
Pergunte
ou leia esta cartilha :)

São ações de preconceito e discriminação 
contra travestis, transexuais e pessoas 
transgêneros, que resultam em exclusão 
social, agressões verbais e físicas. 

O Brasil é o país que mais mata pessoas 
trans no mundo, devido à transfobia. 

Os crimes, em sua maioria, constatam 
crueldade contra essa população,
que é vulnerabilizada e marginalizada.  

É preciso e, é um direito, que esta 
população seja respeitada.
Se você presenciar algum caso
de preconceito e violência, denuncie. 
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É como a pessoa se identifica através
da sua construção de gênero, seja ela 
feminina (mulher cis, mulher trans e travestis), 
masculina (homem cis ou homem trans),  
ou não-binário (não se identifica
com nenhum dos anteriores). 

Identidade de gênero

Orientação sexual

São as características físicas do ser humano, 
como genitais, glândulas e cromossomos. 
As pessoas podem nascer com genital 
feminino (vagina), masculino (pênis), 
ou com os dois (pessoas intersexo).

É a maneira como 
se expressa o gênero, 
através do modo de vestir 
(roupas, acessórios, 
estilos), falar e agir 
em sociedade. 

Sexo Biológico

Expressão de gênero

É a atração emocional, afetiva e sexual
que cada um tem por alguém, ou seja,
é um sentimento. 
As pessoas se identificam enquanto gays, 
lésbicas, bissexuais, pansexuais ou 
heterossexuais, de acordo com o seu gênero 
e o da pessoa com a qual  se relacionam 
emocional, afetiva e sexualmente.



Muitas dúvidas surgem, devido ao 
preconceito e falta de informação, 
quando o assunto é diversidade sexual, 
de gênero e suas terminologias.

É comum que se confunda identidade 
de gênero com orientação sexual. 
Por este motivo, criamos esta cartilha: 
para esclarecer e tirar dúvidas
da população.

Então, fique à vontade para
se informar e se libertar
de preconceitos!

São aqueles que visualmente apresentam
em suas feições, características tanto 
femininas, quanto masculinas, não sendo 
possível identificar seu gênero. 

Não-binários se sentem bem com sua 
aparência ambígua e não se identificam
nem como mulher, nem como homem.

Cisgênero 

 Travestis,
Transexuais

Transgêneros

São pessoas que desde 
sempre se identificam 
com o gênero oposto, 
e desta forma, constroem 
a sua identidade com 
base na percepção
que tem de si próprio. 

É simples, a auto identificação. 
Cada indivíduo tem uma maneira de construir 
a sua identidade, através do uso de cirurgias, 
hormônios, vestimenta, etc. Lembrando 
que nem todos querem ou podem realizar 
procedimentos cirúrgicos ou fazer 
acompanhamento hormonal.

É quem se identifica com o gênero designado 
desde seu nascimento. Por exemplo, se ao 
nascer, um bebê foi designado com o gênero 
feminino e ao longo da vida continua
se identificando enquanto gênero feminino, 
ela é uma mulher cis.

É o processo que todo
ser humano vive desde 
o seu nascimento, para 
adequar a sua percepção de 
si enquanto mulher, homem 
ou nenhum dos dois. 

Nesse processo, há quem
se identifique desde sempre 
com um gênero. 
E há também, aquelas
que constroem 
a sua identidade
de acordo com
a percepção de si próprio - 
temos como exemplo, 
pessoas travestis, 
transexuais, transgêneros 
e não binárias.

Não-binários

A diferença entre elas? 


