
GÉNERO E SEXUALIDADE 



O QUE É SEXO E GÉNERO 

• Sexo: Características biológicas que definem os seres humanos como mulher ou homem 

e intersexo. É referente a alguns elementos do corpo como genitais.  

• Género: Construção social do sexo biológico que abrange um conjunto amplo de 

representações relativas a comportamentos que condicionam o que é esperado numa 

mulher ou num homem. 



(DES)IGUALDADE DE GÉNERO 

Alguns factos de desigualdade são: 

• Nos países menos desenvolvidos a educação, principalmente para as meninas é inexistente; 

• Os salários para as mesmas funções são mais elevados para homens do que para mulheres; 

• O desemprego afeta mais mulheres do que homens; 

• As mulheres correm mais risco de pobreza; 

• Normalmente as mulheres estão encarregues das tarefas domésticas; 

• A violência doméstica afeta sobretudo as mulheres; 

• Na participação política, as mulheres ocupam apenas 22.8% dos lugares parlamentares e 

apenas 18.3% de cargos ministeriais do governo. 





SEXISMO 

• https://www.coe.int/pt/web/human-rights-channel/stop-sexism 



FEMINISMO E FEMISMO 

• Direito à educação: Conquista de estudar além do primário e acesso às universidades; 

• Direito ao trabalho e equidade salarial: A Organização Internacional do Trabalho aprovou uma resolução que exige 

salários iguais para homens e mulheres na mesma função.  Porém, até hoje, a igualdade de fato não foi alcançada; 

• Direito ao voto: Nova Zelândia e Finlândia foram os primeiros países a reconhecer o direito das mulheres ao voto; 

• Direito ao controlo da natalidade: Em 1960, a primeira pílula anticoncecional passou a ser comercializada, o que 

proporcionou liberdade para as mulheres terem mais controle sobre a gravidez; 

• Direito à herança, de requerimento da guarda dos filhos e poder familiar; 

• Direito ao divórcio: Em 1977, a provação da Lei do Divórcio conferiu liberdade e autonomia para as mulheres 

interromperem casamentos infelizes; 

• Luta pelo fim da violência: Em 2006, no Brasil, foi criada a Lei Maria da Penha, primeira a reconhecer e criar 

mecanismos para combater a violência doméstica. 



IDENTIDADE DE GÉNERO 

• A identidade de género é a experiência interna e individual sentida por cada pessoa 

relativamente ao género com que se identifica, que pode ou não corresponder ao sexo 

atribuído à nascença. 

• Na identidade de género são estabelecidos pela sociedade diferentes valores, padrões de 

comportamento, características ditas como “naturais” ao sexo feminino e masculino.  



SEXUALIDADE 

• A sexualidade é o conjunto de processos sociais que produzem e organizam a expressão 

do desejo e o gozo dos prazeres corporais, orientados a sujeitos do sexo oposto, do 

mesmo sexo, de ambos os sexos, ou a si mesmo (a).  





ORIENTAÇÃO SEXUAL 

Existem vários tipos de orientação sexual, por exemplo: 

• Heterossexual; 

• Homossexual; 

• Bissexual; 

• Pansexual; 

• Assexual. 

 



HOMOFOBIA 

• A heteronormatividade é definida como um conjunto de normas sociais compulsórias à 

heterossexualidade que orienta a sexualidade e as expectativas, possibilidades e 

obrigações sociais e históricas formadas a partir do pressuposto da heterossexualidade 

como natural.  

• A homofobia define o ódio, o preconceito, a repugnância que algumas pessoas nutrem 

contra os homossexuais. 





MOVIMENTO LGBT 

O Movimento LGBT+ é um movimento civil e social que busca defender a aceitação das pessoas 

LGBT na sociedade.  

Algumas variantes da sigla surgiram ao longo dos anos, como: 

• LGBTQ 

• LGBTQI 

• LGBTQIA 

• LGBTQIAPN 

• LGBTQIAP+ 

 



MOVIMENTO LGBT 

Entretanto, existem diversos objetivos comuns aos 

movimentos ao redor do mundo, como: 

• Fim da criminalização da homossexualidade e das 

penas correlatas; 

• Reconhecimento social da identidade de gênero; 

• Casamento civil igualitário; 

• Permissão para casais homoafetivos adotarem 

crianças. 

 

Ao longo das décadas, o Movimento LGBT obteve 

diversas conquistas como: 

• Marchas do Orgulho LGBT; 

• Procedimentos de redesignação sexual - mudança 

de sexo; 

• Utilização do nome social e mudanças do 

registro civil; 

• Criminalização da LGBTfobia; 

• Legalização do casamento civil homossexual; 

• Adoção. 
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