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Conheça a sigla!
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UTILIZADO PARA INCLUIR OUTROS GRUPOS
E VARIAÇÕES DE SEXUALIDADE E GÊNERO
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Identidade
de gênero
Forma como cada pessoa se autodeclara quanto ao seu
gênero. Gênero usualmente é ligado ao conceito binário
(masculino ou feminino), entretanto nem todas pessoas
se enquadram em um ou em outro, para esse sendo aplicável o conceito de pessoas “não binárias”.
Cisgênero: termo utilizado para descrever pessoas que
se identificam, em todos os aspectos, com o gênero atribuído ao nascer. É o contrário de uma pessoa transgênero.
Transgênero: são pessoas que tem sua identidade de gênero diferente àquele atribuído ao nascimento.

T

Mulher trans: é a pessoa que se identifica de gênero feminino embora tenha sido registrada no gênero
masculino ao nascer, por conta de suas características biológicas.
Homem trans: é a pessoa que se identifica como sendo do gênero masculino embora tenha sido registrada no gênero feminino ao nascer, por conta de suas
características biológicas.
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T

Travesti: pessoa atribuída ao sexo masculino ao nascimento, mas se percebe no gênero feminino. Muitas
modificam seus corpos por meio de hormonioterapia,
silicone e/ ou cirurgias plásticas, entretanto isso não é
uma regra. Atualmente, o termo travesti adquiriu uma
importância política de ressignificação do termo, o qual
historicamente era usado de forma pejorativa.
Não binário: alguém que não se identifica completamente com o “gênero de nascença” nem com outro gênero. Esta pessoa pode não se ver em nenhum dos papéis comuns associados aos homens e as mulheres bem
como pode vivenciar uma mistura de ambos.
Gênero Fluído: pessoa que não se identifica com uma
única identidade de gênero, mas flui entre vários. Expressa-se as vezes no feminino e outras no masculino, sem estar ligada a um gênero apenas (conceito
do não binarismo).
Agênero: pessoa que não se identifica ou não se sente pertencente a nenhum gênero.

Q

Queer: designa pessoas que não seguem o modelo de
heterossexualidade ou do binarismo de gênero. De
modo geral, para as pessoas que se identificam como
queer, os termos lésbica, gay e bissexual são percebidos
como rótulos que restringem a amplitude e a vivência
da sexualidade.
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Orientação
Sexual
Inclinação involuntária de cada pessoa em sentir atração sexual, afetiva e emocional por indivíduos de gênero
diferente, de mais de um gênero ou do mesmo gênero.
Heterossexual: sente atração sexual e emocional por
pessoas do sexo/gênero oposto.
Homossexual: sente atração sexual e emocional por
pessoas do mesmo sexo/gênero.

L

Lésbica: mulher que é atraída afetiva e/ou sexualmente por pessoas do mesmo sexo/gênero (cis ou
trans).

G

Gay: pessoa do gênero masculino (cis ou trans) que
tem desejos, práticas sexuais e/ou relacionamento
afetivo-sexual com outras pessoas do gênero masculino. A mudança para o termo homossexual ocorreu
em 1960 como o termo preferido por homossexuais
para se autodescreverem.

B

Bissexual: sente atração sexual e emocional por mais de
um sexo/gênero.
Pansexual: sente atração sexual e emocional independente do gênero ou sexo. A pansexualidade é uma orientação que rejeita especificamente a noção de dois gêneros e até de orientação sexual específica.

A
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Assexual: não sente atração sexual, seja de forma parcial, condicional ou total.

Sexo
Biológico
Em termos simples, o sexo biológico diz respeito às características biológicas que a pessoa tem ao nascer. Podem incluir cromossomos, genitália, hormônios, entre
outros.
Feminino: vagina, ovários, cromossomos XX.
Masculino: pênis, testículos, cromossomos XY.

I

Intersexual: combinações dos dois.
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Expressão
de gênero
Baseia-se em como alguém se expressa, veste ou apresenta-se por meio do que é tipicamente masculino ou
feminino. Pode vir pelo meio de vestuário, acessórios,
estilo de cabelo, forma de falar e outros aspectos de escolha na aparência.
Androginia: termo genérico usados para descrever qualquer indivíduo que assuma postura social, especialmente a relacionada à vestimenta, comum a ambos os gêneros.

CrossDresser: embora qualquer pessoa possa vestir roupas associadas a um sexo diferente, o termo crossdresser refere às pessoas (homens ou mulheres) que usam
esporadicamente roupas, maquiagens e acessórios culturalmente associados ao gênero oposto. A prática do
crossdressing pode estar ligada a questões culturais,
mas não tem ligação direta com a orientação sexual
de seus praticantes. O Crossdressing, como forma de
expressão de gênero, não é praticado para fins artísticos. Os crossdressers em linha geral não querem mudar
permanentemente o sexo ou viver o tempo todo como
mulheres.
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LEMBRE-SE,
Arte não tem ligação
com gênero ou
sexualidade!
Transformista: indivíduo que se veste
com roupas do gênero oposto movido por questões artísticas.
Drag queen: homem que se veste
com roupas femininas de forma
satírica, extravagante ou luxuosa
para atuação em shows, eventos
ou performance. Uma drag queen
não deixa de ser um tipo de “transformista”, pois o uso das roupas
está ligado a questões artísticas
– a diferença é que a produção
necessariamente focaliza um viés
artístico.
Drag King: versão “masculina” de
drag queen, ou seja, trata-se de
uma mulher que se veste com
roupas masculina para atuação em shows, eventos ou
performance.
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Termos a
evitar
CORRETO

ERRADO
Opção sexual

❯

Orientação Sexual

Família
Homossexual

❯

Família
Homotransparental

O Travesti

❯

A Travesti

Casal
Homossexual

❯

Casal Homoafetivo
Homossexualidade

GLS

❯
❯

Parada Gay

❯

Parada do Orgulho
LGBTQIA+

Hermafrodita

❯

Intersexo

Assexuado

❯

Assexual

Homossexualismo

LGBTQIA+

u O sufixo “ismo” denota doença e anormalidade. O termo
homossexualidade, se refere a forma correta à orientação sexual do indivíduo indicando “modo de ser e sentir”;
u Homoafetivo: é o adjetivo que qualifica uma pessoa que

gosta e sente atração por pessoas do mesmo sexo. O termo homoafetivo foi criado para diminuir a conotação pejorativa que se dava aos relacionamentos homossexuais,
e tornou-se uma expressão jurídica para tratar do direito
relacionado a união de casais do mesmo sexo;

“Desvio Sexual”. No Brasil, a homossexualidade não é
considerada “desvio sexual” desde 1985, pelo Conselho
Federal de Medicina. É um termo ofensivo e que não deve
ser usado.

u
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Comunique!
u

Na hipótese de discriminação, qualquer cidadão ou

cidadã pode entrar em contato com o

Disque 100!
u

Ministério Público;

u

Defensoria Pública.
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