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Sexualidade
Aspecto e necessidade do ser humano, conectado com tudo o 
que somos capazes de sentir e expressar através de nosso cor-
po. Influencia pensamentos, afetos e o prazer de cada pessoa. 

Hetero-cis-normatividade
Refere-se à expectativa de que todas as pessoas sejam 
heterossexuais (pessoa que sente atração por pessoa de gênero 
diferente do próprio) e cisgênero (pessoa que se identifica com o 
gênero que lhe foi atribuído ao nascer de acordo com o seu sexo 
biológico), ou seja, a normalização de que essa é a única realidade 
possível. A hetero-cis-normatividade desconsidera, portanto, 
outras formas de existir, sentir e ser.

Diversidade sexual e de gênero
Conceitos que reconhecem particularidades e infinitas com-
binações de assumir e viver a sexualidade e o gênero fora do 
padrão hetero-cis-normativo.

Gênero
Refere-se a uma construção sócio-cultural em relação às pes-
soas a partir de seu corpo/genital, produzindo, assim, catego-
rias normativas relacionadas ao binário (homem ou mulher). 
Estabelece papéis sociais, comportamentos, atividades e atri-
butos rigidamente estabelecidos pela sociedade e sua história. 
No entanto, existem pessoas que não se encaixam nessa nor-
mativa.



Sexo biológico
Conjunto de informações cromossômicas, órgãos 
genitais, capacidades reprodutivas e características 
fisiológicas secundárias.

Genitais: refere-se apenas aos genitais visíveis da 
pessoa, considerando uma visão incompleta da se-
xualidade. Os genitais externos nem sempre determi-
nam o que temos internamente (próstata, ovários e 
útero).

Identidade de gênero
Refere-se à experiência individual e interna de autodeterminar-
-se em relação ao gênero, que pode ou não corresponder ao 
gênero que lhe foi atribuído ao nascer.

Orientação sexual
Refere-se à capacidade de sentir atração emocional, 
romântica, afetiva, sexual, etc. por outras pessoas.

Expressão de gênero
Refere-se à maneira de expressar ou manifestar externamente o gênero. É 
como somos percebidos pela sociedade através do nome, vestimentas, tom 
de voz, comportamentos, etc.

Sexo: refere-se apenas aos cromossomos da pessoa, é utilizado culturalmente para 
classificar as pessoas de forma biológica e normativa. Registra-se cromossomos XX 
(considerado fêmea), XY (considerando o macho) e também XXX, XXY, XYY, XXXX, en-
tre outros (considerando as pessoas intersexo).


