
VOCÊ SABE A  DIFERENÇA ENTRE
SEXO BIOLÓGICO, IDENTIDADE DE
GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL?

ORIENTAÇÃO SEXUAL
Sobre qual gênero a pessoa se sente atraída sexualmente
e romanticamente. Tem relação com sentimentos e
emoções entre duas pessoas.

IDENTIDADE DE GÊNERO
Gênero é uma construção social, sobre expressões e
comportamentos de uma pessoa, atribuídos no seu
nascimento. No geral, é como a pessoa se identifica e se
expressa na sociedade. Algumas pessoas não se
identificam com o gênero que a sociedade impôs à elas
devido ao sexo, e possuem outras classificações de
gênero.

SEXO BIOLÓGICO
Características biológicas nos seres humanos que são
diferenciadas pelos órgãos sexuais. O sexo biológico é
definido por um conjunto de informações cromossômicas e
fisiológicas que se materializam através da formação do
sistema reprodutor e órgãos genitais do indivíduo.

EXEMPLOS
- Sexo Masculino: presença de pênis, testículos, e outros. 
- Sexo Feminino: presença de vagina, útero, e outros.
- Intersexual: presença de órgãos relacionados ao sexo
masculino e feminino ao mesmo tempo.

- Mulher cisgênero (mulher do sexo feminino).
- Homem cisgênero (homem do sexo masculino).
- Mulher transgênero (mulher do sexo masculino).
- Homem transgênero (homem do sexo feminino).
- Não-binária (pessoa que não se identifica com nenhum
dos dois gêneros predominantes e possuem outras
classificações de gênero).

EXEMPLOS

- Heterossexual (atração pelo gênero oposto)
- Homossexual (atração pelo mesmo gênero)
- Bissexual (atração por mais de um gênero)
- Assexual (não sente atração por nenhum gênero)

EXEMPLOS

1000
é a quantidade universal
aproximada de profissionais de
arquitetura transexuais
respondentes do primeiro
diagnóstico "Gênero na Arquitetura e
Urbanismo" do CAU/BR (5
respondentes - 4 homens e 1
mulher).

52%
da população LGBTQIA+ assumem
publicamente seu gênero ou sua
orientação sexual. Quase metade
dessa população alega ainda
esconder quem é, devido ao
preconceito na sociedade e/ou na
própria família. A cada 20 horas, uma
pessoa LGBTQIA+ é morta, vítima de
LGBTfobia.

16%
dos e das profissionais respondentes
no primeiro diagnóstico "Gênero na
Arquitetura e Urbanismo" do
CAU/BR, se declararam
homossexuais. Estima-se que a
proporção é maior devido aos
profissionais não abertamente
declarados.
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