
DIVERSIDADE SEXUAL



ORIENTACION SEXUAL E IDENTIDADE SEXUAL

Decote escoitamos “orientación sexual” e “identidade de xénero” e pensamos que 

se trata dunha soa cousa, xa que se pensa que o sexo e mailo xénero significan o 

mesmo. Non é así. En realidade, cal é a diferenza entre a orientación sexual e a 

identidade de xénero?

• Primeiro, debemos diferenciar o significado de sexo e xénero. 



•A Asociación Norteamericana de Psicoloxía (APA) explícao da 

seguinte maneira:

Sexo:

•O sexo dunha persoa determínase ao nacer. É a súa condición 

biolóxica, home ou muller, e está asociado principalmente a 

atributos físicos como cromosomas, hormonas, anatomía interna 

e externa.



Xénero:

• O xénero refírese a roles construídos socialmente, comportamentos, actividades e 

atributos que unha sociedade considera axeitados para nenos e homes, ou nenas 

e mulleres. Estes roles inflúen na maneira en que as persoas interactúan e en 

como se senten consigo mesmas.

• Malia que o sexo biolóxico é o mesmo en todas as culturas, os aspectos do xénero 

poden diferir.



Orientación sexual vs. Identidade de xénero

• O termo orientación sexual refírese ao sexo cara ao que unha persoa se sente atraída no eido 

emotivo, romántico, sexual e afectivo.

• Se a unha persona lle atrae romántica e fisicamente un membro do sexo oposto, daquela é 

heterosexual. E se pola contra se sente atraída por unha persona do mesmo sexo, daquela é 

homosexual. Pero a orientación sexual non é absoluta. Tamén existe a bisexualidade cando a unha 

persoa lle atraen membros de ambos sexos.

• A orientación sexual é diferente do comportamiento sexual porque se refire aos sentimientos e non á 

acción. Por iso hai homosexuales que poden ter relacións sexuais con persoas do sexo oposto, e 

heterosexuais que poden ter relacións sexuais con persoas do mesmo sexo.

• Contrariamente ao que algúns pensan, a orientación sexual non pode cambiarse, unha persoa non 

escolle ser homosexual, bisexual ou heterosexual.

• De feito a orientación sexual dunha persoa adoita definirse moito antes da primeira experiencia 

sexual.



• A  Asociación Norteamericana de Psicoloxía (APA) certifica que a orientación 

sexual non é opcional: “Aínda que temos a opción de actuar ou non en relación a 

eses sentimentos, os psicólogos non consideran que a orientación sexual sexa un 

acto consciente que poidamos mudar á vontade”.

• Se a unha persoa lle atrae romántica e fisicamente outra do sexo oposto, daquela 

é heterosexual. E se pola contra se sente atraída por unha persona do mesmo 

sexo, daquela é homosexual. Pero a orientación sexual non é absoluta. Tamén 

existe a bisexualidade cando a unha persoa lle atraen membros de ámbolos dous 

sexos.

• En tal sentido, as minorías por orientación sexual son gais, lesbianas e bisexuais.



Identidade de xénero 

• O termo “identidade de xénero” refírese á conciencia 

• dunha persoa de sentir pertenza ao sexo masculino ou 

• feminino. Ou sexa, unha persoa pode sentir unha 

• identidade de xénero distinta das súas características fisiolóxicas innatas.

• Noutras palabras, a persoa pode sentirse muller aínda que nacese co sexo 

masculino, ou pode sentirse home, aínda que nacese co sexo feminino.

• A expresión de xénero refírese á maneira na que a persona comunica a súa 

identidade de xénero a través do seu comportamento, vestimenta, cabelo e voz.

• En tal sentido, as minorías por identidade de xénero son as persoas transxénero.



• A miña identidade é o que eu son, a miña forma de pensar, actuar e sentir. 

Dependendo da cultura á que pertenezamos, desde a infancia nos ensinan un rol 

prescrito socialmente atribuído a un dos sexos que internalizamos.

• Pero hai persoas que non se identifican con ese rol prescrito, senón co contrario. 

A manifestación dese rol é o que se define como “expresión de xénero”, 

características externas e condutas definidas como masculinas ou femininas (voz, 

xestos, vestimenta).



En conclusión

•Cando un ser humano se sente atraído por outro, é a súa 

orientación sexual a que define que sexa heterosexual, 

homosexual ou bisexual.

•Cando un ser humano sente que naceu co sexo biolóxico 

equivocado, é a súa identidade de xénero a que define que sexa 

transxénero.



•En Galicia temos a Lei 2/2014, de 14 de abril, pola igualdade de 

trato e a non discriminación de lesbianas, gais, transexuais, 

bisexuais e intersexuais.

•O seu obxectivo é garantir o principio de igualdade de trato e de 

non  discriminación por razón de orientación sexual e identidade 

de xénero das persoas homosexuais, bisexuais, transexuais, 

transxénero e intersexuais.
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