.
Trata-se de um material de rápida
visualização e tem como objetivo exibir
conceitos de forma sucinta para ampliar
a compreensão do tema pela sociedade,
ainda que se reconheça que os termos
não se esgotam, não são definitivos e
nem unânimes na forma aqui tratada.
Essa flexibilidade de definição é reflexo
da
diversidade,
sendo
que
o
aprimoramento dos conceitos deve
buscar justamente a afirmação do
respeito à diversidade e não a
uniformidade.

ENTENDENDO A SEXUALIDADE
HUMANA E A DIVERSIDADE SEXUAL
A sexualidade humana é composta basicamente por três elementos:
sexo biológico, orientação sexual e identidade de gênero.
Denomina-se diversidade sexual as infinitas formas de vivência e
expressão de sexualidade e de identidade de gênero.

SEXO BIOLÓGICO

O sexo biológico é o corpo
com que a gente nasce.
GÊNERO
Diz respeito aos aspectos sociais atribuídos ao sexo. O gênero
refere-se ao padrão de comportamentos, reprodução de papéis,
expressões e outros fatores socialmente esperados de alguém. A
maneira de ser homem e de ser mulher é realizada pela cultura.
Assim, gênero significa que homens e mulheres são produtos da
realidade social e não decorrência da anatomia de seus corpos.
Gênero não se refere ao sexo biológico.
EM RESUMO, SEXO É BIOLÓGICO, GÊNERO É CONSTRUÇÃO
SOCIAL!

IDENTIDADE DE GÊNERO
Consiste no modo como o indivíduo se identifica com o seu gênero.
Não necessariamente corresponde ao sexo biológico. Representa
como a pessoa se reconhece: homem, mulher, ambos ou nenhum dos
gêneros. O que determina a identidade de gênero é a maneira como a
pessoa se sente e se percebe, assim como a forma que esta deseja ser
reconhecida por outras pessoas.

#diversidade

Quais são os tipos
de identidade de
gênero?
Existem diversos tipos de identidades diferentes de
gênero, porém são três os principais:
1) TRANSGÊNEROS: Indivíduo que se identifica com um gênero
diferente daquele que corresponde ao seu sexo atribuído no
nascimento. Pode-se afirmar que é um conceito amplo que
engloba travestis, transexuais, dentre tantas outras pessoas.
1.1) Transexual: Pessoa que possui
identidade de gênero diferente do
sexo biológico.
Pode manifestar a necessidade de
realizar modificações corporais, como
a cirurgia de redesignação sexual.
Mulher transexual é aquela que
nasceu com sexo biológico
masculino, possui uma identidade de
gênero feminina e se reconhece como
mulher. O homem transexual nasceu
com sexo biológico feminino, possui
uma identidade de gênero masculina e
se reconhece como homem.

1.2) Travesti:
Pessoa que nasce
com o sexo
masculino , tem
identidade de gênero
feminina, assumindo
papéis de gênero
diferentes daqueles
impostos pela
sociedade. Podem
realizar alterações
corporais, mas, em
geral, não desejam
realizar cirurgia de
redesignação sexual.

2) CISGÊNEROS: Individuo que possui sua identidade de
gênero alinhada ao seu sexo biológico. Por exemplo: um
indivíduo que possui características biológicas típicas do
gênero masculino e que se identifica (socialmente e
psicologicamente) como um homem. Desta forma, pode-se
dizer que se trata de um homem cisgênero.

3) NÃO-BINÁRIOS: Os indivíduos
não-binários

ultrapassam

os

papéis sociais que são atribuídos
aos

gêneros,

criando

uma

terceira identidade que foge do
padrão homem-mulher. Pessoas
não binárias podem vivenciar
identidades

agênero

(sem

gênero), de gênero neutro (viés
de

androgenia),

bigênero

(experienciando os dois gêneros)
ou buscando outras identidades
fora

do

binário

homem-

mulher/masculino-feminino.

ORIENTAÇÃO SEXUAL: É a atração sexual e/ou
romântica - involuntária e inerente - que uma pessoa
sente por outras. Pessoas transgênero são como as
cisgênero, podem ter qualquer orientação sexual. Não
se utiliza a expressão “opção sexual” por não se tratar
de uma escolha. A orientação sexual não possui
fronteiras rígidas e estamos sujeitos, ao longo de
nossa vida, a manifestarmos diferentes desejos e
vivenciarmos experiências distintas.

Existem alguns tipos majoritários de orientação sexual:
- Assexual (nenhuma atração sexual),
- Bissexual (atração pelos gêneros masculino e
feminino)
- Heterossexual (atração pelo gênero oposto)
- Homossexual (atração pelo mesmo gênero)
- Pansexual (atração independente do gênero)

GLOSSÁRIO
Entenda o significado
Lésbicas: mulher que sente amor, afeto e/ou atração sexual por outras
mulheres (cis e trans).
Gays: homem que sente amor, afeto e/ou atração sexual por outros
homens (cis e trans).
Bissexuais: pessoa que sente amor, afeto e/ou atração sexual por
pessoas do mesmo gênero e de gêneros diferentes.
Transexuais/travestis: conceito mencionado acima.
Queer: são pessoas que não se identificam com as normas sexuais
socialmente preestabelecidas, tais como o modelo de
heteronormatividade e/ou do binarismo de gênero e transitam entre os
“gêneros”, sem necessariamente concordar com tais rótulos.
Intersexuais: Pessoas cujas características anatômicas de seus corpos
não se encaixam nas definições típicas de feminino ou masculino, e
podem apresentar características de ambos os sexos.
Assexuais: São pessoas com ausência total, parcial, condicional ou
circunstancial de atração sexual.
+: O símbolo é utilizado para incluir outros grupos e variações de gêneros
e sexualidades.
Não podemos esquecer de que, certamente, nenhuma dessas
definições, sozinha, dá conta de explicar tamanha diversidade.
NÃO IMPORTA A DIREÇÃO DO SEU VOO, ELE SEMPRE ESTARÁ
CORRETO! (Mônica Helms)
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NÚCLEO DE CIDADANIA, IGUALDADE,
DIVERSIDADE, DIREITOS HUMANOS E COLETIVOS
(NUCIDH):
E-MAIL: NUCIDH@DEFENSORIA.SC.DEF.BR

