
Expressões LGBTfóbicas para
retirar do seu vocabulário

Manual do 
Respeito



Discursos são poderosos. Podem ajudar tanto a interromper 

como a perpetuar a intolerância e a violência contra as 

pessoas LGBT. O QCA+ acredita que as diferenças devem ser 

valorizadas e tratadas com respeito. É preciso estar atento 

e não reproduzir pequenos gestos, expressões, frases e 

atitudes que, embora aparentam “inocentes” ou 

“inofensivos”, são carregados de preconceito e reforçam a 

LGBTfobia na sociedade. 

Não basta que sejam acompanhadas por um pedido de 

desculpas ou por um “não tive a intenção”. É necessário 

riscá-los definitivamente do vocabulário e do cotidiano. 

Para ajudá-los, o QCA+ preparou o Manual do Respeito, um 

guia explicativo de palavras e expressões LGBTfóbicas. 

Aprenda como a gente e se junte à luta contra da 

LGBTfobia.

Manual do 
Respeito



Opção sexual

A palavra �opção� indica que há possibilidade de 
escolher, no entanto, cada indivíduo tem sua 
sexualidade desenvolvida sem que haja qualquer poder 
de decisão sobre ela. O termo é considerado ofensivo 
porque caracteriza a sexualidade como uma mera 
escolha de livre e espontânea vontade. O termo correto, 
portanto, é �orientação� sexual.

Orientação sexual



Sapatão

Embora algumas mulheres lésbicas tenham se 
apropriado do termo como emponderamento para tirar 
a carga histórica negativa que o acompanha, evite usá-
lo. 

Lésbica



Traveco

Usar o termo �traveco� para se referir a uma travesti é 
altamente ofensivo. O su�xo diminutivo �eco� 
tipicamente acrescenta uma conotação negativa e, 
muitas vezes, pejorativa à palavra.  Exemplo disso são os 
termos jornaleco e livreco.  E lembre-se sempre que 
travesti é identidade feminina, portanto, o correto é �a 
travesti�.

A Travesti



Homossexualismo

O termo é considerado incorreto e preconceituoso devido 
ao su�xo �ismo�, que denota doença e anormalidade. O 
termo correto é homossexualidade, que se refere da forma 
correta à orientação sexual do indivíduo, indicando �modo 
de ser e sentir�.

Homossexualidade



Além das palavras,
devemos evitar frases como:

Quando/como você 
virou gay?

��
A orientação sexual 
não é uma escolha. 
Ninguém vira ou 
aprende a ter ou a 
ser. A orientação 
sexual é intrínseca ao 
ser humano.

Quem é o homem/
mulher da relação?

Essa frase tenta colocar as 
relações homoafetivas 
dentro do padrão 
heteronormativo. Em uma 
relação entre pessoas do 
mesmo sexo, a ideia é, 
justamente, que não tenham 
pessoas do sexo oposto.

��



�� ��
Nossa, que 
desperdício

Qual o seu nome 
de verdade?

Quando algumas pessoas 
descobrem que um homem ou 
uma mulher muito atraentes 
são LGBTQIA+, é de praxe que 
digam coisas como "que 
desperdício". Isso é ofensivo 
porque coloca a 
heterossexualidade em um 
lugar superior, como se fosse, 
realmente, o padrão.

Questionar o nome de 
registro de uma pessoa trans 
ou travesti invalida a sua 
identidade.



�� ��
Tudo bem ser lésbica,
mas precisa se vestir
como homem?

Bissexualidade não
existe, é só uma
fase!

Não cabe a ninguém julgar ou 
questionar o que o outro veste. 
Uma mulher heterossexual, por 
exemplo, não precisa usar 
apenas vestidos. Cada um deve 
ter o direito de escolha sobre a 
própria vestimenta. 

As pessoas bissexuais têm 
sua orientação sexual muito 
bem de�nida: se relacionam 
com todos os gêneros e isso 
não signi�ca uma indecisão 
nem que ainda não tiveram 
coragem de expôr a 
homossexualidade. 



�� ��
Tudo bem ser gay, mas não 
precisa �car dando pinta

Você não acha que é 
lésbica só por que nunca 
encontrou o homem 
certo?Essa frase acaba limitando as 

pessoas de se comportarem e se 
sentirem como elas gostam de 
se sentir: livres. Não é correto 
marginalizar as pessoas que não 
se encaixam em um padrão de 
masculinidade ou feminilidade.

Muitas pessoas partem da 
ideia de que a sexualidade é 
uma escolha, quando na 
realidade, ela se baseia em 
atrações, que podem ser pelo 
sexo oposto ou não. Você por 
acaso se lembra em que 
momento da vida escolheu 
ser heterossexual?



�� ��
Não sou homofóbico, 
tenho amigos gays

Você está parecendo 
uma travesti

Ter um amigo gay não signi�ca 
que você não é preconceituoso 
em algum nível, já que isso é 
muito diferente de vê-lo, 
verdadeiramente, como igual a 
você.

Não cite-a para criticar a 
aparência de alguém. Ser e 
parecer uma travesti não é 
algo negativo.



Sempre que ficar em dúvida se a expressão pode 

ofender, pesquise, pergunte ou opte por não 

utilizá-la. O importante é estar disposto a 

aprender.

Temos a certeza que com respeito e empatia, 

vamos construir um lugar melhor para todas as 

pessoas.

Manual desenvolvido por QCA+

Respeito
Tolerância
Empatia
Amor
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