CALENDÁRIO
ACOLHER A DIVERSIDADE
Relações de Gênero e Sexualidade
“O respeito é a alma do progresso e
o porto seguro das grandes
aspirações da humanidade”.
Bryant McGil

Este calendário tem o
objetivo de trazer
informações sobre datas que
marcaram e que marcam a
história das relações de
gênero e sexualidade.

O QUE
DEVEMOS
SABER!
A sexualidade e as diferentes formas de vivência das
relações afetivas são aspectos da vida humana que
despertam a curiosidade e geram polêmica em alguns
grupos sociais. Para entender como o ser humano
relaciona-se, é preciso conhecer os conceitos de
orientação sexual e gênero, primeiramente. Sendo assim,
é possível entender a sexualidade como uma
característica dinâmica e não estática, imutável, ou seja,
assim como os cabelos muda de cor e de textura ao longo
dos anos, a sexualidade também muda conforme o
tempo passa. A maneira como nos sentimos atraídos
pelas outras pessoas também pode mudar em
intensidade, em orientação e em identidade, ao longo da
vida e de acordo com as vivências que os indivíduos se
permitem. O respeito às diferentes formas de
sentimentos afetivos é fundamental para viver em
sociedade de forma plena.
Fonte: http://www.adolescencia.org.br/site-pt-br/sexualidade)
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DATAS IMPORTANTES
01 – Dia Mundial da Paz
29 – Dia da Visibilidade Trans

Transexualidade é a maneira como alguém se sente, se
entende e se apresenta para si e para as demais pessoas,
como masculino, feminino ou de forma não binária,
independentemente da genitália ou orientação sexual.
A falta de acolhimento e respeito no ambiente escolar
são motivos que levam muitas pessoas trans a
abandonarem os estudos. Cerca de 82% das mulheres
transexuais e travestis abandonam o ensino médio entre
os 14 e os 18 anos, de acordo com a Rede Nacional
de Pessoas Trans do Brasil (RedeTrans). Mais amor e
menos preconceito, mais informação e menos negação
sobre a orientação sexual de outra pessoa.
Fonte: http://tvbrasil.ebc.com.br/estacao-plural/2018/01/visibilidade-transluta-pela-vida-e-cidadania-das-pessoas-trans)

FEVEREIRO
O Feminismo (do latim femĭna, significa “mulher”) é um
conceito que surge no século XIX, o qual se desenvolveu
como movimento filosófico, social e político. Sua principal
característica é a luta pela igualdade de gêneros (homens
e mulheres), e consequentemente pela participação da
mulher na sociedade. Esse movimento ideológico,
liderado por mulheres e que defende a igualdade de
direitos, se expandiu por todo o mundo. Atualmente, o
grupo feminista tem crescido de maneira considerável.
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(Fonte: https://www.todamateria.com.br/feminismo/)

23 24 25 26 27 28 29
DATAS IMPORTANTES
01 – Dia da ratificação pelo Brasil da Convenção sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher (CEDAW, ONU)
24 – Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil
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Dia Internacional do Orgulho LGBTI (Gays, Lésbicas,
Bissexuais, Transexuais e Pessoas Intersexo),
ou simplesmente Dia do Orgulho Gay, esta data tem
o principal objetivo de conscientizar a população sobre
a importância do combate à homofobia para a construção
de uma sociedade livre de preconceitos e igualitária,
independente do gênero sexual. O Dia do Orgulho Gay
também é um reforço para lembrar a todos os gays,
lésbicas, bissexuais e pessoas de outras identidades
de gênero, que todos devem se orgulhar
de sua sexualidade e não sentir vergonha da sua
orientação sexual.
Fonte: https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-do-orgulho-gay/)

DATAS IMPORTANTES
08 – Dia Internacional da Mulher
25 – Dia Nacional do Orgulho Gay
31 – Dia Internacional da Visibilidade Trans

ABRIL
No dia 19 de agosto de 1983, um grupo de mulheres
lésbicas protestou contra a discriminação ocorrida no bar
Ferros´s, em São Paulo. Frequentado majoritariamente
por lésbicas, o bar proibiu a venda da revista Chana Com
Chana, produzido pelo Grupo Ação Lésbica Feminista.
A venda de outras publicações era permitida no local.
Após o protesto, a venda da revista foi permitida no local
e a data passou a ser lembrada a cada ano por ativistas
LGBT por ter sido um dos grandes passos da comunidade
homossexual no país.
(Fonte: https://contrafcut.com.br/noticias/orgulho-lesbico-luta-contra-ainvisibilidade/)
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DATAS IMPORTANTES
26 – Dia da Visibilidade Lésbica
27 – Dia Nacional da Empregada Doméstica
30 – Dia Nacional da Mulher

A mortalidade materna ainda é um problema de saúde pública no Brasil. Constitui-se em excelente
indicador de saúde da mulher e, de forma indireta, do nível de saúde da população geral, além de
fundamentar análises de programas e ações de atenção à saúde. Os números atuais revelam índices
alarmantes, quando comparados a outros países. A morte de uma mulher grávida, no parto ou no
puerpério, indica falha nas diretrizes políticas, nos profissionais de saúde e, por conseguinte, na
sociedade como um todo. As diretrizes políticas, por promoverem ações que nem sempre estão de
acordo com a necessidade da população, os profissionais de saúde, pela falta de sensibilidade e
comprometimento, e a sociedade, pela forma excludente com que se acostumou a viver. Em países
em desenvolvimento, como o Brasil, ainda existem muitas dificuldades no processo de identificação
dos casos de morte materna, devido ao preenchimento inadequado das declarações de óbito e ao
grande número de sub-registros desses óbitos. Fonte: http://www.rmmg.org/artigo/detalhes/1771)
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DATAS IMPORTANTES
10 – Dia das Mães
17 – Dia Internacional de Combate à LGBTfobia
18 - Dia de Combate ao Abuso e a Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes
19 – Dia do Orgulho Agênero: é uma identidade que pode denotar
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ausência de gênero, gênero neutro, ou ausência de identidade de
gênero.
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23 – Dia da Juventude
24 – Dia da Consciência e Visibilidade Pansexual e Panromântica
28 – Dia Nacional de Combate à Mortalidade Materna
28 – Dia Internacional de Luta pela Saúde da Mulher
30 – Dia de Luta pela Maior Participação Política das
Trabalhadoras Rurais

JUNHO
D

S

T

Q

Q

S

S

01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
DATAS IMPORTANTES
04 – Dia Internacional das meninas e meninos
vítimas de agressão
21 – Dia de Luta por uma Educação não-sexista e sem
discriminação
28 – Dia do Orgulho LGBT e aniversário da Revolta de
Stonewall: foi a maior parada LGBT do mundo

Educação não-sexista é uma educação que busca
promover a igualdade entre homens e mulheres.
É necessário implementar novas idéias e valores que não
reforcem a concepção de um mundo masculino superior
ao feminino; que não limitem a capacidade e autonomia
feminina; mas que ao contrário, estabeleçam condições
de igualdade de oportunidades para ambos os sexos.
O modelo que nos apresentam é de um mundo formado
por homens e dirigido por eles. A mulher é apresentada
como um apêndice, um ser quase imperceptível apenas
coadjuvante na construção da sociedade. Transformar
esse modelo exige determinação, atenção e disposição.
Para se combater esta educação sexista deve-se evitar
grupos por sexo, fazer leituras críticas dos livros didáticos
a partir da perspectiva de gênero, analisar a realidade
da sociedade brasileira e a importância da mulher nessa
sociedade, acabar com os estereótipos que enclausuram
homens e mulheres em mundos divididos e rígidos
padrões de comportamento. Precisamos refletir também
sobre gênero em nossas práticas e instituições sociais.
Fonte: http://www.conem.go.gov.br/artigo1.htm)

Drag Queen homem que se veste de mulher, usando
roupas exóticas e maquiagem carregada, como diversão
ou a trabalho. Esta é a definição do dicionário. A palavra,
porém, tem significado muito maior e foi aderida pelo
mundo inteiro para definir uma forma de arte. Desde que
o mundo é mundo homens se vestem de mulher como
uma forma de arte. Da Grécia antiga, quando nascia o
teatro, ao Kabuki no Japão, os papéis femininos eram
feitos por homens, já que mulheres eram proibidas de se
apresentar no teatro. Os tempos mudaram e a arte drag
também. As drag queens encontraram lugar na cultura
pop e estrelam programas de TV, figuram nas listas das
músicas mais tocadas e tem festas lotadas. Mas nem
sempre foi assim, com as drag queens circulando tão
livremente pela cultura popular.
Fonte: https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/drag-queens-a-historia-da-artepor-tras-de-homens-vestidos-de-mulher.ghtml)
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DATAS IMPORTANTES
16 – Dia Internacional das Drag Queens
25 – Dia Internacional da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha
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Historicamente, as comunidades camponesas,
quilombolas e indígenas foram as guardiãs de uma
imensa variedade de plantas alimentícias, medicinais,
ornamentais, dentre outros usos. Foram estes povos
os responsáveis por guardar, multiplicar e repassar, de
geração em geração, os conhecimentos acerca
da agrobiodiversidade.
Fonte: http://www.mmcbrasil.com.br/site/)

30 31
DATAS IMPORTANTES
07 – Dia da Lei Maria da Penha
12 – Dia de Luta contra a Violência no Campo – Marcha das Margaridas
19 – Dia Nacional do Orgulho Lésbico
29 – Dia Nacional da Visibilidade Lésbica

No Brasil, a articulação dos movimentos de mulheres
e feministas em torno da comunicação (nas três
vertentes destacadas) parece ter começado a ganhar
força e abrangência a partir de meados dos anos 2000,
quando as denúncias sobre o caráter sexista da mídia
nacional começaram a ganhar maior relevância
e destaque na agenda feminista. Ao mesmo tempo, a
ampliação do acesso à internet e a disseminação
das redes sociais e das mídias alternativas parecem
contribuir para a produção de um tecido novo para
a construção e atualização dos feminismos no país.
Parece haver, mais recentemente no país, uma
proliferação de coletivos e de ativistas feministas
autônomas que em muito se apóiam nos instrumentos de
comunicação e ação política que a internet e as redes
sociais oferecem.
Fonte:http://www.ipea.gov.br/retrato/pdf/190215_tema_j_mulheres_e_comu
nicacao_no_brasil_1995_a_2015.pdf)
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DATAS IMPORTANTES
06 – Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher
14 – Dia Latino-Americano da Imagem da Mulher nos Meios de Comunicação
23 – Dia contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças
23 – Dia da Bissexualidade: a Semana da Consciência Bissexual
28 – Dia Latino-Américano e Caribenho pela Discriminação do Aborto
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Intersexo é um termo utilizado para um grupo de
variações congenitais de anatomia sexual ou reprodutiva
que não se encaixam perfeitamente nas definições
tradicionais de “sexo masculino” ou “sexo feminino”.
Intersexualidade é uma categoria socialmente construída
que reflete uma variação biológica real, assim como a
definição de “sexo masculino” ou de “sexo feminino”.
Para explicar isso melhor, podemos ver o espectro sexual
como o espectro de cores. Não há dúvida que na
natureza existem ondas eletromagnéticas que traduzem
em cores que a maioria de nós vemos como vermelho,
azul, verde, etc. Mas a decisão de distinguir e categorizar,
por exemplo, laranja e vermelho-laranja, somente é feita
quando necessitamos ou queremos, por exemplo,
quando queremos um certo tom de cor.
Fonte: https://orientando.org/o-que-e-intersexo/)

DATAS IMPORTANTES
10 – Dia Nacional de Luta Contra a Violência à Mulher
15 – Dia do Espírito: neste dia as pessoas se vestem com a cor roxa para se posicionar contra o
bullying e a favor da juventude LGBTQIAP+
15 – Dia Mundial da Mulher Rural
25 – Dia Internacional contra a Exploração da Mulher
26 – Dia da Consciência Intersexo.

Assexualidade corresponde a uma orientação sexual
caracterizada pela ausência de interesse por sexo, apesar
de apreciar a intimidade e, por isso, a pessoa assexual
é capaz de amar e se envolver emocionalmente com
um parceiro, mantendo um namoro ou até mesmo
o casamento mesmo sem qualquer contato sexual.
Este tipo de relacionamento sem sexo pode ser feito com
pessoas do mesmo sexo ou não e é mais fácil quando
ambas as pessoas do casal são assexuadas.
A assexualidade é uma orientação sexual semelhante
à heterossexualidade, homossexualidade
ou bissexualidade, e, por isso, não se deve julgar
ou maltratar essas pessoas, uma vez que todas merecem
ser tratadas com respeito e dignidade.
Fonte: https://www.tuasaude.com/assexualidade/)
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DATAS IMPORTANTES
03 – Instituição do Direito de vota à Mulher
08 – Dia da Solidariedade Intersexo
20 – Dia da Memória/Lembrança Transgênero
25 – Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra a Mulher
26 – Dia da Visibilidade Assexual; a Semana da Consciência Assexual
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DATAS IMPORTANTES
01 – Dia Mundial da Luta contra a AIDS
10 – Dia Internacional dos Direitos Humanos
08 – Dia do Orgulho Pansexual/Panromântico
18 – Dia da Doula

Pansexualidade: quando a atração sexual vai além do
gênero, o prefixo ‘pan’ pode induzir em erro quem ouvir
falar no conceito de pansexualidade pela primeira vez.
Indicativo de generalidade, totalidade, universalidade,
não deve, porém, ser confundido com ausência de
valores morais nem com falta de seletividade.
Fonte: https://www.saberviver.pt/bem-estar/sexo/pansexualidade-atracaosexual/#gs.qsa4yz)
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