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“[...] é necessário abrir a caixa preta dos processos 
de construção do gênero e da sexualidade que, 
se são construídos, podem ser desconstruídos, 
reconstruídos, manipulados, transformados, etc.” 
(PRECIADO, 2010, p. 4)
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PREFÁCIO

Sabemos que a violência sofrida pela 
comunidade LGBTQIA+ decorre de uma sociedade 
desigual, heteronormativa, machista, misógina, 
intolerante e preconceituosa. O Brasil registrou, 
em 2019, 141 mortes de pessoas LGBTQIA+,: foram 
126 homicídios e 15 suicídios, o que representa 
a média de uma morte a cada 23 horas por 
homotransfobia, transformando-o  no país que 
mais mata LGBTQIA+ no mundo. Se fizermos 
um recorte com a população trans, os dados 
são ainda mais assustadores. De acordo com a 
Associação Nacional de Travestis e Transexuais 
(ANTRA), em 2020, tivemos um número recorde 
de assassinatos, somando 175 casos. Somente 
no primeiro quadrimestre de 2021, já tivemos 56 
casos de assassinatos, sendo 54 mulheres trans/
travestis e 2 homens trans/transmasculinos. Esses 
dados tornam este livro mais necessário para o 
contexto atual brasileiro.

Pa r t e  d e s s e s  d a d o s  s ã o  f r u t o s  d o 
desconhecimento e negacionismo, o que torna 
este livro uma tática para a redução dos números 
de mortes de LGBTQIA+ no nosso país. Afinal, 



estamos em um Brasil desde “kit gay” nas escolas 
à proibição da linguagem não-binária no âmbito 
escolar em alguns estados brasileiros e tais 
políticas retrógradas e de invisibilidade têm se 
intensificado durante a pandemia da Covid-19, 
bem como os casos de violência familiar. Por outro 
lado, sabemos muito bem que muitos corpos 
LGBTQIA+, que não resistiram ao vírus, não tiveram 
acesso ao privilégio da quarentena e dos cuidados 
necessários para prevenir a contaminação.

Temos que nos agarrar a esses dados, lutar, 
(re) existir e esperançar, afinal, já dizia Paulo Freire: 
“Num país como o Brasil, manter a esperança viva 
é em si um ato revolucionário”. Assim, temos 
ainda alguns motivos para celebrar. Em 2021, 
comemoramos 10 anos de união homoafetiva 
reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, bem 
como 2 anos de criminalização da homofobia. A 
ascensão da comunidade LGBTQIA+ no mercado 
de trabalho e na academia, mesmo que ainda de 
forma tímida, são motivos para celebrar, pois são 
essas conquistas que nos motivam a seguir em 
frente. 

O livro que segue nas próximas laudas, 
“Descomplicando as identidades LGBTQIA+”, é 
uma arma de guerra coletiva. Uma tática forjada 
na implicação e no compromisso com as produções 



acadêmicas no campo, mas, principalmente, 
implicadas com as vidas na/da comunidade 
LGBTQIA+. Cada escrita ofertada é uma oferenda, 
uma conspiração, uma conjuração a esse tempo 
e a suas marcas de violências. É também um 
somatório de forças, um sim à vida e à esperança. 

Cleber Meneses nos apresenta reflexões 
pertinentes, ferramentas de lutas, rotas de fuga e 
motivos para esperançar. Então, apreciem a leitura 
sem moderação. 

Gratidão! Axé!

Victor Hugo de Oliveira Henrique
Gay, professor, pesquisador, militante e ambientalista. 
Biólogo e Pedagogo, Mestre em Educação, atualmente 

Doutorando em Ciências Ambientais e em Educação, 
professor da educação pública básica e superior em Mato 

Grosso, estado onde que houve um aumento de 117% dos 
crimes contra LGBTQIA+ em 2020.



apresentação
Já parou para pensar que todos/as somos 

marcados/as pelo gênero e sexualidade? Apesar de ser 
algo comum a todos/as, temos uma tendência a não 
falar sobre o assunto, a não problematizar e considerar 
esses marcadores como naturais, como algo que está 
posto e pronto. Porém, quando percebemos que tanto 
o gênero quanto a sexualidade são construções sociais 
passamos a considerar novas possibilidades e enxergar 
uma diversidade que sempre foi invisibilizada.

O interesse em escrever este livro (e-book) surgiu de 
algumas inquietações ocorridas durante o meu processo 
de formação, quando tive acesso aos Estudos Queer 
durante o curso do Mestrado em Cultura e Sociedade 
(UFBA), trazendo à tona memórias e vivências da minha 
homossexualidade e possibilitando problematizar como 
eu lidava com minha sexualidade em sociedade.

Passei então a questionar as relações de poder que 
giram em torno dos marcadores sociais. Esses momento 
foi o start para o desenvolvimento de minha pesquisa de 
doutorado (UFS), que teve como resultado a defesa da 
Tese “Diáspora Trans: mobilidades e migrações espaço-
temporal e de gênero”.

Esses anos de pesquisa sobre gêneros e sexualidades 
revelaram a carência que existe de debate sobre as 
identidades, práticas, desejos e culturas que compõe 
a população LGBTQIA+ em todas as áreas de formação 
acadêmica. Quando pensamos no ensino básico e médio, 
essa ausência é ainda maior. 



Após a idealização e coordenação do minicurso 
“Gêneros e Sexualidades em debate” (2020) e do curso 
“Tecendo o saber sobre as identidades LGBTQIA+” (2021) 
foi possível perceber por meio dos depoimentos das/os 
participantes, a carência de materiais e discussões com 
uma linguagem acessível sobre gêneros e sexualidades.  
Pensando em contribuir para amenizar esta lacuna, 
escrevo este livro com a perspectiva de alcançar as/
os jovens, professoras/es e outras/os profissionais que 
desejem refletir melhor sobre as identidades LGBTQIA+ 
em suas relações pessoais, profissionais e sociais em geral.

Com uma linguagem de fácil acesso, mesclando 
teoria e o cotidiano, o livro irá se debruçar sobre as 
peculiaridades e diferenças que acompanham as 
construções das identidades de gêneros e sexuais, 
possibilitando ser utilizado como material complementar 
em escolas públicas e privadas, organizações sociais, 
instituições religiosas e demais espaços de agrupamento 
de pessoas que estejam dispostos a dialogar sobre o 
assunto com o intuito de minimizar as violências que são 
geradas pela falta de informação.

Cleber Meneses
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IDENTIDADES

Mas o que é esse negócio de identidade que tanto se 
fala? Eu tenho identidade? Posso ter mais de uma? Quem 
ou o que determina nossas identidades? Essas e inúmeras 
outras perguntas fazem parte do universo de diversas pessoas, 
não necessariamente nesses termos, mas com o mesmo 
interesse, “que querem saber quem é o que neste mundo tão 
complexo e diverso, na tentativa de responder: por que tem 
gente tão diferente e tão parecida comigo? Algumas pessoas 
se aproximam ou se distanciam de mim pela cor da pele, por 
meio dos gostos, através da religião ou time que torce, estilo 
musical, região que mora ou nasceu e por aí vai. Há infinitas 
possibilidades que podem criar laços entre as pessoas ou 
afastá-las completamente.

Para destrinchar essa discussão sobre identidades 
convidaremos para o diálogo alguns autores que irão trazer 
contribuições teóricas a esse respeito. Manuel Castells (1999), 
Stuart Hall (2006) e Zigmunt Bauman (2005) são autores, 
dentre outros tantos, que se diferenciam, mas possuem como 
ponto em comum o reconhecimento que somos seres diversos, 
que vivemos em sociedade e precisamos nos relacionar com 
base em normas sociais, nas culturas e nas relações de poder 
das quais fazem parte.

Vamos entender melhor essa discussão? 

As nossas identidades por muito tempo foram atribuídas 
levando-se em consideração a raça/etnia, o país/estado/cidade 
que nascemos, onde moramos (zona rural ou cidade) e a classe 
social. Estes marcadores sociais não deixaram de ser válidos, 
mas com o passar dos anos fomos levados/as a nos imaginar 
e nos representar para além dessas categorias e digo mais, 
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não se limitando a uma única forma de se identificar porque 
somos seres que possuemdiversos pertencimentos, diversas 
identidades, as quais acionamos em cada contexto e ocasião.

Por exemplo, quando você está participando de um curso 
e tem a dinâmica inicial de apresentação das/os participantes, 
há uma tendência para as pessoas se apresentarem dizendo 
apenas o nome, idade e formação ou a profissão que exerce. 
A depender do tema do curso, alguns/mas falam sobre o que 
estão pesquisando, caso seja pertinente para aquela questão. 

Raramente vemos as pessoas trazerem em sua 
apresentação outros pertencimentos e características 
identitárias, tais como: se é periférico; se é da zona rural; 
de qual religião é praticante; sua etnia; sua sexualidade; seu 
gênero; dentre tantas outras identidades que são silenciadas 
nestas dinâmicas, pelo simples fato de considerar que não é 
pertinente para aquele momento. Porém, temos percebido 
um movimento crescente de pessoas que neste momento do 
“se apresentar”, demarcam seu lugar de fala trazendo essas 
identidades como um ato político, dando relevância a aspectos 
sociais que por muito tempo foi invisibilizado.

DICA!
N e s t e  l i n k :   h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=AINEmjM4Ki4  temos um trecho da entrevista de 
Djamila Ribeiro como convidada do programa da GNT “Saia 
Justa” e aborda o assunto “lugar de fala”.



  15

   DESCOMPLICANDO AS IDENTIDADES LGBTQIA+

Para Bauman as identidades têm um lugar de destaque 
para refletirmos sobre o mundo atual. A ideia que herdamos 
as nossas identidades já não é mais válida, mas sim, as criamos 
e vivemos em um eterno movimento de atualização. Assim 
como acontece com a água que se molda a cada recipiente 
que a coloca, a cultura 
da qual fazemos parte 
é esse recipiente e 
nós somos a água, 
nos moldando a cada 
nova  atua l i zação 
d e s t a  c u l t u ra ,  a 
c a d a  f r a g m e n t o 
desta cultura que 
temos acesso e nos 
conectamos. 

Esse mundo 
moderno nos conduz a se afastar das identidades do modo 
clássico, que são sólidas e naturalizadas, ao mesmo tempo 
em que causa desconforto e insegurança lidar com nossas 
identidades em movimento. Não herdamos uma identidade, 
temos que criar nossa própria identidade. Entra em negociação 
os estilos de vida, qual é mais atraente para você? A grande 
questão é que essas formas de vida são influenciadas por 
modas que passam cada vez mais rápido e estão inseridas 
no processo de globalização. Criamos nossas identidades 
com base em influências que não se restringem mais ao 
local em que vivemos, mas usando referências disponíveis 
nas redes sociais, na televisão e outros acessos que as novas 
tecnologias tem nos oportunizado conhecer. Vivemos em uma 
modernidade líquida segundo Bauman. O que seria isso?

É o conjunto de relações e dinâmicas do mundo 
contemporâneo que é visto como mais flexíveis, que 

Fonte: https://www.behance.net/tuliopinheiro

Identidades Fluidas
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temos mudanças muito mais rápidas nas nossas relações 
interpessoais, relações de trabalho, avanços tecnológicos e 
na industrialização. Exemplo, as relações de amizades hoje 
podem está relacionadas ao número de seguidores nas redes 
sociais com suas curtidas e trocas de mensagens instantâneas. 
Desfazer as amizades passa por um simples click. O que 
nos leva a outra questão, vivemos uma sociedade do EU 
e do CONSUMO, que é cada vez mais inconstante e segue 
tendências que mudam a todo o momento. Somos o que 
consumimos.

 “As ‘identidades’ flutuam no ar, algumas de nossa 
própria escolha, mas outras infladas e lançadas pelas pessoas 
em nossa volta, e é preciso estar em alerta constante para 
defender as primeiras em relação às últimas” (BAUMAN, 2005, 
p. 18). Dessa maneira, estamos em um eterno exercício de (re)
negociação para se reafirmar e determinar as afiliações sociais 
a que deseja pertencer. Algumas não há como escolher, como 
é o caso da etnia e cor da pele, mas podem ser negligenciadas 
por você ou por quem está se relacionando com você naquele 
momento. 

Ao viver em sociedade estamos sempre exercendo o ato de 
negociar quem somos, a que grupo pertencemos e o que 
representamos para o/a outro/a.

As identidades são constituídas nas relações de 
diferenciações, no encontro entre o EU e a/o OUTRA/O. Essas 
diferenças serão interpretadas com base na cultura e contexto 
histórico específico, tomando como base os significados 
que são de conhecimento de determinada sociedade e do 



  17

   DESCOMPLICANDO AS IDENTIDADES LGBTQIA+

próprio indivíduo. Não adianta você querer compreender as 
relações sociais dos indígenas de determinada tribo usando as 
referências que você possui de seu cotidiano e da sua cultura. 
Precisa interpretar os indígenas a partir do contexto histórico 
e cultural do qual eles/as fazem parte. E é desta maneira que 
Castells (1999) entende a construção da identidade:

[...] entendo por identidade o processo de 
construção de significado com base em um 
atributo cultural, ou ainda um conjunto 
de atributos culturais inter-relacionados, 
o(s) qual(ais) prevalece(m) sobre outras 
fontes de significado. Para um determinado 
indivíduo ou ainda um ator coletivo, pode 
haver identidades múltiplas. No entanto, essa 
pluralidade é fonte de tensão e contradição 
tanto na auto-representação quanto na ação 
social. (p. 22)

A identidade se constitui no mundo das ideias, como 
algo abstrato, e se materializa através das práticas e discursos. 
Quando pensamos em identidade devemos compreender que 
se trata de um processo dinâmico e que está em movimento 
e em transformação perante as representações e culturas que 
cada indivíduo acessa. Um indígena que vive em uma aldeia 
isolada e sem contato com a diversidade social irá se perceber 
e se apresentar socialmente diferente de um indígena que vive 
em contato com outras culturas.

A questão da identidade está sendo 
extensamente discutida na teoria social. 
Em essência, o argumento é o seguinte: as 
velhas identidades, que por tanto tempo 
estabilizaram o mundo social, estão em 
declínio, fazendo surgir novas identidades 
e fragmentando o indivíduo moderno, até 
aqui visto como um sujeito unificado. A 
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assim chamada "'crise de identidade" é vista 
como parte de um processo mais amplo de 
mudança, que está deslocando as estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e 
abalando os quadros de referência que davam 
aos indivíduos uma ancoragem estável no 
mundo social. (HALL, 2006, p. 7)

Por exemplo, quando vemos pessoas se reconhecendo 
e afirmando sua negritude enquanto seus pais/mães e avós 
negavam essa identidade, percebemos como a cultura impacta 
na identificação e pertencimento de cada pessoa. A cultura 
na qual estavam inseridas/os esses parentes mais velhos 
apresentava que ser negra/o era ser inferior ao branca/o 
levando muitas pessoas negras que não tinham acesso a 
outros discursos e representações negarem sua negritude 
tentando invisibilizar sua identidade étnica/racial, seja através 
do alisamento do cabelo ou do uso de termos que as afastasse 
dessa condição de ser negro, identificando-se como pardo, 
morena/o, mulata/o, para se afastar da expressão negra/o.

Enquanto hoje temos cada vez mais jovens se 
reafirmando como negras/os, reflete o poder que a cultura 
difundida através das redes sociais e outros cenários de 
representação, como a música, a televisão e o cinema 
tem possibilitado uma valorização da identidade negra/o, 
reafirmando a beleza negra e a força e luta de seus ancestrais. É 
a história sendo contada e produzida por pessoas negras sobre 
a identidade negra. Essas vozes que foram silenciadas por tanto 
tempo atualizam a história e permitem que a população mais 
jovem tenham referências positivas sobre a identidade negra 
gerando o sentimento de orgulho de ser quem é.

No mundo moderno no qual vivemos não há mais como 
ficarmos presos à velha maneira de olhar a sociedade, em 
que você é uma coisa ou outra, mas sim, perceber que somos 
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sujeitos/as fragmentados/as. Somos formados/as por um 
misto de identidades que estão em construção durante toda 
nossa vida. Sendo assim, não são fixas. Não podemos pensar as 
identidades com a “síndrome de Gabriela” cantada nos versos 
da música de Dorival Caymmi: “[...] eu nasci assim, eu cresci 
ass im,  eu sou 
mesmo ass im, 
vou ser sempre 
assim [...]”.

S o m o s 
como um quebra-
cabeça, formado 
por diversas peças 
q u e  v ã o  s e 
encaixando para 
constituir nossas 
i d e n t i d a d e s , 
porém, a imagem 
d e ste  q u e b ra -
cabeça tem um 
efeito holográfico 
(que muda a depender do ângulo que você olha) e assim, 
temos dificuldade de encaixar as peças, pois ficam mudando 
sua forma e sua cor. Quando finalizamos a montagem, temos 
um resultado que é visto de diferentes formas, seja por nós 
mesmos/as ou pelo olhar do/a outor/a. 

Sendo assim, com base nesses teóricos podemos dizer 
que somos sujeitos/as fracionados e múltiplos, que estão 
inseridos em um mundo social tão complexo quanto eles/
as. Por vezes essas identidades que reconhecemos como 
nossas podem ser contraditórias, em outros momentos 
complementares e iremos destacar uma mais que a outra 
em cada contexto que estivermos. Por exemplo, no campo 

Fonte: https://www.behance.net/tuliopinheiro

O Quebra-cabeças
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científico (escola, universidade...) ou em nossa profissão 
aspectos da nossa identidade religiosa podem entrar em 
conflito com o que estamos estudando ou a atividade que 
estamos exercendo.

O sujeito assume identidades diferentes em 
diferentes momentos, identidades que não 
são unificadas ao redor de um “eu” coerente. 
Dentro de nós há identidades contraditórias, 
empurrando em diferentes direções, de tal 
modo que nossas identificações estão sendo 
continuamente deslocadas. (HALL, 2005, p. 
13)

Porque somos assim, seres complexos vivendo em um 
mundo complexo. Há identidades que não há como invisibilizar 
por conta de suas características físicas, como a etnia, por 
exemplo, mas como elas serão interpretadas vai depender 
de cada contexto e cada pessoa e/ou grupo envolvido nesta 
relação. A sua identidade de agora pode não ser a mesma de 
momentos depois, tanto do ponto de vista da autonomeação 
(como eu me vejo) como do ponto de vista do/a outro/a (da 
forma que os/as outros/as lhe enxergam), tudo vai depender 
das negociações que estão em jogo em cada momento da 
sua vida.
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A construção das identidades sexuais 
e de gênero

Tanto o gênero quanto a sexualidade marcam todos 
os corpos e sujeitas/os. Esses marcadores sociais são 
acionados de forma contextual e relacional, ou seja, em 
cada espaço e situação a sua marca pode ser mais forte ou 
pode ser imperceptível, mas sempre será presente. Sendo 
assim, o gênero e sexualidade poderão ser invisibilizados, 
negados, vigiados, produzidos e reproduzidos, muitas vezes 
transformados em tabus e outras vezes problematizados de 
modo a transgredir as normas estabelecidas. 

Então não há como se pensar e se apresentar 
socialmente como sujeito/a fora do contexto do gênero, 
tendo em vista que as construções de nossa imagem, nossos 
afetos, nossos corpos e subjetividades são pautados a partir 
do gênero. As sexualidades se inserem em um campo mais 
privado e por conta disso é pouco discutida no contexto geral 
das famílias e escolas, mas também é um marcador social 
que irá definir nossas relações e redes sociais, por isso sendo 
importante refletirmos sobre elas.

Há uma tendência a nos aproximarmos de nossos 
iguais, sendo que, em parte, isso é fruto dos binarismos1 que 
nos direcionam e nos separam por categorias. É a partir desse 
processo que surgem os guetos, os grupos, as minorias, as 
maiorias, as diferenças, o que é permitido e o que não é. E é 
a partir dessas construções sociais que somos levadas/os a 
reafirmar discursos e normas ou contestá-los.

Mas até chegar esse momento de problematizar o 
que está estabelecido, passamos por muitas desventuras, por 
muitos conflitos e há quem não consiga achar forças para lutar 

1.   Binarismo é todo sistema baseado em duas categorias que são construídas 
como opostas e excludentes. Por exemplo: bem e mal; noite e dia; masculino e 
feminino; preto e branco; gay e hétero.
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contra a estrutura imposta e se adapta, se esconde, se violenta 
para ser aceito/a. Coloca-se no armário, na caixa, na negação.

A expressão “estar no armário” se popularizou na sociedade em geral 
representando as pessoas da população LGBTQIA+ que mantém em 
segredo sua sexualidade.
Fonte: https://aminoapps.com/c gay-pt-br/page/blog/evento saindo-do-
armario/Q5eW_NpsXuNJjxon5J1VKGazLYnpnz1jga 

O Armário
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No contexto atual, temos um cenário que transita entre 
o avanço e retrocesso quando o assunto é sexualidade e gênero. 
Podemos apontar como positivo a ação dos movimentos 
sociais que têm conquistado cada vez mais espaço nas mídias 
para debater a multiplicidade de identidades de gênero e 
sexualidades, assim como, debater e visibilizar as violências, 
os direitos humanos/civis/penais, os problemas sociais, 
as interseccionalidades e outros temas correlacionados. 
Porém, essa visibilidade, ao mesmo tempo em que promove 
ações diretas de combate ao preconceito, também recebe 
como resposta a marginalização e negação das identidades 
desviantes (geralmente conhecidas como minorias), que se 
apresenta a cada dia de forma mais violenta e explícita.

A interseccionalidade pode ser compreendida como um 
modo de análise que leva em consideração dois ou mais 
marcadores sociais que possuem uma correlação de opressão 
ou discriminação. Por exemplo, em uma pesquisa que irá 
debater o ensino público de uma determinada cidade ou de uma 
determinada escola, quando o/a pesquisador/a faz sua análise 
levando-se em consideração a idade, a raça, a classe social, o 
gênero, dentre outros marcadores, estamos diante de uma 
pesquisa que está se pautando na interseccionalidade. Para se 
aprofundar sobre este debate sugerimos: CRENSHAW, Kimberlé. 
A interseccionalidade na discriminação de raça e gênero. 
s.d.  Disponível  em: < https://static.tumblr.com/7symefv/
V6vmj45f5/kimberle-crenshaw.pdf.
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Outro ponto positivo a esse respeito é o avanço e 
consolidação das teorias e estudos acadêmicos que revelam 
as diversas formas de existir e denunciam as inúmeras formas 
de opressão que resistem no campo das ideias e na vida em 
sociedade.

Porém, temos retrocesso quando: 

• Vemos o aumento dos casos de homofobia, lesbofobia, 
bifobia e transfobia2; 
• Ausência ou pouco aprofundamento da discussão sobre as 
questões de gênero e sexualidade nas escolas;
• Os discursos de ódio contra a população LGBTQIA+ se 
proliferam sob a máscara da religião e da moralidade, em que 
uma parte de adeptos de uma religião ou de outra interpretam 
os princípios sagrados de forma distorcida para justificar 
preconceitos e discriminação; 
• Há legitimação e uso do mesmo discurso de ódio pelo 
governo federal atual e uma parte de suas/seus eleitores/as; 
Há intervenções do governo federal contrárias aos avanços 
alcançados pelas lutas das militâncias, na área da educação, 
saúde, segurança e audiovisual; dentre outros exemplos que 
podem ser percebidos em nossos cotidianos.

2.  Homofobia é o ato de rejeição ou aversão ao gay (homossexual). Lesbofobia 
também segue o mesmo padrão, só que em relação às mulheres lésbicas. A bifobia 
refere-se às pessoas bissexuais e transfobia em relação às pessoas transexuais e 
travestis. Essa rejeição e aversão podem ser percebidas em atos discriminatórios, 
desde um insulto até a violência física, que pode levar a morte dessas vítimas em 
alguns casos.

Não precisamos ir muito longe para nos deparar com 
situações de conflitos por discordância de opinião quando 
o assunto é: identidades LGBTQIA+.
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Existe um erro que é recorrente quando o assunto 
é gênero e sexualidade, em que os conceitos de sexo, 
sexualidade e gênero se confundem e muitas vezes o gênero 
é compreendido como causa do sexo. Vamos dialogar sobre 
isso de uma forma simples, apesar de reconhecer que é um 
assunto complexo e que existem diversos estudos e teorias 
que abordam esses temas, mas a intenção aqui é traduzir para 
uma linguagem mais didática, como uma forma introdutória e 
acessível sobre o assunto, sem perder de vista a apresentação 
de alguns conceitos novos em nosso diálogo.

A princípio vamos promover esta dissociação do sexo 
e gênero, demonstrando que as identidades de gênero são 
construídas e estabelecidas socialmente. Depois abordaremos 
as sexualidades, tendo em vista que para promover esse 
diálogo precisamos compreender a interpretação de gênero, 
pois é com base nele que são construídos os rótulos/categorias 
das identidades sexuais.

Identidades de Gênero e Sexual 

Fonte: Elaborado pelo autor
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SEXO

Quando falamos sexo aqui, estamos nos referindo ao 
“sexo biológico”, ou seja, são as características biológicas do 
que se compreende por macho e fêmea e está relacionado ao 
físico do ser humano. Então estamos falando de cromossomos, 
gametas e órgãos genitais. 

Perceberam que nós estamos dentro do universo da biologia 
humana?

Temos a princípio os corpos que são lidos como 
masculinos ou femininos com base nas características 
genéticas e fisiológicas. Quando a mãe faz a ultrassom, antes 
mesmo de nascer, já temos a informação se a criança é um 
menino ou uma menina com base nos aspectos biológicos.

Fonte: SANTOS, Vanessa Sardinha dos. "Sistema reprodutor"; Brasil Escola. 
Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/biologia/sistema-reprodu-
tor.htm. Acesso em 10 de maio de 2021.

Sexo Biológico
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Veremos mais à frente, quando formos falar mais 
especificamente de cada letrinha da sigla LGBTQIA+, que 
teremos casos de crianças que nascem com características 
sexuais dessas duas categorias (macho e fêmea), que vêm 
a ser denominadas de intersexuais. É menina ou menino? E 
agora?

 Os livros didáticos de anatomia humana geralmente 
apresentam apenas essas duas possibilidades de corpos, o 
masculino e o feminino, baseado nessas categorias sexuais. É 
o que chamamos de sistema binário, ou seja, temos apenas 
duas categorias possíveis, que aqui no caso é o macho e a 
fêmea. Então todas as pessoas precisam se encaixar, precisam 
dizer a qual categoria pertencem, mas que nem sempre lhes 
é garantido o direito de escolha, pois geralmente somos 
nomeados por terceiros.

P o r  e x e m p l o , 
retornando ao caso do 
nascimento de uma criança 
que a/o médica/o olha 
para os dados biológicos 
que tem disponível e diz: 
“é uma menina” ou diz: “é 
um menino”, porque para 
nossa sociedade só existem 
essas duas possibilidades. 
E quando se deparam com 
crianças intersexuais há 
uma tendência a querer 
encaixar esse bebê dentro 
de  uma dessas  duas 
categorias para poder falar 
o mesmo para elas: “é um 
menino” ou “é uma menina”, pois não estamos preparados/

Chá de Revelação

Fonte: https://www.elo7.com.br/cha-
revelacao-faixa-personalizada-sera-
menino-ou-menina/dp/DDAA64
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as para lidar com algo que foge do padrão pré-estabelecido. 
Nesse caso, muitas vezes o/a médico/a realiza cirurgias/
mutilações de redesignação genital nessas crianças, com o 
consentimento do pai e mãe da criança, que geralmente não 
possuem informações suficientes sobre o assunto e acabam 
aceitando por achar que estão fazendo o melhor para seu/
sua filho/a.3 

É como se fossemos uma máquina que é programada 
para reconhecer as coisas com base em informações que 
constam em seu banco de dados. Tudo o que não se encaixa 
nesses padrões de informações, não é reconhecido pela 
máquina, porque ela não tem capacidade de pensar para além 
da sua programação. Tentamos fazer manobras para encaixar 
tudo dentro das categorias que foram criadas, caso não consiga, 
nós colocamos as coisas que não se encaixaram na categoria 
de anormal.

3.   Abordaremos mais sobre esse assunto no último capítulo deste livro.

Algumas pessoas transgêneros recorrem à cirurgia de 
redesignação sexual para adequar o sexo biológico à sua 
identidade de gênero. Porém, nem sempre se trata de uma 
escolha do indivíduo, como é o caso de bebês intersexuais 
que são submetidas/os à cirurgia.

Fonte: https://www.rhportal.com.br/artigos-rh/tres-dicas-para-ajudar-sair-da-sua-
zona-de-conforto/ 

Entrando na caixa
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GÊNERO
 
Antes de falarmos aqui sobre sexualidades vamos 

definir o que interpretamos como identidades de gênero, pois 
veremos que para definir os rótulos dados às afetividades, 
práticas e desejos sexuais, temos que nos debruçar sobre os 
gêneros das pessoas que estão sendo observadas na hora da 
nomeação. Mas afinal, o que podemos chamar de gênero?

Gênero é “[...] uma categoria social imposta sobre 
um corpo sexuado” (SCOTT, 1995, p. 77). Essa frase resume 
muito bem o nosso olhar sobre este assunto. Temos corpos 
que são nomeados como masculino ou feminino, como 
vimos na discussão anterior, que tomam como base o sexo 
biológico, ou seja, temos corpos sexuados. Somos enxergados 
e divididos com base em nosso sexo.

Apesar de tentarem vender a ideia de que o gênero 
é um reflexo biológico, vamos lembrar aqui que o gênero é 
uma identidade e assim como vimos no primeiro capítulo, 
as identidades são construídas a partir das diferenças entre 
indivíduos e grupos tomando como base a cultura e o contexto 
histórico. Sendo assim, não nascemos com as identidades 
de gênero, elas nos são impostas de uma maneira tão bem 
organizada que nem percebemos a sua construção ao longo 
da vida.

Da mesma maneira que nos é ensinado a andar e falar, 
também somos ensinados a ser homem e a ser mulher. Somos 
apresentados/as ao que é coisa de menina e o que é coisa 
de menino. Existem cores, gestos, roupas, papéis sociais, 
profissões, dentre outras características e situações que são 
determinadas como masculino e feminino. As coisas passam 
a ter identidades de gênero também. Quando dizemos que 
rosa é de menina, estamos dizendo que essa cor é feminina. 
Percebem como existe um esquema bem formulado para 
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definir as identidades de gênero?
As categorizações das identidades de gênero sempre 

foram objeto de controle, vigilância e punição por parte das 
famílias, religiões, escolas, Estado e leis para que a partir 
delas possa intervir em outros aspectos da vida social de 
todos/as nós. Há uma estratégia de naturalização do gênero 
porque assim é mais fácil organizar a sociedade. 

Ao fugir do roteiro criado para seguirmos gera-
se desconforto e instabilidade em todos os campos da 
sociedade, precisando repensar leis, normas, tradições e 
uma nova forma de olhar o mundo. As categorias homem e 
mulher, masculino e feminino ganham novas dimensões. 

Temos percebido um movimento cada vez mais forte 
de quebra e transposição dessas fronteiras dos gêneros, 
que segue um caminho na contramão desta fixidez que 
tentam dá às identidades de gênero. Quando nos deparamos 
com homens e mulheres trans, travestis, intersexuais, 
gays “efeminados”, lésbicas “masculinizadas”, andróginas, 
dentre outras possibilidades, percebemos que não há como 
continuar achando que nascemos com um gênero, mas sim, 
performamos as identidades de gênero.

A performatividade de gênero, seguindo como 
referência o prefácio de 1999 do livro “Problemas de Gênero”, 
parte de um processo construído temporalmente por meio 
de repetições que fazemos em nosso cotidiano a partir 

[...] performatividade não é um ato singular, mas uma repetição 
e um ritual, que realiza seus efeitos através da sua naturalização 
no contexto no qual o corpo é compreendido, em parte, como 
culturalmente sustentado na duração temporal. (BUTLER, 2006, p. 
XV [1999], tradução nossa)
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do que nos foi ensinado. Muitas vezes esses atos passam 
despercebidos socialmente, imprimindo uma naturalização/
essencialização do gênero. Então todos/as que seguem as 
normas estabelecidas são enxergados/as como normais, mas 
as pessoas que rompem com estes padrões estabelecidos do 
que é masculino e feminino sofrem punições.

Mas ao perceber que os gêneros são construídos 
performaticamente nos leva a ideia que o gênero está para 
além do corpo, ele se estabelece nas relações sociais e a 
partir de pertencimentos. As pessoas trans são um exemplo 
claro disso, demonstrando como podemos construir nossos 
gêneros performaticamente. As pessoas trans nos fizeram 
perceber como as pessoas cis seguem um roteiro muito bem 
definido e desenhado para se apresentar socialmente.

Outra questão que não podemos deixar de refletir 
quando falamos de gênero é o modo estrutural da língua 
portuguesa que revela aspectos de generalização do masculino 
como se representasse uma neutralidade. Por exemplo, 
quando um/a professor/a saúda sua turma de alunos/as dessa 
forma: “Boa tarde a todos”, está considerando que as alunas 
estão inclusas neste cumprimento porque o masculino foi 
estabelecido como esse lugar de neutralidade e generalidade, 
mas que na verdade é reflexo de uma língua criada por homem 
para a educação de homens, tendo em vista que a princípio a 
educação era acessível apenas para o sexo masculino. 

 E quando nos debruçamos sobre as exclusões que 
são estabelecidas a partir da língua que não se resume mais 

CISGÊNERO é o oposto transgênero. São as pessoas que se identificam 
com o gênero que foi nomeado ao nascer. Todo mundo que não é 
transgênero é cisgênero. Então você que está lendo este livro e não 
se identifica como uma pessoa trans, você é uma pessoa cis.
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apenas ao feminino nos deparamos com um movimento de 
reconstrução da linguagem denominado de linguagem não-
binária que não está restrito ao português, tendo em vista que 
países da Europa e os Estados Unidos também tem passado por 
essa reflexão de suas línguas como uma estratégia de romper 
com o binarismo sedimentado na língua. 

 A limitação linguística e conceitual nos revela a 
constituição de naturalizações e a dificuldade de romper 
com o que está dado socialmente como certo, pois a vida em 
sociedade nos leva a fazer uso do que já existe à disposição 
para nos comunicarmos, para nos fazermos compreender. 
Conforme podemos ver na reflexão de Norbert Elias em sua 
obra “A sociedade dos indivíduos” que traz a constituição de 
nossas representações com base na língua que se estabelece 
e é constituída por conceitos elaborados por um determinado 
grupo. Quando nos atentamos para essa questão, podemos 
perceber que não há linguagem e nem discurso neutros.

LINGUAGEM NÃO-BINÁRIA!
Para quem desejar ter uma aproximação maior com este assunto, 
sugerimos assistir esta conferência realizada pelo Prof. Dr. Iran 
Melo (UFRPE/Nuqueer) que visa refletir sobre a importância de 
uma linguagem que rompe com sua estrutura normal promovendo 
designações da não-binariedade de gênero. 
Já viram por aí alguém falando ou escrevendo TODES ou TOD@S? É 
sobre isso e outras maneiras adotadas em nossa língua para desmarcar 
o gênero que chamamos de linguagem não-binária.
 Atualmente, no Brasil, estamos vivendo uma discussão pública, 
que ultrapassa as redes sociais digitais e já tem chegado ao 
ambiente escolar e acadêmico, sobre a legitimidade de recursos não 
convencionais usados nas palavras, para representar pessoas que não 
se reconhecem nos padrões binários de gênero e para questionar o 
masculino dominante na generalização do português brasileiro. 
Link: https://www.youtube.com/watch?v=mRt5R2-Sz64 
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O ser humano singular trabalha com conceitos 
extraídos de um vocabulário linguístico e 
conceitual preexistente que ele aprende com 
outras pessoas. Se assim não fosse, a pessoa 
não poderia confiar em ser entendida pelas 
outras ao desenvolver uma língua existente 
e, portanto, os conceitos existentes. O 
trabalho individual para promover um maior 
desenvolvimento dos conceitos, nesse caso, 
seria inútil. Mas quando se aprende a perceber 
o mundo, a sociedade e a linguagem como 
processos sem começo, quando o sujeito da 
formação de conceitos deixa de ser visto como 
um indivíduo quase agrupal que tira novos 
conceitos do ar e é percebido no processo de 
desenvolvimento de uma sociedade, muitas 
vezes organizado sob a forma de uma unidade 
de sobrevivência, como uma tribo ou um 
Estado, obtém-se uma perspectiva diferente. 
(ELIAS, 1994, p. 109-110)

Para questionar, (des)reconstruir e promover uma 
reflexão sobre o que se entende por gênero, faz-se necessário 
legitimar novas terminologias, novas histórias, novas/os 
sujeitas/os, que é um caminho difícil a ser trilhado e prevê 
resultados a médio e longo prazo, uma vez que romper com 
discursos construídos e reafirmados ao longo dos séculos, 
exige tempo, fortalecimento das minorias e fragilização do 
grupo dominante.

Optamos por nos afastar dos termos HOMEM e 
MULHER para representar os dois polos estabelecidos 
pelo sistema binário do gênero (masculino e feminino). 
Tendo em vista que existem sujeitas/os que reivindicam o 
pertencimento ao masculino, mas não à categoria homem 
e da mesma forma acontece com pessoas que reivindicam 
o pertencimento ao feminino e rejeitam a categoria mulher, 
nós iremos adotar aqui então:
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• Sujeito do masculino (homem cis, homem trans, 
transmasculino4 e outra pessoa qualquer que se identifique 
com a identidade de gênero masculina);
• Sujeita do feminino (mulher cis, mulher trans, 
transfeminina, travesti e outra pessoa qualquer que se 
identifique com a identidade de gênero feminina).

Para fechar esta seção, definimos como IDENTIDADES 
DE GÊNERO a forma como cada pessoa se enxerga e se 
reconhece perante as representações possíveis. É um 
processo de autonomeação, em que cada pessoa que diz a 
qual identidade de gênero pertence tomando como base 
sua subjetividade. Enquanto que EXPRESSÕES DE GÊNERO 
é a maneira que cada pessoa se apresenta e se expressa 
socialmente. São as características que utilizamos para 
evidenciar nossa identidade de gênero: acessórios, roupas, 
nome, estilo de cabelo, gestos, comportamentos, voz, dentre 
outras maneiras e possibilidades.

4.   Muitas pessoas trans têm utilizado a linguagem não-binária para se 
autonomear sem a desinência masculina da nossa língua “o” substituindo por “e”. 
Então teríamos transmasculine e transfeminine.

TRANSMASCULINOS são pessoas trans que transitam nas 
masculinidades, mas não se compreendem e nem desejam se 
vincular à categoria de homem e por isso não se identificam como 
homem trans.
TRANSFEMININAS são pessoas trans que transitam nas 
feminilinidades, mas não se compreendem e nem desejam se 
vincular à categoria de mulher e por isso não se identificam como 
mulheres trans.
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SEXUALIDADES

Trabalhamos aqui com as expressões “identidades 
sexuais”, “sexualidades” e “orientações sexuais” como 
sinônimas. Têm haver como são interpretados os afetos, as 
práticas e desejos sexuais a partir de um olhar voltado para 
os estímulos, controles, proibições, prazeres e corpos, que 
em conjunto com a identidade de gênero (que vimos na 
seção anterior), irão estabelecer nomeações/categorias, tais 
como: heterossexual, homossexual (gay), lésbica, bissexual, 
assexual, dentre outras. 

Existem outras nomeações dadas, algumas de 
cunho pejorativo e ofensivo e outras que vão surgindo 
como expressões novas para nomear a diversidade das 
sexualidades, mas iremos nos ater aqui a essas identidades 
citadas acima.

Existe uma confusão que insiste em permanecer nas 
discussões sobre sexo, gênero e sexualidade, considerando 
um como causa do outro. Mas o que queremos deixar claro 
aqui é que essas três esferas não são causas ou consequências 
um do outro, apesar de dialogarem entre si. Debruçamo-nos 
sobre elas para nomear as identidades. 

Nos cem anos que precederam o nascimento 
do movimento gay contemporâneo, 
a  c o m p r e e n s ã o  d o m i n a n t e  d a 
homossexualidade era caracterizada pela 
confusão entre sexualidade e gênero. Em 
outras palavras, a visão “tradicional” era a de 
que o homossexual “de verdade” é o homem 
que se comporta como uma mulher. Algo 
dessa confusão permanece nas percepções 
populares (ALTMAN, 1996 p. 82, tradução 
nossa).
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Então o sexo (a nossa parte biológica) irá ser utilizado 
apenas para categorizar se somos MACHO, FÊMEA OU 
INTERSEXO. Já as identidades de gênero irão dialogar 
diretamente com as sexualidades, pois é a partir da 
identificação de cada pessoa como masculina ou feminina 
que iremos nomear as sexualidades.

Veja de uma maneira simplista como podemos 
interpretar as afetividades, práticas e desejos sexuais a partir 
da figura e tabela abaixo: 

Identidade de Gênero Identidade Gênero Identidade Sexual

A = feminina B = masculina Heterossexual

A = masculina B = masculina Homossexual

A = feminina B = feminina Lésbica

A = masculina ou 
feminina

B = masculina e 
feminina Bissexual

Identidades Sexuais 

Fonte: Elaborado pelo autor

VAMOS DESCOMPLICAR?
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Na figura e quadro acima, o que define as identidades 
sexuais são as identidade de gênero independente do genital. 
Então não importa aqui se a pessoa é trans, cis ou intersexo, o 
que é levado em consideração é como cada uma das pessoas 
se identificam perante o gênero e a partir desta declaração 
nomeiam-se as práticas, desejos e afetividades em questão. 
Sendo assim temos: a identidade homossexual refere-se à 
relação afetiva entre duas pessoas que se identificam como 
masculino; lésbica a relação entre duas pessoas que se 
identificam como femininas; heterossexual entre uma pessoa 
de identidade masculina e outra de identidade feminina; e 
bissexual quando uma pessoa se interessa por pessoas de 
identidades masculinas e femininas.

Acerca desta reflexão percebemos a importância que 
se tem os processos identitários do gênero para nomear a 
sexualidade vivida pelas pessoas. E se afasta de pensar as 
identidades sexuais tomando como referência o sexo biológico.

A problematização da sexualidade surge a partir dos 
movimentos sociais que aconteceram na década de 1960 
(movimentos de mulheres, gays e lésbicas), e possibilitaram 
que os estudos de gênero e sexualidade ganhassem força 
na década de 1970, criando contradiscursos aos ideais de 
naturalização e essencialismo que tinham sido desenvolvidos 
nas décadas anteriores, sob a influência da Igreja. 

Para conhecer mais sobre a constituição e trajetórias do movimento 
LGBTQIA+ no Brasil e outras questões relacionadas sobre as políticas 
e os processos identitários não-heteronormativo, recomendamos 
a leitura do livro:
“STONEWALL 40 + O QUE NO BRASIL?”, organizado por Leandro 
Colling  
Disponível em: http://docplayer.com.br/124614854-Stonewall-40-
o-que-no-brasil.html 



   CLEBER MENESES

     38

Desde então, temos avançado no combate a ideia de 
fixidez da sexualidade e combate a marginalização das práticas 
sexuais que não integram os ideais hegemônicos, revelando 
inúmeras possibilidades de compreender as identidades 
sexuais que estão para além de uma concepção de inato. Nessa 
perspectiva, ganhou visibilidade na década de 1990 os QUEER 
que vêm desconstruir conceitos e normas pré-estabelecidas 
pela cisheteronormatividade.

A partir dos QUEER os processos identitários, tanto de 
gênero quanto sexual, são baseadas na construção social que 
rompe com o sistema normativo e binário empreendido ao 
longo dos séculos, provocando fissuras, dando visibilidade a 
novas práticas e sujeitas/os e, por ter ganhado notoriedade 
tem provocado uma retomada dos discursos essencialistas com 
base no pensamento conservador e moralista em combate a 
essa nova visão mais fluida e instável. 

A sexualidade, nesse caso, seria algo “dado” 
pela natureza, inerente ao ser humano. Tal 
concepção usualmente se ancora no corpo 
e na suposição de que todos vivemos nossos 
corpos, universalmente, da mesma forma. 
No entanto, admitimos que a sexualidade 
envolve rituais, linguagens, fantasias, 
representações, símbolos, convenções... 
Processos profundamente culturais e plurais. 

Entende-se por cisheteronormatividade um sistema social que age 
sobre todas as pessoas determinando um padrão de normalidade 
e naturalidade apenas para as pessoas cis e heterossexuais. E 
tudo e todas/os que não seguem esta norma serão visto(as) 
como desviantes, anormais e marginais. Isso inclui a ideia de 
que existe apenas o binarismo de gênero, masculino e feminino, 
considerando que relações sexuais são normais somente entre 
pessoas cis de gêneros diferentes.
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Nessa perspectiva, nada há de exclusivamente 
“natural” nesse terreno, a começar pela própria 
concepção de corpo, ou mesmo de natureza. 
Através de processos culturais, definimos 
o que é — ou não — natural; produzimos 
e transformamos a natureza e a biologia e, 
consequentemente, as tornamos históricas. 
Os corpos ganham sentido socialmente. 
A inscrição dos gêneros — feminino ou 
masculino — nos corpos é feita, sempre, 
no contexto de uma determinada cultura e, 
portanto, com as marcas dessa cultura. As 
possibilidades da sexualidade — das formas 
de expressar os desejos e prazeres — também 
são sempre socialmente estabelecidas e 
codificadas. As identidades de gênero e 
sexuais são, portanto, compostas e definidas 
por relações sociais, elas são moldadas pelas 
redes de poder de uma sociedade. (LOURO, 
2019, p.12)

A discussão sobre a sexualidade rompendo com o 
essencialismo já vinha ocorrendo no Brasil desde a década 
de 1980. O brasileiro João Silvério Trevisan publica o livro 
“Devassos no Paraíso” (1986), que apresenta uma abordagem 
sem censuras sobre a homossexualidade no Brasil fazendo 
uma historicidade da “identidade guei”5 desde a época da 
descoberta e colonização do Brasil até a década de 1980. O 
autor problematiza nessa obra a identidade gay masculina e 
a identidade brasileira, questionando se é possível falar em 
identidade sem essencializar.

[...] o desejo sexual não obedece a uma ordem 
natural e sim a propensões culturais mutáveis 
no decorrer da história de vida pessoal. Isso 
quer dizer que não existem objetos sexuais 
absolutos nem compartimentos estanques 

5.   Expressão aportuguesada adotada pelo autor para identidade gay.
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do desejo: este se inclina num movimento de 
polivalência pendular e mutabilidade básica 
para além de ideologias; na verdade, são as 
ideologias que procuram estabelecer padrões 
e normas. (TREVISAN, 1986, p. 19)

Apesar de questionar sobre o risco da construção 
de uma identidade gay poder se transformar em uma 
nova categoria essencializada, o autor defende que se faz 
necessário tal esforço para evitar recair na invisibilidade e 
limitação da categoria, para poder construir estrategicamente 
um conceito amplo pensado e elaborado por sujeitas/os que 
reconhecem a diversidade e multiplicidade que se insere 
dentro dessa identidade. 

Dessa forma, ele diz: “neste livro preferi considerar 
como homossexuais mais as relações (ainda quando isoladas) 
do que as pessoas isoladamente” (TREVISAN, 1986, p. 21). Ele 
se justifica dizendo que dessa maneira evita rotular e restringir 
o termo homossexual a um único padrão estigmatizado de 
gay que recai sobre os mais efeminados, para abranger todos 
que possuem práticas, desejos e vivências homossexuais.

É importante perceber que os estudos sobre 
sexualidade e gênero a partir de uma perspectiva mais 
livre e desconstruída já vinha sendo desenvolvida no Brasil 
na década de 1980, o que demonstra a importância de 
ampliar, aprofundar e dinamizar os estudos nessa área para 
permitir cada vez mais diluir os discursos essencialistas 
e naturalizados que foram construídos pelos grupos 
hegemônicos, responsáveis pela criação de um sistema 
cultural heteronormativo que tanto impactou negativamente 
na vida de milhões de pessoas. 
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Temos ainda outros autores dessa época que 
também discutiam gênero e sexualidade, tais como Fry e 
MacRae que escrevem juntos um livro intitulado “O que 
é homossexualidade” (1983) que traz à tona as disputas e 
reflexões que ocorriam em torno da identidade gay na época. 
Os autores apresentam as inquietações que giravam em torno 
da identidade homossexual, tendo de um lado um grupo que 
tentava evitar a essencialização e homogeneização dessa 
categoria, porém, do outro lado um grupo que acreditava que 
o movimento perderia força caso a identidade homossexual 
deixasse de ser fixa e demarcada.  

Nesse livro já é colocada em jogo as interseccionalidades 
entre diversos marcadores (gênero, etnia, idade, classe social 
e estereótipos) e a fluidez e fragmentação identitárias, 
demonstrando que o Brasil já estava sintonizado com 
pressupostos teóricos que vieram ganhar força recentemente 
nos estudos de gênero e sexualidades.

Estamos cientes de outras pesquisas desta época 
que seguem a mesma linha de pensamento, mas tivemos a 
pretensão de demonstrar, por essa pequena amostra, que 
o Brasil já vem discutindo sobre as identidades sexuais e de 
gênero há mais de 40 anos na academia, estudos esses que 

Importante: 
O correto é falar orientação sexual e não opção sexual, 
pois não se trata de uma escolha. Não há uma explicação 
científica para dizer porque uma pessoa é hétero, homo 
ou bissexual, o que existe são estudos sobre como cada 
pessoa ou grupo lida com sua sexualidade em sociedade.
O termo orientação refere-se a qual direção sua atração 
sexual está direcionada.
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colaboraram juntamente como os movimentos sociais para 
os avanços nas políticas públicas e garantia de direitos da 
população LGBTQIA+. 

Porém, reconhecendo que os avanços ainda são 
incipientes, considerando a longa estrada que temos que 
percorrer para alcançar a equidade de direitos para a 
diversidade sexual e de gênero que o mundo moderno nos 
revela ser tão dinâmica e fluida, faz-se necessário que mais 
pesquisas venham reforçar os discursos que desconstroem a 
sexualidade como fixa, estável e natural.

 No próximo capítulo veremos como podemos 
interpretar cada letrinha da sigla LGBTQIA+ na tentativa de 
minimizar dúvidas. Mais uma vez vale ressaltar que esse esforço 
é meramente didático e generalista, pois reconhecemos que 
não se trata de identidades fixas e muito menos de grupos 
homogêneos restritos a um padrão ou categoria.

IDENTIFICANDO AS LETRAS

Vamos finalizar este livro apresentando cada letrinha 
da sigla LGBTQIA+ a partir de uma perspectiva dos processos 
identitários. Temos um grupo de letras que correspondem às 
identidades de gênero e outro grupo que está relacionado 

LEMBRETE!
Aqui neste livro categorizamos as sexualidades tomando como 
base o sistema binário reproduzido em sociedade e que são 
nomeadas a partir das identidades de gênero. Sejam pessoas cis 
ou trans elas se autodeclaram ou são nomeadas como lésbicas, 
gays ou bissexuais a partir de sua identidade de gênero e não de 
seu genital.
Exemplo: uma mulher trans que sente desejo e se relaciona 
afetivamente com um homem cis ou trans é uma pessoa 
heterossexual. 
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às sexualidades. Vamos separar aqui estes dois grupos para 
desenvolver nosso diálogo. L, G, B, e A representam as 
identidades sexuais e T Q e I relacionam-se com as identidades 
de gênero, com uma ressalva para o I (Intersex) que está no 
campo do biológico, mas veremos como essa categoria dialoga 
diretamente com os processos identitários de gênero. E ainda 
existe o + (mais) que irá transitar entre as identidades de 
gêneros e sexuais. 

LETRINHAS DE GÊNERO

As letras T (Transgênero), Q (Queer) e I (Intersexo) 
correspondem aos processos identitários de gênero, ou seja, 
estão relacionadas com as representações e identificações sociais 
em relação ao masculino e feminino, ou sua negação. No caso 
da pessoa intersexual, diferentemente das demais, a questão é 
biológica, mas a enquadramos aqui para dialogar como se dá 
o processo identitário dessa pessoa em relação ao gênero. Em 
relação ao QUEER ainda há muitas divergências quanto ao seu 
conceito e se ele se insere no campo das identidades.  Vamos 
conhecer melhor cada um delas?

Apresentando as letrinhas da sigla LGBTQIA+

Fonte: Elaborado pelo autor
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Transgênero

Ainda é um termo que não possui um consenso. 
Seguiremos aqui a dimensão apresentada por Jaqueline 
Gomes de Jesus em “ORIENTAÇÕES SOBRE IDENTIDADE DE 
GÊNERO: CONCEITOS E TERMOS - Guia técnico sobre pessoas 
transexuais, travestis e demais transgêneros, para formadores 
de opinião” publicado em 2012. A autora traz a concepção de 
um termo guarda-chuva que engloba muitas outras categorias 
que estão relacionadas com “[...] a diversidade de formas 
de viver o gênero [...]” (p. 10), que se dividem em aspectos 
relacionados às identidades ou à funcionalidade.

No campo das identidades temos os grupos das pessoas 
transexuais e travestis. Em relação à funcionalidade temos os 
grupos das pessoas que exercem as atividades e/ou vivências 
como: crossdressers, drag queens, drag kings e transformistas. 
Dentro desse espectro temos pessoas que vivenciam uma 
identidade fluida (agêneros, não-binários, gênero fluído e etc.) 
assim como pessoas que apesar de se identificarem como 
pertencente ao masculino ou feminino negam as categorias 
homem e mulher, dentre elas algumas travestis, transfemininas 
e transhomens. Vamos conhecer melhor cada uma dessas 
categorias?

A transição de gênero não é apenas individual, ela impacta a todos/
as que estão a sua volta, pois é uma experiência social e coletiva 
vivenciada em diferentes contextos da vida cotidiana.



  45

   DESCOMPLICANDO AS IDENTIDADES LGBTQIA+

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. Não tem nada a ver 
com orientação sexual, como geralmente se 
pensa, não é uma escolha nem é um capricho. 
(JESUS, Jaqueline, 2012, p. 14)

São pessoas que se percebem e se constroem socialmente 
com as características e comportamentos do gênero oposto que 
lhe nomearam ao nascer. Da mesma maneira que não há uma 
explicação científica para as orientações sexuais, também não 
há como definir a origem da transexualidade, mas sim, como 
ela se desenvolve no contexto social. 

A pessoa transexual exerce sua transição em diferentes 
graus, promovendo intervenções maiores ou menores no seu 
corpo a fim de apresentar-se com os padrões do gênero que 
mais se identifica. Dentre os procedimentos disponíveis temos 
o tratamento hormonal, implante de silicone, a retirada dos 
seios, a adequação do sexo biológico, dentre outros. Cada 
procedimento tem um resultado diferente nos corpos das 
pessoas. Vejamos algumas características da hormonioterapia.

Nosso corpo produz diversos hormônios através do 
sistema de glândulas (sistema endócrino), que são liberados 
diretamente na corrente sanguínea e são transportados 
por todo o corpo. Entre eles estão os hormônios sexuais: o 
hormônio masculino testosterona, produzido pelos testículos, e 
o hormônio feminino estrogênio, produzido pelos ovários. Esses 
hormônios agem em nosso organismo criando características 
que são compreendidas como masculinas e femininas.

A hormonioterapia para pessoas trans irá agir justamente 
nesta área, moldar o corpo com as características do gênero 
que desejam evidenciar. Homens trans fazem o tratamento para 
acentuar as características corporais masculinas e as mulheres 
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trans e travestis para moldar seu corpo com as características 
femininas.

As mulheres trans e travestis, ao passarem pela terapia 
hormonal com estrogênio, desenvolvem em maior ou menor 
grau: o aumento da gordura nos quadris; aumento moderado 
dos seios; afinamento da voz; redução de pelos; a massa 
muscular e a energia podem ser reduzidas; o tamanho do órgão 
reprodutor pode ficar ligeiramente reduzido; redução da calvice. 

Os homens trans ao passarem pela terapia hormonal 
com testosterona desenvolvem em maior ou menor grau: o 
crescimento da barba e de pelos mais grossos pelo corpo; a voz 
tende a ficar mais grossa; ganho de massa muscular; o clitóris 
aumenta ligeiramente em tamanho; bloqueio da menstruação; 
pode desenvolver calvície e acne; e a libido pode ser aumentada.

Esta foto de 2015 mostra o antes e depois da norte-americana  Sona 
Avedian que iniciou suas intervenções corporais a partir de 2012.
Fonte: https://www.virgula.com.br/comportamento/metamorfose-total-
ex-fuzileiro-naval-perde-45-kg-e-faz-transicao-de-genero-surpreendente/ 

O antes e depois de uma mulher trans
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Na foto acima está uma representação clara de como os 
avanços biotecnológicos permitem que as pessoas transexuais 
possam reconstruir seus corpos para adequar a identidade 
de gênero e a imagem que lhes fazem se sentir confortável 
socialmente. Mas essa transição para se tornar completa 
perpassa a legitimação da identidade de gênero apresentada 
em sociedade. Este tem sido o grande desafio de toda pessoa 
trans: o reconhecimento de sua identidade de gênero.  

A busca de uma pessoa trans não difere da busca de 
uma pessoa cis, resume-se a reconhecimento e respeito. 
Porém, percebemos ainda muita resistência para aceitar coisas 
simples, como é o caso do uso do banheiro correspondente à 
identidade de gênero de uma pessoa trans, uso de pronomes 
adequados, demonstração de afeto em público, dentre outras 
questões que geram tanto estranhamento desnecessário. Por 
que o outro nos incomoda tanto? Qual a diferença faz se a 
outra pessoa é trans ou cis?

 
ATENÇÃO! 
• Não há uma idade específica para alguém se identificar como 
transexual;
• Assim como existe um pluralidade de pessoas cis, temos uma 
diversidade de pessoas trans;
• Não é uma doença e nem uma anormalidade;
• Não precisa fazer cirurgias de redesignação sexual para se 
reconhecer como transexual;
• Não é de bom tom perguntar se uma pessoa trans passou 
por cirurgia de redesignação sexual;
• A divisão dos banheiros é por GÊNERO e não por SEXO;
• Usar o pronome que corresponda a sua identidade de gênero 
(homens trans – pronomes masculinos; mulheres trans pronomes 
femininos).
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Essa questão do banheiro é emblemática para 
demonstrar como algo que não é problematizado por nós 
que somos cis apresenta-se como um problema para muitas 
pessoas trans. São muitos os relatos de homens e mulheres 
trans e travestis que lhes são negadas/os o direito de uso do 
banheiro público que corresponde a sua identidade de gênero. 
Percebe o quanto ainda precisamos avançar para garantir o 
exercício de direitos à todos/as?

TRAVESTIS

 A expressão “travesti” é bastante antiga e não é 
reconhecida em todas as línguas do mundo, sendo a Espanha, 
França, Portugal e Brasil os países que utilizam comumente 
o termo. Por muito tempo travesti era confundido como 
travestismo, ou seja, o ato de se vestir com as roupas e 
acessórios do gênero oposto e é só na segunda metade do 
século XX que a palavra travesti passa a ser vista como uma 
identidade de gênero.

No Brasil criou-se um imaginário negativo em relação às 
travestis e esse estigma é responsável por várias situações de 
humilhação e violências que as condenam ao lugar de sujeita 
marginal e promovem a transfobia. Esse mesmo estigma é o 
que expulsa estas pessoas de suas casas, expulsam-nas das 
escolas, fecha as portas do mercado de trabalho formal, cria 
barreiras para vivenciar as suas afetividades e conduz boa parte 
dessa população a viverem em condições de vulnerabilidade 
social.

 Iremos nos deparar com diversas interpretações sobre 
o conceito de travesti nas ciências sociais, na medicina, na 
psicologia e em outras áreas. A concepção que usaremos aqui 
é com base nos diálogos com algumas travestis integrantes 
dos movimentos sociais e outros/as pesquisadoras sobre o 
assunto que defendem o uso do termo TRAVESTI como um 
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ato político para positivar e reduzir o estigma que foi criado 
entorno dessa expressão.

 Existe um grupo de pesquisadores/as que defendem a 
tese de que a sujeita travesti é aquela que vivencia papéis de 
gênero feminino, mas não se reconhecem como homens ou 
como mulheres, mas como membros de um terceiro gênero ou 
de um “não gênero”. Porém, temos muitas transexuais que se 
constituem desta mesma maneira (transexuais não-binárias), 
o que invalida essa distinção entre a transexual e a travesti.

Outro argumento que já não é mais válido é que a 
transexual visa a cirurgia de redesignação de sexo enquanto 
a travesti não. Como já vimos no tópico anterior, nem toda 
pessoa transexual tem o desejo de passar por tal cirurgia.

Então, consideramos que a diferença entre as duas 
denominações (transexual e travesti) é de autoidentificação. 
Caso esteja na dúvida e não queira cometer um ato de 
transfobia, use apenas o prefixo TRANS ou pergunte à pessoa 
como ela se identifica. Melhor ainda, chame-a pelo nome, 
pois afinal de contas é para isso que servem nossos nomes.

ATENÇÃO:
• Nem toda travesti é prostituta. E as que são merecem respeito 
como outra/o profissional de qualquer área;
• Sempre chame a travesti no feminino. É simples: pergunte-
se qual é a expressão de gênero que você está vendo? No caso 
da travesti é o feminino, então não há porque você chamá-la no 
masculino.
• Uma pessoa pode se identificar como mulher trans e travesti 
sem diferenciar essas categorias. Podem também se apresentar 
em determinado momento como mulher trans e em outros 
momentos se identificarem como travesti. Não há nenhum 
problema nesse sentido. O que vale é sua autonomeação e a 
intenção política que está por trás do discurso.
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CROSSDRESSERS

Compreende-se aqui 
aquele/a que veste roupas do 
gênero oposto com frequência. 
Geralmente é uma prática 
rea l i zada  por  homens  e 
quase sempre é algo feito 
em segredo ou praticado em 
espaços específicos, como 
clubes especializados e festas 
particulares.

Muitos homens são 
héteros e casados e vivem 
essa experiência fora do 
relacionamento. Em alguns casos com o conhecimento e 
consentimento da esposa ou namorada, em outros casos, 
vivem uma vida dupla. Muitos homens solteiros também 
vivenciam a prática crosdresser em segredo, com receio de 
sofrerem preconceito. 

Sua conduta não está relacionada com a orientação 
sexual, podendo a crosdresser apesentar-se como 
heterossexual, homossexual ou bissexual. Diferentemente 
das mulheres transexuais e travestis que vivenciam a 
identidade feminina 24 horas por dia, promovendo quase 
sempre intervenções no corpo para marcar sua identidade, 
as crossdressers restringem-se a vivenciarem a feminilidade 
de forma momentânea.

Há casos de mulheres trans e travestis terem vivenciado 
primeiramente essa experiência crosdresser antes de se 
reconhecerem como uma pessoa trans, como se fosse uma 
etapa do seu processo de descoberta e reconhecimento de 
sua identidade de gênero.

Fonte: https://br.pinterest.com/
pin/566398090612931111/

Crossdresser
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DRAG QUEENS, DRAG KINGS E 
TRANSFORMISTAS

Este grupo está inserido no campo da arte. Por meio 
das performances artísticas o objetivo é imitar, brincar, 
questionar e até desconstruir arquétipos dos gêneros 
feminino e masculino. 

As drag queens geralmente são homens gays (hoje 
em dia temos mulheres praticando essa arte) que fazem 
uso de roupas e acessórios femininos de forma exagerada 
e extravagante, personificando uma personagem feminina 
criada para o entretenimento. Existe um grupo de drag 
que performam personagens que se situam no entre-
lugar misturando o feminino e masculino, brincando com 
as infinitas possibilidades de ser e estar no mundo da 
perspectiva do gênero.

ATENÇÃO:
• Não há um padrão de crossdressers. Existem homens que 
preferem manter pelos e barbas e apenas usar roupas e acessó-
rios femininos, outros se depilam e performam o mais próximo 
do ideal de mulher que desejam representar;
• Crossdresser não se resume a um fetiche sexual;
• Crossdresser não é uma identidade de gênero. É uma per-
formance restrita a uma situação de busca de satisfação pessoal;
• Quase sempre sua prática é realizada em ambiente privado.
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Os drag kings é a versão masculina das drag queens, 
são mulheres que incorporaram um personagem masculino. 
Elas apagam os signos femininos em seu corpo e incorporam 
roupas, acessórios e maquiagem que as aproximem da 
representação masculina. Prendem os seios para deixar mais 
planos, colocam bigode e barba, dentre outros recursos para 
dar vida a este personagem másculo, como é o caso de trejeitos 
e comportamentos dos “homens” de forma estereotipada.Fonte: https://www.almanaquesos.com/voce-ja-ouviu-falar-nos-drag-kings/

Fonte: https://draglicious.com.br/2019/04/22/drag-queen-do-ano-2019-
elenco/ 

Fonte: https://www.almanaquesos.com/voce-ja-ouviu-falar-nos-drag-kings/

Drag Queens

Drag Kings
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As transformistas 
podem ser compreendidas 
como atores que dão vida a 
personagens femininas que 
tendem a se aproximar mais 
da figura feminina cis padrão, 
mas que não se restringe 
a esse perfil. Através de 
artifícios como maquiagem, 
peruca, roupas, acessórios, 
espuma para dar formas 
ao corpo, performam o 
feminino em concursos 
de beleza, em boates e 
bares apresentando-se em 
números de dublagem ou 
esquetes de humor. 

Por muito tempo a 
diferença entre drag queens 
e as transformistas seria que 
as primeiras se destacam 
pelo exagero na construção 
d e  s u a s  p e rs o n a ge n s 
(cabelos coloridos, roupas 
e maquiagens extravagantes e etc.) enquanto as transformistas 
geralmente optam por reproduzir a imagem mais normativa da 
representação de uma mulher, como ocorre nos concursos de 
beleza gay que é valorizado quem mais se aproxima do padrão 
de beleza instituído socialmente para as mulheres cis. 

Porém essas categorias têm se tornado cada vez mais 
borradas e embaralhadas, não cabendo mais essa distinção tão 
simplista. Hoje temos transformistas com barba, outras que 
optam por não usar peruca e apresentarem-se careca e ainda 
temos casos de atores transformistas que não colocam seios 

Mitta Lux (transformista) com a faixa 
de vencedora do Miss Universe Gay 
2013 realizado em Salvador (BA).

Fonte: https://www.correio24horas.
com.br/noticia/nid/mitta-lux-uma-
beleza-que-instiga-surpreende-e-
encanta/ 

Transformista
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artificiais e nem usam espumas para modelar o corpo, fugindo 
da concepção inicial das transformistas aqui apresentadas. 
Então temos na arte drag e transformista uma diversidade de 
expressões e performances que não se limita a um padrão e 
temos mais uma vez a arte imitando a vida. A não-binaridade 
que se apresenta nas construções identitárias de diversas 
pessoas também tem sido representada nas construções 
das personagens destes artistas como podemos ver na foto 
a seguir.

Em muitos casos a arte drag e transformista foge do 
simples entretenimento para se transformar em ARTIVISMO, 
ou seja, utiliza a arte como um espaço de amplificação, 
sensibilização e problematização de causas e reivindicações 
sociais. É UMA ARTE POLITIZADA E ENGAJADA.

Coletivo de drags negras “Bonecas Pretas” foi formado no final de 2016, 
pelas drag queens (da esquerda para direita): Ludmilla Black, Suzzy D’Costa, 
Ferah Sunshine, Dandara, Saphyra Luzz, Sasha Heels e Alehandra Dellavega.  
Leva o nome de uma faixa da música de trabalho da cantora Larissa Luz.
 Fonte: https://blogs.correio24horas.com.br/mesalte/san-tem-
programacao-especial-na-semana-do-natal-saiba-mais/

Bonecas Pretas: Coletivo de drags negras (Salvador-BA)
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Queer

Entre os vários discursos sobre gênero e sexualidade, 
destacam-se na atual conjuntura, os que se referendam 
nos Estudos Queer, que são estudos que começam a 
ganhar notoriedade na década de 1990 e se opõe a 
heteronormatividade, difundindo a ideia de um mundo sem 
rótulos, podendo cada sujeita/o ser como quiser e da forma que 
quiser no que tange ao gênero. Saem do binarismo do homem/
mulher para multiplicidades de gêneros, desnaturalizando não 
só o gênero, mas também a sexualidade, por compreender 
se tratar de processos identitários que são construídos 
socialmente. “Queer representa claramente a diferença que 
não quer ser assimilada ou tolerada e, portanto, sua forma 
de ação é muito mais transgressiva e perturbadora” (LOURO, 
2001 p. 546).

Para a pessoa queer, não há certo ou errado, há 
apenas o diverso. “Queer pode ser traduzido por estranho, 
talvez ridículo, excêntrico, raro, extraordinário”, diz Louro 
(2004, p. 38). “O termo queer surge como uma questão que 
levanta a questão da força e da oposição, da estabilidade e da 

DICA DE LEITURA:
Para quem quiser compreender como a arte vem dialogando 
com as pautas de gênero e sexualidade produzindo artivismos, 
recomendamos a leitura do DOSSIÊ: ARTE, GÊNERO E SEXUALIDADE 
da Revista AMBIVALÊNCIAS.
Disponível em: https://seer.ufs.br/index.php/Ambivalencias/issue/
view/529 
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variabilidade dentro da performatividade” (BUTLER, 2002, p. 
58). E ainda diz: “Queer adquire todo o seu poder precisamente 
através da repetida invocação que o relaciona a acusações, 
patologias e insultos.” (BUTLER, 2002, p. 58). Dessa maneira, 
pensar queer é pensar na contramão das normas, é subverter. 

Queer ainda é um termo em construção e engloba as 
diversas maneiras de borrar as fronteiras do gênero, como 
fazem as pessoas não-binárias por exemplo, que não se fixam 
na categoria do masculino e nem na categoria do feminino. 
Podemos dizer que as pessoas queer são seres inclassificáveis, 
fluidas e revelam inúmeras possibilidades de ser e existir, e que 
na falta de um conceito que as nomeiem são identificadas ou 
se identificam como queer.

Intersexual

Podemos começar reafirmando que a intersexualidade 
não é uma identidade de gênero e não é uma orientação 
sexual. Segundo a ONU, é uma condição biológica de pessoas 
que nascem com características sexuais que não se encaixam 
nas definições típicas do sexo masculino e feminino. Nascer 
não-binária (nem menino, nem menina) acarreta em diversos 
problemas relacionados a identidade de gênero porque muitas 

Podemos dizer que QUEER é um termo utilizado para questionar 
a imposição social dos gêneros e sexualidades que estão 
restritas ao sistema cisheteronormativo. É a transgressão das 
normas.
DICA DE LEITURA!
TEORIA QUEER - UMA POLÍTICA PÓS-IDENTITÁRIA PARA A 
EDUCAÇÃO (GUACIRA LOPES LOURO)
Disponível em: https://www.scielo.br/j/ref/a/64NPxWpgVkT9
BXvLXvTvHMr/?format=pdf&lang=pt 
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vezes é definida pelo médico com o “consentimento” dos pais 
ao realizar a cirurgia de redesignação sexual logo ao nascer.

Portanto, em relação à construção da 
identidade da pessoa intersexo esta está 
diretamente relacionada à Educação que 
esta pessoa estiver inserida, que, atualmente, 
tem sido geradora de conflitos emocionais, 
rebaixamento da autoestima, causa de suicídio, 
motivo de discriminação e preconceito. 
(SANTOS; GONÇALVES JÚNIOR; MARTINS, 
2013, s/p)

 Como vivemos em um mundo pautado no binarismo 
de gênero a intersexualidade muitas vezes é invisibilizada. 
Há uma tendência das famílias definirem pela criança qual a 
sua identidade de gênero, por não saber lidar, ou não querer 
enfrentar, ou ainda, querer proteger sua/seu filha/o das 
adversidades que teria que enfrentar por não se encaixar em 
um grupo. Com o desenvolvimento dessa criança, a depender 
da educação e acompanhamento que ela recebeu, podemos 
ter casos de conflitos emocionais até casos mais graves que 
levam ao suicídio, conforme pautado pelas/os autoras/es.

Faz-se necessário um olhar mais cauteloso sobre 
a intersexualidade e a criação de políticas públicas 

Fonte: http://isciencemag.co.uk/features/intersex-female-male-and-
everything-in-between/ 

Intersexual: Borrando os gêneros
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que possibilitem minimizar os riscos de preconceitos e 
discriminação, assim como evitar a mutilação precoce e outras 
intervenções biológicas e sociais para adequação de gênero. 
No Brasil temos a Associação Brasileira de Intersexos (ABRAI), 
formada em 2015 a partir de um grupo de pessoas intersex 
com a missão de trazer visibilidade, informar e apoiar pessoas e 
famílias intersex ( https://www.facebook.com/abraintersex/ ).

VOCÊ SABIA?

• Quase 1,7% dos bebês nascem com características sexuais que 
não se encaixam em definições típicas de masculino e feminino. Isso 
torna ser intersex quase tão comum quanto ser ruivo!
• Ser intersex se refere às características sexuais biológicas de 
alguém. Isso inclui genitais, gônadas, níveis hormonais e padrões 
cromossômicos. Isso é diferente de orientação sexual ou identidade 
de gênero – uma pessoa intersex pode ser heterossexual, gay, 
lésbica, bissexual ou assexual, e pode ser uma mulher, um homem, 
ambos ou nenhum.
• As reiteradas cirurgias e tratamento aos quais crianças intersex 
são submetidas para terem o seu sexo e aparência “consertados” 
são frequentemente irreversíveis e podem causar infertilidade 
permanente e dores durante toda a vida, além de incontinência, 
perda de sensibilidade sexual e sofrimento mental.
• Não existe nenhuma razão tipicamente médica para realizar 
esses procedimentos, que têm tantos impactos negativos sérios 
sobre crianças. Levá-los a cabo sem consentimento viola direitos 
humanos.
• Pessoas intersex devem ser livres para decidir se querem ou não 
passar por esses procedimentos, quando tenham a idade adequada 
para tomar uma decisão consciente por si próprios.

Fonte: ONU – Livres e Iguais. Disponível em: https://www.unfe.org/
pt-pt/intersex-awareness/.
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LETRINHAS DAS SEXUALIDADES

Agora que já pautamos as letras que fazem referências 
às questões dos processos identitários de gênero, partiremos 
para as letrinhas que correspondem às sexualidades e que estão 
inseridas na sigla.  Dentro deste grupo temos L (Lésbicas), G (Gays), 
B (Bissexuais) e A (Assexuais). Já vimos no capítulo 2 as diferenças 
entre identidades de gênero e sexualidades e como elas estão 
relacionadas, então iremos aqui nos ater mais às especificações 
de cada uma dessas categorias de forma direta.

CONSELHOS PARA MÃES E PAIS

• Na maior parte dos países, não há nenhuma pressa em escolher 
um sexo para registrar o seu bebê recém-nascido. Assim que você 
tiver mais informação, é possível escolher entre masculino ou 
feminino, baseado no sexo que aparenta ser mais predominante na 
sua criança. Às vezes, características intersex não são descobertas até 
um momento posterior da infância ou da adolescência.
• Não há qualquer evidência de que cirurgias e tratamentos 
estéticos irão ajudar a sua criança intersex. Mães e pais são 
pressionados a concordar com essas práticas, e têm frequentemente 
reportado arrependimentos porque elas não beneficiaram a criança, 
prejudicaram-nas e criaram dificuldades no relacionamento pais-
filhos.
• Os riscos desses procedimentos são sérios: infertilidade 
permanente, dor, incontinência, perda de sensibilidade sexual e 
sofrimento mental pela vida inteira. Quando a criança tiver a idade 
adequada, ela poderá decidir por si própria se quer alterar o seu corpo.
• Apoio está disponível! Você pode entrar em contato com outros 
pais e mães de crianças intersex e adultos intersex e ouvir o conselho 
deles, incluindo sobre como responder a questões inconvenientes de 
membros da família e colegas!

Fonte: ONU – Livres e Iguais. Disponível em: https://www.unfe.org/
pt-pt/intersex-awareness/.
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Lésbicas

A relação afetiva e sexual entre duas sujeitas femininas (cis 
ou trans) é o que compreendemos como uma relação lésbica. Por 
muito tempo essa definição estava restrita às mulheres cis e ainda 
hoje muitos discursos reafirmam isso. Conforme já alertamos, 
os processos identitários sexuais não devem ser interpretados a 
partir do biológico, mas sim, a partir das representações sociais 
de cada pessoa envolvida na análise em questão.

Temos um fator importante para pontuar em relação a esse 
grupo, que além de integrar as minorias identitárias por fazerem 
parte das sexualidades desviantes (não-heteronormativas), é 
um grupo formado pelo feminino em um mundo patriarcal, que 
construiu uma cultura em que o masculino é superior ao feminino, 
disseminando uma hierarquia entre os gêneros. Então esse grupo 
parte de um local que já inicia com uma dupla opressão (lésbica 
e representa o feminino).

O PATRIARCADO pode ser compreendido como um sistema 
estabelecido em que “[...] as mulheres são subordinadas aos 
homens enquanto homens, ou enquanto fraternidade” (PATEMAN, 
1993, p. 18).

Fonte: https://paisafetivos.org/5-mulheres-lesbicas-para-acompanhar-
-nas-redes-sociais/

Visibilidade Lésbica
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Para além desses dois marcadores sociais temos 
outras marcas que irão impactar na condição de existir e se 
relacionar em sociedade, como é o caso da raça/etnia, classe 
social, idade, grau de instrução, região e etc. Lembra quando 
falamos no capítulo 2 de pensar as identidades considerando 
as interseccionalidades? Então essa dica serve para todos os 
processos identitários que estamos tratando neste livro, cada 
sujeito/a irá ter uma construção identitária particular e irá 
sofrer preconceitos e violências também particulares conforme 
as marcas sociais que carrega e/ou aciona em cada espaço , 
que se apresenta.

Sendo assim, temos uma multiplicidade de sujeitas 
e vivências lésbicas. Quanto às performances de gênero 
essas sujeitas podem se aproximar mais da performance do 
masculino ou se aproximar mais da performance do feminino, 
o que não quer dizer que uma ou outra seja mais ou menos 
lésbica, apenas são pessoas que se constroem socialmente da 
maneira que melhor lhes convém ou que lhes é permito ser.

Falácias sobre as lésbicas promovidas pela 
cisheteronormatividade e a masculinidade tóxica6:

• “é apenas uma fase!” – Não se trata de uma fase, algo 
passageiro. É a materialização dos desejos e afeição sexuais 
de uma sujeita do feminino por outra desse mesmo grupo;
• “isso é falta de homem” ou “ela só não encontrou o homem 
certo ainda” -  A satisfação sexual, desejos e afetos de uma 
mulher trans, travesti ou mulher cis não é uma exclusividade 
da relação heterossexual. Várias lésbicas sofrem o que se 

6.   “A masculinidade tóxica pode ser explicada como a noção, estreita e repressiva, 
de que só haveria um tipo de masculinidade, definida por determinadas 
características, como a agressividade, a hipersexualização, a competitividade, 
a virilidade, entre outras” (BRANQUINHO, 2020). Disponível em: https://www.
cartacapital.com.br/blogs/saudelgbt/a-masculinidade-toxica-e-seus-efeitos-na-
comunidade-lgbt/ . Acesso 05 Jun. 2021.
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convencionou chamar “estupro corretivo7”, sob o pretexto 
de “corrigir” a orientação sexual;
• “isso é uma pouca vergonha” – Pouca vergonha tem quem 
se incomoda com a sexualidade alheia;
• “ela é tão feminina, como pode ser lésbica?” – Ser 
lésbica não tem nada haver como cada uma se apresenta 
socialmente. Estamos falando de orientação sexual e não 
de performatividade de gênero. Temos lésbicas que se 
aproximam mais do que se constitui como identidade 
feminina e outras que se aproximam mais da identidade 
instituída como masculina, da mesma forma que acontece 
com as mulheres heterossexuais. 

 

Gays

Seguindo o mesmo padrão apresentado em relação às 
lésbicas só que em relação ao gênero oposto, ser gay então é 
um sujeito do gênero masculino (cis ou trans) que sente afeto 
e desejo sexual por outros sujeitos do gênero masculino (cis 
ou trans). Aqui também fugimos de generalizar o sujeito como 
homem porque nem toda pessoa trans masculina se identifica 
7.  O estupro corretivo está tipificado como crime no Código Penal pela Lei nº 
13.718/18 que ocorre quando um homem estupra uma mulher para que ela 
“deixe de ser lésbica” ou para que “aprenda a se vestir de maneira recatada”, há 
o estupro corretivo. 

ATENÇÃO!
Não há diferenças entre héteros, gays e lésbicas quanto a sua 
performatividade de gênero. Qualquer pessoa irá adotar os 
vestuários, os acessórios, os comportamentos e a linguagem 
corporal que melhor lhe satisfaça. Temos a liberdade de nos 
apresentar socialmente da maneira que quisermos independente 
de nossa sexualidade.
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como homem.
Dentre as letras apresentadas esta é a que tem a maior 

visibilidade. Quando surge o movimento social, antes de 
chegarmos a esta sigla mais inclusiva que estamos trabalhando 
no livro tínhamos a sigla GLS (Gays, lésbicas e Simpatizantes), 
que surge no Brasil em 1994 “[...] para determinar o público 
do festival de cinema experimental Mix Brasil [...]” (PALOMINO, 
1999, p. 150).

Os gays por muito tempo estiveram à frente do 
movimento, o que implicava em ter mais pautas voltadas para 
o público gay do que para os demais grupos que constituíam o 
movimento, levando a uma fragmentação desse movimento, 
tendo hoje grupos mais específicos constituídos por lésbicas, 
mulheres trans e travestis, homens trans, intersexos, etc. Essa 
dissociação parte do princípio que cada grupo tem pautas 
específicas e acreditam ser mais viável ter um movimento 
próprio. 

A mídia televisiva e digital, o audiovisual e as artes 
em geral, as políticas públicas, as legislações, assim como a 

Fonte: https://canaltech.com.br/apps/taimi-app-de-namoro-para-gays-e-
lancado-no-brasil-na-vespera-da-parada-lgbt-142365/ 

Orgulho Gay
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própria academia têm sido impactadas e influenciadas por esse 
movimentos sociais alcançando bons resultados. Porém existe 
uma onda conservadora que segue na contramão e alimenta 
discursos de ódio, preconceitos e estigmas que repercutem de 
forma violenta contra a população LGBTQIA+ e criam barreiras 
e empecilhos para conquista de direitos.

A importância da representatividade se dá porque “[...] 
tem como fator a construção de subjetividade e identidade 
dos grupos e indivíduos que integram esse grupo” (ANDRADE, 
2020)8. Através das representatividades se constituem ações 
afirmativas como uma maneira de minimizar as desigualdades 
sociais. Quando pensamos nos processos identitários o 
8.  Disponível em: https://www.politize.com.br/representatividade/?
https://www.politize.com.
br/8gclid=Cj0KCQjwweyFBhDvARIsAA67M72GztpS1Rb9PkgWm01BoO 
_07xfXNQQBDD6Jf55zgeCmHFibjQtvcOAaAkntEALw_wcB

Estação Plural – Primeiro Programa LGBTQIA+ da TV aberta brasileira. 
Na foto temos da esquerda para direita: Ellen Oléria (Mulher cis, feminista  
e lébica); Candy Mel (Cantora trans); Fernando Oliveira (Jornalista gay).
Fonte: https://revistaladoa.com.br/2016/01/brasil/primeiro-programa-
gay-tv-aberta-brasileira-estacao-plural-estreia-em-fevereiro/ 

LGBTQIA+ na mídia
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impacto da representatividade das nossas diversidades (classe, 
raça, etnia, região, gênero, sexual, etc) na (des)reconstrução 
do imaginário coletivo é incalculável. Por isso é de suma 
importância ter representantes das ditas minorias em todos 
os espaços.

Vamos refletir sobre algumas questões gays que já 
foram superadas e outras que ainda precisam avançar:
• Nem todo gay é efeminado. Por muito tempo ser gay estava 
vinculado a ser um “homem feminino”, mas esse discurso já foi 
superado no imaginário de boa parte da sociedade. Da mesma 
forma que já foi explicado no caso das lésbicas; 
• Não existe modelo de homossexualidade, nem de 
heterossexualidade. Somos diversos em nossas representações 
e performances sociais;
• Não se deve perguntar se um gay é ativo ou passivo na 
relação sexual. O que interessa a você saber qual posição a 
pessoa assume no ato sexual? A você que é heterossexual 
alguém pergunta qual sua preferência no ato sexual? Então 
vamos deixar de ultrapassar os limites da privacidade do outro;
• Mais uma pergunta infame: “quem é a mulher da relação?”. 
Trata-se de uma relação entre dois sujeitos masculinos, então 
não há uma mulher nesse contexto. Por que é difícil entender 
isso?
• Sair ou ficar no armário é uma opção de cada um. Muitas 
vezes o ato de não revelar a sexualidade é uma forma de 
proteção perante o contexto social em que a pessoa está 
inserida. Então não julgue como covarde quem não deseja ou 
não pode “se assumir”;
• Gay não é e nem deve ser utilizado como um xingamento;
• A masculinidade tóxica gera violência e homofobia com 
os gays efeminados. Quanto mais efeminado for o gay, mais 
rejeição e preconceito tende a sofrer, seja por homens héteros 
ou outros gays que são “mais másculos”;
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• Não há casamento gay e nem beijo gay. Casamento e beijo 
não possui sexualidade; 
• Nem todo gay é um especialista em moda ou decoração. A 
sexualidade de ninguém define as suas aptidões e habilidades;
• Muitas mulheres costumam dizer: “hum, que desperdício!” 
ou “”Ah, se fosse homem”. Apesar da intenção ser elogiar, isso 
é ofensivo. Gay não é um produto para ser desperdiçado e 
ninguém deixa de ser homem porque é gay;
• Muitos homens héteros quando são apresentados a gays 
costumam dizer: “Não tenho nada contra, mas eu sou homem. 
Eu gosto de mulheres”. Qual a razão disso? Para que precisa 
reafirmar sua heterossexualidade? Não é porque alguém é 
gay que irá “dar em cima” de todos os homens que conhece. 
Acorda boy, você não está com essa bola toda.

Poderíamos listar infinitas questões relacionadas aos 
processos identitários gay, mas acreditamos que essa amostra 
já serve para apontar detalhes que passam despercebidos nas 
relações sociais que envolvem as pessoas gays.

Bissexuais

Retomemos aqui o sistema binário do gênero para 
visualizar o conceito de bissexualidade. A sociedade é pensada 
e idealizada como se existisse apenas o gênero masculino e 
o gênero feminino. Uma pessoa que sente desejos, afetos 
e pratica sexo com pessoas de ambos os gêneros é o que 
chamamos de bissexual.

É interessante perceber como essa é uma das 
orientações sexuais mais invisibilzadas da comunidade 
LGBTQIA+ por ser uma sexualidade que se encontra no meio 
da encruzilhada. Por muitas vezes a pessoa bi9 é chamada 

9.  Forma abreviada de bissexual,
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de indecisa ou dizem que é uma pessoa gay ou lésbica com 
vergonha de se assumir. Parece que este lugar de liberdade e 
fluidez provoca incômodo e desconforto em muitas pessoas 
que possuem orientação sexual direcionada apenas para um 
gênero (monossexuais), revelando um processo de bifobia.

Vamos à nossa famosa listinha de tira-dúvidas:

• Cada pessoa vivencia sua bissexualidade de uma forma 
diferente. Não existe um padrão sobre as preferências entre 
o masculino ou feminino e essa preferência também não é 
fixa necessariamente. Em uma fase da vida a pessoa pode se 
sentir mais atraída por pessoas masculinas e em outra etapa 
seu desejo está voltado mais para o feminino. Há pessoas 
que possuem um equilíbrio em relação às suas preferências. 
Cada caso é um caso e ninguém é mais ou menos bissexual 
por conta disso;
• A bissexualidade não dever ser vinculada à promiscuidade. 
O fato de a pessoa ter suas preferências ampliadas não a torna 
mais ou menos promíscua. As pessoas de qualquer orientação 
sexual são mais ou menos promíscua independente de sua 
sexualidade;
• A bissexualidade não é uma sexualidade de transição, nem 
é uma fase. Muita gente costuma usar esse argumento para 
não admitir que existam pessoas bi;
• Uma pessoa bissexual pode ter uma relação monogâmica, 
seja ela hetero ou homo, mas não deixará de ser bissexual por 
conta disso;

A bifobia é um termo usado para descrever uma situação em que 
uma pessoa bi sofre algum tipo de discriminação, preconceito e/ou 
violência simplesmente por ser bissexual.
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• A bissexualidade não significa ter parceiros/as de diferentes 
gêneros ao mesmo tempo. O que não impede de ter uma 
relação poligâmica (como mais de um parceiro/a ao mesmo 
tempo), quem define o tipo de relação que deseja ter é cada 
pessoa. A pessoa bi PODE TER relacionamentos com ambos 
os gêneros e não necessariamente DEVEM TER;
•  Assim com as demais orientações sexuais, a bissexualidade 
pode ser vivenciada por pessoas cis e trans.

A bissexualidade ainda sofre muitos preconceitos 
por estar nesse lugar da instabilidade e fluidez perante o 
sistema cisheteronormativo. Muitas vezes as pessoas bi são 
negadas e invisibilizadas, conforme vimos nesta amostra aqui 
apresentada. Mas o fato é que a bissexualidade existe e precisa 
ser respeitada.

Assexuais

A assexualidade existe e é bem diversa. Veremos por aí 
a definição de assexual como se fosse apenas a falta de atração 
sexual. Porém, consideramos aqui se tratar de algo mais amplo, 
compreendendo ser uma orientação sexual pautada na falta 
ou reduzida ou, específica atração sexual.

Assim como ocorre com a bissexualidade, a assexualidade 
é muito invisibilizada e pouco problematizada na maioria dos 
debates, estudos e pautas políticas do movimento LGBTQIA+. 
Por vezes ela nem aparece na sigla. Vamos conhecer algumas 
categorias dela, dentre as muitas que existem10.

10.  As categorias aqui apresentadas estão disponíveis no site: www.assexualidade.
com.br que foi idealizado e é mantido por uma equipe de pessoas assexuais do 
Brasil. Quem quiser conhecer outras categorias e conceitos recomendo acessarem 
o site.
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Fonte: https://ar.pinterest.com/pin/228065168616473330/

Assexualidade
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ALGUMAS CATEGORIAS DE ASSEXUALIDADES:

• Assexual estrito - Pessoa que nunca tem interesse na 
prática sexual seja qual for a situação ou momento.
• Adfectu - Pessoa que experimenta atração em função de 
seus estados mentais e, adicionalmente, é neurodivergente 
(ex.: autistas, portadores de transtorno dissociativo de 
identidade [TDI], etc.). Adfectu com TDI são também chamados 
especificamente de Alt.
• Cupio - Pessoa que não sente atração, mas tem interesse 
em relacionamentos.
• Cupiorromântico - Pessoa Cupio que não sente atração 
romântica, mas deseja um relacionamento romântico.
• Cupiossexual - Pessoa Cupio que não sente atração 
sexual, mas tem interesse na prática sexual porque acha o 
sexo prazeroso ou simplesmente porque deseja ter uma vida 
sexual ativa.
• Demi (Demissexual) - Pessoa que sente atração apenas 
depois de se envolver emocionalmente com outra pessoa.
• Fray (Frayssexual) - Pessoa que sente atração apenas se 
não houver vínculo emocional. Se essa condição for desfeita 
a atração desaparece.
• Gray-A - É a orientação que fica entre ser sexual e assexual, 
isto é, compreende pessoas que às vezes sentem atração sexual 
e às vezes não.
• Lito (Litossexual) - Pessoa que experimenta atração por 
desconhecidos ou por conhecidos que não correspondem ao 
seu interesse (caso passe a ser recíproco a atração desaparece).
• Sapio (sapiossexual) - Pessoa que tem a atração ligada à 
inteligência do outro.
Fonte: https://www.assexualidade.com.br/p/dicionario.html
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Diferentemente do que muita gente imagina, uma 
pessoa assexual pode ter um relacionamento afetivo e sexual 
mediante o respeito às individualidades de cada sujeito/a. Por 
exemplo, pode ter relações sexuais: 

[...] pelas mais variadas razões: satisfazer 
parcerias, satisfação pessoal, ter filhos. 
Embora existam assexuais que não possuem 
interesso em sexo, e em geral, assexuais não 
tenham seu desejo direcionado ao sexo, mas 
sim para outros processos, muitos encontram 
no sexo uma atividade que pode ser prazerosa 
ou uma ponte de conexão com suas parcerias. 
(Junio; Amorim; Masteralo Neto, 2020)11

A atividade sexual é algo tão particular e diverso, mas 
sofre a influência e incentivo de padrões difundidos pela 
indústria pornográfica, pela mídia e o audiovisual no geral. 
Também é influenciada pelas tradições sociais e religiosoas, 
que expõe modelos e padrões que criam um imaginário coletivo 
de como deve ser um casal e qual a forma legítima de relação 
sexual. O pior de tudo é que quando pensamos em namoro 
ou casamento temos associado a esses relacionamentos que 
eles só existem se as pessoas envolvidas praticarem sexo. 
A assexualidade nos apresenta outras possibilidades de 
relacionamentos que não tem o ato sexual como primordial e 
essencial, revelando também que o desejo sexual não é inato 
ao ser humano.

Ainda há um mundo de peculiaridades a ser revelado 
sobre a assexualidade e cabe a cada um/a de nós buscarmos 
essas informações para compreender a/o outro/a e a nós 
mesmos/as. Os preconceitos são combatidos desta maneira, 
com informação!

11.  Disponível em: https://www.sbmfc.org.br/noticias/mitos-lgbtia 
assexualidade/ 
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MAS E O MAIS (+)

 Chegamos ao fim de nossa jornada conhecendo um 
pouquinho mais sobre cada identidade de gênero e sexual 
que aparece na sigla LGBTQIA+, mas ficou faltando esse sinal 
de mais (+) que aparece no final, o que seria ele?

O “+” são todas as demais possibilidades de 
orientação sexual e identidade de gênero que existem 
ou venham a surgir. 

É uma estratégia para evitar que a sigla continue a 
crescer indiscriminadamente, mas mesmo assim, alguns países 
tem ampliado a sigla visibilizando outras categorias, como é 
o caso do Reino Unido que o site The Gay UK divulgou em 
2018 a sigla “LGBTQQICAPF2K+” (Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais e Travestis, Queer, Questionando, Intersexo, 
Curioso, Assexuais, Pan e Polissexuais, Amigos e Familiares, 
Two-spirit e Kink). Outros países também tem seguido esse 
caminho de expansão da sigla.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esperamos que nosso diálogo tenha sido útil para 
você que fez essa viagem conosco entorno das identidades 
LGBTQIA+. Vimos como os processos identitários são 
complexos, escorregadios, fluidos e necessários para a 
constituição de cada indivíduo. Reconhecimento e respeito 
à diversidade é o caminho para uma sociedade mais justa e 
harmônica.

A beleza do mundo são as diferenças. Mas também 
as diferenças são geradoras de conflitos e desigualdades 
que são construídas culturalmente, criando hierarquias 
entre identidades e estabelecendo padrões de normalidade 
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e anormalidade baseadas nas relações de poder. As ideias 
predominantes são as dos grupos hegemônicos e se 
estabelecem como verdades que são reproduzidas geração 
a geração.

Muitas vezes não nos abrimos para conhecer outras 
possibilidades de ser e estar no mundo e com isso vem a 
negação, a discriminação e o preconceito. É justamente a 
falta de conhecimento (a ignorância) e o diálogo que são o 
combustível para diversas situações de conflitos e violências. 
Perceber a/o outra/o através da empatia e reconhecer o 
lugar de fala de cada pessoa deve ser um exercício de nosso 
cotidiano. 

As identidades de gênero e sexuais devem ser 
percebidas a partir da ideia de diversidade, que deve ser 
compreendida como um conjunto de diferenças que estão 
em constante diálogo e transformação e são estabelecidas 
nas relações entre o EU e a/o OUTRA/O. As identidades não 
são fixas e são construídas culturalmente. E aí, como você se 
percebe no mundo?
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ALGUMAS DATAS COMEMORATIVAS DO 
ORGULHO LGBTQIA+

• 29 de janeiro - Dia Nacional da Visibilidade Trans
• 25 de março - Dia Nacional do Orgulho Gay (LGBTQIA+)
• 31 de março - Dia Internacional da Visibilidade Trans
• 17 de maio - Dia Internacional de Combate à 
Homofobia
• 28 de junho - Dia Internacional do Orgulho Gay 
(LGBTQIA+)
• 29 de agosto - Dia Nacional da Visibilidade Lésbica
• 23 de setembro - Dia da Visibilidade Bissexual
• 26 de outubro - Dia da Visibilidade Intersexual
• 8 de novembro - Dia da Solidariedade Intersexual
• 8 de dezembro - Dia da Pansexualidade
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ALGUMAS DICAS DE SÉRIES, FILMES E 
DOCUMENTÁRIOS LGBTQIA+

“ALÉM DE PRETO, VIADO” (2017)

“Além de PRETO, VIADO”, é um documentário 
realizado em 2017 como trabalho de conclusão de curso em 
Comunicação Social - Jornalismo, pela Universidade Federal 
de São João Del-Rei. Com direção de Lucas Porfírio, o filme 
aborda questões relacionadas ao homem gay negro, dentro 
e fora do movimento LGBTQ+. Hipersexualização dos corpos 
negros, solidão, racismo e homofobia são exemplos dos temas 
abordados. Assim, busca-se discutir, em diferentes momentos, 
as vivências desses sujeitos e suas características. “Além de 
PRETO, VIADO” é uma homenagem a todas as bichas pretas no 
intuito de juntos promovermos o empoderamento gay negro.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=BDglGIUgF2g 

BICHAS, O DOCUMENTÁRIO (2016)

A ideia do diretor, o publicitário e ativista Marlon 
Parente, é justamente ressignificar a palavra que dá título, 
usada incontáveis vezes como um termo pejorativo. Na obra, 
vários garotos contam histórias de vida mostrando como é 
viver em meio aos estigmas impostos pelo conservadorismo, 
bem como a importância de se reconhecer dentro de uma 
causa, aceitando completamente o que se é.

L i n k :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=RqXKnRN7JfY 
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LIBERDADE: A CORAGEM DE SER QUEM VOCÊ É (2019)

A partir de depoimentos e histórias de cinco pessoas 
transgênero, o documentário “Liberdade: a coragem de ser 
quem você é (2019)” relata como cada uma das personagens 
descobriu e lidou com as questões relativas à transexualidade. 
Através de um resgate das respectivas trajetórias de vida, 
aborda-se como essa transição foi capaz de empregar nas 
vidas de cada uma autenticidade e coragem em meio ao 
forte preconceito de camadas sociais que vão além da própria 
família. O documentário possui direção, produção e imagens 
de Bárbara Araújo.

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_
QlnZvI6e7w

AFRONTE: OS AFETOS DO HOMEM GAY NEGRO (2019)

Um híbrido de ficção e documentário, “Os afetos do 
homem gay negro” mostra o processo de transformação 
e empoderamento de Victor Hugo, um jovem preto e 
homossexual que mora na periferia do Distrito Federal. O 
relato se intercala com o de outros personagens, mostrando 
diferentes formas de resistências em meio às dificuldades que 
rapazes como ele encontram ao tentar se firmar na sociedade.

Link:  https://www.youtube.com/watch?v=-
NPPhSU0deo 

CLOSE (2016)

“Close” traz direto da região metropolitana de Fortaleza 
depoimentos de LGBTs internos do sistema prisional local. 
A obra busca dar visibilidade a personagens geralmente à 
margem da sociedade, independente do status que ocupa, seja 
dentro ou fora das prisões. Para isso, a jornalista e cineasta 
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Rosane Gurgel, responsável pelo projeto, mergulhou em 
anseios, desafios e aprendizados. Coisas que cada um dos 
participantes pretende levar para o resto da vida.

L i n k :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=NZAzJXGewHo&t=13s 

EU RESISTO (2017)

É um documentário que traz vivências de mulheres 
lésbicas que precisam diariamente enfrentar preconceitos e 
estereótipos. Fala sobre o processo de autoaceitação e traz 
mensagens inspiradoras à sigla L, que infelizmente acaba 
sendo hiperssexualizada pela sociedade em muitos casos. 
O documentário é dirigido por Clarissa Fortes, jornalista e 
fotógrafa.

L i n k :  h t t p s : / / w w w . y o u t u b e . c o m /
watch?v=avrYjZsqAkE&t=1s 

BIXA TRAVESTY (2019)

O documentário de Linn da Quebrada mostra a trajetória 
de vida desta que é uma das artistas mais brilhantes da música 
popular brasileira, além de ser uma figura importantíssima 
no combate à LGBTQfobia. Ao longo da narrativa, Linn e Jup 
do Bairro, sua fiel escudeira, mostram o próprio dia a dia e 
levantam questionamentos sobre esteriótipos, pautas de 
gênero e o próprio corpo. Não falta debate sobre respeito e 
espaço para o lugar da travesti na sociedade. O documentário, 
que possui direção de Kiko Goifman e Claudia Priscilla, obteve 
imenso destaque internacional.

OBS.: Não está disponível no Youtube, mas consegue 
alugar ou comprar: https://www.youtube.com/watch?v=76-
Up6y7Axw 
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LAERTE-SE (Documentário/Netflix - 2017)

Laerte passou quase 60 anos se expressando e sendo 
identificada como homem, até que decidiu revelar sua 
identidade de mulher transexual. Uma das cartunistas mais 
reconhecidas do Brasil, Laerte teve três filhos e passou por 
três casamentos. O documentário da Netflix acompanha 
uma investigação sobre o mundo feminino na intimidade do 
cotidiano. Durante uma reforma em casa, Laerte se pergunta 
sobre se deve ou não fazer um implante de seios: a partir dessa 
questão, desenrola-se uma série de questionamento sobre o 
que é, afinal, ser mulher.

HOJE EU QUERO VOLTAR SOZINHO (Filme/Netflix - 2009)

O filme brasileiro conta a história de Leonardo, 
interpretado por Ghilherme Lobo, um adolescente cego 
que vive com a sua mãe, que se mostra superprotetora em 
relação a sua condição. No entanto, ele luta para ter a sua 
independência. Então, ao conhecer Gabriel, papel de Fabio 
Audi, ele começa a ter sentimentos nunca sentidos antes, 
descobrindo novas coisas sobre sua sexualidade.

ALICE JÚNIOR (Filme/Netflix - 2019)

Em Alice Júnior, Alice (Anne Celestino) é uma adolescente 
trans cheia de carisma que investe seu tempo fazendo vídeos 
para o Youtube. Um dia, seu pai Jean (Emmanuel Rosset) 
é transferido pela sua empresa no Recife para Araucárias 
do Sul, e eles precisam se mudar. Na nova escola, Alice 
enfrenta preconceitos ao se deparar com uma sociedade mais 
retrógrada do que estava acostumada. O desejo da menina é 
dar seu primeiro beijo mas, antes de tudo, quer o direito de 
ser quem ela é. 
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STONEWALL – ONDE O ORGULHO COMEÇOU (Filme/Telecine 
– 2015)

No fim dos anos 1960, o adolescente Danny Winters 
(Jeremy Irvine) é expulso de casa e começa a descobrir novas 
ideias políticas e as dificuldades da vida adulta, às vésperas 
da rebelião de Stonewall, quando lésbicas, gays, bissexuais 
e transgêneros enfrentaram a polícia de Nova York. O ato 
culminou na Parada Gay, que hoje se espalhou pelo mundo.

A MORTE E A VIDA DE MARSHA P. JOHNSON (Documentário/
Netflix - 2017)

Fala sobre a vida e, principalmente, sobre a morte 
de Marsha P. Johnson. Em 1992, ela foi encontrada morta no 
Rio Hudson, em Nova York, e nos registros oficiais consta que a 
causa foi suicídio. Porém, a narrativa do documentário mostra 
que – talvez – as coisas não tenham acontecido – e isso não 
é novidade – da maneira que constam nos registros oficiais.

MILK – A VOZ DA IGUALDADE (Filme/Netflix - 2009)

Início dos anos 70. Harvey Milk (Sean Penn) é um 
nova-iorquino que, para mudar de vida, decidiu morar com 
seu namorado Scott (James Franco) em San Francisco, onde 
abriram uma pequena loja de revelação fotográfica. Disposto 
a enfrentar a violência e o preconceito da época, Milk busca 
direitos iguais e oportunidades para todos, sem discriminação 
sexual. Com a colaboração de amigos e voluntários (não 
necessariamente homossexuais), Milk entra numa intensa 
batalha política e consegue ser eleito para o Quadro de 
Supervisor da cidade de San Francisco em 1977, tornando-
se o primeiro gay assumido a alcançar um cargo público de 
importância nos Estados Unidos.
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RUPAUL’S DRAG RACE (Reality/Netflix)

É uma competição para descobrir quais são as 
transformistas e drag queens mais performáticas do mundo. 
No programa, elas precisam mostrar todo o seu talento na 
hora de se vestir, maquiar, dublar e performar para conquistar 
o coração dos jurados. Já tem 13 temporadas disponíveis na 
Netflix.

POSE (Série/Netflix)

Na série Pose, que se passa em Nova York no ano de 
1986, Blanca (Mj Rodriguez) abriga pessoas LGBT que foram 
expulsas de casa pelo preconceito. A época marca a ascensão 
da cultura de luxo nos Estados Unidos e o surgimento de bailes 
LGBT, com transexuais e drag queens como protagonistas da 
cena. Aborda também o surgimento da pandemia do HIV no 
cenário americano e o impacto na comunidade LGBTQIA+. Tem 
duas temporadas disponíveis na Netflix.

SEX EDUCATION (Série/Netflix)

A série trata da sexualidade na adolescência de forma 
real e sem tabu, incluindo relacionamentos homossexuais. 
Tem três temporadas disponíveis.

SPECIAL (Série/Netflix)

É uma série bem humorada sobre um homem gay com 
leve paralisia cerebral, apresentando o contexto das relações 
de trabalho e sua vida afetivo-sexual. A série é baseada no livro 
de memórias I’m Special: And Other Lies We Tell Ourselves 
(2015) de Ryan O’Connell, que também estrela, escreve e atua 
como produtor executivo na série.
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CRÔNICAS DE SÃO FRANCISCO

Em Crônicas de São Francisco, conhecemos uma 
comunidade gay bastante unida da cidade de São Francisco, 
na Califórnia. O foco da série é na personagem Mary Ann, 
interpretada por Laura Linney, que deixou a comunidade há 20 
anos para seguir a sua carreira. Para isso, precisou deixar para 
trás seu agora ex-marido, Brian (Paul Gross), e a filha Shawna 
(Ellen Page). Tem duas versões disponíveis na Netflix.
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