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Sexo: Biologia (macho, fêmea, intersexo)

Identidade de gênero: Sentimento de

pertencimento ou autoidentificação.

Expressão de gênero: Como as pessoas

enxergam o nosso gênero.

Orientação sexual: Refere-se ao que

cada pessoa pensa e sente sobre si

própria e sobre a sua afetividade e

sexualidade e por quem se sente atr

atraída afetiva e sexualmente.





LÉSBICA

São mulheres que se sentem atraídas afetiva, 
sexual e/ou romanticamente somente por outras 

mulheres. 

A palavra lésbica tem origem do nome em Lesbos, 
uma ilha na Grécia, onde há mais de 2.600 anos 

nasceu e viveu a mais famosa poetisa grega, uma 
mulher chamada Safo.

Os versos que Safo escreveu falam do amor entre 
mulheres e da paixão por suas companheiras.

A palavra lésbica passou então a designar mulheres 
que amam mulheres.



GAY

São homens que se sentem atraídos 

afetiva, sexual e/ou romanticamente 

somente por outros homens.



Bissexual

São pessoas que se sentem atraídas 

afetiva, sexual e/ou romanticamente 

por pessoas de mais de um gênero.



Transexual

Pessoa que se identifica com um 

gênero diferente do que lhe foi 

equivocadamente atribuído ao nascer. 

NÃO NASCERAM NO CORPO 

ERRADO! Podem querer modificar seu 

corpo, ou não.



Mulher Transexual

Mulher que ao nascer foi 

equivocadamente identificada como do 

gênero masculino.



Homem Trans

Homens que ao nascer foram 

equivocadamente identificados como 

do gênero feminino.



Cis, Cisgênero, Cissexual

Pessoas que se identificam com o 

gênero que lhes foi atribuído ao nascer.



Travesti

Pessoas que ao nascer foram 

equivocadamente identificadas como do 

gênero masculino, mas possuem gênero 

feminino. 

Algumas se identificam como mulheres 

travestis. Outras não se identificam nem 

como mulheres, nem como homens, 

apenas travestis (fora da binariedade

de gênero/terceiro gênero).



Não Binárie

Pessoas que não se identificam nem 

como mulheres, nem como homens, ou 

transitam entre ambos, ou se sentem 

uma mistura de ambos.





Qual a orientação sexual de mulheres 

que amam mulheres?



Uma mulher trans pode ser 

heterossexual? E lésbica?



Um homem trans que gera um filho 

naturalmente fruto de seu 

relacionamento amoroso é gay, hétero, 

bi ou lésbica?



Um homem que foi casado com uma 

mulher e assume um relacionamento 

com outro homem é?



Uma genitália te define?
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