
GLOSARIO DE TERMOS
SOBRE A DIVERSIDADE SEXUAL

Existen unha serie de termos que definen a realidade con respecto ás identidades 
de xénero que debemos manexar para achegarnos a este tema.

CISXÉNERO: Termo utilizado para aquelas persoas nas cales coinciden a 
identidade de xénero, a súa expresión de xénero e o sexo asignado ao nacemento 
coas expectativas de como deben  ser os homes e como teñen que ser as mulleres.

XÉNERO FLUÍDO: Enténdese que unha persoa é de xénero fluído cando non se 
identifica cunha soa identidade sexual, senón que circula entre varias. 
Comunmente maniféstase como transición entre masculino e feminino ou como 
neutralidade, con todo pode comprender outros xéneros, e mesmo poida que 
identifíquese con máis dun xénero á vez.

INTERSEXUALIDADE: Desde a perspectiva médica, adóitase definir cando se 
desenvolve un conxunto de síndromes que producen corpos sexuados marcados 
pola ambigüidade xenital. Esta maneira de entender a intersexualidade remarca o 
poder da medicina de incidir na toma de decisións das persoas intersexuais e as 
súas familias, desmarcando a posibilidade de vivir a súa diversidade fóra dos 
marcos que establece a medicina.

GENDERQUEER, OU XÉNERO NON-BINARIO:  É o termo que se utiliza para designar 
a varios grupos e identidades que disenten do sistema de xénero binario e 
adoptan outro tipo de modalidades para expresar o seu xénero entre as cales se 
atopan: axénero, bixénero, terceiro sexo, transxénero e xénero fluído.

SEXO: Refirese ás características biolóxicas diferenciais que existen entre 
mulleres e homes.

XÉNERO: Conxunto de ideas, creenzas, representacións e atribucións sociais 
construidas en cada cultura tomando como base a diferencia sexual.

TRANSXÉNERO: Termo que se empezou a utilizar por facer referencia a aquelas 
persoas marxinadas por ser diferentes, ademais de trasgredir as normas sociais 
asociadas ao sexo e o xénero. Por exemplo, os homes efeminados e as mulleres 
masculinas. Trátase de romper coa medicalización daquelas identidades de xénero 
non normativas.



IDENTIDADE SEXUAL: É considerado como o sexo psicolóxico. É o sentimento de 
definirse como home ou como muller. Enténdese que se empeza a tomar 
conciencia da mesma nos primeiros anos de vida, sendo estable ao redor dos 
sete anos de idade.

EXPRESIÓN DE XÉNERO: É a forma na que expresamos o noso xénero mediante a 
vestimenta, o comportamento, os intereses e as afinidades. Pola forma na que o 
xénero está construído na nosa sociedade, a expresión de xénero dunha persoa 
pode ser percibida como masculina, feminina ou andróxina.

FAMILIAS LGTBI: Lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais con fillos, 
fillas ou menores en acollemento. Estes últimos tamén están incluídos dentro do 
colectivo LGTBI e son susceptibles de sufrir as mesmas discriminacións debido á 
orientación sexual ou á identidade de xénero dos seus pais e nais.

LESBOFOBIA: Rexeitamento que sofren as mulleres lesbianas. As lesbianas 
enfróntanse a unha dobre discriminación: por ser mulleres e pola súa orientación 
sexual e este é un dos motivos principais polos que son menos visibles que os 
homes gais.

ORIENTACIÓN SEXUAL: É considerada a atracción erótica cara ás persoas de 
diferente sexo (heterosexuais), do mesmo sexo (homosexuais: gais e lesbianas), 
mesmo de ambos os sexos (bisexuais). Tamén inclúe a necesidade de establecer 
vínculos afectivos/sexuais. Existen outras orientacións sexuais menos coñecidas 
como a pansexualidade – caracterízase pola atracción física, emocional, afectiva 
e sexual cara a unha única persoa, independente do seu sexo e xénero e a 
polisexualidad – a atracción física, emocional, afectiva e sexual por individuos de 
diversos xéneros sen discriminar, negan a idea binaria de xénero. Diferéncianse 
dos pansexuais en que, mentres os primeiros senten atracción cara a todas as 
manifestacións de xénero, os polisexuais non senten atracción cara a todas 
posibles identidades de xénero.

LGTBI: Acrónimo utilizado para referirse a lesbianas, gais, transexuais bisexuais e 
intersexuais.

LGTBIFOBIA: Termo que fai referencia ao temor e rexeitamento ás persoas 
lesbianas, gais, bisexuais, transexuais e intersexuais, que se utiliza para facer 
máis visibles a todas as identidades que a sofren.



HOMOFOBIA: Temor e rexeitamento cara ás persoas lesbianas, gais, bisexuais e 
transexuais, así como a aquelas persoas que son percibidas como tales aínda que 
non o sexan.

TRANS: Un termo xeral que se utiliza para describir ás persoas que, en diversos 
graos, non se axustan ao que a sociedade adoita definir como un home ou unha 
muller.

TRANSFOBIA: Rexeitamento que sofren as persoas transexuais debido a que 
transgreden o sistema sexo/xénero socialmente establecido. Estas persoas son 
especialmente vulnerables e sofren un alto grao de marxinación e violencia.

DRAG KING: Persoa que (a miúdo) é muller e que adopta a figura dun home 
resaltando de maneira esaxerando os ademáns, as actitudes e o seu 
comportamento asociados á masculinidade. Son figuras, xunto ás Drags Queens, 
que son asociadas ao mundo do espectáculo.

HOMOFOBIA INTERIORIZADA: Sentimento que se produce nas persoas LGTBI 
cando interiorizan e fan seus as mensaxes negativas que a sociedade emite sobre 
as persoas LGTBI. Este sentimento chega a causar unha gran dor ás persoas que 
o sofren.

TRANSEXUALIDADE: Unha expresión máis da diversidade humana. Unha persoa é 
transexual cando a súa identidade sexual, de xénero e/ou expresión de xénero 
non cumpren cos mandatos e as expectativas que a sociedade lles asigna ao 
nacer en función do sexo e o xénero.

DRAG QUEEN: Persoa que (a miúdo) é home e que adopta a figura dunha muller 
resaltando de maneira esaxerada os ademáns, as actitudes e o seu 
comportamento asociados á feminidade.

TRAVESTISMO: Tanto no espectáculo como na política, as comunidades travestis 
cuestionaron os roles de xénero mediante o uso de vestimentas ou a montaxe de 
performance, que cuestionan a absoluta masculinidade ou feminidade dos seres 
humanos. As súas accións transgreden as normas sociais. Relaciónanse co xénero 
fluído, xa que buscan o non-binario por medio da situación e a vestimenta. Con 
todo, o travestismo soamente oscila entre o masculino e o feminino sen tomar en 
conta outros xéneros como axénero, bixénero, trixénero, polixénero, entre outros.


