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I N T R O D U Ç Ã O  
 Este trabalho irá estar contido no âmbito da disciplina de sociologia, no tema “O género”, 

contando como avaliação de 1.º semestre. Com mais especificidade, o tema que vamos abordar 

neste trabalho é “O género não-binário”, falando sobre um novo género em que parte da população 

se enquadra e identifica. A escolha deste tema deve-se a algumas razões importantes que 

queremos explicar. A primeira razão é o facto de ser um tema atual de debate na sociedade, mas 

já ter muita história em relação à sua criação. Isto deve-se ao facto da sua denominação “género 

não-binário” estar a ganhar importância de debate na sociedade, sendo um tema atual; contudo, 

esta ideia de existir pessoas dos dois géneros já foi utilizada em muitas alturas diferentes na história 

da humanidade. Alguns exemplos dessas alturas são: uma cultura ancestral, os “Mahu”, que são 

pessoas da Polinésia que se identificam com os dois géneros por terem características, tanto 

femininas como masculinas, que os fazem ser denominados como terceiro género; outro exemplo 

são alguns povos originários da América do Norte, onde existiam pessoas denominadas como Two  

Spirit, ou seja, dois espíritos, em que a sua crença se baseava na existência de um corpo masculino 

feminino no mesmo indivíduo. 
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e feminino no mesmo indivíduo. 

  

 Outra razão que justifica a nossa escolha é a existência de inúmeras e variadas opiniões 

acerca do tema que podem ser debatidas. É importante darmos e fazermos ouvir a nossa opinião e 

a nossa posição acerca dos temas que nos influenciam, e por isso, como este tema é essencial a 

ser abordado pela sociedade, é necessário que cada pessoa tenha uma opinião formada acerca do 

mesmo. O facto de ser um tema com grande importância na sua abordagem, devido à difícil 

aceitação por parte da sociedade é um fator de escolha necessário.  

Como sabemos, o diferente e o fora do comum, 

para a sociedade, é um sinal de alerta para o medo, 

o receio e a discriminação. Todos os dias, são 

relatado testemunhos novos acerca de 

discriminações, feitas por parte de amigos, 

familiares, conhecidos e até mesmo 

desconhecidos, contra pessoas que não se 

adequam nem se inserem nos padrões normalizados das identidades de géneros. E por esta 

discriminação ser tão regular e em grandes números, é necessário e de extrema importância e 

prioridade abordarmos o tema das identidades de género, mais especificamente do terceiro género, 

e ensinarmos as pessoas ao nosso redor a respeitar e a ajudar o processo de aceitação da pessoa 
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em questão. Para além disso, este tema traz muita informação desconhecida e nova a ser 

trabalhada, podendo-se dizer que o mesmo é um tema rico em conteúdo e oportunidades de 

aprendizagem e debate. Porque sem o debate e sem o aprofundamento, a sociedade não consegue 

descobrir coisas novas que possam ter grande utilidade no nosso dia-a-dia.  

 Para este trabalho, temos objetivos ambiciosos que serão concretizados com sucesso. O 

primeiro objetivo é podermos educar e consciencializar as pessoas acerca de um tema sensível e 

que pode mudar vidas. Neste objetivo, é importante que possamos transmitir informações 

pertinentes e interessantes, para que todos possam mostrar interesse e vontade de saber mais 

acerca do tema. Também é importante a transmissão da informação correta, para que todos possam 

transmiti-la com segurança e veracidade para a sociedade. Outro objetivo deste trabalho é o 

incentivo ao respeito mútuo na sociedade, para que todos possam conviver de forma pacífica e feliz. 

É necessário que possamos respeitar o próximo e que sejam extintos comentários e atitudes 

discriminatórias por parte da sociedade, para que o processo de aceitação e busca do “eu” seja 

realizado de forma calma e sem medos nem ressentimentos, e para que todos possam viver uma 

vida saudável sem exclusões ou traumas e lesões físicas e psicológicas. Também temos como 

propósito, mais associado ao trabalho prático que iremos realizar, a obtenção de variadas opiniões, 

construídas a partir do que aprenderão com o nosso trabalho e com as experiências de vida que 

lhes foram impostas. Só assim, será possível um debate correto e apelativo. Por fim, e não menos 

importante, temos como grande finalidade aplicar os conhecimentos adquiridos em sociologia e no 

tema que nos foi apresentado - “O género não-binário” ou “terceiro género”. tema que nos foi 

apresentado - “O género não-binário” ou “terceiro género”.  

 

  

 Para concluir a nossa introdução, as metodologias que utilizamos para realizar o nosso 

trabalho foram: a realização de um portfólio como representação do trabalho escrito, onde 

necessitámos da internet, de computadores, do manual, e das redes sociais para testemunhos; e o 

trabalho prático que se resumirá num powerpoint para a apresentação de pequenos conceitos e 

curiosidades e num podcast (uma conversa) com a turma acerca de vivências, episódios, opiniões 

ou situações que possam estar interligados ao nosso tema.  
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P R E P A R A Ç Ã O  E  P L A N I F I C A Ç Ã O  
 Para este trabalho, nós necessitámos e necessitaremos de: computadores, para nos auxiliar 

na realização do trabalho escrito e da pesquisa sobre o tema em questão; internet, nomeadamente 

o navegador Google, a rede social Instagram e blogues de informação e testemunho; manuais e 

livros relacionados com tema, tais como o manual de sociologia; quadro interativo, projetando o 

nosso powerpoint e as nossas questões; sala, onde planeámos e executámos o nosso trabalho, 

bem como pudemos esclarecer possíveis dúvidas com a professora; público para interagir, com a 

finalidade de partilhar histórias e opiniões acerca do tema e criarmos um ambiente de debate e 

socialização. Já como fontes de pesquisa temos o manual de sociologia, blogues de testemunhos 

do género não-binário, sites com informações acerca do sexo e do género, entre outros.  

Este trabalho tem um prazo até dia 14 de janeiro de 2022, onde iremos apresentar devidamente o 

trabalho prático. As principais tarefas realizadas pelo grupo foram: o trabalho escrito (relatório); o 

trabalho prático (podcast e apresentação), pesquisas, anotação de informação e tratamento de 

informação, em que o grupo, em conjunto, realizou todas as tarefas com sucesso e entreajuda. A 

organização do mesmo seguiu-se pela mesma ordem - pesquisa sobre o tema; elaboração do 

trabalho escrito; criação das perguntas para o podcast e selecionar as informações importantes 

para o powerpoint; por fim, realização o powerpoint. O tempo disponibilizado pela professora para 

a realização do trabalho foram as aulas de sociologia às terças-feiras. 
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S U M Á R I O S  D A S  A U L A S  
 

 

Aula do dia 02/11/2021  

 

- Escolha do tema para a realização do trabalho; 

- Debate entre o grupo para esclarecimento de ideias. 

 

Aula do dia 09/11/2021 

 

- Início do trabalho escrito: registo das ideais selecionadas. 

 

Aula do dia 30/11/2021 

 

- Introdução à realização da capa do trabalho; 

- Escolha e realização da disposição estética do trabalho. 

 

Aula do dia 07/12/2021 

 

- Realização da introdução do trabalho; 

- Seleção dos conceitos do manual relacionados com o tema; 

- Realização do tópico - 3) Preparação e planificação. 

 

Aula do dia 09/12/2021 

 

- Procura denotarias, vídeos, imagens, testemunhos ou comentários sobre o tema; 

- Desenvolvimento do trabalho escrito (portfólio) 

 

Aula do dia 10/12/2021 

 

- Elaboração e escrita das opiniões pessoais acerca do tema proposto; 

- Início do trabalho prático e powerpoint.  

 

Aula do dia 16/12/2021 
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- Finalização do trabalho escrito e do trabalho prático; 

 

 

 

C O N C E I T O S  I M P O R T A N T E S  
 Antes de abordarmos o tema principal, que é “O terceiro género”, é importante darmos 

alguns conceitos e fazermos algumas distinções entre os mesmos. Quando falamos no ser humano 

e na sua caracterização, começamos logo com a pergunta “O que ele é? Menino ou menina?”. Na 

gravidez de uma mulher, por exemplo, a dúvida de ser menino ou menina é a primeira a ter-se, bem 

como a primeira a desvendar-se. E é por isso que existem dois conceitos fundamentais que iremos 

conhecer melhor (aqui vamos evidenciar os conceitos presentes no manual, no domínio 8.3 - género 

e sexualidade): 

 

Sexo ou Sexo Biológico 
  

 Este conceito é a base de todos os outros, e para muita gente, um conceito de muitos 

significados. Quando falamos no sexo de alguém, é importante ter em conta fatores como os 

cromossomas (unidades hereditárias onde estão contidos os genes, ou informações, de um ser-

vivo), a atividade hormonal e os genitais (órgãos sexuais ou 

reprodutores). É a partir destes fatores que podemos caracterizar um ser 

humano como homem ou mulher.  

Resumindo, o sexo biológico é uma mera denominação médica criada 

pelos seres humanos em que, recorrendo a fatores como os órgãos 

reprodutores, podemos denominar alguém como do sexo masculino ou 

do sexo feminino. É importante salientar que os cromossomas dão-nos essa 

informação e diferenciam-nos os dois sexos. Uma pessoa do sexo feminino, normalmente tem os 

cromossomas XY. Já uma pessoa do sexo masculino tem os cromossomas XX. 

Contudo, nem sempre a natureza é certa e existem casos em que os fatores aparecem dos dois 

sexos. Melhor dizendo, temos vários casos de pessoas que nasceram com características tanto 

femininas, como masculinas, denominando-se como intersexuais. O dia da visibilidade intersexual 
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é comemorado no dia 26 de Outubro, e é onde se juntam muitas pessoa com esta característica 

numa forma de se conhecerem e conhecerem novas histórias de 

vida.  

 

Género 
  

 Passando agora para outro conceito necessário quando conhecemos ou caracterizamos 

alguém, podemos dizer que este é pessoal e complexo. O género é a perspectiva social do sexo 

biológico. Ou seja, quando falamos em género, referimo-nos às expectativas e ideias que a 

sociedade tem sobre comportamentos, pensamentos e características de cada sexo existente 

(estereótipo de género). A maneira como uma pessoa se veste, comporta ou comunica é 

influenciado pelo seu sexo, como por exemplo, a ideia de que as mulheres vestem saia e os homens 

não. Estas ideias que têm sobre cada sexo, quando se tornam universais, constituem a atribuição 

de género.  

Resumindo, todos os comportamentos, papéis ou funções que foram definidas ao longo do tempo 

de acordo com o sexo da pessoa, e que foram aceites pela sociedade, são designadas de género. 

Também podemos afirmar que o género é uma identidade pessoal do indivíduo, onde ele pode 

afirmar e relevar quem é e como se sente bem a ser, sendo também uma forma de expressão. 

No género, temos três tipos, que são os cisgénero, os transgéneros ou os não binários. Os 

cisgénero são o género masculino ou feminino, onde o sexo e a identidade de género são iguais (a 

pessoa nasce do sexo feminino e identifica-se com o sexo feminino, ou vice-versa); os transgéneros 

são todos os indivíduos que se identificam com um género oposto ao seu sexo biológico, ou seja, 

nascer com o sexo feminino e se identificar com o género masculino; e o género não-binário 

representa todos aqueles que não se identificam com nenhum dos sexos ou géneros existentes. 
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Essas pessoas normalmente têm características de ambos os sexos e chegam a criar a sua própria 

identidade inexistente na sociedade. 

Como exemplo para comprovar a questão do 

género, temos a frase “cuidar da casa é trabalho só 

para as mulheres”. Não existe qualquer dado 

científico que diga que o sexo masculino não pode 

cuidar da casa, contudo está tarefa é sempre 

atribuída ao sexo feminino. Aqui podemos perceber 

que esta ideia é meramente uma ideia do género 

feminino, porque não é uma característica 

anatómica ou biológica que vem com o sexo 

feminino à nascença. E é nestes casos que podemos inserir a palavra discriminação.  

Como é do conhecimento da sociedade, a ideia do género, qualquer ele que seja, é determinada 

pela cultura e tradição de um lugar, bem como pelo tempo em que se vive, pela política do país, ou 

até mesmo pelas ações das pessoas que rodeiam o indivíduo que nasceu. Normalmente quando 

nasce um menino, as pessoas tendem para oferecer presentes como carros de brincar ou motas, e 

tendem a incutir um jeito destemido e dominante na criança. Já com um bebé do sexo feminino, 

tendem para incutir um modo dócil e frágil de ver as coisas. A isto chamamos de socialização de 

género. E é por esse motivo que existe, em relação ao sexo feminino, muita discriminação e 

desigualdade. É comprovado que mais de 150 países têm, pelo menos, uma lei que discrimina e 

rebaixa as mulheres. 

E é nesse sentido que existem vários planos e associações que têm como objetivo a extinção da 

discriminação ou desigualdade de género.  

Por exemplo, a ONU é uma organização que debate e cria soluções para combater problemas no 

mundo e melhorar a qualidade de vida do ser humano. As soluções mais atuais encontram-se na 

Agenda 2030, onde um dos maiores desafios deste plano a ser enfrentado é a luta contra a 

desigualdade de género, um tema que se insere em toda a agenda, mas mais especificamente no 

objetivo 5 - “alcançar a igualdade de género e capacitar todas as mulheres e meninas”. Este objetivo 

pretende por fim a todos os tipos e formas de discriminação contra o sexo feminino, tentando criar 

uma harmonia e entreajuda entre as pessoas do sexo oposto.  

Como diz a Agenda 2030, só haverá desenvolvimento sustentável quando todos os seus benefícios 

envolverem tanto homens, como mulheres. Também diz que os direitos das mulheres só se tornarão 

realidade se fizerem parte de esforços mais amplos para proteger o planeta e garantir que todas as 

pessoas possam viver com dignidade e respeito. 

Algumas formas de desigualdades e discriminações existentes nos dias de hoje resumem-se em: 

- Em 39 países, as crianças do sexo feminino não têm os mesmos direitos de herança que as 

crianças do sexo masculino;  

- No mundo, há 122 mulheres, entre os 25 e os 34 anos, a viver em extrema pobreza por cada 

100 homens da mesma faixa etária. 

- Em 49 países, não há leis que protejam as mulheres da violência doméstica.  
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- Até 30% das desigualdades de renda devem-se a desigualdades dentro das famílias, entre 

homens e mulheres. As mulheres estão mais sujeitas a viver com rendimentos 50% inferiores 

aos rendimentos médios dos homens. 

- Em 18 países, os maridos tem possibilidade legalmente de impedir que as suas mulheres 

trabalhem;  

 

 

 

 

 

 

T E R C E I R O  G É N E R O  O U  
G É N E R O  N Ã O  B I N Á R I O  

 O terceiro género ou género não binário é constituído por indivíduos que não se identificam 

com nenhum dos géneros universais existentes (masculino e feminino). Quando isso acontece, a 

pessoa em questão ou não se sente mulher nem homem, ou sente-se mulher e homem, ou umas 

alturas sente-se mulher e outras sente-se homem. Nos cromossomas, este género é conhecido 

com o cromossoma X, sendo que em alguns países já é permitido escolher a opção X no género. 

Também, em populações ancestrais já havia este tipo de designação, e como exemplo do mesmo  
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temos as tribos do Norte da América, que em algumas pessoas se podia identificar dois espíritos 

(homem e mulher), designados como two spirit. 

 

Devido às inúmeras possibilidades de tipos do do terceiro género, podemos apresentar várias 

identidades não binárias. As que iremos abordar neste trabalho, são apenas as mais conhecidas. 

Estima-se que existam mais de 300 identidades não binárias: 

- Agénero: identidade definida como sem género, ou seja, não tem qualquer tipo de ligação com 

os géneros femininos e masculinos. 

- Género fluído: identidade que varia de género periodicamente, identificando-se umas alturas 

com o género feminino e outras com o masculino. 

- Homem/Mulher não binário/a: identidade em que a pessoa se identifica mais com um dos 

géneros. 

- Demigénero: identidade em que a pessoa se 

identifica parcialmente com um dos géneros 

(demimenino ou demimenina). 

- Xenogénero: identidade onde o indivíduo não se 

identifica com os géneros existentes, mas sim com 

coisas, seres, sentimentos ou fénomenos. Um 

exemplo desta identidade, é o indivíduo se identificar 

a um cão ou a uma cor. 

- Andrógino: identidade que se identifica com ambos os géneros, misturando-os.  

- Neutrois: identidade que não é masculina, nem feminina, nem a junção dos dois. 

- Transfeminina/masculino: identidade que nasceu com um género e se identifica com género 

oposto. 

 Apesar destas inúmeras identidades, o problema continuava a existir. Como nos dirigimos a 

uma pessoa não binária? Apesar do ensino em todo o mundo ensinar-nos que só existem dois 

géneros, havendo dois pronomes, - ele e ela - foi criada uma linguagem neutra para pessoas como 

as do género não binário. Essa linguagem contém o pronome “elu”, que se refere ao terceiro género. 

Com este pronome, também vêm “delu”, “nelu”, “aquelu”, entre outros. No casos das flexões de 
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género, utiliza-se o “e” em vez do “o” ou “a”, como por exemplo “carpinteire”, “esteticiste”, 

“empresárie” entre outros. Em mais de 73 países, são proibidas estas denominações, bem como a 

utilização do termo género não binário para caracterização de alguém. 
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T E S T E M U N H O S  E  H I S T Ó R I A S  
Demi Lovato 
 

• A cantora descreveu-se como pansexual, melhor dizendo, do género não binário; 

• 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".Contudo, o despertar sexual que a cantora teve com o momento do beijo fez com que 

ela se sentisse envergonhada - “Eu senti muita vergonha, pois eu cresci no Texas como cristã, e 

isso é muito desaprovado para o cristianismo”;  

• “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.”. Esta afirmação feita pela cantora mostra que houve 

sofrimento e ansiedade por parte da mesma em tentar esconder e esquecer o que sentia; 

• Contudo, ela quis se mostrar ao mundo, com 28 anos, e aceitar o que sentia e quem era - ”Eu tive 

que falar a minha verdade e dizer ao mundo: 'A minha verdade não será mais o que tu queres que 

ela seja’. Estou aqui para dizer ao mundo que vou viver à minha maneira, não importa o que tu 

penses, porque isto está certo para mim.” 

• Demi afirmou que amor é amor e não é uma pessoa do género que a sociedade quer - “Acho que 

amor é amor. Você pode encontrá-lo em qualquer género. Eu gosto da liberdade de poder namorar 

com quem eu quiser.” 

 

 



 

  15 de 20 

Sara Ramirez 
 

• A atriz interpreta Dr. Callie Torres na série Greys Anatomy; 

• 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; 

• É casada desde 2012 com Ryan Debolt, contudo a atriz declarou-se como bissexual, publicamente, no ano 

de 2016; 

• Sara assumiu a sua orientação sexual para família e amigos quando tinha 18 anos, tendo sido bem recebida 

e acarinhada por todos; 

• Recentemente, em agosto de 2020, Sara declarou-se não binária nas suas redes sociais, que significa que 

a sua identidade ou expressão de género não se enquadra apenas no género feminino ou masculino, 

podendo até nem se identificar com nenhum destes dois géneros; 

• Também significa que a atriz se relaciona romântica e/ou sexualmente com homens e mulheres, 

mas não necessita de se sentir do género oposto ou do mesmo género, não tendo um género 

específico; 

• Nos seus perfis das redes sociais, Sara colocou os seus pronomes “she” e “they”, comprovando 

que ela mesmo não se identificando como mulher, ainda utiliza o pronome “ela” e “eles”, o 

equivalente a “elu” em portugês. 
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O  I M P A C T O  D O  G É N E R O  N Ã O  
B I N Á R I O  N O  M U N D O  

https://www.publico.pt/2021/11/19/p3/noticia/introducao-pronome-nao-binario-dicionario-frances-
agita-linguistas-franca-1985585 

 

 A notícia aqui apresentada tem como tema principal a introdução do pronome não binário 

no dicionário francês. A mesma foi escrita pela autora Lusa, no dia 19 de novembro de 2021.  

Esta notícia fala sobre a introdução do pronome não binário “iel” no dicionário francês, o que trouxe 

opiniões diferentes. Uns tiveram uma opinião positiva e apoiaram a decisão, e outros não aceitaram 

a decisão, protestando e criticando a atitude do autor do dicionário.  

A par disso, este termo está a ser muito bem introduzido nos jovens franceses, que deram grande 

ênfase à situação. Contudo, a França sendo um país protetor da sua herança cultural contra a 

intromissão estrangeira e uma defensora orgulhosa dos direitos humanos, criou um forte debate 

entre as opiniões existentes. Enquanto os tradicionalistas defendem que este é mais um sinal de 

que a França está a ceder aos modos e estilos americanos, tal como o ministro da educação 

francesa, a nova geração de cidadãos franceses afirma o não binário como uma norma.  

 Na nossa opinião, a introdução do pronome não binário no dicionário francês é um grande 

passo, tanto para a aceitação e inclusão da sociedade não binária na história do mundo, como 

também para uma demonstração de que estamos a evoluir e a saber aceitar e respeitar os 

sentimentos e escolhas dos outros. É importante lidar com o pronome “elu” (em português) como 

lidamos com os pronomes “ele” e “ela”, pois mostra que todos podemos ser incluídos na sociedade 

e que todos temos direito a uma identidade que nos complete e nos faça sentir bem.  

Também percebemos que, com esta atitude de introduzir um pronome diferente no dicionário 

francês, a faixa etária mais afetada negativamente foi a faixa etária mais velha, e daqui podemos 
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tirar muitas conclusões. A primeira conclusão é que as pessoas da faixa etária mais velha não está 

a conseguir acompanhar nem aceitar a evolução do Homem, o que mostra pouca flexibilidade em 

termos de princípios e pouca abertura para aprenderem as novas informações introduzidas na 

história do Homem. A segunda conclusão a que podemos chegar é que, sendo a faixa etária mais 

velha inflexível com os novos pensamentos e maneiras de agir e ser, poderá causar grande 

influência nas crianças (de pais para filhos), e poderá aumentar a discriminação e o bullying nas 

escolas entre jovens. A terceira conclusão que podemos tirar é que ainda existe muita discriminação 

indireta por parte da sociedade contra pessoas de géneros diferentes do masculino e feminino. É 

importante tentar incutir nas pessoas que nos rodeiam um pensamento mais aberto e menos 

discriminatório em relação à diferença entre as pessoas.  

 Para concluir, achamos que esta atitude por parte do autor do dicionário foi crucial para 

darmos mais um passo em relação à aceitação de todos os géneros e para um melhor 

desenvolvimento sustentável, como indicado na Agenda 2030, tornando o nosso planeta um lugar 

melhor e mãos harmonioso para se viver. 
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R E F L E X Ã O / O P I N I Ã O  S O B R E  
O  T E M A  

 

 Desde crianças que fomos ensinados a respeitar o próximo, e as nossas famílias fizeram 

questão de incutir-nos que as pessoas têm o direito de enfrentar as suas inseguranças e os seus 

medos, e de ter opinião e o direito de serem quem querem ser. E é por isto que, desde pequenos, 

temos uma opinião não tanto popular relativamente à população tradicionalista. 

 Acreditamos no respeito entre a sociedade e na coesão social, sendo que todos podemos 

ter respeito mútuo, aceitar e introduzir em nós mesmos as novas formas de pensar da sociedade 

em termos do que é o Homem e o que ele pode ser. Acho que antes de tudo temos de ter em conta 

um aspeto: somos todos humanos, com medos, com sentimentos, com pensamentos, com 

inseguranças, com ensinamentos e com uma mente, e por esse motivo temos de respeitar a decisão 

de cada um em ser o que quiser. Um bom começo para podermos perceber as suas histórias e 

modos de viver é tentarmos entender e apoiarmos as pessoas que fazem parte das comunidades 

(LGBT). 

Em relação a um aspeto especifico desta comunidade (as pessoas não binárias) , nós supomos que 

está mais que provado em áreas como a biologia, psicologia e a sociologia que não são 

comportamentos marginais e que estas pessoas não podem ser consideradas malucas ou más 

pessoas só por serem diferentes do que a sociedade impôs. 

 Em termos biológicos, já foram feitos estudos científicos que levaram à conclusão que 

realmente existiria um outro género, a que se chama de género x. Em termos psicológicos, em que 

antes da metade do século 20, foram feitos “estudos científicos” no quais diziam que quem afirmava 

não ser do sexo feminino ou masculino tinha uma doença psicológica, esses estudos foram 

totalmente refutados pela atual comunidade psicotécnica. 
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 Concluindo, acreditamos realmente que se possa chegar a um consenso a nível mundial, 

para que todos possamos desfrutar da vida e sermos respeitados e felizes sendo nós próprios e 

aceitando-nos tal como somos.  
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