Gênero - Termo ser usado para Compreender, analisar e criticar as diferenças e contrastes
entre o que é ser homens e ser mulher na sociedade contemporânea e sua relações com o
meio social.
Identidade de gênero - É a forma como o indivíduo se vê, é reconhecido e se reconhece na
sociedade a partir da dicotomia Homem x Mulher. E isto é um processo de construção (e
descontrução) que envolve, inclusive, o comportamento social ao longo de sua vida.
Não podemos classificar ou ''coisificar'' as pessoas. As definições abaixo podem variar de
acordo com cada pessoas, teoria, filosofo, estudioso ou quem escreve/pensa sobre o assunto.
O importante é saber que não temos como dimensionar as possibilidade infinitas das formas e
suas expressões pessoais sobre como se percebem na sociedade. Não há a possibilidade de
dizer as pessoas o que elas são e como devem se identificar. Isso é algo pessoal e que deve
sempre ser respeitado.
No campo das identidades individuais, cada um é livre para ser quem é.
No campo social, ainda ha a necessidade de tentarmos minimamente entender as demandas
de cada seguimento a fim de que possamos pautar politicas publicas para essas populações.
Hoje no Brasil são construidas, reconhecidas e pautadas pelos movimentos sociais
hegemonicos, as identidades Trans: Travestis, Mulheres Transexuais, Homens Trans e
pessoas Transmasculinas. Além das pessoas Intersexo, que podem ser trans ou não.
Seguem algumas percepções sobre as variações de genero/identidades encontradas
mais comumente no Brasil:
Agênero - Pessoa que não se enquadra em nenhum dos generos binários (masculino/feminio)
Andrógino - Pessoa que não se identifica nem como homem nem como mulher e pode
apresentar caracteristicas de ambos os generos
Bigênero - Pessoa que expressa características de ambos os generos binários (Masc/feminino)
Binárismo de genero - sistema no qual a sociedade divide as pessoas entre homem e mulher, e
determina para elas os papéis sociais de genero, identidade de genero e demais atributos.
Várias sociedades têm utilizado o binarismo de gênero para dividir e organizar as pessoas,
apesar da forma como isto ocorre diferir entre as sociedades.
Butch - Mulher Lésbica que apresenta expressão de genero lida como masculina, mas que não
se reconhece como pertencente ao genero masculino, tão pouco como sendo homem.
Cisgênero - É a pessoa que vivencia e se identifica psicologicamente com a Identidade de
gênero que foi atribuída a ela no nascimento (masculina ou feminina).
Gênero Fluido - Pessoa que transita entre os dois generos (performa ambos os generos,
simultaneamente ou não)
GenderQueer - Pessoa que pode ser lida como quem apresenta uma quebra da noção binária
de genero e performa livremente um não-genero ou a fusão dos generos binários e nãobinários.
Male to Female – MTF - Termo que não é utilizado no Brasil por trazer viés patologizante,
usado pela medicina para identificar pessoas que foram designadas enquanto homem no
nascimento, mas que se reconhecem enquanto mulheres.

Intersexo - É um termo usado para descrever variações nas características corporais de uma
pessoa que não se encaixam nas definições médicas hegemônicas, estritas ao que é
masculino ou feminino. Essa variação pode ou não envolver ambiguidade genital, combinações
de fatores genéticos e aparência e variações cromossômicas sexuais diferentes. (Não se uso o
termo Hermafrodita, por conta do hermafroditismo não acontecer em seres humanos)
Female to Male – FTM - Termo que não é utilizado no Brasil por trazer viés patologizante,
usado pela medicina para identificar pessoas que foram designadas enquanto mulheres no
nascimento, mas que se reconhecem enquanto homens.
Não-binário - Pessoas que vivenciam papeis de genero a despeito da regra binária. Não se
reconhecem nem como homem, tão pouco como mulheres.
Transgênero - Termo guarda-chuva para designar pessoas que transitaram de gênero em
algum nivel, seja de forma permantente ou não. No Brasil, há uma disputa sobre o termo
representar todas as identidades de genero que se encontram fora da dicotomia homem x
mulher, visto que pessoas que performam um determinado genero em curtos periodos de
tempo, em festas ou mesmo fora da vida social, não estão expostas as mesmas situações,
geralmente de violencia e negação de direitos, que aquelas que vivenciam essas
mudanças/redesignações de forma permanente e no dia a dia.
Trans - Termo abrangente que tem sido usado para representar todas as pessoas que não são
cisgeneras.
Travestis - Pessoas que foram designadas enquanto homem no nascimento, mas que se
reconhecem enquanto pertencentes ao genero feminino, mas que não reinvidincam a
identidade de 'Mulher'.
Transexual - Pessoa que não se identifica com genero atribuido no nascimento e vivencia
papeis do genero oposto. No Brasil se apresentam enquanto Mulheres Transexuais e Homens
Trans
Mulheres Transexuais - Pessoas que foram designadas enquanto homem no nascimento, mas
que se reconhecem enquanto mulheres. Admitindo uma identidade de genero diferente da que
foi imposta e fazendo readequaçoes que julgam necessarias para vivenciar de forma
confortavel o genero que se identificam/pertencem (readequações, cirurgias ou modificações
corpoais não são marcadores determinantes da identidade genero e tão pouco são uma regra)
Homens Trans - Pessoas que foram designadas enquanto mulheres no nascimento, mas que
se reconhecem enquanto homens. Admitindo uma identidade de genero diferente da que nos
foi imposta e fazendo readequaçoes que julgam necessarias para vivenciar de forma
confortavel o genero que se identificam/pertencem (readequações, cirurgias ou modificações
corpoais não são marcadores determinantes da identidade genero e tão pouco são uma regra)
Transmasculino - Pessoas que foram designadas enquanto mulheres no nascimento, mas que
se reconhecem enquanto pertencentes ao genero masculino, mas que não reinvidincam a
identidade de 'Homem' dentro da dicotomia Homem x Mulher.
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