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Respeito
às pessoas
LGBTI+



2



3

É tudo
muito novo.

O mundo está passando por mudanças em várias áreas, 
da tecnologia ao comportamento. Há novas tecnologias 
que nos ajudam a melhorar a nossa qualidade de vida, e 
temos que aprender como usá-las e fazer isso da melhor 
maneira possível. A Uber é uma dessas novidades, que 
dá a você, motorista parceiro, uma chance de gerar renda 
que pouco tempo atrás nem se imaginava. 

Mas não basta dominar novas tecnologias. 

Uma das mudanças mais rápidas e profundas que esta-
mos vivendo está relacionada à sexualidade humana. São 
temas complexos, que mexem com a gente de muitas ma-
neiras. Nem sempre sabemos explicar algo que sentimos 
ou pensamos, muito menos conseguimos explicar o que 
passa na cabeça de cada pessoa de nossa sociedade.
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O que é uma 
viagem agradável?

Claro, aquela que termina com cinco estrelas! Mas ainda existem out-
ras coisas importantes que devem acontecer antes e durante a viagem. 
É inadmissível que você seja humilhado, discriminado, ridicularizado, 
sofra algum tipo de violência ou tenha a vida colocada em risco. Isto 
serve também para seu passageiro.

 
Quem presta qualquer tipo de serviço deve procurar fazer o trabalho 

bem feito e deixar o usuário do serviço satisfeito. Não é fácil, porque 
quem lida com o público está lidando com os mais diferentes seres hu-
manos, mais de 7 bilhões de possibilidades e sentimentos. 

 
É em momentos assim que o respeito faz toda diferença para que 

a viagem seja agradável. Você quer ser respeitado, assim como a pes-
soa que está no carro com você. Se a relação for respeitosa, apesar de 
vocês serem pessoas diferentes, com ideias e sentimentos diferentes, a 
expectativa comum será atendida. Respeito ajuda a conhecer melhor 
outras realidades, a entender melhor. Mesmo que sua crença seja dis-
tinta, o entendimento ajuda a reconhecer que é importante tratar ao 
próximo com respeito e educação. 
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Vamos lembrar algo triste para todos nós: o Brasil é um dos países 
mais violentos do mundo para pessoas LGBTI. 

Só em 2017, até o início de maio, 117 pessoas LGBTI foram assassi-
nadas no país. Segundo dados de 2016, a cada 25 horas, uma pessoa 
LGBTI é assassinada, por conta de sua orientação sexual e/ou identi-
dade de gênero. 

Pessoas LGBTI de todas as idades e em todas as regiões do mundo 
sofrem violações de seus direitos humanos. Elas são agredidas fisica-
mente, sequestradas, estupradas e assassinadas. Em mais de um terço 
dos países do mundo, podem ser detidas e presas (e em pelo menos 
cinco países, executadas) por se engajar em relações consensuais e 
privadas com pessoas do mesmo sexo. Os Estados muitas vezes não 
conseguem proteger adequadamente as pessoas LGBTI de tratamento 
discriminatório na esfera privada, incluindo o local de trabalho, suas 
casas e no acesso à saúde. Crianças e adolescentes LGBTI enfrentam 
bullying na escola e podem ser expulsas de suas casas por seus pais, 
forçadas a ingressar em instituições psiquiátricas ou obrigadas a se 
casar. Pessoas transgêneros muitas vezes não podem obter documen-
tos de identidade que reflitam seu gênero, sem o qual não podem tra-

O que tudo isso tem a 
ver com pessoas LGBTI?

A cada 25 horas, 1 pessoa

LGBTI é assassinada.
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balhar, viajar, abrir uma conta bancária ou ter acesso a serviços. 

Isso demonstra que há preconceito, discriminação e muita violên-
cia em relação a essa questão. 

É possível falar em uma cultura de ódio contra pessoas LGBTI, as-
sim como contra outros grupos sociais que enfrentam esse desafio 
de ter a vida em risco por serem pobres, negros ou mulheres.

 
 

Cabe a todos nós mudar essa 
situação e tornar o mundo mel-
hor. Estamos falando de viagens 

agradáveis e de como o respeito é 
uma forma de garantir um serviço 
verdadeiramente acessível e efi-
ciente para todas as pessoas. Por 
isso a Uber não aceita práticas de 
discriminação e violência contra 
usuários e motoristas parceiros 

que utilizam a plataforma.
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Que assunto
é este, afi nal?

O que é LGBTI?
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LGBTI é a sigla para “lésbicas, gays, bissexuais, pessoas transgêne-
ro e intersex”. Embora esses termos tenham cada vez mais ressonân-
cia global, em diferentes culturas outros termos podem ser utilizados 
para descrever pessoas que têm relações com pessoas do mesmo sexo, 
aqueles que apresentam identidades de gênero não binárias. No con-
texto dos direitos humanos, lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e 
intersex são pessoas que têm desafios comuns e específicos.

Lembre-se que estamos falando de 7 bilhões 
de pessoas no mundo, com seus ideais, gos-

tos e sentimentos únicos. Quando falamos do 
tema, estamos lidando com gente e uma imensa 

diversidade de características. O termo LGBTI 
diz respeito a orientação sexual, a identidade 
de gênero e a características sexuais. Estamos 
falando de pessoas lésbicas, gays e bissexuais 
(orientação sexual), de pessoas transgênero 
(identidade de gênero) e de pessoas intersex 

(características sexuais).
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Explicando:

Todos possuem uma orientação sexual. É a atração física, românti-
ca e/ou emocional de uma pessoa em relação a outra. Todo mun-
do tem uma orientação sexual, que faz parte de sua identidade. 
Homens gays e mulheres lésbicas se atraem por indivíduos que são 
do mesmo sexo que eles e elas. 

Pessoas heterossexuais se atraem por indivíduos de um sexo difer-
ente do seu. Pessoas bissexuais (às vezes abreviado como “bi”) po-
dem se atrair por indivíduos do mesmo sexo ou de sexo diferente. 

Orientação sexual:

São três termos para nomear essa atração, quando ela ocorre 
entre pessoas de sexo diferente (heterossexuais), entre pes-
soas do mesmo sexo (homossexual) ou alguém sente atração 
por pessoas de ambos os sexos (bissexual).

Heterossexual, Homossexual
e Bissexual:

É o termo utilizado para mulheres que sentem atração por
outras mulheres.

Lésbicas:
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Existe o sexo de cada um – masculino ou feminino. Mas por 
que existe a discussão de Gênero?  Porque somos humanos 
e criamos formas de afeto e de expressão que condizem com 
cada um de nós. Nossos hormônios ou órgãos reprodutivos não 
dizem tudo sobre nós. E a cultura, crenças, hábitos, costumes, 
também não.

Gênero:

Todo mundo possui uma identidade de gênero. Ela diz respeito 
ao fato de você ser homem ou mulher, do ponto de vista do 
sexo atribuído no nascimento, mas também à forma como você 
se sente em relação a isso. Quando nos sentimos de acordo com 
o sexo que nos foi atribuído, usa-se o termo cisgênero. Quando 
não nos sentimos, usa-se o termo transgênero.

Identidade de gênero:

É um termo genérico para tratar de homossexuais em geral, 
homens ou mulheres com atração por pessoas do mesmo sexo, 
mas é mais frequentemente utilizado para falar de homens que 
sentem atração por outros homens.

Gays:
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São as características biológicas do sexo, que incluem genitais, 
gônodas e padrões cromossômicos.

Características sexuais:

São as pessoas cujas características sexuais não se encaixam nas 
típicas noções binárias do masculino e feminino. Em alguns casos 
as características intersexuais são visíveis ao nascimento, en-
quanto outras não são aparentes até a puberdade. Antigamente 
as pessoas intersex eram conhecidas como hermafroditas.

Intersex:

Transgênero (às vezes abreviado como “trans”) é um termo 
mais amplo empregado para descrever uma grande variedade 
de identidades de gênero cujas aparência e características são 
percebidas como atípicas – incluindo pessoas transexuais, trav-
estis, cross-dressers e pessoas que se identificam como terceiro 
gênero. Mulheres trans se identificam como mulheres, mas 
foram designadas homens quando nasceram, homens trans 
se identificam como homens, mas foram designados mulheres 
quando nasceram, e outras pessoas trans não se identificam de 
modo algum com o espectro binário de gênero. Algumas pes-
soas transgêneras querem passar por cirurgias ou por terapia 
hormonal para alinhar o seu corpo com a sua identidade de 
gênero; outras, não. 

Transgênero:
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Perguntas
& Respostas
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Não é respeitoso, porque não é algo que se escolhe - é algo que 
se sente. Orientação é uma palavra que tenta explicar melhor um 
conjunto de fatores que podem envolver aspectos biológicos e 
culturais, sociais e psicológicos, sempre lembrando que estamos 
falando de sexualidade humana e sua complexidade.

Opção sexual é um termo errado? Sim.

Faz um bom tempo que a medicina, por meio da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), retirou a homossexualidade da relação 
de doenças. Em 17 de maio de 1990, a OMS afirmou que a 
homossexualidade é uma das possibilidades da sexualidade 
humana e não um desvio, uma perversão ou anormalidade
que precisa de tratamento.

       Homossexualidade é doença? Não.

Pelo nome com o qual ela se apresenta, simples assim. Pode per-
guntar, não tem problema - “Você prefere ser chamado de senhor 
ou senhora?”. É mais respeitoso, sempre, tratar a pessoa pela 
forma como ela se apresenta, no masculino ou no feminino.

Como devo chamar a pessoa
transexual ou travesti?

Também não é respeitoso. 

Homossexualismo é um termo ruim? Sim.
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Sim, há homens trans e mulheres trans. O importante é tratar as 
pessoas como elas se apresentam - aí você nunca vai errar! 

Existe transgênero masculino e feminino?

Sim, isso mostra a complexidade da sexualidade humana. São 
duas coisas bem diferentes: orientação sexual e identidade de 
gênero. A pessoa pode ser transgênero e ter uma orientação sex-
ual heterossexual, bissexual ou homossexual. O mesmo vale para 
as pessoas cisgênero. O importante é respeitar cada um. 

A pessoa era mulher trans e estava
namorando com uma mulher!

Não se preocupe com isso. Não nos cabe dizer o que a pessoa é, 
mas acolher o que ela diz ser e respeitar.

É gay ou é mulher?

Nome Social

Há pessoas que não gostam do seu nome e preferem um apelido ou outro 
nome. Isso é nome social - imagine o Roberto, que gosta de ser chamado 
de Beto. No caso de pessoas trans, o nome é essencial para expressar a 
identidade de gênero. Há empresas, como a Uber, que acolhem o nome 
social no cadastro, porque reconhecem que essas pessoas querem que 
você e todas as outras a tratem pelo nome que escolheu. As leis locais e 
nacionais já reconhecem o nome social de pessoas trans.
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Dúvidas
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Respeitar não significa se transformar no outro. Nem ser falso.
Uma pessoa respeitosa tem seus princípios e valores e, por isso 
mesmo, se sente segura para lidar com outras pessoas com outros 
princípios e valores.

Se eu respeitar as pessoas quer dizer 
que eu concordo com elas...

Não. O que deve mudar são as atitudes sociais negativas, que 
estigmatizam as pessoas LGBTI e contribuem com a violência e a 
discriminação contra elas. As tentativas de mudar a orientação 
sexual de alguém muitas vezes envolvem violações de direitos 
humanos e podem causar graves traumas. Exemplos incluem 
terapias psiquiátricas que pretendem “curar” indivíduos de sua at-
ração pelo mesmo sexo, bem como o chamado estupro “corretivo” 
de mulheres lésbicas e bissexuais.

É possível mudar a orientação sexual ou a 
identidade de gênero de uma pessoa?

A grande maioria das religiões reforça a importância de tratar 
bem o próximo, de respeitar e não fazer julgamentos. É impor-
tante sempre lembrar disso.

“Minha religião não permite conviver
com essas pessoas!”.
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Ninguém admite. É uma violência, venha de quem vier. Já trata-
mos do tema no “Manual de Conduta Contra o Assédio”. Você tem 
que ser respeitado ou respeitada, seja homem ou mulher, pessoa 
LGBI ou não. 

Agora, não confunda a presença de uma pessoa LGBTI em seu 
carro com assédio. E, se uma pessoa for desrespeitosa com você, 
tome providências: desde utilizar a avaliação do usuário, que é 
uma ferramenta a seu serviço para nos ajudar a manter a boa 
qualidade das relações na plataforma, até tomar providências 
mais sérias, como chamar a polícia, se o caso indicar. Vale lembrar 
que usuários também podem ser desativados caso desrespeitem 
os termos de uso da plataforma.

Não admito ser assediado sexualmente.

Não se trata de convencer você a aceitar ou até entender todas 
essas questões. A questão é respeitar todas as pessoas. Isso im-
plica atender bem, não cobrar a mais, não ser rude - assim, sem 
tornar a viagem um problema para o usuário e para você. Tratar 
as pessoas de modo diferente é discriminação.

Não acho correto existirem essas
pessoas e tenho que dizer a elas.

O preconceito faz com que a gente deixe de olhar os sinais do que 
está acontecendo à nossa volta e nos coloca em risco. Quanto 
menos preconceito, mais atentos ficamos aos riscos reais. 
Não é correto justificar a falta de atendimento a alguém porque é 
uma pessoa LGBTI. Isso é preconceito.

Tenho muito medo de ser assaltado.
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Assim como dirigir por um app é algo moderno e novo, os usuári-
os da Uber também podem ser diferentes do que você espera 
ou está acostumado. As pessoas imaginam que, no seu carro, 
poderão ser quem elas são, sem constrangimentos. Elas querem 
se sentir seguras ao seu lado. 

As pessoas LGBTI, neste ambiente de tanta discriminação e vi-
olência extrema, esperam que você seja tão moderno quanto o 
serviço e a novidade que a Uber representa. Sabemos que precon-
ceitos, todos temos. O que buscamos, contudo, é disposição para 
enfrentá-los e jamais praticar discriminação ou violência. É impor-
tante que você entenda que as pessoas buscam segurança quan-
do estão em seu veículo. Cabe a você oferecer respeito a todos 
que entram em seu carro.

Qual é a expectativa das pessoas que
fazem a viagem com você?

O que muitos dos nossos parceiros esperam ao prestar serviço por 
meio do aplicativo Uber? Gerar renda e ter a tal viagem agradável 
para todos. É importante se preparar para lidar com a mais vari-
ada quantidade de pessoas, que vão para lugares diferentes e 
pensam também de modo diferente. Prestar um bom serviço não 
é uma tarefa fácil, não é só dirigir pela cidade, mas ser flexível e 
respeitoso com todos.

A viagem agradável, cinco estrelas,
exige lidar com muitas expectativas.
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Existem regras que o usuário aceitou ao se cadastrar no aplicativo, 
assim como você. As regras precisam ser seguidas para que a via-
gem seja agradável.
Não quer dizer que você não seja mais dono do seu carro ou que 
deixou de ser quem você é, acreditar no que acredita, ou ver as cois-
as do seu jeito. Significa que você e seu carro estão servindo pes-
soas que podem pensar e ser diferente de você, mas também têm o 
direito de sentir-se em um lugar seguro ao entrar em seu carro.

Eu não posso fazer o que eu quero?

De maneira alguma. Como foi dito, há regras que você e os usuários 
aceitaram ao se cadastrar. Elas estão relacionadas à forma como a 
Uber entende o que é um serviço seguro e sem discriminação, assim 
como estão relacionadas às leis locais, nacionais e as normas interna-
cionais aceitas pelo Brasil. Respeitar as pessoas em sua diversidade, 
incluindo as pessoas LGBTI, é uma obrigação legal em todos os senti-
dos. Tem a ver com respeito às leis e com tornar a convivência em so-
ciedade positiva, deixando as pessoas mais tranquilas, porque sabem 
que todos estão comprometidos em fazer o que é certo.

Isso de respeitar as pessoas
é um verdadeiro vale-tudo?
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              Duas pessoas
              do mesmo sexo 

se beijando no meu carro 
não é crime?

Não. É expressão de afeto. Quando tiver uma dúvida dessas, pense na 
mesma situação, mas substituindo as pessoas do mesmo sexo por um 
casal heterossexual. Seria crime? Se a resposta for “Não”, então ela serve 
também para pessoas do mesmo sexo.

O direito à igualdade e a não-discriminação são princípios fundamentais 
dos direitos humanos, consagrados na Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e nos tratados internacionais de direitos humanos assinados 
pelo Brasil. Isso significa que é ilegal fazer qualquer distinção nos direitos 
das pessoas com base no fato de elas serem gays, lésbicas, bissexuais, 
transgênero ou intersex, assim como é ilegal fazê-lo com base na cor da 
pele, raça, religião ou qualquer outra condição.

Em São Paulo, a Lei 10.948, de 05 de novembro de 2001, é uma referên-
cia em todo o país quando o tema é discriminação de pessoas LGBT. Ela 
inspira leis locais, municipais ou estaduais semelhantes.
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 Assim, negar atendimento, deixar no meio do caminho, fazer 
comentários grosseiros, dizer que não aceita pessoas LGBT em seu 
carro, cobrar a mais, censurar expressão de afeto, demonstrar ódio, 
aversão, desprezo ou tratar de forma vulgar por ser a pessoa LGBTI ou 
parecer ser, é uma violência que cada vez mais tende a ser punida pela 
legislação do país.

Artigo 1º - Será punida, nos termos desta lei, toda manifestação aten-
tatória ou discriminatória praticada contra cidadão homossexual, bis-
sexual ou transgênero.

Artigo 2º - Consideram-se atos atentatórios e discriminatórios dos 
direitos individuais e coletivos dos cidadãos homossexuais, bissexuais ou 
transgêneros, para os efeitos desta lei:

I - praticar qualquer tipo de ação violenta, constrangedora, intimidatória ou 
vexatória, de ordem moral, ética, filosófica ou psicológica;
II - proibir o ingresso ou permanência em qualquer ambiente ou estabelecimen-
to público ou privado, aberto ao público;
III - praticar atendimento selecionado que não esteja devidamente
determinado em lei;
IV - preterir, sobretaxar ou impedir a hospedagem em hotéis, motéis,
pensões ou similares;
V - preterir, sobretaxar ou impedir a locação, compra, aquisição, arrendamento 
ou empréstimo de bens móveis ou imóveis de qualquer finalidade;
VI - praticar o empregador, ou seu preposto, atos de demissão direta ou indireta, 
em função da orientação sexual do empregado;
VII - inibir ou proibir a admissão ou o acesso profissional em qualquer estabeleci-
mento público ou privado em função da orientação sexual do profissional;
VIII - proibir a livre expressão e manifestação de afetividade, sendo estas ex-
pressões e manifestações permitidas aos demais cidadãos.

O que diz a lei?
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Pessoas do mesmo 
sexo têm o direito de 

casar, constituir família 
e ter filhos.

Mesmo que parte da população brasileira não saiba, 
pessoas do mesmo sexo podem se casar, assim como as 
pessoas de sexo diferente. É uma decisão da suprema 

corte do país – STF, de 05 de maio de 2011. O Supremo 
Tribunal Federal garantiu o direito dos casais do mesmo 

sexo de terem igualdade no tratamento dado pelo estado 
aos seus relacionamentos afetivos.
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Dicas



24

A homofobia tem
muitas faces.

Veja agora dicas de 
como se comportar 

em algumas situações 
para tornar sua via-
gem agradável para 
você e para todos os  

usuários da Uber.
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1. EVITAR DAR OPINIÕES SEM SER CHAMADO.

2. NÃO FAZER COMENTÁRIOS OU CONTAR 
PIADAS QUE POSSAM SER CONSIDERADOS
PRECONCEITUOSOS.

Você gosta de ser julgado, condenado, analisado ou ter alguém 
dizendo o que você deve fazer com sua vida sem que tenha pe-
dido palpite de um estranho sobre isso? Ninguém gosta. Diante 
de qualquer usuário, é importante se manter focado no que 
precisa fazer para prestar um serviço cinco estrelas.
 
- Duas jovens entraram no carro e o motorista mostrou-se de mau 
humor. Não demorou a começar a fazer comentários desrespeitosos, 
de maneira grosseira, dizendo que achava um absurdo duas mulheres 
namorarem. Disse que isso era contra Deus e as largou bem antes do 
local solicitado, recusando-se a dar o troco. As duas jovens não enten-
deram nada. Eram duas irmãs.

Há quem goste de quebrar o gelo, puxar uma conversa, con-
tando uma piada, fazendo uma gracinha, comentando algo que 
está no ambiente. Sugerimos que você não faça isso, ou procure 
outras formas de puxar conversa, se perceber que o usuário 
está dando abertura. Afinal, você não sabe como a pessoa que 
está no seu carro pode te interpretar.
 
- Um homem loiro, já de certa idade, de terno, muito elegante, entrou 
no carro e o motorista foi logo comentando que a última passageira 
era uma travesti, que achava isso um absurdo e gente desse tipo tinha 
mesmo que morrer. 
O homem ouviu tudo calado e o motorista continuou  destilando 
preconceitos e demonstrando seu ódio. Quando chegaram no destino, 
o homem fez um único comentário: Minha filha é uma moça trans, e 
eu espero que ela jamais tenha o azar de fazer uma viagem com uma 
pessoa como você.
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3. NÃO FAZER COMENTÁRIOS OU
MEXER COM PESSOAS NA RUA.

4. NÃO PRATICAR ASSÉDIO SEXUAL.

5. SER SEMPRE PROFISSIONAL

Não é uma prática segura que o motorista brigue no trânsito
ou coloque de alguma forma sua vida e de seu usuário em risco. 
Não é esperado que mexa com pessoas na rua, nem mesmo 
que sejam conhecidas, fazendo comentários grosseiros 
e preconceituosos.

Não é admissível que uma pessoa sofra assédio sexual, que 
receba convites ou até mesmo que tenha seu corpo ou seus 
objetos pessoais tocados, por quem quer que seja, sem consen-
timento. Também não é admissível sofrer assédio como motoris-
ta, pelos mesmo motivos, e a reclamação deve ser encaminhada 
para que providências sejam tomadas.

Sugerimos sempre manter uma postura profissional, sem co-
mentários, sem pedir telefone, sem fazer perguntas indiscretas. 
Isso vale para qualquer pessoa, mesmo que você entenda que a 
pessoa está fazendo algo errado em seu julgamento (que não é 
o mesmo julgamento das regras ou das leis do país).
 
- O homem se despediu de uma mulher e entrou no carro. Para o mo-
torista, era uma travesti, sabe-se lá o que estavam fazendo. 
Foi o que bastou para o motorista fazer comentários grosseiros e 
ouvir do usuário a seguinte resposta: Aquela moça é médica, a pri-
meira travesti a trabalhar no hospital, onde ela tem uma posição de 
destaque. Tenho muito orgulho dela porque, além de trabalhar muito, 
está tomando conta de sua mãe, que está doente, e é minha tia. 
Eu, sempre que posso, venho lhe visitar e ajudar nas despesas,
que não são poucas.
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Seu carro
precisa ser um
ambiente seguro.

Pessoas LGBTI, como todas as pessoas, esperam ser acolhidas, respeit-
adas, poder ficar à vontade para ser quem são dentro de seu carro. 
Aqui vão algumas sugestões para contribuir que sua avaliação seja 
sempre cinco estrelas:

1. Não participar da conversa dos usuários sem ser convidado.

2. Se for convidado a participar da conversa, isso não quer dizer que querem 
ouvir comentários desrespeitosos.

3. Não seja informal e busque o profissionalismo. Melhor ser excessivamente 
cortês do que ser acusado de fazer grosserias.

4. Não fazer comentários sobre outros usuários, sobre pessoas que estão pas-
sando na rua, muito menos mexa com outras pessoas, mesmo que conhecidas, 
de forma grosseira.

5. Você não precisa aceitar cantadas ou qualquer outra forma de desrespeito. 
Denuncie à Uber e confie que as medidas necessárias serão tomadas.

6. Não deixar jamais de atender um usuário, porque é LGBTI. 

7. Não tentar cobrar a mais ou negar troco, porque seu usuário é pessoa LGBTI. 
Isso é crime e é inadmissível para a Uber e para todos os usuários.

8. Não reprimir gestos de afeto entre pessoas LGBTI. Se achar que estão se ex-
cedendo em qualquer coisa, aja em função da sua segurança, do cuidado com o 
ambiente e do respeito a todos, inclusive de quem está fora do carro, jamais por 
serem pessoas LGBTI.

9.  Se você é motorista parceiro e é LGBTI, tudo que foi dito aqui vale para seu 
relacionamento com usuários. Eles devem lhe tratar com respeito e com o profis-
sionalismo que você pratica.
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Glossário
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É uma forma de mostrar que a sigla jamais dará conta de tratar 
de todas as pessoas em relação às possibilidades ou pluralidade 
de situações que envolvem a sexualidade humana. Há as pes-
soas queer, intersex, assexuadas, aliadas e tantas outras que o 
sinal de + deve ser visto apenas como uma forma de lembrar 
dessas muitas possibilidades e não torná-las invisíveis.

Veja aqui a nossa versão de um gráfico cuja ideia foi criada inicialmente pelo site 

It’s Pronounced Metrossexual:

LGBTI+

É um medo irracional, ódio e/ou aversão em relação a pessoas 
homossexuais. É possível também falar em lesbofobia (lésbicas), 
bifobia (bissexuais) ou transfobia (pessoas transgênero). Como 
o termo homofobia é amplamente divulgado, muitas vezes é 
usado de modo abrangente para se referir ao medo, ódio e/ou 
aversão a pessoas LGBTI em geral. Isso inclui tratar mal, xingar, 
humilhar, desprezar, deixar de atender, fazer comentários ofen-
sivos, perguntas inadequadas ou praticar violência física.

Homofobia

EXPRESSÃO

ORIENTAÇÃO

SEXO

IDENTIDADE
IDENTIDADE DE GÊNERO

A identidade de gênero é como você, na sua cabeça, se considera. 
É a química que te compõe (níveis hormonais) e como 

você interpreta o que isso signi�ca.

MULHER HOMEM

FEMININA MASCULINAANDRÓGINA

EXPRESSÃO DE GÊNERO

A expressão de gênero é como você demonstra seu gênero (baseada nos papéis
tradicionais de cada gênero) através das formas que age,

 se veste, se comporta e interage.

MULHER HOMEMINTERSEX

SEXO BIOLÓGICO

Sexo biológico se refere a órgãos visíveis, hormônios e cromossomos.
Mulher= vagina, ovários, cromossomos XX. Homem: pênis, testículos, cromossomos XY.

Intersex: uma combinação dos dois.

HETEROSSEXUAL HOMOSSEXUALBISSEXUAL

ORIENTAÇÃO SEXUAL

Orientação sexual re�ete o que você se atrai físicamente, espiritualmente
 e emocionalmente, baseado no sexo/gênero das

pessoas em relação a você.
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É a imposição da heterossexualidade como única possibilidade. 
Lembre-se, são 7 bilhões de pessoas no mundo, com seus ideais 
e seus sentimentos. Não há apenas um padrão, o heterossexual, 
mas várias outras formas de viver seu afeto, de casar, constitu-
ir família, de se expressar, de se vestir e tudo que implica essa 
diversidade em relação à identidade de gênero e à orientação 
sexual. 

Heteronormatividade

Mais do que medo apenas, é a rejeição da possibilidade de uma 
pessoa não ser igual a você, o que gera tratamento injusto, 
desrespeitoso e violências de todo tipo, como acontece com a 
homofobia.

Transfobia

É o modo pelo qual nós expressamos nosso gênero, por meio 
de nossas ações e da nossa aparência, incluindo o jeito de se 
vestir. A expressão de gênero pode ser qualquer combinação 
de masculino, feminino e andrógino. Para muitas pessoas, a sua 
expressão de gênero se adequa às ideias que nossas sociedades 
julgam ser apropriadas para o seu gênero. Para outras pessoas, 
isso não ocorre. Pessoas cuja expressão de gênero não se en-
caixa nas normas e nas expectativas da sociedade, como os 
homens percebidos como “femininos” ou mulheres percebidas 
como “masculinas”, muitas vezes enfrentam castigos duros, in-
cluindo bullying e violência física, sexual e psicológica. O gênero 
de uma pessoa nem sempre está relacionado ao seu sexo bi-
ológico, à sua identidade de gênero ou à sua orientação sexual.

Expressão de gênero
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A pessoa entra no seu carro vestida de mulher e com muito 
brilho, peruca, roupas e sapatos chamativos. Ela tem um nome 
artístico diferente do que está no cadastro do usuário. Pode ser 
uma Drag Queen, um artista que se veste assim para se diver-
tir, para fazer shows ou porque simplesmente gosta disso. Ela é 
trans, travesti ou Drag? De novo, o melhor, sempre, é respeitar as 
pessoas e tratá-las da maneira como querem ser tratadas.

Drag Queen
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Carro livre de
discriminação.

Junto com esta cartilha, Uber 
está disponibilizando adesivos 
com a frase “Carro livre de dis-
criminação”, que você motorista 
parceiro poderá colar em algum 
lugar de seu carro para mostrar 
aos seus passageiros que o seu 
veículo é um ambiente seguro 
para a comunidade LGBTI.
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