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LGBTQI+
Sigla internacionalmente conhecida e que representa grupos específicos quanto à 
orientação sexual, identidade de gênero, expressão de gênero, sexo. Cada letra repre-
senta pessoas e grupos sociais que foram historicamente excluídos e discriminados.

L - Lésbicas
É uma orientação sexual. Refere-se às mulheres que sentem 
atração afetiva e/ou sexual por outras pessoas que se identifi-
cam como mulheres.

G - Gays
É uma orientação sexual. Refere-se aos homens que sentem 
atração afetiva e/ou sexual por outras pessoas que se identifi-
cam como homens.

B - Bissexuais
É uma orientação sexual. Refere-se às pessoas que sentem 
atração afetiva e/ou sexual por pessoas que se identificam 
como homens ou mulheres.

T – Transgêneros/transexuais e travestis
É uma identidade de gênero. Refere-se às pessoas que não se 
identificam com o gênero que lhes foi designado ao nascer e, 
por esse motivo, passam a assumir outra identidade de gênero. 
Por livre escolha podem fazer procedimento médicos, hormo-
nais e/ou cirúrgicos.

Homem trans: pessoa que se identifica como homem mas, ao 
nascer, foi designado como mulher.

Mulher trans: pessoa que se identifica como mulher mas, ao 
nascer, foi designada como homem.

Travesti: é uma identidade de gênero. Refere-se à pessoa que 
nasce com o sexo considerado masculino e tem identidade de 
gênero feminina (“a travesti”), mas “não revindica a identidade 
de mulher” (Antra, 2019). 

Saiba mais!

https://portal.uneb.br/proaf/wp-content/uploads/sites/65/2019/04/Cartilha-de-G%C3%AAnero-ANTRA.pdf


Q - Queer
É uma identidade de gênero e/ou expressão de gênero. Termo 
usado para questionar ideias sobre gênero que são impostas 
pela sociedade. Existem muitas formas de ser queer.

“Queer” é um termo inglês (estadunidense), mas dependendo 
do local de origem da pessoa (região e/ou país) pode ter leitu-
ras específicas.

“Cuir” é uma apropriação ou hispanização do termo “queer” que 
indica uma condição geopolítica a partir do contexto do Sul global.

I - Intersexo
Refere-se às pessoas cujo sexo biológico não se encaixa nos 
padrões definidos pela sociedade (“fêmea e macho”). A pessoa 
apresenta características diferentes entre o órgão sexual, repro-
dutor, gônadas, hormônios, genes/cromossomos (XX, XY, XXX, 
XXY, XYY, XXXX).

+
O + engloba outras orientações sexuais e identidades de gênero que não se encai-
xam no padrão cis-hetero-normativo, como assexual, pansexual, polissexual, assexual, 
dois-espíritos, entre outras.

Não bináries Assexuais Pansexuais


