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O que é gênero?
• “No contexto da comunidade LGBTQIAP+, ge�nero, ou identidade de 

ge�nero, e�  a experie�ncia subjetiva e pessoal de uma pessoa em relaça$o 
a% s categorias de ge�nero sociais.”

• “Toda sociedade possui categorias e expectativas de ge�nero que 
podem estar associadas a certas caracterí�sticas fí�sicas sexuais; estas 
categorias podem servir de base para a identidade de ge�nero pessoal 
em relaça$o a%  sociedade.”

• (Leia na í�ntegra em http://orientando.org/o-que-e-genero/)



O importante aqui é:
• Construço$ es de ge�nero variam de acordo com a cultura;
• Mesmo na cultura euroce�ntrica bina� ria, existem pessoas que na$o 

conseguem se ver apenas como homens, ou apenas como mulheres;
• Ge�nero vai ale�m de normas sociais, sexo biolo� gico, opressa$o, 

apresentaça$o visual, pronomes, etc.;
• Ge�nero tambe�m vai ale�m de homem/mulher/sem ge�nero/algo entre 

homem e mulher;
• Pessoas podem rotular ge�neros diferentes da mesma forma, ou rotular 

de forma diferente os mesmos ge�neros;
• Qualquer pessoa dentro de sociedades euroce�ntricas possui uma 

identidade de ge�nero, mesmo que seja “sem ge�nero”. Pessoas cisge�nero 
na$o sa$o isentas de terem identidade de ge�nero. 



Categorizações

Cisgênero (ou cis)
Algue�m cujo ge�nero e�  o mesmo ge�nero 
que lhe atribuí�ram ao nascimento

Transgênero (ou trans)
Algue�m cujo ge�nero e�  diferente do ge�nero 
que lhe atribuí�ram ao nascimento



Categorizações

Pessoa não-binária
Pessoa cujo ge�nero na$o e�  nem 100% feminino, 
nem 100% masculino. Vai ale�m de na$o se 
encaixar em nenhum ge�nero, ou de ser de 
ambos os ge�neros masculino e feminino.
Pessoas na$o-bina� rias podem ou na$o se dizer 
transge�nero.

Pessoa trans binária
Algue�m cujo ge�nero e�  o ge�nero bina� rio 
diferente do ge�nero que lhe atribuí�ram 
ao nascimento (considerado o “ge�nero 
oposto”)



Categorizações
Ipsogênero
Algue�m intersexo que se identifica com o ge�nero que lhe foi 
atribuí�do ao nascimento. Diferente de cisge�nero porque 
pessoas ipsoge�nero podem ter que lidar com terapia hormonal 
e/ou cirurgias para “corrigirem” seu sexo, ser confundidas com 
pessoas transge�nero, entre outras questo$ es.

Símbolos e descrições de alguns 
gêneros não-binários
Andrógine: mistura de homem e mulher
Bigênero: algue�m com dois ge�neros, na$o 
necessariamente os bina� rios
Demimenino: algue�m que e�  parcialmente do 
ge�nero masculino
Intergênero: algue�m cuja identidade de ge�nero 
e�  definida ou influenciada por ser intersexo
Sem gênero: auto-explicativo

Andrógine

Demimenino

Sem gênero

Intergênero

Bigênero 
(M + F)



A metáfora das bebidas

• Esta não é uma metáfora perfeita. Alguns 
ge�neros na$o se encaixara$o nela, e algumas 
das descriço$ es podem na$o ser 
completamente coerentes. 

• Dito isso: Imagine mulher como um suco de 
laranja, e homem como um suco de uva. Sa$o 
ambas bebidas comuns, mesmo que na$o 
sejam as u� nicas existentes.



A metáfora das bebidas

Mulher
(suco de laranja) 

Homem
(suco de uva)



A metáfora das bebidas

Andrógine
(suco de laranja 

totalmente misturado 
com o de uva) 

Neutrois
(a�gua)

Agênero
(nada)

Maverique
(suco de couve)

Altemenina
(refrigerante de laranja)

Altegênero
(refrigerante de sabor 

na$o especificado)

Proxvir
(suco de mirtilo)

Nonpuella
(suco de beterraba, mas 

que cheira a laranja)



A metáfora das bebidas

• Andrógine: Mistura de/entre homem e 
mulher (geralmente);

• Agênero: Ause�ncia de ge�nero;
• Altegênero: Um ge�nero em um plano 

separado/mundo alternativo/universo 
paralelo/etc.;

• Altemenina: Algue�m de um ge�nero 
paralelo, alternativo, ou separado de alguma 
forma do ge�nero mulher;



A metáfora das bebidas

• Proxvir: Um ge�nero separado de homem, mas 
pro� ximo a este (equivalente mulher: juxera);

• Maverique: Um ge�nero independente dos 
ge�neros bina� rios, e de ge�nero neutro, sem ser 
ause�ncia/indiferença em relaça$o a ge�nero;

• Nonpuella/Nonera: Algue�m cujo ge�nero e�  
relacionado a%  feminilidade, mas na$o ao ge�nero 
mulher (equivalente masculino: nonpuer ou 
nonvir);

• Neutrois: Ge�nero neutro (geralmente);



A metáfora das bebidas

Proxvir Magiproxvir Hemiproxvir Nanoproxvir

Trigênero (três gêneros):
• Mulher + Andrógine + Proxvir, ou:
• Demimulher + Demiandrógine + Nanoproxvir (ou demiproxvir)



A metáfora das bebidas

• Demigênero: Uma parte de um ge�nero, na$o 
necessariamente a metade;

• Magigênero: Uma grande parte de um 
ge�nero, sem ser completamente um ge�nero;

• Hemigênero: Metade de um ge�nero;
• Nanogênero: Uma pequena parte de um 

ge�nero;
• Gênero-fluxo: Algue�m cujo ge�nero flutua em 

intensidade (pode chegar a na$o ter ge�nero).



A metáfora das bebidas

Maverique Homem Juxera Neutrois

Gênero-fluido:
• Alguém cujo gênero muda de tempos em tempos.
• Uma pessoa gênero-fluido na situação exemplificada também pode se dizer poligênero (por ter vários gêneros), demimaverique, demimenino/demi-homem, demijuxera, demineutrois, não-binária, e gênero queer/genderqueer.



Algumas variações de gênero-
fluido

• Gênero-fluxo;
• Fluxofluide: Algue�m cujo ge�nero muda de 

tempos em tempos tanto em conteu� do 
quanto em intensidade;

• Eafluide: Algue�m cujo ge�nero varia apenas 
entre ge�neros na$o-bina� rios;

• Agênero-fluido: Algue�m que na maior 
parte das vezes e�  age�nero, mas que a% s vezes 
possui ge�nero;



Algumas variações de gênero-
fluido

• Scorpifluide: Algue�m cujo ge�nero muda de 
tempos em tempos, mas nunca para ge�neros 
que a pessoa consegue definir;

• Demigênero-fluido: Algue�m cujo ge�nero 
possui uma parte fixa e uma parte fluida;

• Quivergênero: Algue�m cujo ge�nero muda de 
vez em quando, mas as mudanças sa$o mí�nimas;

• Condigênero: Um ge�nero que so�  ocorre em 
determinadas condiço$ es.



Como é possível descrever 
alguém com estes gêneros?

Maverique Agênero Juxera Demijuxera

• Gênero-fluido;
• Fluxofluide;
• Demijuxera;
• Demimaverique;
• Demiagênero;
• Nanomaverique;
• Nanoagênero;

• Trigênero;
• Trigênero-fluido;
• Ogligênero (alguém com poucos gêneros);
• Poligênero;
• Não-binárie;
• Gênero queer/genderqueer.



Como é possível descrever 
alguém com estes gêneros?

• Gênero-fluido;
• Quiver-homem;
• Quiverproxvir;
• Bigênero-fluxo;
• Bigênero;
• Homem não-binárie;
• Zenino;

Proxvir Homem

• Demimenino/demi-homem;
• Demiproxvir;
• Transmasculine (caso a pessoa tenha sido designada com o gênero mulher ao nascimento);
• Não-binárie;
• Gênero queer/genderqueer.



Versatilidade
• Uma pessoa bige�nero que na$o quer que interpretem errado seus 

ge�neros pode dizer que e�  parcialmente algum deles (ex.: 
demineutrois);

• Ume juxera que na$o quer que presumam que elu e�  “basicamente 
mulher” pode se chamar apenas de na$o-bina� rie;

• Uma pessoa age�nero que quer que sua transiça$o seja levada a se�rio 
pode se chamar de transmasculina, transfeminina, ou transneutra, 
dependendo do tipo de transiça$o;

• Ume quiver-homem que quer evitar explicar sua identidade de ge�nero 
pode simplesmente dizer que e�  homem;

• Ume alteandro� gine que na$o quer ser ridicularizade pode se apresentar 
como ge�nero queer;

• Uma pessoa que na$o consegue definir bem seu ge�nero, e pensa que 
na$o o sente muito forte, pode se chamar de ge�nero-cinza, nanoge�nero, 
ou mesmo age�nero.



Saiba mais!
• Galeria com bandeiras de orgulho de va� rias identidades, junto com 

suas descriço$ es (e a fonte des sí�mbolos e bandeiras utilizades aqui): 
http://pride-flags.deviantart.com

• Lista de identidades na$o-bina� rias, com pa�ginas que explicam melhor 
cada termo: http://orientando.org/listas/lista-de-generos

• Ge�nero na Wiki Identidades (e�  interessante, mas parte do conteu� do e�  
antiquado): http://pt-br.identidades.wikia.com/wiki/G%C3%AAnero

• Comente esta apresentaça$o! http://bit.ly/2eNWQ1w
• Observação final: Pessoas podem definir seus ge�neros de formas 

diferentes das citadas aqui, que muitas vezes esta$o simplificadas. Por 
exemplo, existem pessoas ge�nero-fluxo que na$o se dizem um subtipo 
de ge�nero-fluido, e existem pessoas age�nero que consideram seu 
ge�nero neutro ao inve�s de inexistente. Tente na$o tomar todas as 
descriço$ es daqui como verdades universais.
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