
ABC
LGBTQIA+

Dicionário

PROJETO EDUCAÇÃO SEXUAL

10ºB

(CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS)

ANO LETIVO 2022.2023



Afirmação de 
género

Dicionário

Termo que engloba ações de afirmação e

reconhecimento da identidade e/ou

expressão de género de pessoas trans.

Pode passar por uma afirmação social ou

por incluir intervenção clínica ou

reconhecimento legal da identidade. É um

termo mais correto do que processo de

transição [de género].



Aliada

Dicionário

Pessoa não-LGBTI+ que defende os

direitos LGBTI+, apoiando a causa

e/ou promovendo ativamente a

igualdade e não discriminação.



Assexual

Dicionário

Pessoa que não sente atração
sexual por outras pessoas. Não
obstante, as pessoas assexuais
podem ter relações de intimidade
com outras pessoas.



Binding

Dicionário

Processo para comprimir o
peito de forma a alisá-lo. Exige
alguns cuidados específicos
para evitar efeitos nocivos à
saúde.



Bissexual

Dicionário

Pessoa que se sente atraída,
romântica e afetivamente, por
pessoas de dois ou mais géneros.



Uma pessoa cis ou cisgénero é uma

pessoa que se identifica com o género

que lhe foi atribuído à nascença. Diz-se

cis[género] em oposição a trans[género].

Dicionário

Cis ou 
Cisgénero



Dicionário

Expressão para identificar situações em

que é usado o nome atribuído à

nascença de uma pessoa trans ao invés

do nome pelo qual se identifica – e que

pode apenas ser reconhecido

socialmente ou já ser legalmente

reconhecido. Esta é uma forma de

violência contra pessoas trans e não
binárias.

Deadnaming



Pessoa que apenas sente atração sexual
por outra pessoa se houver uma forte
ligação emocional entre ambas.

Dicionário

Demissexual



Termo associado a uma performance
artística de expressão e papéis de género.
Homens que adotem elementos tidos por
femininos são Drag Queens e mulheres
que adotem elementos tidos por
masculinos são Drag Kings. Em Portugal,
é usado como sinónimo de
travesti/transformista.

Dicionário

Drag



Dicionário

Família Arco-íris

Expressão para definir famílias

constituídas por casais LGBTI+ com ou

sem crianças. Em Portugal, o casamento

entre pessoas do mesmo género é

possível desde 2010 mas a igualdade no

acesso à adoção e técnicas de procriação

medicamente assistida apenas foi

conseguida em 2016.



Gay

Homem que se sente atraído, romântica e
afetivamente, por pessoas do mesmo
género. É sinónimo de homossexual.

Dicionário



Heteronormatividade

Processo social e institucionalizado de que a
norma é a heterossexualidade, ignorando e
alheando a diversidade de orientações
sexuais, identidades, expressões de género e
características sexuais existentes na
sociedade.

Dicionário



Experiência individual e íntima de género,
pela qual todas as pessoas passam e que
está relacionada com quem somos. A
nossa identidade pode ou não
corresponder ao género atribuído à
nascença, à expressão de género adotada
e à forma como sentimos o nosso corpo.

Dicionário

Identidade de 
género



As pessoas intersexo apresentam
variações das características sexuais (ex:
órgãos genitais ou padrões hormonais)
que são clinicamente referidas como
masculinas e femininas ao mesmo tempo.
Essas variações podem ser observáveis à
nascença ou conhecidas ao longo da vida.

Dicionário

Intersexo



Lésbicas
Mulher que se sente atraída, romântica 
e afetivamente, por pessoas do mesmo 

género.

Dicionário



LGBT-fobia

Dicionário

Medo, ódio ou aversão às pessoas
LGBTI+. Pode ser particularizado
consoante as suas vítimas: homofobia,
em relação a pessoas homossexuais;
bifobia, em relação a pessoas
bissexuais; transfobia, em relação a
pessoas trans; ou, interfobia, em
relação a pessoas intersexo.



Misgendering

Dicionário

Expressão para situações em que uma
pessoa é tratada pelo género com o qual
não se identifica (ex: usando pronomes
errados) ou quando lhe é assumida
determinada identidade. O misgendering
pode acontecer de forma acidental ou
intencional (podendo constituir
transfobia).



Não Binária

Dicionário

Pessoa cuja identidade e/ou
expressão de género vai para além do
binómio masculino/feminino,
podendo inclusivamente identificar-se
com ambos ou com nenhum.



Nome social

Dicionário

Nome pelo qual a pessoa trans ou não
binária se identifica e que pode não
corresponder ao seu nome legal. Em
Portugal, apenas as pessoas nacionais
podem mudar o seu nome legal e existe
uma lista restritiva de nomes por onde
escolher.



Orientação 
sexual

Dicionário

De quem gostamos e por quem
sentimos atração sexual, afetiva e
romântica. Qualquer pessoa pode ser
heterossexual, homossexual, bissexual,
pansexual, entre outras orientações
menos conhecidas.



Pessoa que se sente atraída, romântica e
afetivamente, por outras pessoas,
independentemente da orientação sexual,
identidade ou expressão de género.

Dicionário

Pansexual



Pessoa que tem a liberdade de ter mais do
que um relacionamento ao mesmo tempo
e onde todas as pessoas têm
conhecimento dos vários
relacionamentos. Quando se fala em
relações poliamorosas, fala-se em
relações não-monogâmicas consentidas.

Dicionário

POLIAMOR



A utilização correta de pronomes é uma
forma de afirmação (própria) e
reconhecimento (por outras pessoas) de
identidades. Os pronomes assumem
especial importância nas identidades
trans e não binárias. Em Portugal, existem
dois sistemas não oficiais de pronomes
neutros: elu ou ile.

Dicionário

PRONOMES



Termo identitário que pode ser utilizado
como sinónimo da sigla LGBTI+ ou como
uma reivindicação de identidade que não
tem, ainda, nomenclatura específica. Em
muitos contextos, tem como base algum
ativismo político, inspirado na Teoria
Queer e no pensamento de Judith Butler.

Dicionário

QUEER



Pessoa cuja identidade e/ou expressão de
género não corresponde ao género que
lhe foi atribuído à nascença. Os termos
transexual ou transgénero, embora
válidos, caíram em desuso. É também
frequente usar-se trans para abarcar
outras identidades de género diverso.

Dicionário

TRANS



No contexto português é um termo
associado a uma performance artística de
género e limitada no tempo, nalguns
casos como sinónimo de
transformista/drag. No contexto brasileiro
é um termo identitário relacionado com a
identidade e expressão de género (como
em Portugal se usaria o trans).

Dicionário

TRAVESTI



Processo para esconder o pénis e torná-lo
menos visível. Exige alguns cuidados
específicos para evitar efeitos nocivos à
saúde.

Dicionário

TUCKING



O projeto ABCLGBTQIA+, uma colaboração
da Fox Life com a Associação ILGA
Portugal, disponibiliza a todes o significado
de palavras em vários formatos (estático,
áudio e vídeo), para free download, de forma
a que sejam utilizados para os mais diversos
fins, por qualquer pessoa, entidade ou
instituição, marca nacional ou internacional
(em qualquer parte do mundo). A razão
de peças tão acessíveis é informar o maior
número possível de pessoas. Porque
aprender faz parte.
Este projeto está em construção!

https://abclgbtqia.com


