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A questão de gênero:
Entenda o conceito de gênero e por que ele nos ajuda a

compreender as desigualdades presentes na nossa sociedade!
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Para a Sociologia o conceito de gênero
refere-se à construção social do sexo
biológico. Em outras palavras, significa que
a maneira de ser homem e de ser mulher
é orientada pela cultura de determinada
sociedade, ou seja, que homens e
mulheres são moldados de uma
determinada forma desde crianças de
acordo com o ambiente em que estão
inseridos.



4

“Não se nasce mulher, torna-se mulher”

• Há uma grande expectativa social em relação à
maneira como mulheres e homens devem agir,
andar, falar, sentar, mostrar seu corpo, brincar,
dançar, namorar, ter relações sexuais, cuidar do
outro, amar etc.

• Beauvoir,defende a distinção entre sexo e gênero.
O primeiro é um fator biológico, ligado à
constituição físico-química do corpo humano. Já o
segundo é construído pela sociedade, ou seja, ser
homem ou ser mulher não é um dado natural, mas
algo performático e social (imposto pela
sociedade).

É a frase mais clássica de
Beauvoir, retirada do livro O
Segundo Sexo. Para ela, “nenhum
destino biológico, psíquico,
econômico define a forma que a
fêmea humana assume no seio
da sociedade.

http://revistagalileu.globo.com/Revista/noticia/2016/05/tudo-o-que-voce-sabe-sobre-genero-esta-errado.html
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Gênero, sexo e orientação sexual

SEXO BIOLÓGICO: genitálias / cromossomos.

GÊNERO: é a maneira como a pessoa se sente e se percebe.

ORIENTAÇÃO SEXUAL: atração que se sente por outros

indivíduos.

FONTE: OMS 
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Homofobia e transfobia

• O maior desafio das pessoas que possuem
uma identidade de gênero ou orientação
sexual diferente da dominante é vencer o
preconceito e reconhecer seus direitos.

• Fobia é uma palavra grega que significa
aversão e ódio. Logo, homofobia significa
discriminação aos homossexuais. Podemos
falar também de transfobia (contra
transsexuais, transgêneras ou travestis),
bifobia (contra bissexuais) e lesbofobia
(contra lésbicas).

23 Maio, 2019
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DESIGUALDADE DE GÊNERO

O MACHISMO MATA 
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1 – (ENEM/2015) Ninguém nasce mulher: torna-se mulher. Nenhum destino
biológico, psíquico, econômico define a forma que a fêmea humana assume no seio
da sociedade; é o conjunto da civilização que elabora esse produto intermediário
entre o macho e o castrado que qualificam o feminino.

BEAUVOIR, S. O segundo sexo. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980.

Na década de 1960, a proposição de Simone de Beauvoir contribuiu para estruturar
um movimento social que teve como marca o(a)

a) ação do Poder Judiciário para criminalizar a violência sexual.
b) pressão do Poder Legislativo para impedir a dupla jornada de trabalho.
c) organização de protestos públicos para garantir a igualdade de gênero.
d) oposição de grupos religiosos para impedir os casamentos homoafetivos.
e) estabelecimento de políticas governamentais para promover

ações afirmativas.
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2 – (ENEM/2010)
“Pecado nefando” era expressão correntemente utilizada pelos inquisidores para a
sodomia. Nefandus: o que não pode ser dito. A Assembleia de clérigos reunida em
Salvador, em 1707, considerou a sodomia “tão péssimo e horrendo crime”, tao contrário
à lei da natureza, que “era indigno de ser nomeado” e, por isso mesmo, nefando.

OVAIS, F.; MELLO E SOUZA L. História da vida privada no Brasil. V. 1. São Paulo: Companhia das Letras. 1997 
(adaptado).

O número de homossexuais assassinados no Brasil bateu o recorde histórico em 2009.
De acordo com o Relatório Anual de Assassinato de Homossexuais (LGBT – Lésbicas,
Gays, Bissexuais e Travestis), nesse ano foram registrados 195 mortos por motivação
homofóbica no País.

Disponível em: www.alemdanoticia.com.br/utimas_noticias.php?codnoticia=3871. Acesso em: 29 abr. 2010 
(adaptado).
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A homofobia é a rejeição e menosprezo à orientação sexual do outro e, muitas vezes,
expressa-se sob a forma de comportamentos violentos. Os textos indicam que as
condenações públicas, perseguições e assassinatos de homossexuais no país estão
associadas:

A) à baixa representatividade política de grupos organizados que defendem os direitos
de cidadania dos homossexuais.
B) à falência da democracia no país, que torna impeditiva a divulgação de estatísticas
relacionadas à violência contra homossexuais.
C) à Constituição de 1988, que exclui do tecido social os homossexuais, além de impedi-
los de exercer seus direitos políticos.
D) a um passado histórico marcado pela demonização do corpo e por formas
recorrentes de tabus e intolerância.
E) a uma política eugênica desenvolvida pelo Estado, justificada a partir dos
posicionamentos de correntes filosófico-científicas.
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Todos sabem que as vidas de homens e mulheres são diferentes em muitos
aspectos: comportamento, carreira, vida pessoal e por aí vai. Muitos acreditam
que essas diferenças entre homens e mulheres são inatas, ou seja, naturais:
homens são de um jeito, mulheres de outro, e ponto final. A teoria de gênero
busca derrubar essa concepção.

•Explique de que forma a SOCIOLOGIA discute a 
questão do gênero na sociedade. 

@keuricampelo


