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Diversidaade 
Sexual

A sexua l idade  humana é  

mu l t i facetada e  complexa .  E la  

man i fes ta-se  de  modo par t icu lar  em 

cada pessoa .  Não  v i sa  

exc lus ivamente  à  reprodução  e  não  

se  res t r inge  a  uma ún ica  forma de  

man i fes tação  sexua l .  Ass im,  

conhecer  os  aspectos  re lac ionados  

à  or ientação  sexua l ,  à  expressão  de  

gênero  e  ident idade de  gênero ,  nos  

a juda  a  compreender  es ta  

d ivers idade sexua l .  



O que é IDENTIDADE de gênero? A 
IDENTIDADE de gênero refere-se ao gênero 

que reconhecemos pertencer (masculino, 
feminino ou não-binário), independente do sexo 
designado ao nascer. Exemplos de Identidade 
de Gênero : quem se reconhece/identifica com 

o gênero atribuído em seu nascimento. : É a 
pessoa que se identifica/reconhece com um 

gênero diferente do sexo designado ao nascer. 
 
 
 

O que é EXPRESSÃO de gênero? Refere-se ao 
modo como nos vestimos, agimos e nos 

apresentamos, de acordo com os parâmetros 
masculino e feminino. Por exemplo: Um homem 
homossexual pode apresentar características 
efeminadas , usar roupas femininas, mas pode 
continuar se reconhecendo como homem. De 

igual forma, uma lésbica , que se sente mulher, 
pode se vestir e comportar segundo parâmetros 

masculinos, sem que isto afete sua identidade 
de gênero. 

 
 
 

ORIENTAÇÃO SEXUAL Quando nos referimos 
à ORIENTAÇÃO SEXUAL de uma pessoa, é um 
equívoco dizer “opção sexual”, pois não se trata 

de uma “escolha”, mas sim de uma DIREÇÃO 
para a qual aponta o desejo sexual ou a 

ausência deste.  
 
 

TRANSGÊNERO é a pessoa que se reconhece 
com as características sexuais diferentes 

daquelas relacionadas ao sexo designado no 
seu nascimento. 

As pessoas podem reprimir sua sexualidade
em razão da rejeição e/ou discriminação da 
família, meio social ou religião. Exemplos de 
Orientações Sexuais: Homossexualidade - 
pessoas atraídas por pessoas do mesmo 

sexo; Heterossexualidade - pessoas 
atraídas por pessoas do sexo oposto; 

Bissexualidade - atração por pessoas do 
sexo masculino e feminino; Pansexualidade - 

atração por todos os tipos de gêneros 
sexuais HUMANOS, como masculino, 

feminino, transgêneros ou intersexuais; 
Assexualidade - é a falta de atração sexual 

por outra pessoa. 
 
 
 

MITOS OU VERDADES 
É um erro pensar que a homossexualidade 

decorre de fatores da infância. Não existem 
condutas que “previnam” ou “causem” a 
homossexualidade. É importante lembrar 
que o preconceito e a discriminação aos 

grupos LGBT contribuem para sua exclusão 
social, conduzindo-os a condições de 

trabalho que não são valorizados 
socialmente. 



Você 
Sabia?

O Centro  Un ivers i tár io  Un i -BH possu i  um Núc leo  de  

Or ientação  Ps icopedagógica  (NOPp)  que  tem como 

ob jet ivo  aux i l ia r  no  desenvo lv imento  in tegra l  dos  

a lunos ,  const ru indo  um ambiente  inc lus ivo  

fundamentado nos  pr inc íp ios  da  d ivers idade,  da

so l idar iedade,  do  d iá logo  e  do  respe i to  às  

d i ferenças .  

 

Para  ma is  in formações ,  ent re  em contato  at ravés  do  

e-ma i l  nopp@un ibh .br  ou  te lefone  

(031 )  33 19 .9399 
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