
Sobre atração por mais de um gênero

Pessoas  multi ou do  espectro multi são pessoas que são capazes de

sentir atração por mais de um gênero. O termo multi foi criado justamente

para ser uma alternativa neutra a termos como bi, pan, oni e poli, que

possuem suas próprias histórias e/ou significados mais específicos.

Há várias maneiras de experienciar atração por mais de um gênero.

Algumas  pessoas  sentem  atração  independentemente  do  gênero,  outras

sentem mais atração por alguns gêneros do que por outros, outras sentem

atração por pessoas de vários gêneros sem nunca sentir atração por certos

gêneros, outras têm a capacidade de sentir atração por gêneros diferentes

dependendo do dia ou da hora.

Algumas pessoas são multissexuais e conseguem achar pessoas de mais

de um gênero “gostosas”, outras são multirromânticas e já se apaixonaram

por pessoas de mais de um gênero, outras sentem outros tipos de atração

por mais de um gênero. Também é possível ser tanto multissexual quanto

multirromântique.  E  também  é  possível  ser  multi  mesmo  estando  no

espectro  assexual  e/ou  arromântico,  ou  seja,  de  quem sente  pouca  ou

nenhuma atração.

Pessoas ainda são multi mesmo que nunca tenham namorado ninguém,

mesmo  que  não  sintam atração  por  ambos  os  gêneros  binários  (ou  por

qualquer um deles), mesmo que tenham apenas tido relações com pessoas

de um gênero ou mesmo que sejam casadas com uma pessoa que possui um

único  gênero.  Só  cada  pessoa  pode  dizer  se  é  multi  ou  não,

independentemente de suas experiências.

Quer aprender mais sobre orientações? Visite orientando.org!



Alguns exemplos de orientações multi

Bi- Atração por dois ou mais gêneros, ou atração
por mais de um gênero.

Bifluxo
Atração por dois ou mais gêneros, mas os gêneros

pelos quais a pessoa sente atração mudam de
tempos em tempos.

Heteroflexível

Atração predominantemente de uma pessoa de um
gênero binário por pessoas do outro gênero binário,

mas a pessoa pode ocasionalmente sentir atração por
pessoas de outros gêneros.

Homoflexível

Atração predominantemente por pessoas do mesmo
gênero ou por quem se considera de gênero parecido,
mas a pessoa pode ocasionalmente sentir atração por

pessoas de outros gêneros.

Netúnique
Atração por mulheres, pessoas sem gênero e

pessoas não-binárias que não são masculinas ou
solarianas.

Omni-
Oni-

Atração por todos os gêneros.

Pan- Atração por todos os gêneros, ou
independentemente do gênero.

Panfluxo
Alguém que sente atração por todos os gêneros,

mas que prefere gêneros diferentes de tempos em
tempos.

Paro-
Atração por múltiplos gêneros, mas experienciada

de formas ou em frequências diferentes por
gêneros diferentes.

Penúlti- Atração por todos os gêneros, com a exceção
do próprio.

Poli- Atração por vários gêneros.

Urânique Atração por homens, pessoas sem gênero e pessoas
não-binárias que não são femininas ou lunarianas.

Observação: Palavras terminadas em – (bi-, pan-) são prefixos, que podem ser
utilizados por si só (bi, pan) ou juntos ao tipo de orientação correspondente (bissexual,
panromântique). 


