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O CONCEITO DE GÊNERO   

 
Para início de conversa 
O conceito de gênero surgiu pela necessidade de acentuar o caráter 
eminentemente social das diferenças percebidas entre os sexos. Apontava 
para a impossibilidade de se ancorar no sexo (tomado de modo estreito 
como características físicas ou biológicas dos corpos) as diferenças e 
desigualdades que as mulheres experimentavam em relação aos homens. 
(LOURO, 2011, p. 63).  
Gênero é um conceito desenvolvido para contestar a naturalização da 
diferença sexual em múltiplas arenas de luta. A teoria e a prática feminista 
em torno de gênero buscam explicar e transformar sistemas históricos de 
diferença sexual nos quais “homens” e “mulheres” são socialmente 
constituídos e posicionados em relações de hierarquia e antagonismo. 
(HARAWAY, 2004, p. 211).  
Sexualidade e gênero: articulação dos conceitos  
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, 1999). 
 
Outros conceitos afins da diversidade sexual  
Para Junqueira (2009):  
As relações de gênero, como amplo processo de socialização, conformam 
identidades de gênero e sexuais. Assim, a noção de diversidade sexual é 
aqui empregada em referência a um conjunto dinâmico, plural e multíplice 
de práticas, formas e experiências multifariamente relacionadas a 
vivências, prazeres e desejos sexuais, vinculados a processos de 
(re)configurações, representações, manifestações e assunções 
identitárias, geralmente objetivadas em termos de identidades, 
preferências, orientações e expressões sexuais e de gênero. (JUNQUEIRA, 
2009a, p. 369).  
Há autores que preferem falar em “diferença” ao invés de “diversidade”, 
como é o caso de Miskolci (2012), citado por Vencato (2014):  

 
Para Miskolci, o termo “diversidade” é ligado à ideia de tolerância ou de 
convivência, e o termo “diferença” é mais ligado à ideia de 
reconhecimento como transformação social, transformação nas relações 
de poder, do lugar que o Outro ocupa nelas. Quando você lida com o 
diferente, você também se transforma, se coloca em questão. Diversidade 
é “cada um no seu quadrado”, uma perspectiva que compreende o Outro 
como incomensuravelmente distinto de nós e com o qual podemos 
conviver, mas sem nos misturarmos a ele. Na perspectiva da diferença, 
estamos todos implicados/as na criação desse Outro, e quanto mais nos 
relacionamos com ele, o reconhecemos como parte de nós mesmos, não 
apenas o toleramos, mas dialogamos com ele sabendo que essa relação 
nos transformará (MISKOLCI, 2012, p. 15-16 apud VENCATO, 2014, p. 
2017).  
Junqueira (2009a) explicita que sua noção de “diversidade” carrega a ideia 
de “multiplicidade”:  
[...] contrapondo-me às correntes da tolerância liberal e das que procuram 
fazer da diferença/diversidade um enclave paralisante, utilizo os termos 
diversidade, diferença e identidade à luz (e a partir das tensões) da ideia 
de multiplicidade (entre os grupos, dentro dos grupos). (JUNQUEIRA, 
2009a, p. 402, grifo do autor).  
Há autores que também utilizam “diversidade sexual”, porém, baseiam-se 
em critérios outros:  
Desde o colapso da categoria “homossexualidade”, não há uma expressão 
de uso consensual para abarcar o conjunto de pesquisas em torno do 
amplo leque de corporalidades, sexualidades e expressões de gênero que 
desafiam o binarismo de gênero e a normatividade heterossexual. 
“Diversidade sexual e de gênero” é uma das alternativas que podem ser 
empregadas no esforço de cunhar uma expressão menos comprometida 
com as categorias médicas e psicológicas e com as categorias identitárias 
reunidas no movimento político atualmente designado pela sigla LGBT 
(lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, transgêneros). (VALLE; 
SIMÕES, 2015, p. 17). 

Trecho de textos extraídos do curso Gênero no espaço escolar: discussões possíveis minsitrado 
pela Profa. Dra. Sylvia Rabello –São Paulo – Julho, 2017. 

Imagem extraída da cartilha de Diversidade 

Diversidade de Gênero no Espaço Escolar 
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IDENTIDADE DE GÊNERO:  

 
 
É a percepção íntima que uma pessoa tem de si como sendo do gênero 
masculino, feminino ou de alguma combinação dos dois, independente do 
sexo biológico. A identidade traduz o entendimento que a pessoa tem 
sobre ela mesma, como ela se descreve e deseja ser reconhecida. 
Gênero com o qual uma pessoa se identifica, que pode ou não concordar 
com o gênero que lhe foi atribuído quando de seu nascimento. (JESUS, 
2012, p. 14).  
A identidade de gênero se refere à experiência de uma pessoa com o seu 
próprio gênero. (ONU, 2017a). 
 
Algumas identidades citadas na cartilha de Diversidade Sexual e a 
Cidadania LGBT da Coordenação de Políticas para a Diversidade 
Sexual. 
  
Transexual  
Pessoa que possui uma identidade de gênero diferente do sexo biológico. 
Homens e mulheres transexuais podem manifestar a necessidade de 
realizar modificações corporais por meio de terapias hormonais e 
intervenções médico-cirúrgicas, com o intuito de adequar seus atributos 
físicos (inclusive genitais - cirurgia de redesignação sexual) à sua 
identidade de gênero. Entretanto, nem todas as pessoas transexuais 
manifestam esse tipo de necessidade.  
 
Travesti  
 
Pessoa que nasce com sexo masculino e tem identidade de gênero 
feminina, assumindo papéis de gênero diferentes daqueles impostos pela 
sociedade. 
Mulher transexual (mulher trans ou transmulher) é aquela que nasceu 
com sexo biológico masculino, mas possui uma identidade de gênero 
feminina e se reconhece como mulher.  
Homem transexual (homem trans ou transhomem) é aquele que nasceu 
com sexo biológico feminino, mas possui uma identidade de gênero 
masculina e se reconhece como homem. Muitas travestis modificam seus 
corpos por meio de terapias hormonais, aplicações de silicone e/ou 
cirurgias plásticas, mas, em geral, não desejam realizar a cirurgia de 
redesignação sexual (conhecida como “mudança de sexo”).  
 

Importante!  
As travestis possuem identidade de gênero feminina e, por isso, utiliza-se 

o artigo definido “A” para se referir a elas 
 
Ser travesti não é sinônimo de ser profissional do sexo!  
 
Crossdresser: Pessoa que se veste com roupas do sexo oposto para 
vivenciar momentaneamente papéis de gênero diferentes daqueles 
atribuídos ao seu sexo biológico, mas, em geral, não realiza modificações 
corporais e não chega a estruturar uma identidade transexual ou travesti.  
 
Drag Queen ou Transformista: Homem que se veste com roupas 
femininas extravagantes para a apresentação em shows e eventos, de 
forma artística, caricata, performática e/ou profissional. Drag King: Mulher 
que se veste com roupas masculinas com objetivos artísticos, 
performáticos e/ou profissionais.  
 
Transgênero: Terminologia normalmente utilizada para descrever 
pessoas que transitam entre os gêneros, englobando travestis, 
transexuais, crossdressers, drag queens/ 16 kings e outros/as.  
Contudo, há quem utilize esse termo para se referir apenas àquelas 
pessoas que não são nem travestis e nem transexuais, mas que vivenciam 
os papéis de gênero de maneira não convencional.  
 

Cisgênero: Pessoa cuja identidade de gênero coincide com o sexo 
biológico. Aquelas que são biologicamente mulheres e possuem 
identidade de gênero feminina ou biologicamente homens e possuem 
identidade de gênero masculina. 
 
Acesso a cartilha completa, disponível em: 
http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/lgbt/cartilha_diversidade.pdf 
acessado em 06 ago 2017. 

 
O SEXO REDEFINIDO 
Drauzio Varella  

 
A ideia de que existam apenas dois sexos separados pela presença ou 
ausência de um cromossoma Y, é simplista. Os cromossomas podem dizer 
uma coisa, enquanto ovários, testículos, hormônios e a anatomia sexual 
indicam outra direção.  
Descritas como distúrbios de desenvolvimento sexual, condições 
intersexuais ocorrem em 1% dos seres humanos. Claire Ainsworth 
publicou uma revisão sobre o tema na revista Nature, uma das mais 
respeitadas no mundo científico. A discussão se ateve ao lado biológico, 
não foram abordados aspectos comportamentais.  
Quando a genética é levada em consideração, a linha divisória entre os 
sexos fica nebulosa. Pequenas variações nos genes envolvidos no 
desenvolvimento sexual exercem efeitos sutis ou marcantes na anatomia 
e na fisiologia.  
Estudos recentes mostram que somos formados por células 
geneticamente díspares, algumas das quais com cromossomas sexuais 
que não combinam com os do resto do organismo. A diversidade genética 
existente nos tecidos de uma pessoa nem sempre se enquadra na 
ortodoxia binária: masculino/feminino.  
Até a quinta semana de vida, o embrião tem potencial para formar órgãos 
de ambos os sexos. A partir da sexta, surgem as estruturas gonadais que 
formarão as tubas e o útero da futura menina ou os dutos eferentes, 
vesículas seminais e os epidídimos.  
O ambiente hormonal gerado por ovários ou testículos condicionará o 
desenvolvimento dos órgãos sexuais externos e, na puberdade, as 
características secundárias. Desequilíbrios entre as moléculas 
responsáveis por essas etapas causarão efeitos dramáticos na definição do 
sexo.  
Mutações nos genes que controlam tais eventos moleculares, podem 
resultar em características tipicamente femininas em indivíduos XY ou 
masculinas em pessoas XX.  
Trata-se de um processo complexo de diferenciação, no qual a identidade 
das gônadas e dos caracteres sexuais secundários emerge num contexto 
entre duas redes opostas de genes, uma das quais inibe a expressão da 
outra.  
Modificações da estrutura desses genes e das moléculas codificadas por 
eles deslocam o equilíbrio das características sexuais para torná-las mais 
condizentes ou mais distantes do binário XX ou XY.  
A conclusão é que, do ponto de vista genético, existe entre as mulheres e 
os homens típicos um espectro de pessoas com variações cromossômicas 
sutis, moderadas ou acentuadas. Neste último caso, as gônadas chegam a 
ser mistas (ovotestis), os cromossomas podem ser XX, XY ou uma mistura 
de ambos e os genitais externos têm aparência ambígua.  
O dogma de que cada célula contém exatamente o mesmo set de genes 
está ultrapassado. Em alguns casos, os cromossomas se misturam no 
óvulo fertilizado, de modo que um embrião que iniciou como XY pode 
perder o cromossoma Y em um grupo de células (mosaicismo).  
Se a maioria de suas células for XY, a aparência física será de homem. Se a 
maioria for XX, a mulher terá ovários atrofiados e baixa estatura (síndrome 
de Turner).  
Cromossomas de sexos diferentes na mesma pessoa também surgem 
quando dois óvulos fertilizados se fundem no início do desenvolvimento 
(quimerismo), distúrbio que ocorre em 1% dos nascimentos.  
Nos anos 1970, ficou demonstrado que células-tronco do feto cruzavam a 
placenta, caíam na circulação materna e não eram rejeitadas 

http://www.recursoshumanos.sp.gov.br/lgbt/cartilha_diversidade.pdf
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(microquimerismo). Outras células seguiam no caminho oposto: da mãe 
para o feto.  
Vinte anos mais tarde, nova surpresa: essas células podem sobreviver 
décadas. Foram encontradas células XY até no cérebro de mulheres 
autopsiadas, a mais velha das quais tinha 94 anos.  
Células com essa origem se integram aos tecidos em que se instalam, 
adquirindo funções especializadas — como formar novos neurônios, por 
exemplo.  
Hoje, sabemos que células XX e XY se comportam de forma diversa, 
independente dos hormônios sexuais.  
À medida que a Biologia deixa claro que o conceito de sexo envolve um 
espectro, a sociedade e as leis terão que decidir como traçar a linha 
divisória entre os gêneros. Devem ser considerados os cromossomas, as 
células, os hormônios ou a anatomia externa? E o que fazer quando esses 
parâmetros se contradizem?  
 
Diante de tal complexidade, não seria mais sensato considerarmos 
irrelevante o sexo ou o gênero de qualquer pessoa? 
 

 
VÍDEO DE REFLEXÃO -  Elevação Mental (TRIZ) - Clipe Oficial 
Disponível no link: https://youtu.be/npGrq2lFmls  

 
 
O vídeo nos coloca questões, das quais nós enquanto educadores, 
podemos trabalhar ou nos sensibilizarmos e tentarmos conduzir os 
assuntos de forma mais compreensível sobre a igualdade de todas as 
formas de pensar e viver, preconceitos, intolerância, rótulos ou a rejeição 
deles, aceitação, quebra de tabus entre outros, sejam positivos ou 
negativos, mas que exista a compreensão e não a maldade, seja qual for o 
adjetivo que possa expressar as atitudes que causam dor, sofrimento, ódio 
e a morte das pessoas que muitas vezes são ocasionadas sem terem 
motivos e/ou de desconhecimento dos assuntos, da imposição de 
superioridades ou por achar que sejam superiores em todas as formas de 
agir e pensar. 

A letra da música trás em pauta discussões sobre gêneros como assunto 
principal e outros assuntos como discriminação racial, bullying etc., como 
uma forma de protesto, de interpretação das causas envolvidas, de 
orientação e que remete a pensarmos em atitudes que podem ser 
diferentes se bastasse apenas a compreensão e interpretação dos fatos, as 
nuances envolvidas e as situações em que os seres humanos estejam 
inseridos, entretanto, sabemos que não é bem assim. A melodia/harmonia 
nos remete a uma tensão frente ao que pode passar pessoas que passam 
por situação de discriminação e que segundo a cantora leva o Brasil a ser o 
país que mais mata pessoas transgêneros e de outras situações, no 
mundo, por intolerância, desconhecimento das causas e simplesmente 
por se acharem superiores a qualquer outra existente. Penso que na escola 
pode ser criado projetos para orientação, compreensão e entendimentos 
das questões de gêneros e de outras discriminalidades como forma de 
combate a intolerância e ainda ao respeito mútuo sobre qualquer situação 
que um ser humano independentemente de sua situação 
econômica/social/credo/cultura entre outras, queiram estar, que 
escolheram estar ou ainda que se sentem 
bem-estarem. 

O vídeo nos faz pensar como é urgente a 
necessidade de se trabalhar essas questões no 
aprendizado das pessoas como forma de 
propor entendimentos sobre as causas e 
trazer em pauta diálogos saudáveis sobre 
tolerância, sexo, respeito, percepção, 
gênero... E ainda, nos mostra uma outra 
vertente que é o sofrimento que estas pessoas 
passam ou que passaram e que ninguém 
comenta.  

Acredito que também deveriam ser colocadas em pautas para o diálogo o 
sofrimento ou as causas do sofrimento destas pessoas e as sequelas que 
lhes são remetidas reforçando o porquê é importante ser trabalhados 
esses assuntos e ainda que percebam que esse sofrimento pode passar na 
vida de qualquer um ou de pessoas queridas e próximas das mesmas e que 
com certeza não gostariam de vê-las assim. 

Por Humberto Gava Neto - Licenciado em Secretariado Executivo Trilíngue. 
Bacharel em Secretariado Executivo Trilíngue. Tecnólogo em Gestão Empresarial. 
Licenciado em Pedagogia. Pós-Graduado (Lato Sensu) em Direção, Supervisão e 
Mediação Escolar. Pós-Graduado (Lato Sensu) em Tecnologias e Educação a 
Distância. Aperfeiçoamento em Educação de Jovens e Adultos pelo Cento Paula 
Souza. Docente - Centro Paula Souza, desde 2011.  
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