Glossário da diversidade

Agênero:
Pessoa que não possui uma
identidade de gênero, gênero
neutro ou ausência de gênero.
Andrógeno:
Pessoas que não se limitam a
pertencer a apenas um sexo.
Possuem características físicas
e comportamentais designados
femininos e masculinos.
Assexual:
Refere-se à pouca ou nada atração sexual por qualquer pessoa.
Bissexual:
Pessoas que se sentem atraídas
por pessoas cuja identidade de
gênero é feminina como masculina.
Cisgênero:
Pessoas cuja identidade de gênero é igual com a imposta no
nascimento.
Crossdressers:
Pessoas que se vestem com roupas designadas do sexo oposto,
sem a intervenção de cirurgia ou
hormonal.
Drag Queen:
Performance artística onde
pessoas criam personagens
com características designadas
de mulheres.

Gays:
Pessoas cuja identidade de gênero é masculina e se sentem atraídas por outras pessoas que são
autodesignadas masculinas.
Gênero fluído:
Pessoa que transita, em diferentes momentos da vida, por diversas identidades de gênero.
Heteronormatividade:
É a ideia de que pessoas possuem naturalmente o desejo
heterossexual. Parte do pressuposto que a heterossexualidade
é uma norma e qualquer comportamento que seja diferente
disso é um desvio ou problema.
Heterossexual:
Pessoas que se sentem atraídas
por pessoas que possuem uma
identidade de gênero oposta a
elas.
Homossexual:
Diz respeito à orientação sexual
de pessoas que se sentem atraídas por outras pessoas com a
mesma identidade de gênero que
elas. Importante dizer que NÃO
se diz homossexualismo. A Organização Mundial da Saúde retirou,
em 1990, a classificação desse sufixo na palavra como doença.

Identidade de gênero:
É uma maneira pela qual uma
pessoa entende sua personalidade e seu gênero e a apresenta ao mundo. Por exemplo, ela
pode nascer com o sexo designado feminino mas se identificar com o sexo masculino ou
com a mistura de ambos. É importante ressaltar que identidade de gênero de nada tem a ver
com orientação sexual.

Intersexual:
Pessoas que possuem características designadas femininas e
masculinas – tanto no âmbito
biológico quanto na construção
de gênero.
Lésbicas:
Pessoas cuja identidade de gênero é feminina e se sentem
atraídas por outras pessoas que
são autodesignadas femininas.

Não-binário:
Pessoas que se veem além do gênero binário, mulher e homem.
Orientação sexual:
É a maneira para nos referirmos
à forma como sentimos e nos
relacionamos de maneira afetiva e sexual com alguém. Ela
pode variar entre homossexualidade, bissexualidade, heterossexualidade ou assexualidade.
É importante destacar que NÃO
se diz opção sexual.
Pansexual:
Pessoas que se sentem atraídas
por qualquer sexo ou identidade
de gênero.
Queer:
Pessoas que não se identificam
com um modelo de vida heteronormativo, cisgênero ou binário.
Sexo biológico:
Refere-se ao órgão genital, que
define a pessoa como mulher,
homem ou intersexual. Importante destacar que NÃO define a identidade de gênero ou
orientação sexual.

Transexuais:
Pessoas cuja identidade de gênero é diferente daquela que foi
designada no nascimento. São
usadas mulher trans e homens
trans, que podem ou não recorrer a cirurgia médica.
Transgênero: Pessoas cuja identidade de gênero não corresponde ao sexo biológico. Adotam
roupas características do gênero que se identificam, podem se
submeter a terapia com hormônios ou procedimentos na modificação do corpo.
Travestis:
Pessoas com a construção de gênero feminino, que se identifica
na vida social, interpessoal e familiar a essa identidade - oposta ao designado no nascimento.
Nem todas as pessoas recorrem
à modificação física.

Outros termos sociais
Arranjo familiar:

As diversas maneiras de compor uma organização familiar.
Podem ser com ou sem mães
e pais, parentes ou não.

Estereótipo:

Generalizações baseadas no
contexto social, conforme
cor, religião, identidade de
gênero, orientação sexual,
origem ou idade.

Generificar:

Processo de socialização em
que a pessoa constrói seu gênero. Um exemplo é a feminilidade, onde mulheres são ensinadas a aprender práticas
do universo doméstico.

*Glossário construído a partir do livro “Diferentes, não desiguais: a questão de gênero na escola”, de Beatriz Accioly Lins, Bernardo
Fonseca Machado e Michele Escoura; e do livro “Problemas de gênero”, de Judith Butler.

