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QUE VOCÊ 
CONVIVE
NO DIA A DIA



E por meio deste guia viemos trazer algumas informações 
que consideramos fundamentais para você entender 
melhor a comunidade LGBTQIA+ e seus desafios, bem 
como alguns direcionamentos, comportamentos e práticas 
inclusivas. Este material está longe de ser definitivo, por isso 
queremos que ele seja evolutivo, sempre agregando novos 
conhecimentos.
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Nestes balões deixamos nossos 
sentimentos como pessoas da 
comunidade LGBTQIA+, além de 
vivências e aplicações práticas 
das informações deste guia.





Representa as demais 
possibilidades de 
identidade/expressão de 
gênero e sexualidade que 
fogem à norma hétero/cis. Por 
exemplo, as pessoas 
pansexuais, as pessoas não-
binárias, as andróginas ou 
qualquer outra forma de 
existir.

Presta homenagem às pessoas negras e trans que fundaram o 
movimento e, ao mesmo tempo, chama a atenção para como 

essas pessoas são invisibilizadas em relação à parcela branca 
e/ou cisgênera, mesmo dentro da comunidade.

As cores preta e marrom foram adicionadas para representar as 
pessoas não-brancas, enquanto o rosa e o azul representam 

pessoas trans, travestis ou que estejam fora da expressão 
binária de gênero. Além disso tem-se o circulo roxo com fundo 

amarelo, símbolo da comunidade intersexo. O formato em arco 
ou seta indica onde há maior urgência de progresso.

As bandeiras que representam a 
comunidade ainda não são amplamente 
conhecidas, mas são símbolos muito 
importantes para nós.  
Ao lado, você pode aprender a reconhecer 
e saber um pouco mais sobre a 
representatividade de cada uma delas. 

Fonte: https://www.verywellmind.com/what-the-colors-of-the-new-pride-flag-mean-5189173

https://www.verywellmind.com/what-the-colors-of-the-new-pride-flag-mean-5189173


Para não 
confundirmos os 
conceitos sobre 
gênero, orientação 
afetivo-sexual e 
sexo biológico,  
trouxemos uma 
representação 
visual para explicar 
de forma lúdica:

Homem
(cis ou trans) .

Pessoas .

Não-binárias .
Mulher
(cis ou trans)

Masculino .

Feminina .Andrógina .Masculina .

Feminino .Intersexo .

Homossexual .Heterossexual . Bissexual .
Pansexual .

Assexual .



IDENTIDADE 
DE GÊNERO

É uma identidade construída a partir de como a pessoa 
se reconhece e/ou se apresenta, que pode 
corresponder ou não ao seu sexo biológico.

São pessoas que se relacionam com o mundo
através do gênero feminino, no que diz
respeito à aparência e expressões corporais
assumidas. Portanto, devem sempre ser
referenciadas no feminino. Não se identificam
nem como homens, nem como mulheres,
mas sim como travestis e reivindicam a
legitimidade de sua identidade para além
dos parâmetros binários atribuídos ao
masculino ou ao feminino.

Refere-se às pessoas que não se percebem
exclusivamente pertencentes a um gênero.
Isso significa que sua identidade de gênero e
expressão de gênero não são limitadas à
binaridade do masculino ou do feminino.

Cisgênero (cis) é o termo usado para se
referir ao indivíduo que se identifica, em
todos os aspectos, com o seu "gênero
de nascença". Em outras palavras, para a
pessoa cisgênero, a identidade de gênero
(a forma como a pessoa se vê)
corresponde ao gênero que lhe foi
conferido ao nascer.

Transgênero (trans) é uma terminologia
mais ampla, utilizada para descrever
pessoas que transitam entre os
gêneros. Inclui pessoas transexuais,
travestis e outras com aparência e
características percebidas como “fora do
padrão” cisnormativo e para as quais a
própria percepção de gênero é diferente
daquele que lhe foi designado no
momento do seu nascimento.

São homens que não se identificam com o sexo
biológico feminino que nasceram, nem com as
atribuições socioculturais do gênero feminino. Em
alguns casos, podem recorrer a modificações corporais
(hormonioterapia e/ou cirurgia de redesignação sexual)
para exercer sua identidade de gênero masculina, de
acordo com seu bem estar biopsicossocial. Contudo,
tais modificações não são mandatórias para que
sejam identificados como homens.

São mulheres que não se identificam com o sexo
biológico masculino que nasceram e nem com as
atribuições socioculturais do gênero masculino. Em
alguns casos, podem recorrer a modificações corporais
(hormonioterapia e/ou cirurgia de redesignação sexual)
para exercer sua identidade de gênero feminina, de
acordo com seu bem estar biopsicossocial. Contudo,
tais modificações não são mandatórias para que
sejam identificadas como mulheres.



ORIENTAÇÃO 
AFETIVO-SEXUAL

Uma pessoa assexual experimenta
pouca ou nenhuma atração sexual.
Mas isso não significa que ela não
tenha relações sexuais, beije ou
abrace em circunstância alguma. É
possível que sinta atração romântica
por outro indivíduo, bem como goste
de toques e expresse desejo de estar
em um relacionamento afetivo. O
termo “assexuado” já foi muito usado,
mas está incorreto. Ao se referir à
sexualidade, usa-se assexual para
se igualar às terminações de outras
orientações como homossexual e
heterossexual. Além disso,
“assexuado” é um termo da biologia
para se referir a seres unicelulares
que se reproduzem por bipartição. Mulheres (cisgêneros ou transgêneros) que se

autointitulam (ou seja, que se reconhecem) lésbicas
sentem atração e/ou estabelecem relação
emocional, afetiva ou sexual com outras mulheres
(cisgêneros ou transgêneros). Portanto são
homossexuais.

Homens (cisgêneros ou transgêneros) que se
autointitulam (ou seja, que se reconhecem) gays
sentem atração e/ou estabelecem relação emocional,
afetiva ou sexual com outros homens (cisgêneros ou
transgêneros). Portanto são homossexuais.

Pessoa quem sente atração sexual, emocional
e/ou romântica por pessoas de mais de um
gênero, não necessariamente da mesma forma, ao
mesmo tempo ou com a mesma intensidade.

Pessoa que sente atração sexual, emocional e/ou
romântica por todos os gêneros ou sem se
importar com o gênero da pessoa. Não
necessariamente da mesma forma, ao mesmo
tempo ou com a mesma intensidade.

O termo homossexual designa uma pessoa na qual o
desejo afetivo, romântico e/ou sexual é voltado ao
mesmo gênero. Ou seja, um homem que tenha atração
por outro homem ou uma mulher que tenha atração por
outra mulher, independente se as pessoas são
cisgênero ou transgênero.

O termo heterossexual designa uma pessoa na qual
o desejo afetivo, romântico e/ou sexual é voltado
a uma pessoa de gênero “oposto”, considerando
as representações tradicionais de “masculino e
feminino”. Ou seja, um homem que tenha atração
por uma mulher e vice-versa, independente se as
pessoas são cisgênero ou transgênero.

É a capacidade de ter, sentir ou desenvolver atração e/ou relação emocional, 
afetiva ou sexual por outra(s) pessoa(s). A orientação sexual pode ser 
heterossexual, homossexual, bissexual, assexual, pansexual, entre outras.



É considerado pela Ciência como o conjunto de informações
cromossomiais. Baseia-se na identificação genotípica e
considera os órgãos sexuais do nascimento, a capacidade de
reprodução e as principais características físicas e fisiológicas
que diferenciam o masculino do feminino, ou o macho da
fêmea. Existe a possibilidade de as pessoas nascerem com
características femininas e masculinas, sendo chamadas de
intersexo.

SEXO 
BIOLÓGICO

É a forma como uma pessoa se apresenta socialmente, em
relação à sua aparência e ao seu comportamento de acordo
com as expectativas sociais de um determinado gênero.

EXPRESSÃO DE 
GÊNERO

Pessoa que possui traços físicos e características tanto femininas, quanto
masculinas. Uma pessoa andrógina é aquela que apresenta uma ambiguidade em
relação à sua aparência, o que pode, ou não, se refletir em seu comportamento.

Uma pessoa que não se identifica como cisgênero e/ou heterossexual. O
termo queer é como um "guarda-chuva" que abriga várias possibilidades de gênero
e sexualidade, o que inclui pessoas trans, lésbicas, gays e bissexuais, por exemplo.
Ainda assim, é comumente utilizado por pessoas que não veem sua identidade
de gênero e/ou sua orientação como algo estático e que deve caber dentro de
“caixinhas” pré-determinadas.

Expressão artística onde pessoas de um gênero se exibem, se vestem,
se maquiam e se comportam exagerando os significantes do “padrão”
do gênero “oposto”, sendo uma representação temporária, sem ligação
direta com a orientação sexual. Utiliza-se Drag Queen quando o gênero
expressado artisticamente é feminino e Drag King quando é masculino.

É um termo geral usado para uma variedade de condições em que uma pessoa
nasce com uma composição cromossômica que foge ao padrão atribuído ao
sexo masculino (XY) e o feminino (XX). O que por gerar, uma anatomia reprodutiva
e/ou sexual que fogem de padrões atribuídos ao sexo feminino ou masculino.
Exemplo: uma pessoa que nasce com um pênis e com uma vagina.
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Em 2022, o IBGE divulgou pela primeira vez dados sobre 
orientação sexual da população brasileira, coletados ao 
longo de 2019 por meio da Pesquisa Nacional de Saúde.

Nos dados divulgados, os mais jovens são, 
proporcionalmente, os que mais se autodeclaram 
homossexuais ou bissexuais, assim como são maioria 
em não saber ou não querer responder à questão.

O Ministério Público Federal precisou acionar a Justiça 
para que fossem incluídas perguntas relativas à população 
LGBTQIA+ no Censo de 2022. Para efeito de comparação, 
o IBGE realiza censos sobre a população desde 1940¹. 

Fontes:
https://g1.globo.com/saude/sexualidade/noticia/2022/05/25/diversidade-sexual-29-milhoes-de-brasileiros-
se-declaram-homossexuais-ou-bissexuais-aponta-ibge.ghtml
¹https://memoria.ibge.gov.br/historia-do-ibge/historico-dos-censos/panorama-introdutorio.html

Apesar de avanços estatísticos que informam um pouco mais sobre 
a realidade da nossa comunidade no Brasil, os dados sobre a 
comunidade ainda são difíceis de encontrar. Porém esses dados 
são importantes para conseguiremos cada vez mais visibilidade e 
reconhecimento perante à sociedade e, assim, termos políticas 
públicas e institucionais que  sejam mais assertivas.

de pessoas se 
declaram 

homossexuais
ou bissexuais

da população 
adulta do 

Brasil das pessoas não 
souberam ou não 

quiseram 
responder à 

pesquisa

https://g1.globo.com/saude/sexualidade/noticia/2022/05/25/diversidade-sexual-29-milhoes-de-brasileiros-se-declaram-homossexuais-ou-bissexuais-aponta-ibge.ghtml
https://g1.globo.com/saude/sexualidade/noticia/2022/05/25/diversidade-sexual-29-milhoes-de-brasileiros-se-declaram-homossexuais-ou-bissexuais-aponta-ibge.ghtml
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Fontes:
https://g1.globo.com/saude/sexualidade/noticia/2022/05/25/diversidade-sexual-29-milhoes-de-brasileiros-se-

declaram-homossexuais-ou-bissexuais-aponta-ibge.ghtml

O IBGE fez uma comparação com outros países 
que usaram metodologia similar à do 

levantamento. A autodeclaração pode ser 
problemática em um país como o nosso, em que 

a LGBTQfobia é realidade e as pessoas 
frequentemente se sentem acuadas em falar 

abertamente sobre orientação sexual ou 
identidade de gênero.

... conseguimos observar que países reconhecidos por 
terem maior garantia de direitos para a população 
LGBTQIA+, possuem uma taxa mais alta de 
autodeclaração.

https://g1.globo.com/saude/sexualidade/noticia/2022/05/25/diversidade-sexual-29-milhoes-de-brasileiros-se-declaram-homossexuais-ou-bissexuais-aponta-ibge.ghtml


Fonte: Aliades - https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00317128.pdf

Garantia da 
união estável 
entre casais 
homoafetivos

Jurisprudência 
reconhecida para 
a adoção por 
casais 
homoafetivos

Reconhecido o direito 
de pessoas trans 
alterarem pronome e 
gênero diretamente no 
cartório, mediante 
simples autodeclaração

Homotransfobia é equiparada 
ao crime de racismo, além 
de ser reconhecida a 
omissão legislativa em 
relação a essa temática

É afastada a 
restrição à doação 
de sangue por 
homens gays

A busca por direitos da comunidade é um 
esforço constante e a conscientização 
coletiva é importante para garantir a 
manutenção do que já foi conquistado, 
evitando retrocessos e pavimentando o 
caminho para novas conquistas.

https://mid.curitiba.pr.gov.br/2021/00317128.pdf


mortes apenas 
em 2021

Fonte: Observatório de mortes e Violências contra LGBTI+ no Brasil, 2021
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Vivemos com sentimento constante de insegurança e 
medo apenas por existirmos. Entendendo um pouco 
mais sobre os dados de violência, você pode tomar 
consciência e colaborar para a redução da LGBTfobia 
conscientizando outras pessoas à sua volta.

Entre 2000 e 2021, 

morreram em 
função do preconceito e da 
intolerância de parte da 
população, além do 
descaso do poder público

https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2021/
https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2021/
https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2021/


Apontam dados da ANTRA (Associação 
Nacional de Travestir e Transexuais)

Fontes: Observatório de mortes e Violências contra LGBTI+ no Brasil, 2021
Dossiê Antra 2021
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A violência materializada contra os 
corpos de LGBTQIA+ é, em grande 
medida, uma violência de gênero. 

das mortes são de travestis 
e mulheres trans. 

35 anos é a expectativa média de 
vida da população trans brasileira

são os grupos mais vulneráveis à violência e 
a crimes de ódio. Apesar do número absoluto de 
mortes de homens cis ser maior, há subnotificação 
de casos, além do número total da população trans 
ser muito menor demograficamente.

https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2021/
https://observatoriomorteseviolenciaslgbtibrasil.org/dossie/mortes-lgbt-2021/
https://antrabrasil.files.wordpress.com/2022/01/dossieantra2022-web.pdf


Enquete sobre empregabilidade

trans realizada pela ANTRA

Fonte: Box1864

Parte considerável da nossa 
comunidade não tem as mesmas 
oportunidades de formação e vivem 
uma situação de subemprego, 
caracterizada pela informalidade e – de 
forma mais alarmante na população 
trans e travestis – pela prostituição.

Fonte: Secretaria Municipal de 

Direitos Humanos e Cidadania 
da Prefeitura de São Paulo..

Fonte: Secretaria Municipal de Direitos Humanos 

e Cidadania da Prefeitura de São Paulo..

Fonte: 
https://www.cnnbrasil.co
m.br/business/seis-em-
cada-10-pessoas-lgbtqia-
perderam-renda-ou-
emprego-na-pandemia/

https://www.cnnbrasil.co
m.br/business/lgbtqi-54-
nao-sentem-seguranca-
no-ambiente-de-trabalho/

https://www1.folha.uol.co
m.br/mercado/2020/01/e
mprego-formal-ainda-e-
excecao-entre-pessoas-
trans.shtml

https://www.cnnbrasil.com.br/business/seis-em-cada-10-pessoas-lgbtqia-perderam-renda-ou-emprego-na-pandemia
https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2020/01/emprego-formal-ainda-e-excecao-entre-pessoas-trans.shtml
https://www.cnnbrasil.com.br/business/seis-em-cada-10-pessoas-lgbtqia-perderam-renda-ou-emprego-na-pandemia
https://www.cnnbrasil.com.br/business/seis-em-cada-10-pessoas-lgbtqia-perderam-renda-ou-emprego-na-pandemia
https://www.cnnbrasil.com.br/business/lgbtqi-54-nao-sentem-seguranca-no-ambiente-de-trabalho/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/seis-em-cada-10-pessoas-lgbtqia-perderam-renda-ou-emprego-na-pandemia


em razão de sua orientação 
sexual ou identidade de gênero no 
ambiente de trabalho.

Fonte: Center for Talent Innovation

Em pesquisa realizada pela consultoria
Mais Diversidade, dos entrevistados
sentem falta de um ambiente de trabalho
mais inclusivo.

Fonte: UCLA

Fonte: 

https://www.catho.com.br
/carreira-
sucesso/lgbt/comunidade
-lgbtqia-no-mercado-de-
trabalho-e-seus-desafios/

https://www.catalyst.org/r
esearch/lgbtq-workplace-
issues/]

https://www.cnnbrasil.co
m.br/business/lgbtqi-54-
nao-sentem-seguranca-
no-ambiente-de-trabalho/

https://williamsinstitute.la
w.ucla.edu/publications/lg
bt-workplace-
discrimination

Fonte: Center for Talent Innovation

Para nós o desafio vai além de conseguir 
um emprego. Está presente também no dia 
a dia do trabalho, no enfrentamento à 
discriminação, à hostilidade e na falta de 
representatividade.

https://williamsinstitute.law.ucla.edu/publications/lgbt-workplace-discrimination/
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/lgbt/comunidade-lgbtqia-no-mercado-de-trabalho-e-seus-desafios/
https://www.catho.com.br/carreira-sucesso/lgbt/comunidade-lgbtqia-no-mercado-de-trabalho-e-seus-desafios/
https://www.cnnbrasil.com.br/business/lgbtqi-54-nao-sentem-seguranca-no-ambiente-de-trabalho/


“Minha comunidade morre todos os
dias. Seja de HIV e AIDS, ou de
Transfobia e Homofobia. Eu te peço
que considere isso: é um ser humano.
Nós todos somos seres humanos. É
sobre ser inclusivo. E eu nunca vou
pedir para vocês me respeitarem,
eu vou exigir.”

Dominique Jackson
Modelo, Atriz e Escritora americana. Discurso ao 
receber o Prêmio Nacional de Igualdade no 23º 
Jantar Nacional Anual do Human Rights Campaign
2019 



Photo on Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/lgbt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Vivemos uma realidade lgbtfóbica, em 
que as pessoas e as instituições 
reproduzem ideias preconceituosas, 
ainda que sem intenção. 

Dessa forma, enfatizamos que os 
avanços por mais Diversidade & Inclusão 
vêm de esforços coletivos e de práticas 
diárias e você é parte fundamental do 
processo de transformação.

Confira as reflexões que achamos 
relevantes para o dia a dia!



Não se usa o termo hermafrodita. 
O correto é intersexo. 
A intersexualidade diz respeito a 
pessoas que nasceram com 
órgãos reprodutivos relacionados 
a mais de um gênero. A 
binaridade tem relação com 
padrões de identidade de gênero, 
como visto anteriormente.

L G B T Q I A +

O nome social, aquele com o qual a 
pessoa mais se identifica, é o nome 
verdadeiro de quem o escolheu. 
O respeito deve existir ainda que não 
tenha acontecido a troca do nome de 
registro nos documentos pessoais.

L G B T Q I A +

Nem todas as pessoas travestis e 
transexuais pretendem modificar seus 
corpos por meio de cirurgias. Gênero é 
uma construção social e, portanto, há 
diversas formas de expressá-lo, 
fugindo ou não de padrões e 
estereótipos impostos socialmente. A 
construção de gênero vai muito além 
da genitália de alguém. Além disso, 
essa é uma questão pessoal e não 
está aberta ao julgamento de terceiros.

L G B T Q I A +

As pessoas que se identificam como 
não-binárias ou as que se 
consideram gênero fluído enxergam 
gênero como um espectro e não 
dentro das categorias masculino e 
feminino. Para não errar, pergunte 
por quais pronomes a pessoa 
prefere ser identificada. 

L G B T Q I A +

Jonathan Van Ness, 
apresentador. Identifica-se como 
pessoa não-binária.

Linn da Quebrada, cantora e 
apresentadora. Identifica-se como travesti

Sam Smith, cantor 
Identifica-se como não-binário

Laverne Cox, atriz e produtora 
Identifica-se como mulher trans

Pergunte! É sempre 
importante saber como a 
pessoal prefere ser 
chamada – Oi, quais são 
os seus pronomes?

Corrija assim que tiver 
oportunidade! Caso a pessoa 
não se sinta à vontade para 
corrigir publicamente, você pode 
usar a sua voz para fazê-la se 
sentir mais amparada, além de  
servir como reforço para que as 
outras pessoas não repitam o 
mesmo erro.



Usar um tom pejorativo ou 
associar chacotas à  
sexualidade, expressão 
e/ou identidade de gênero 
de alguém não é piada ou 
brincadeira. Isso apenas 
naturaliza e reforça atos de 
violência.

Termos depreciativos são usados 
para subjugar pessoas da 
comunidade LGBTQIA+ e 
perpetuar ideias de inferiorização.

Cada pessoa tem uma forma de 
expressar sua  identidade de gênero. 
Uma pessoa não deixa de ser 
homem ou mulher pela visão dos 
outros, muito menos por ser 
considerada feminina ou masculina 
demais. Além disso, desperdício é 
um termo depreciativo.

Você pode ter amigos gays e 
mesmo assim reproduzir 
homofobia. Converse, entenda 
os pontos de vista de quem 
vivencia a questão e tenha 
sempre muita empatia com as 
pessoas para compreendê-las.

Dê espaço para que as 
pessoas compartilhem 
suas experiências e 
encare como uma 
chance de aprender. 
Não julgue, permita-se 
conhecer vivências 
diferentes antes de 
formar uma opinião. 
Busque incluir 
colegas, fazendo 
amizades com pessoas 
que não são parte do 
seu grupo habitual de 
convívio.

Homossexualidade. É o termo correto a 
ser usado ao se referir a uma pessoa que 
é homossexual, indicando “modo de ser”. 
Consiste uma inadequação linguística e 
preconceituosa o uso do termo 
“homossexualismo”, visto que o sufixo 
“ismo” pode conotar doença, distúrbio, 
anormalidade.

O termo opção sexual é incorreto, 
já que não se escolhe, de maneira 
consciente, o termo correto é 
orientação sexual. Assim como 
pessoas heterossexuais não 
optaram por quem sentir desejo, os 
homossexuais também não 
escolhem, porque ela é algo nato.



A personalidade ou a forma como cada 
pessoa expressa sua identidade de 
gênero ou orientação sexual não deveria 
ser escondida ou moldada para agradar 
a outras pessoas. Cada um tem o direito 
de se expressar da forma como desejar e 
achar mais adequado.

A bissexualidade é uma orientação sexual 
muito bem definida. Se refere a pessoas que 
se sentem atraídas afetiva e sexualmente 
por dois ou mais gêneros. Isso não significa 
uma indecisão ou falta de coragem para se 
expressar.

Embora seja verdade que o entendimento 
sobre a sexualidade possa mudar com o 
tempo – seja por uma questão de maturidade, 
ou pela abertura e aceitação em nível social –
essa não é uma verdade universal. Respeite 
o outro, independente de julgamentos ou 
crenças pessoais. 

Vítimas de LGBTfobia frequentemente 
sofrem caladas e têm vergonha de 
dividir suas angústias. Muitas pessoas 
LGBTs vem de situações de abuso e 
agressões de dentro da própria família 
e, por isso, podem ser mais fechadas 
e carregarem alguns traumas.
Mostre-se uma pessoa disposta e 
ouça com atenção. Parece um gesto 
simples, mas faz toda a diferença na 
construção de ambientes seguros, 
em que haja confiança para falar 
sobre sentimentos.

Essa frase reforça a estereotipação das pessoas 
LGBTQIA+, buscando impor um determinando padrão de 
comportamento e aparência. Lembrando que todas as 
pessoas tem o direito de ser e se vestirem como querem e 
se sentem melhor. Ao dizer isso você pode até ter intenção 
de elogiar, mas saiba que não é um elogio. Ser gay, lésbica, 
bi ou trans não é uma vergonha ou algo negativo, então não 
tem porque querer parecer heterossexual ou cisgênero. Não 
é elogio. Não fale.



As pessoas devem se referir às 
travestis com pronomes femininos, pois 
travesti é uma identidade feminina. 

Ser LGBTQIA + não define a personalidade de 
alguém. Essa é uma forma de reproduzir 
estereótipos e criar expectativas infundadas. 
Busque construir uma amizade verdadeira e 
baseada em afinidades.

Para pessoas heterossexuais e cisgêneras expressar ou 
não carinho é uma questão de escolha. Contudo, para 
quem faz parte da comunidade LGBTQIA+, o simples ato 
de segurar a mão – ou de abraçar a pessoa com quem se 
relaciona, até mesmo uma pessoa amiga ou algum parente 
– pode ser lido como comportamento de risco, uma vez 
que a violência, inclusive física, ainda é recorrente.

Essa pergunta insinua que todas as relações 
devem ser heterocisnormativas, ou seja, que sigam 
os padrões de relações heterossexuais entre pessoas 
cis. É preciso entender que há inúmeras expressões, 
identidades de gênero e orientações sexuais e que 
todas merecem ser respeitadas, independente de 
julgamentos ou crenças pessoais.

Ao presenciar uma situação de LGBTfobia, não 
fique em silêncio. Tenha em mente uma das três 
ações: ajudar a vítima, buscar apoio e 
denunciar. Mantenha a calma e aja de acordo 
com a sua avaliação da situação, adotando um 
posicionamento positivo, de suporte e não 
violento.

Ensinar outras pessoas é uma forma de se aliar à 
causa! Comece com situações corriqueiras: se 
alguém usar palavras pejorativas para se referir à 
identidade de gênero, orientação sexual ou a 
características de alguém, mostre que isso não é 
aceitável. Converse, explique os conceitos e 
indique fontes seguras de informação para que a 
pessoa pesquise e se aprofunde no assunto.

O termo “o traveco” 
é ofensivo.

Homens trans são homens, e mulheres 
trans são mulheres. Não devem ser 
tratadas ou tratados como não sendo 
homens/mulheres de verdade.

“Homem/Mulher 
de verdade”



Photo on Unsplash

https://unsplash.com/s/photos/lgbt?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
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Acreditamos que todas as pessoas 
precisam sair da inércia 
preconceituosa e entender como 
podem ser verdadeiras aliadas, ou 
seja, pessoas que não só respeitem, 
mas também valorizem pessoas 
LGBTQIA+ e as apoiem ativamente 
em suas demandas.





Verifique se as pessoas LGBTQIA+ ao seu 
redor estão passando por alguma situação 
difícil, ou se precisam de suporte pessoal ou 
profissionalmente. São formas de potencializar 
o apoio a essas pessoas. Contudo, certifique-
se de que há abertura antes de qualquer 
interferência. Pergunte se a pessoa está 
disposta a compartilhar suas 
demandas e evite situações 
constrangedoras. 

É comum que o nosso comportamento seja 
guiado por associações mentais que são 
construídas e ensinadas no decorrer da vida. 
Para sermos colegas de trabalho mais 
inclusivos, é necessário identificar nossos 
vieses e demonstrar abertura para conhecer 
outras vivências e experiências, construindo um 
ambiente mais respeitoso e diverso. 

Recorrentemente são lançados momentos 
de troca e de capacitação sobre Diversidade 
& Inclusão. Continue sua formação e amplie 
o entendimento sobre os conteúdos para se 
letrar cada vez mais nessas temáticas, 
aliando-se e demonstrando preocupação 
real com a causa!

É fundamental que as iniciativas de Diversidade & 
Inclusão também sejam apoiadas e defendidas 
por quem não faz parte dos grupos de afinidade. 
Somente assim programas de formação, ações 
afirmativas, políticas antidiscriminação e 
programas de impulsionamento de carreira 
ganham força, desenvolvendo a estruturação não 
só de uma empresa diversa, mas que também 
seja inclusiva em todos os níveis hierárquicos.  



É importante começar a colocar em prática o 
que aprendeu. As chaves para continuar essa 
jornada são: 

em junho há o destaque para a comunidade, mas 
a luta se dá o ano inteiro! Dessa forma, busque se 
informar e atuar pela causa em sua rotina.

a luta se faz mais necessária quando 
personificada. Então busque a convivência com 
essas pessoas e escute as vivências. Além disso, 
existem vários conteúdos produzidos por pessoas 
LGBTQIA+ que podem trazer esse olhar diverso.

Saiba que você não está só! 
Além de familiares, amizades e 
colegas que se transformarão 
junto com você, saiba que o 
grupo ELOGBT+ pode ser um 
suporte nesse processo de se 
tornar verdadeiramente uma 
pessoa aliada.



Não faz sentido acreditar em D&I na
empresa em que você trabalha se
você não dá o mesmo valor para essa
pauta na sua vida social. Lidar com a
diversidade no nosso cotidiano é
essencial para nos fazer refletir, além
de uma forma orgânica de nos letrar.





https://elogroup.com.br/diversidade-e-inclusao/
mailto:diversidade@elogroup.com.br

