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Diferença entre gênero e
sexualidade

Identificação de gênero é diferente de sexualidade. A identidade de
gênero é a forma como uma pessoa identifica seu próprio gênero e

como ela se apresenta socialmente (masculino ou feminino,
geralmente). Portanto, desde que nasce, a pessoa já possui uma

identidade de gênero.
 



Já orientação sexual é a maneira como um indivíduo se relaciona
afetiva e sexualmente com outras pessoas. Um heterossexual se
relaciona com uma pessoa do gênero oposto ao seu. (homem +
mulher). Um homossexual se relaciona com uma pessoa do mesmo 
gênero.                       

Diferença entre gênero e
sexualidade



Binário e Não
binário

Uma pessoa binária se identifica com o gênero
em qual nasceu (masculino ou feminino). 

O não binário não se identifica com seu gênero
de nascença. Pessoas não binárias sentem que
sua identidade de gênero não pode ser definida

dentro das margens masculino e feminino.



https://miro.medium.com/max/1400/1*fdQkEf7yXhQ_OaIyFNLuPA.png



Cisgênero é o indivíduo que se identifica
com o sexo biológico com o qual nasceu;

 
 Transgênero é uma pessoa que não se

identifica com o gênero que nasceu.  Pode
optar por tomar hormônios ou fazer cirurgia

de readequação de gênero.
 

As pessoas trans têm o direito de serem
chamadas pelo seu nome social, e podem
alterar seu nome e gênero no cartório. 

Cis, Trans e Intersexo
Homem trans = nasceu no gênero feminino,

mas se identifica com o gênero masculino. Ex.:
Tammy Miranda e Elliot Page

Mulher trans = nasceu no gênero masculino,
mas se identifica com o feminino. Ex.: Linn da

Quebrada e Laerte



 
Intersexo é alguém que nasceu com características sexuais ou

reprodutivas que não se encaixam nas noções de masculino ou feminino,
podendo ter características de ambos.

 
Pessoas intersexo sofriam muito, pois eram consideradas aberrações,

usadas como atrações de circo (ex. mulher barbada).   Em muitos casos,
não é possível identificar essa característica no nascimento, pois podem

ter variações genitais, nos hormônios ou cromossomos. Por isso, uma
pessoa pode descobrir somente na fase adulta que é intersexo.

Intersexo



 A história por trás de
uma sigla - LGBTQIA+

 
A Sigla GLS foi criada em 1994 e significava gays, lésbicas e

simpatizantes. Caiu em desuso porque os simpatizantes poderiam ser
qualquer pessoa que apoiasse a causa. Com o tempo, a sigla evoluiu,

com a inclusão de pessoas de diversas orientações sexuais e
identidades de gênero.

Cada atualização que a sigla LGBTQIA+ sofreu indica a
representatividade de diferentes grupos, com a oficialização das

nomenclaturas.



O Que está
representado na sigla

LGBTQIA+?



















O que é a arte Drag?
A arte Drag é uma linguagem artística. Consiste em

um individuo se estilizar geralmente do gênero oposto
do seu, e muita das vezes performar (cantar e dançar)
ou até mesmo assumir uma carreira artística.  A drag

queen é uma performance temporária, e não tem
ligação com gênero ou com sexualidade. Ex.: Pabllo

Vittar e Gloria Groove.





GÊNERO E 
SEXUALIDADE AO

LONGO
DA HISTÓRIA



Grécia antiga
Na Grécia antiga os homens podiam ter

amantes, de ambos os sexos, sem
constrangimentos. Relações

homossexuais eram comuns entre
homens, pois os Deuses em que eles
acreditavam se relacionavam com

pessoas do mesmo sexo. Pensadores e
filósofos famosos como Sócrates eram

gays.



Roma Antiga e Oriente
Em muitas culturas, como na Roma

Antiga, a homossexualidade era
considerada uma característica comum.
Nos países orientais, como China e Índia,

também era uma prática aceita
normalmente. Alexandre, O Grande,

maior líder militar da Antiguidade, era
bissexual.



 Mais conhecidos como “Hijra”, são
consideradas pessoas que foram tocadas
pelos deuses e sinônimo de boa sorte. Por

isso, eles são muito convidados para
casamentos, nascimentos ou em qualquer

outra festa para que levem às pessoas
bênção e sorte.

Hijras são pessoas transgêneros e
intersexuais MtF (Male to Female, “de Homem

para Mulher”, em português) da Índia, do
Paquistão e de Bangladesh.

Índia



Para os indígenas americanos, a homossexualidade era uma
prática comum, tanto entre homens como mulheres. Na

América do Norte, os indígenas não adotavam dois, mas entre
três e cinco gêneros bem definidos. A sexualidade livre e ampla
desses povos foi violentamente combatida pelos colonizadores

europeus, que atribuíam pecado mortal a quem não tivesse
exclusivamente relações heterossexuais.

América



Maquiagem não tem gênero 

                    O uso de maquiagem por homens vem 
desde o início da humanidade, sem ter nenhum 
tipo de relação com a homossexualidade. Homens usavam as
pinturas corporais em batalhas e em festas religiosas. Os egípcios
acreditavam que a beleza era um sinal de devoção. Os Faraós
usavam delineadores,  já os camponeses usavam sombras verdes. Os
vikings usavam sombra preta. Na China, os homens usavam pó de
arroz, enfeites e plumas nos cabelos. Os indígenas do Brasil usam
miçangas, pinturas, plumas e penas.



Na Europa, os reis - homens  poderosos e violentos usavam
perucas, meias, saltos, jóias e muita maquiagem. 

A partir da Idade Média, a Igreja passou a condenar a
maquiagem, tanto para homens como mulheres.

D João V

Rei Luis XIV

Rei 
George III



Cor não tem gênero 
Até o final do século 19, era difícil tingir as roupas
da época. Então, somente a partir do século 20,
com publicações de catálogos de lojas de roupas

da época, as questões das cores foram levantadas.
E deixa eu te contar o mais louco, a sugestão era:
os meninos deveriam usar a cor rosa por serem

mais fortes e chamativas, já as meninas deveriam
ficar com o azul por ser uma cor mais sutil.



A moda muda 
Ao longo dos anos, a moda se modifica completamente. Há poucos

anos, era incomum e considerado inadequado um homem usar calças
justas. Atualmente, é socialmente bem aceito.



Durante a Idade Média, a Religião proibiu todas as relações

que não fossem somente para a procriação humana. Com isso,

o prazer sexual foi proibido a todos, menos ao homem casado.

Por isso, ser gay passou a ser considerado pecado ou doença.

 

 Outro período homofóbico foi durante a 2ª Guerra Mundial,

onde homossexuais juntamente com ciganos, judeus negros e

deficientes foram vitimas de graves violências, em nome da

“superioridade da raça ariana”.



Após a Segunda Guerra, os movimentos dos
direitos homossexuais começam a ser

estruturados ao redor do mundo. O Objetivo era
reconhecer os direitos cicis deste grupo e

descriminalizá-lo. 

A origem do
Movimento
LGBTQIA+



A história começa nas primeiras horas da
manhã do dia  28 de junho de 1969, Stonewall

Inn, Estados Unidos.  Gays, lésbicas, travestis e
drag queens enfrentam policiais e iniciam uma

rebelião que lançaria as bases para o
movimento pelos direitos LGBTQIA+ nos

Estados Unidos e no mundo.

A origem do
Movimento
LGBTQIA+



Quando o movimento
chegou no Brasil?

 No Brasil, o movimento LGBTQIA+
começa a se desenvolver a partir

da década de 70, em meio a
ditadura civil-militar (1964-1985).

As publicações alternativas LGBTs
foram fundamentais para esse

desenvolvimento.

https://www.politize.com.br/juventude-brasileira-marcas-na-historia/
https://www.politize.com.br/ditadura-o-que-e/


Direitos da comunidade
LGBTQIA+  

O artigo 5º da Constituição  afirma: “Todos são iguais perante a lei, sem
distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e

residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à
igualdade, à segurança e à propriedade. 

Em 2011, o STF modificou o entendimento de que casal era composto
somente por homem e mulher, permitindo, assim, a união homoafetiva.
Em junho de 2019, o STF decidiu pela criminalização da homofobia e da
transfobia, determinando que a conduta passe a ser punida pela Lei de
Racismo (7716/89), que tem como punição prisão de 1 a 3 anos e multa.



Direitos da comunidade
LGBTQIA+  

 Há 32 anos (1990), a Organização Mundial da Saúde 
(OMS) retirou a homossexualidade da Classificação de 

Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID).  
 

O termo homossexualismo não é correto, pois o sufixo 
 -ismo indica doença, doutrina ou ideologia.



É importante não confundir homossexualidade com
promiscuidade.

 
Pessoas gays podem se casar e passar a vida toda com um

só parceiro.
 

Pessoas bissexuais podem escolher o parceiro de um
determinado gênero e permanecer com ele. 

 
Pessoas heterossexuais podem ter diversos parceiros.



A humanidade sempre apresentou as mais diversas formas
de ser e de amar.

 
Fatores religiosos, políticos ou sociais interferiram na

aceitação dessas pessoas em alguns períodos da história.

 
Atualmente, é necessário conscientizar as pessoas sobre o

assunto, para que todos tenham respeito e igualdade de
direitos. 



Nosso Projeto de Pesquisa
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