
Consectetuer arcu ipsum ornare 

pellentesque vehicula, in 

vehicula diam, ornare magna 

erat felis wisi a risus. Justo 

fermentum id. Malesuada 

eleifend, tortor molestie, a a vel 

et. Mauris at suspendisse, neque 

aliquam faucibus adipiscing, 

vivamus in. Wisi mattis leo 

suscipit nec amet, nisl 

fermentum tempor ac a, augue 

O Género 
Não
Binário
O que é? Como se 
inserem na sociedade?

“Ninguém nasce 
mulher: torna-se 
mulher.”
-Simone de Beauvoir
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Demi Lovato
A cantora descreveu-se como pansexual e 
acabou o seu noivado com o ator Max Ehrich 
devido à sua descoberta.
Aprendeu pela primeira vez que se sentia atraída 
por mulheres em criança quando viu Selma Blair 
e Sarah Michelle Gellar a beijarem-se no drama 
romântico adolescente de 1999 Cruel Intentions.
“Qualquer atração que eu já tive por uma mulher 
em tenra idade, eu  fechei-a antes mesmo de  
deixar-me processar o que estava a sentir.” 

Sara Ramirez 
A atriz interpreta Dr. Callie Torres na série 
Greys Anatomy e a sua personagem como 
médica bissexual foi uma das personagens 
LGBTQIA+ mais queridas da TV.
Na vida real, Sara também usa sua voz para 
defender causas sociais, principalmente na 
luta por direitos gay.
Recentemente, em agosto de 2020, Sara 
declarou-se não binária nas suas redes 
sociais

O terceiro género e 
testemunhos de 
celebridades...

Trabalho realizado por Ana 
Carolina Dias e Tiago Ferreira

Trabalho realizado no âmbito 
de sociologia, 12.º H

Professora Maria Rosário 
Fátima Reis Melício Silva

Ninguém nasce 
mulher: torna-se 
mulher.
-Simone de Beauvoir
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Ac dolor ac adipiscing amet 
bibendum nullam, lacus molestie ut 

libero nec, diam et, pharetra 
sodales, feugiat ullamcorper id 

tempor id vitae. Mauris pretium 
aliquet, lectus tincidunt. Porttitor 
mollis imperdiet libero senectus 
pulvinar. Etiam molestie mauris 
ligula laoreet, vehicula eleifend.

L O R E M  I P S U M

Lorem ipsum dolor sit amet, ligula 
suspendisse nulla pretium, rhoncus 
tempor fermentum, enim integer 

ad vestibulum volutpat nisl 
rhoncus turpis est.

Curabitur leo

Maecenas


