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DIVERSIDADE CULTURAL, 
GÊNEROS E 

DIVERSIDADE SEXUAL

Cultura
• Cultura (do latim cultura, cultivar o solo,
cuidar) é um termo com várias acepções,
diferentes níveis de profundidade e diferente
especificidade.

• São práticas e ações sociais que seguem um
padrão determinado no espaço/tempo.
Refere-se a crenças, comportamentos, valores,
instituições, regras morais que permeiam e
"preenchem" a sociedade.

Cultura
• Engloba as normas de conduta e de
pensamento aprendidas e partilhadas que são
características de uma sociedade.

• A cultura é parte do que somos, nela está o
que regula nossa convivência e nossa
comunicação em sociedade.

• Características como a linguagem, modo de se vestir
em ocasiões específicas são algumas características
que podem ser determinadas por uma cultura que
acaba por ter como função possibilitar a cooperação
e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte.

• A cultura possui tanto aspectos tangíveis - objetos ou
símbolos que fazem parte do seu contexto - quanto
intangíveis - ideias, normas que regulam o
comportamento, formas de religiosidade. Esses
aspectos constroem a realidade social dividida por
aqueles que a integram, dando forma a relações e
estabelecendo valores e normas.

Diversidade
• Diversidade significa variedade, pluralidade,
diferença. É um substantivo feminino que
caracteriza tudo que é diverso, que tem
multiplicidade.

• Diversidade é a reunião de tudo aquilo que
apresenta múltiplos aspectos e que se
diferenciam entre si, ex.: diversidade cultural,
diversidade biológica, diversidade étnica,
linguística, religiosa etc.

Diversidade
• O termo diversidade diz respeito à variedade e
convivência de ideias, características ou
elementos diferentes entre si, em
determinado assunto, situação ou ambiente.
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Diversidade Cultural

• A diversidade cultural são os múltiplos
elementos que representam particularmente
as diferentes culturas, como a linguagem, as
tradições, a religião, os costumes, a
organização familiar, a política, entre outros,
que reúnem as características próprias de um
grupo humano em um determinado território.

Diversidade Biológica

• A diversidade biológica ou biodiversidade é a
grande variedade de organismos vivos que
compreende a fauna, a flora e os micro-
organismos da face da Terra. A Floresta
Amazônica, a Mata Atlântica e o Pantanal
abrigam a maior biodiversidade do nosso
planeta.

Diversidade Étnica

• Diversidade étnica é a união de vários povos
numa mesma sociedade.

• Etnia é um grupo de indivíduos que possuem
afinidades de origem, história, idioma religião
e cultura, independente do país em que se
encontrem.

Diversidade
• Físicas;
• Culturais;
• Linguísticas;
• Religiosa;
• Econômicas;
• Gêneros e Diversidade Sexual;

Físicas
• A espécie humana distingue-se pela cor da
pele, pelas feições e pela estatura. Assim
temos:

• A espécie branca ou caucasiana,
• A espécie amarela ou mongolóide
• A espécie negra ou negróide.
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Culturais
• Hábitos e valores partilhados por um conjunto
de pessoas.

• Há mulheres que exibem o corpo,
• Outras que nem os olhos mostram em
público.

Linguísticas
• As pessoas comunicam usando línguas com
origens muito diferentes, germânica, latina,
árabe, etc.

• De referir que a língua é um dos principais
fatores de identidade cultural.

Religiosas
• Há homens e mulheres que são cristãos,
muçulmanos, hindus, etc.

• A religião é outro dos principais factores de
identidade cultural.

Económica
• Há pessoas a quem nada falta,
• outros que morrem de fome.
• Há também povos que se especializam em
determinadas atividades económicas, como a
rizicultura na Ásia das Monções.

GÊNEROS E 
DIVERSIDADE SEXUAL

• Definir é limitar ?
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• Emprego?
• Escola?

• Família?
• Religião?

Quais os lugares onde há 
preconceito e a discriminação?

“Ha muito tempo atrás, na cidade da 
hipocrisia...onde o preconceito impera”

Intolerância

Debate:

Como combater a homofobia na 
Sociedade?
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Uso de Banheiros: questão que afeta 
particularmente travestis e transexuais (em 

especial na escola). 

É recorrente a omissão, 
conivente com 

posturas 
discriminatórias, e 
mesmo a expressa 

concordância com atos 
atentatórios à 

dignidade de LGBTT, no 
lugar de se promover a 

harmonização do 
convívio com 
diferenças. 

Isso contribui para o 
acirramento das tensões e 
conflitos, para o alto grau 

de evasão do ambiente 
escolar por parte desse 

segmento social, 
provocando baixos índices 

de escolaridade, e, 
conseqüentemente, de 
inserção no mercado de 

trabalho formal.
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A relação escola-família deve, no 
lugar de constituir uma parceria 

de recrudescimento da opressão, 
possibilitar a compreensão, a 

tolerância, o respeito e a 
valorização da diversidade. 

O grande período de permanência 
na escola amplia as possibilidades 

relacionais e afetivas, não 
podendo a instituição se eximir 
ante a relevância da abordagem 
dessas questões, representando 

um lócus privilegiado para o 
debate.
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Definição da identidade da pessoa humana:

 a partir de dois aspectos diferenciados - identidade sexual e identidade de gênero;
 é a partir da identidade sexual que se forma a orientação sexual;

Gênero e sexualidade:
 dois aspectos vinculados de um processo mais amplo usado para o controle

social/manutenção da ordem;
 os (pré) conceitos cultural e socialmente estabelecidos acerca das atribuições de

gênero masculino e feminino determinam:
 homens estimulados à competitividade/projeção para o meio exterior/agressividade

para conquistarem → reprodução individualizada das guerras por territórios para
ampliação de domínios;

 meninas (em direção contrária) → estímulo a serem dóceis/recatadas cuidar dos
demais/sempre prontas (sem contestação) a ouvirem e obedecerem;

 qualquer atitude discordante desses parâmetros será vista como um desvio dos
padrões normais, e será, imediata e energicamente, repreendida.

GÊNERO

Sexualidade, ou identidade sexual, 
não pode ser definida apenas por 
meio dos órgãos sexuais (externos 

ou internos).
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[...] ao redor dos nossos corpos estão os modos como percebemos, sentimos, definimos,
entendemos e, acima de tudo, praticamos o sexo, isso significa que a sexualidade humana
vai muito além dos fatores meramente fisiológicos, pois é transpassada por concepções,
valores e regras que determinam, em cada sociedade, em cada grupo social e em cada
momento da história aquilo que é tido com certo ou errado, apropriado ou impróprio,
digno ou indecente. (http://erazen.blogspot.com/2008/03/diversidade-sexual-por-que-isso-me.html)

 Identidade de gênero
Nome social

Gênero:
Identidade de gênero pode ser conceituada como

a forma como uma pessoa se sente e apresenta para
si e para as outras pessoas enquanto masculino,
feminino ou os dois, sem, necessariamente, estar
vinculada á sua genitália externa.

Nome social:

É aquele pelo qual uma pessoa escolhe se apresentar,
aquele que expressa a identidade por ela assumida e
cotidianamente vivenciada, podendo até vir a ser
incorporado no próprio nome. Travestis e transexuais
identificam – se com o nome que expresse a sua
feminilidade/masculinidade auto percebida e expressada
por suas praticas sociais. Ex: Fernanda Benvenutty, nome
social de Elisário Benvindo, travesti paraibana
nacionalmente conhecida.
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Guerreira, defensora do
direito ao respeito e do
respeito aos direitos,
FERNANDA é a primeira
travesti na Paraíba a assumir
todos os desafios e entrar na
vida política para lutar pela
erradicação de toda e
qualquer forma de
discriminação e opressão -
independente de gênero,
orientação sexual, idade, cor,
credo religioso e condição
social.

SEXUALIDADE

Identidade sexual:

É aquela atribuída a alguém em virtude da direção de seu
desejo e/ou condutas sexuais seja para outra pessoa do mesmo
sexo (homossexualidade), do sexo oposto (heterossexualidade),
ou de ambos sexos (bissexualidade).

• Definição do sexo:
 pressuposto:
 feita com base nos órgãos genitais externos que, desde a fase embrionária,

desenvolvem-se commaior ênfase a partir da sétima semana de gravidez;
 com maior ênfase:
 estruturas definidoras do sexo passam, ou a se desenvolverem, ou a se

retraírem, conforme o cromossomo “y”, ou o “x” que faz o par com o “x”
sempre existente, mas nenhuma das duas deixa definitivamente de existir
(Wolff e Muller);

 padrões comuns:
 nascer com um pênis ou com uma vulva → estar definitivamente

condicionado a ser homem ou mulher (dicotomia “macho vs. fêmea”);
 tendo por base a genitália externa:
 impostos padrões comportamentais pré-estabelecidos socialmente, sem que

se leve em consideração os aspectos psíquicos e as interações com o meio
externo, que influenciam a orientação sexual (direta e indiretamente);

Homofobia

• Na região Nordeste concentra a maior
porcentagem de assassinatos de
homossexuais, respondendo por 43% dos
casos ocorridos no país.

• Pesquisas realizadas em vários países indicam
a relação entre cultura homofobia e o alto
índice de suicídio e de sofrimento psíquico
entre os jovens GLBTT.
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Um dos mecanismos mais largamente utilizados consiste em ignorar o nome social, evocando 
pessoas pelos seus nomes de registro, ignorando o reconhecimento que reivindicam, em listas 

de presença, avaliações e atividades escolares.

Quando a identidade de gênero 
começa a se esboçar divergente do 

sexo, há uma pressão 
essencializadora, no sentido de 

reduzir e sempre lembrar a condição 
“natural” de homem/mulher, 

marcada nos genitais externos, 
reputando tudo o que foge a isso 

como abjeção e ignomínia. 

• Historicamente, a população GLBTT sofre o
preconceito e a discriminação que se manifesta de
diversas formas: ora pela homofobia que se
concretiza na violência, seja ela física ou moral, mas
sempre limitadora do exercício dos direitos de todos
os cidadãos; ora pela negação do reconhecimento à
diversidade sexual, quando restrita a uma
compreensão binária e naturalizante de gênero,
apartando, desta forma, todos os cidadãos que
vivenciam suas identidades de gênero a partir de
uma forma distinta das normas dominantes. (BRASIL:
2008)

Discussão:
• Apontamento de atividades e
comportamentos que consideram típicos de
meninos e meninas.

• Realidade de discriminação enfrentada por
GLBTT, avanços e retrocessos na luta pelo
reconhecimento de seus direitos.


