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BIBLIOTECAS

DIVERSIDADE DE GÊNERO E 

SEXUALIDADE





A Humanidade tem consensuado (pela ciência, pela norma e
pela mobilização social) a concepção e compreensão sobre a
sexualidade a partir dos seguintes referenciais:

SEXO GÊNERO 

IDENTIDADE DE GÊNERO ORIENTAÇÃO SEXUAL



O estabelecimento conceitual a partir da ciência:

Constituição biológica

MACHO X FÊMEA
MASCULINO X FEMININO

“Homem” a partir do pênis X “Mulher” a partir da Vagina

“SEXO” 

Prática do coito

PENETRAÇÃO
Pênis - Vagina 



Conjunto de concepções, valores e práticas - social e
culturalmente estabelecidos - que se consensuam associados
(direta ou indiretamente) ao “ser”, “sentir”, “pensar”,
“formatar”, “praticar” e “agir”, divididos em dois pólos
distintos:

MASCULINO X FEMININO

Na prática, acabam por estabelecer-se como as duas únicas
possibilidades na classificação binária da gênese de
praticamente todos os elementos que compõem o quadro da
vivência humana, sejam eles externos ou internos da
individualidade e/ou do coletivo.



A O

FEMININA MASCULINO

SUBJETIVA OBJETIVO

FRÁGIL FORTE

EMOCIONAL RACIONAL

NÃO-AGRESSIVA AGRESSIVO

SENSUAL SEXUAL

PACIFICADORA GUERREIRO

PASSIVA ATIVO

VAIDOSA DESPROVIDO DE VAIDADE

SUGESTIVA EXPOSITIVO

INTUITIVA COMPREENSIVO

GENEROSA CONQUISTADOR

PROVIDA DE BOM-SENSO INTELIGENTE

MATERNAL PATERNAL

O senso-comum recorrente  a partir da binarização do Gênero:



Constituição individual do “EU” / Self / “ID” a partir do
seu auto-reconhecimento psico-emocional definido
através da afinidade com o Gênero Masculino e/ou
Feminino, podendo ou não corresponder com a
demarcação sexual atribuída à pessoa no momento de
seu nascimento (dada tanto pela percepção do seu órgão
genital a partir do coletivo, como pelo estabelecimento
de seu registro jurídico baseado nesta percepção).

MASCULINA 

FEMININA
...



Sentido natural e espontâneo da atração física,
sexual, erótica e afetiva do indivíduo, que
corresponde afinidade física e/ou emocional com
o(a) outro(a), caracterizado(a) como “diferente /
oposto” ou “semelhante / igual”.

HETEROSSEXUAL

HOMOSSEXUAL

BISSEXUAL



Na prática, observa-se desconhecimento da real significação destas
concepções, contribuindo para uma confusão acerca da Sexualidade
e a incompreensão de suas múltiplas possibilidades identitárias,
praticáveis e vivenciais:

SEXO

ORIENTAÇÃO 

SEXUAL

IDENTIDADE DE 

GÊNERO

GÊNERO

?



Importante ressaltar as distinções sobre orientação sexual e
identidade de gênero:

IDENTIDADE DE GÊNERO

“Sinto que sou” HOMEM/MASCULINO

“Eu me identifico como” MULHER/FEMININA

...                 

ORIENTAÇÃO SEXUAL

“Que outro me atrai” IGUAL A MIM 

“Quem desperta o meu desejo” DIFERENTE DE MIM

AMBOS



IDENTIDADE DE GÊNERO

MASCULINA

“Homem”

FEMININA

“Mulher”
...

ORIENTAÇÃO SEXUAL

HETEROSSEXUAL

“Héteros”

BISSEXUAL

“Bi’s”

HOMOSSEXUAL

“Gays” e “Lésbicas”



SOU ?-!

NÃO SOU?-!

ESTOU?-!

EIS A QUESTÃO

“QUEER”

!-?
...
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