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Conceitos



Sexualidade

construções culturais sobre os prazeres e os intercâmbios 
sociais e corporais que compreendem desde o erotismo, o 
desejo e o afeto, até noções relativas à saúde, à reprodução, 
ao uso de tecnologias e ao exercício do poder na sociedade

conceito dinâmico que evolui, está sujeito a diversos usos, 
múltiplas e contraditórias interpretações e se encontra sujeito 
a debates e a disputas políticas

Manual de Comunicação 
LGBTI+ (2018)



Gênero

conceito criado para distinguir a dimensão biológica da 
dimensão social

está baseado na ideia de que há machos e fêmeas na espécie 
humana, mas que a maneira de ser homem e de ser mulher é 
realizada pela cultura

Manual de Comunicação 
LGBTI+ (2018)



Sexo biológico

Em termos simples, o sexo biológico diz respeito às 
características biológicas que a pessoa tem ao nascer

genético - associado aos cromossomos
gonádico - órgãos que produzem as células sexuais
fenotípico - apresentação morfológica

machos, fêmeas, intersexual

Manual de Comunicação 
LGBTI+ (2018)



Orientação sexual

capacidade de cada pessoa de ter uma profunda atração 
emocional, afetiva ou sexual por outros indivíduos

assexual
bissexual
heterossexual
homossexual

Manual de Comunicação 
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Homoafetividade

a homossexualidade é uma orientação sexual, enquanto a 
homoafetividade é o exercício dessa orientação em um 
relacionamento entre pessoas do mesmo sexo, com ênfase 
nos aspectos emocionais

O termo tem contornos jurídicos a partir da decisão do STF, 
em maio de 2011, que reconheceu, por unanimidade, a união 
homoafetiva como um núcleo familiar como qualquer outro

Manual de Comunicação 
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Estudos



a condição homossexual é 
provavelmente de natureza 
majoritariamente biológica - não 
se torna homossexual: nasce-se 
homossexual 

não se escolhe a orientação 
sexual

Ciência psicológica.  
Gazzaniga, M.; 
Heatherton, T.; Halpern, 
D. Cap. 10.  5ª edição 
(2018)
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não se trata de uma condição 
patológica, tendo sido excluída do 
Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais (DSM), 
desde 1973 e do Código 
Internacional de Doenças (CID), 
desde 1990Ciência psicológica.  

Gazzaniga, M.; 
Heatherton, T.; Halpern, 
D. Cap. 10.  5ª edição 
(2018)
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a orientação sexual não pode ser 
alterada com terapia

estar com pessoas cuja orientação 
sexual difere da sua não muda sua 
orientação sexual

Ciência psicológica.  
Gazzaniga, M.; 
Heatherton, T.; Halpern, 
D. Cap. 10.  5ª edição 
(2018)
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não há relação comprovada entre 
homossexualidade e

- educação equivocada
- a forma como os pais tratam 

seus filhos
- influência do ambienteCiência psicológica.  

Gazzaniga, M.; 
Heatherton, T.; Halpern, 
D. Cap. 10.  5ª edição 
(2018)
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não há relação entre 
homossexualidade e 
comportamento imoral

não se pode relacionar a 
homossexualidade com a 
promiscuidade sexualA experiência 

homossexual. 
Marina Castañeda. 
(2007)
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grande parte dos casamentos 
entre homossexuais tem grande 
durabilidade

os problemas identificados nesses 
casamentos são semelhantes aos 
observados em casamentos de 
heterossexuais

A experiência 
homossexual. 
Marina Castañeda. 
(2007)
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homossexuais podem ser tão bons 
pais quanto os heterossexuais

filhos criados por pais gays ou 
mães lésbicas apresentam o 
mesmo nível de funcionamento 
emocional, cognitivos e sexual que 
filhos de pais heterossexuais

Promoting the well-being 
of children whose parents 
are gay or lesbian. Perrin, 
Ellen C., et al. Pediatrics 
131.4 (2013): 
e1374-e1383.
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Comentários
espíritas



Allan Kardec

200. Os Espíritos têm sexos?
Não como o entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Há 
entre eles amor e simpatia, mas baseados na afinidade de sentimentos.

201. O Espírito que animou o corpo de um homem pode animar, 
em nova existência, o de uma mulher e vice-versa?
Sim; são os mesmos os Espíritos que animam os homens e as mulheres.

O Livro dos Espíritos. Allan 
Kardec. 2ª edição.



Allan Kardec

Se essa influência se repercute da vida corporal à vida espiritual, o 
mesmo se dá quando o Espírito passa da vida espiritual à vida 
corporal. Numa nova encarnação ele trará o caráter e as 
inclinações que tinha como Espírito; se for avançado, será um 
homem avançado; se for atrasado, será um homem atrasado. 
Mudando de sexo, sob essa impressão e em sua nova encarnação, 
poderá conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes 
ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas anomalias 
aparentes que se notam no caráter de certos homens e de certas 
mulheres.

As mulheres têm alma? 
Revista Espírita, janeiro 
de 1866



Emmanuel

(...) não vejo pessoalmente qualquer motivo para críticas 
destrutivas e sarcasmos incompreensíveis para com os nossos 
irmãos e irmãs portadores de tendências homossexuais, a nosso 
ver, claramente iguais às tendências heterossexuais que 
assinalam a maioria das criaturas humanas. Em minhas noções de 
dignidade do espírito, não consigo entender porque razão esse ou 
aquele preconceito social impedirá certo número de pessoas de 
trabalhar e de serem úteis à vida comunitária, unicamente pelo 
fato de haverem trazido do berço características psicológicas ou 
fisiológicas diferentes da maioria.

Lições de sabedoria. 
Marlene Nobre.

entrevistas de Chico 
Xavier/Emmanuel, à Folha 
Espírita de São Paulo



André Luiz

(...) no mundo porvindouro os irmãos reencarnados, tanto em 
condições normais quanto em condições julgadas anormais, serão 
tratados em pé de igualdade, no mesmo nível de dignidade humana, 
reparando-se as injustiças assacadas, há séculos, contra aqueles que 
renascem sofrendo particularidades anômalas, porquanto a 
perseguição e a crueldade com que são batidos pela sociedade 
humana lhes impedem ou dificultam a execução dos encargos que 
trazem à existência física, quando não fazem deles criaturas 
hipócritas, com necessidade de mentir incessantemente para viver, 
sob o Sol que a Bondade Divina acendeu em benefício de todos.

Sexo e destino. Espírito 
André Luiz. Psic. Chico 
Xavier/Waldo Vieira. 
Parte II, cap. 9.



Joanna de Ângelis

O fato de alguém amar outrem do mesmo sexo não significa 
distúrbio ou desequilíbrio da personalidade, mas uma opção 
que merece respeito, podendo também ser considerada como 
uma certa predisposição fisiológica. Pode-se considerar como 
uma necessidade sexual diferente com objetivos 
experimentais no processo da evolução. 

Encontro com a paz e a 
saúde. Espírito Joanna de 
Ângelis. Psic. Divaldo 
Franco. Cap. 8. Reflexões 
sobre a sexualidade.
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