
IDENTIDADES DE GÊNERO E 
DIVERSIDADES: REFLETINDO SOBRE 

CONSRUÇÃO E IDENTIDADE



Como será 
organizada 
a oficina?



Objetivo da atividade?

ABORDAR OS ASPECTOS CONCEITUAIS E TEÓRICOS SOBRE A 
IDENTIDADE DE GÊNERO E DIVERSIDADES COMO 
MANIFESTAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO SUBJETIVA DAS PESSOAS. 



“Desde criança você foi ensinada(o) a agir e a ter uma 
determinada aparência, de acordo com o seu sexo biológico. 
Crescemos sendo ensinados que homens são assim e mulheres 
são assado. Entretanto, o fato é que a grande diferença que 

percebemos entre homens e mulheres é construída socialmente, 
desde o nascimento, quando meninos e meninas são ensinados a 
agir de acordo com são identificadas a ter uma performance de 

gênero “adequada” (JESUS, 2012).

VOCÊ SABIA?



Aspectos conceituais e 
teóricos:
O QUE É GÊNERO?

E IDENTIDADE DE GÊNERO?

E  A SEXUALIDADE?



O que é gênero?

Entende-se o conceito de gênero, como uma 
“sofisticada tecnologia social heternormativa, 
operacionalizada pelas instituições médicas, 
linguísticas, domésticas, escolares e que 
constantemente produzem corpos-homens e 
corpos-mulheres” (BENTO, 2010,p. 8)

“o ato de pôr uma roupa, escolher uma cor, 
acessórios, o corte de cabelo, a forma de andar, 
enfim, a estética e a estilística corporal, são atos que 
fazem o gênero” 
(BENTO, 2006, p. 228). 



A identidade de gênero diz respeito ao 
gênero de identificação que cada pessoa 
se reconhece. Ou seja, gênero se refere a 
formas de se identificar e ser identificada 
como homem ou como mulher. 

Identidade de gênero



E quando a identidade de gênero é cisgênero?

► Quando a identidade de gênero 
coincide com o sexo designado no 
nascimento, a pessoa é considerada 
cisgênero. A maior parte das pessoas 
é cisgênero, mas ser transgênero não 
é errado. (Defensoria Pública, 2017).



E transgênero?

► Quando a identidade de gênero 
não coincide com o sexo 
designado no nascimento, a 
pessoa é considerada 
transgênero, como travestis, 
transexuais e intersex. 



Pessoas Transexuais

► Transexuais - A transexualidade é uma questão de identidade. 
Não é uma doença mental, não é uma perversão sexual, nem 
é uma doença debilitante ou contagiosa (JESUS, 2012).

► Mulher Transexual é toda pessoa que reivindica o 
reconhecimento social e legal como mulher;

► Homem transexual é toda pessoa que reivindica o 
reconhecimento social e legal como homem. 



Orientação 
Sexual: prática 
sexual/desejo

É O TERMO UTILIZADO PARA DESIGNAR POR 
QUAIS PESSOAS O NOSSO DESEJO SENTE-SE 
ATRAÍDO AFETIVA, ERÓTICA E SEXUALMENTE. A 
ORIENTAÇÃO SEXUAL PODE VARIAR DE PODE 
VARIAR DE PESSOA PARA PESSOA. AS PESSOAS 
PODEM SER ASSEXUAIS, HOMOSSEXUAIS, 
BISSEXUAIS OU HETEROSSEXUAIS (DEFENSORIA 
PÚBLICA, 2017).



As Travestis
SÃO PESSOAS QUE VIVENCIAM IDENTIDADE DE 
GÊNERO FEMININO, MAS NÃO SE RECONHECEM 
COMO HOMENS OU MULHERES. É IMPORTANTE 
RESSALTAR QUE A MAIORIA DAS TRAVESTIS, 
INDEPENDENTEMENTE DA FORMA COMO SE 
RECONHECEM, PREFEREM SER TRATADAS NO 
FEMININO. 

OU SEJA: AS TRAVESTIS, SIM. OS TRAVESTIS, 
NUNCA!!!



AGORA QUE VOCÊ JÁ 
SABE A DIFERENÇA ENTRE 
GÊNERO, IDENTIDADE DE 
GÊNERO E DIVERSIDADE

FIQUE LIGADO



REFLETINDO SOBRE A 
DIVERISDADE SEXUAL
PASSO A PASSO



►Explicar que será exibido o vídeo “Medo de quê?” https://www.youtube.com/watch?v=SxpKiopAnF0. 

Após a exibição do vídeo, iniciar a discussão, utilizando as seguintes perguntas norteadoras: 

“Qual cena do vídeo mais chamou a atenção de vocês?”
“Quais tipos de violência vocês perceberam no vídeo?”

“ Por que vocês acham que existem pessoas que agridem as outras por causa de sua identidade sexual/ 
gênero?”

“Já presenciaram pessoas sendo agredidas por este motive em seu cotidano?”
“O que sentiram ao assistirem o vídeo?”

►Fechamento: Refletir com os/as estudantes como a homofobia, transfobia e lesbofobia ocorre em 
diferentes espaços de socialização (como escola, sociedade, família, entre outros) e recordar como as 
práticas de violências em decorrência de sua identidade de gênero ou afetiva/sexual interferem na vida 
dos sujeitos que sofrem com este tipo de violência. 

►Ao final, frisar que o objetivo desta atividade foi de instigar a reflexão referente às práticas e discursos de 
ódio que são produzidos e reproduzidos pela sociedade, problematizando as consequências da 
homofobia, lesbofobia e transfobia na vida das pessoas. 

https://www.youtube.com/watch?v=SxpKiopAnF0

