O que é uma pessoa assexual?
Pessoas assexuais são pessoas que não sentem atração sexual por nenhum gênero. Algumas
pessoas assexuais não sentem atração sexual por ninguém, enquanto outras sentem atração sexual
certas vezes, e/ou em certas circunstâncias.
O termo assexual se popularizou no início dos anos 2000, mas há pessoas que se lembram do
termo ter sido utilizado nos anos 80 e 90.
Enquanto pessoas assexuais que sentem alguma atração sexual ainda possam se dizer assexuais,
existe todo um espectro assexual para cobrir as necessidades de quem não se sente confortável se
identificando como assexual sentindo alguma atração. Por exemplo, pessoas demissexuais só
desenvolvem atração sexual após certa conexão especial a determinadas pessoas, e pessoas acepulso
possuem “picos” de atração sexual, onde sentem atração como pessoas alossexuais (fora do espectro
assexual).
Outras orientações do espectro assexual indicam que a pessoa pode não sentir nenhuma atração
sexual, mas ainda não quer se identificar como assexual por se sentir diferente da maioria das pessoas
que se identificam como assexuais, assim utilizando outros rótulos. Por exemplo, pessoas cupiossexuais
querem ter relações sexuais, mesmo sem sentir atração, e pessoas caedossexuais são pessoas que são
assexuais por causa de algum trauma.
As cores da bandeira assexual possuem os seguintes significados:





Preta: Assexualidade
Cinza: Espectro assexual
Branca: Simpatizantes não-assexuais
Roxa: Comunidade

O que é uma pessoa arromântica?
Pessoas arromânticas são pessoas que não sentem atração romântica por nenhum gênero.
Algumas pessoas arromânticas não sentem atração romântica por ninguém, enquanto outras se
apaixonam só de vez em quando.
Originalmente, o termo era apenas para definir pessoas assexuais que também não possuíam
atração romântica. Com o tempo, porém, a comunidade arromântica foi se separando da comunidade
assexual. Pessoas de qualquer orientação sexual podem ser arromânticas.
Assim como existe um espectro assexual, existe um espectro arromântico. E, nele, existem tanto
pessoas demirromânticas e aropulso quanto cupiorromânticas e caedorromânticas, além de muitas
outras orientações. As definições são as mesmas do espectro assexual, é só substituir “atração sexual”
por “atração romântica”.
Existem várias bandeiras arromânticas, porém esta é a utilizada atualmente. Os significados de suas
cores são:
 Verde: Cor oposta a rosa, cor associada ao romance. Simboliza
pessoas arromânticas;
 Verde clara: Espectro arromântico
 Branca: Relações platônicas e sua importância
 Cinza e preta: Pessoas arromânticas assexuais e não-assexuais

Algumas orientações do espectro assexual e arromântico

Orientação Significado

A-

Ausência de atração, ou atração por
nenhum gênero.
Saiba mais: http://tinyurl.com/acearo

A-fluxo

Atração flutuante entre as do espectro a-, ou
atração que flui entre existir frequentemente e
não existir, mudando de intensidade de tempos
em tempos. Mais: http://tinyurl.com/aceroflux
Atração geralmente inexistente, mas com
“pulsos” ocasionais de atração intensa. Uma
versão mais intensa ou específica de a-fluxo.
Saiba mais: http://tinyurl.com/apulso
Sentir atração sem querer que ela seja recíproca;
em certos casos, após haver reciprocidade, a
atração deixa de existir, ou vai diminuindo até
deixar de existir. Mais: http://tinyurl.com/akoine

A-pulso

AkoiLithCaedoCupioDemiGrayGrisMirMyrOmnia-

QuoiRecipro-

Versão (as)sexual

Assexual

Versão (ar)romântica

Arromântique

Acefluxo

Arofluxo

Acepulso

Aropulso

Akoissexual

Akoirromântique

Atração que existia, mas que deixou de
existir após eventos traumáticos.
Saiba mais: http://tinyurl.com/caedosr

Caedossexual

Caedorromântique

Falta de atração, porém vontade de ter
relacionamentos de tal natureza.
Mais: http://tinyurl.com/cupiorose

Cupiossexual

Cupiorromântique

Demissexual

Demirromântique

Grayssexual

Grayrromântica

Mirsexual

Mirromântique

Omniassexual

Omniarromântique

Quoissexual

Quoirromântique

Reciprossexual

Recipromântique

Atração somente presente após laços fortes.
Estes laços fortes podem variar de pessoa demi
para pessoa demi, podendo ser mais abrangentes
ou específicos de caso a caso. tinyurl.com/demiori
Atração fraca (talvez por muitas pessoas, mas
fraca), vaga (que pode ou não ser atração) e/ou
rara (por poucas pessoas).
Saiba mais: http://tinyurl.com/grayas
Atração composta por experiências descritas por
várias orientações do espectro a-; como cupio +
gray + demi ou akoi + a-pulso.
Saiba mais: http://tinyurl.com/mirmyr
Alguém que não sente atração, que não quer
participar de relacionamentos associados a tal tipo de
atração, que não possui interesse em atos associados
a tal tipo de atração e que não quer participar de
conversas envolvendo esse tipo de atração.
Alguém quoi (quê, em francês; pronuncia-se cuá) não
consegue entender o conceito de atração, ou de
algum tipo de atração específico. Ou consegue
entender, mas sente que não é aplicável para si.

Alguém que só consegue sentir atração por uma
pessoa se essa pessoa demonstrar atração antes.
Saiba mais: http://tinyurl.com/reciprs

