
A violência sexual pode atingir pessoas de qualquer identidade de 
gênero e orientação sexual. Pessoas que se identificam como parte das 
comunidades lésbica, gay, bissexual, transexual, travesti, transgênero e 

queer (LGBTQ+) também são vítimas de violência sexual e, muitas vezes, 
enfrentam dificuldades ainda maiores de acesso às autoridades e a 

atendimento médico e jurídico.

Como LGBTQ+ e sobrevivente de violência sexual, você pode enfrentar os mesmos sentimentos e 
desafios que os demais sobreviventes, mas também pode se deparar com outros obstáculos. A 
seguir estão algumas reações comuns que podem ser manifestadas por sobreviventes de violência 
sexual, LGBTQ+ ou não.

Consequências da violência sexual
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• Querer que acreditem em você. Sentir que não acreditam (ou não acreditarão) em você.
• Achar que a culpa pode ter sido sua. Sentir vergonha ou culpa, ou se responsabilizar pelo 

que houve. Talvez você fique relembrando várias vezes o episódio, tentando descobrir se 
fez algo errado. A culpa não é sua.

• Sentir-se só. Talvez você sinta que é a única pessoa que passou por uma violência sexual, 
ou tenha medo de que não te entendam, ou te critiquem, se decidir contar.

• Você pode encontrar quem duvide que a violência sexual também atinge a comunidade 
LGBTQ+. Alguns têm uma impressão errada de que isso não acontece com quem é 
LGBTQ+, o que pode fazer você duvidar se estão acreditando na sua história.

• Não é fácil se enxergar como sobrevivente. Para muitos sobreviventes, pode ser difícil 
perceber que uma violência sexual aconteceu. E pode ser ainda mais difícil se identificar 
como sobrevivente quando a agressão não se encaixa na sua concepção de violência 
sexual, ou não envolve as pessoas que você imagina que fariam isso.

Sobreviventes LGBTQ+ 
de violência sexual



Como oferecer apoio a sobreviventes LGBTQ+
Às vezes não sabemos o que fazer quando alguém próximo revela ter sofrido uma violência sexual. 
A reação de quem ouve um sobrevivente relatar a agressão pela primeira vez pode influenciar 
diretamente a decisão de contar ou não para outras pessoas ou buscar ajuda. Lembre-se de 
escutar sem fazer julgamentos. Reconheça o quanto o episódio foi difícil para a pessoa e expresse 
seu carinho.

• Escute. Em um momento de crise, muitas vezes a pessoa sente que é incompreendida, ou 
que não está sendo levada a sério. Ofereça toda a sua atenção para que ela saiba o quanto é 
importante. Para muitos sobreviventes, é difícil falar sobre o episódio, principalmente se 
ainda não tiverem se assumido. Ao contar sobre a agressão, também terão que revelar sua 
orientação sexual ou identidade de gênero. Por isso, pare o que estiver fazendo e ofereça 
seu apoio.

• Valide os sentimentos que surgirem. Evite dizer coisas muito positivas, como "Vai passar", 
e não tente controlar os sentimentos demonstrados com frases como "Sai dessa" ou "Não 
precisa se sentir tão mal". Diga frases como “Eu acredito em você” ou “Deve ser muito difícil 
mesmo”.

• Demonstre que se preocupa. Diga claramente o quanto você se importa, usando frases 
como "Eu me preocupo com você" ou "Estou aqui para o que precisar".

• Use uma linguagem inclusiva que expresse a identidade de gênero ou orientação sexual 
da pessoa. Em vez de presumir a identidade de gênero ou orientação sexual dizendo 
"parceiro/parceira", "namorado/namorada", você pode dizer "a pessoa que fez isso", "a 
pessoa com quem você estava". Tente não supor o gênero ou o pronome que a pessoa 
prefere. É melhor deixar ela dizer, ou você pode perguntar. Se não tiver certeza, pergunte 
qual o pronome adequado para se referir a ela.

• Não peça detalhes sobre o ocorrido. Mesmo que você tenha curiosidade de saber o que 
aconteceu e só queira entender melhor, evite perguntar como a agressão ocorreu. No 
entanto, se a pessoa quiser explicar em detalhes, faça o possível para escutar e oferecer 
apoio, sem julgamentos.
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• Contar para alguém pode ser mais complicado se você ainda não tiver se assumido. Se 
você ainda não tiver assumido sua identidade de gênero ou orientação sexual em seu círculo 
de amizades ou para a sua família, talvez seja mais difícil revelar um episódio de violência 
sexual.

• Nem sempre você encontrará apoio nas comunidades religiosas. Muitos sobreviventes 
encontram forças para superar o trauma por meio da fé. Mas se a sua comunidade religiosa 
não aceita sua orientação sexual ou identidade de gênero, obter apoio pode ser difícil.
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“Eu acredito em você" e "Você teve muita coragem para me contar isso". Pode ser extremamente 
difícil para um sobrevivente decidir compartilhar sua história. A pessoa pode sentir vergonha e ter 
medo de que não acreditem na história ou pensem que foi culpa dela. Tenha cuidado para não 
interpretar a calma como um sinal de que o episódio não aconteceu. Cada pessoa reage de uma forma 
após uma experiência traumática. A melhor coisa a fazer é acreditar.
“Não é sua culpa” e “Você não fez nada para merecer isso”. O sobrevivente pode sentir culpa, 
principalmente se conhece o agressor ou se consumiu álcool ou drogas antes do episódio. A pessoa 
precisa ser lembrada, quantas vezes for necessário, de que não tem culpa.
“Você não está só” e “Eu me preocupo com você. Estou aqui para escutar e oferecer minha 
ajuda”. Deixe claro que está à disposição para escutar tudo o que a pessoa quiser contar, se quiser 
contar, e que você não vai julgar o que aconteceu. Pergunte se a pessoa quer procurar mais alguém e 
informe que existe um serviço de apoio, o National Sexual Assault Hotline.
“Sinto muito que isso tenha acontecido” e “Isso não deveria ter acontecido com você”.  
Reconheça que essa experiência afetou a vida do sobrevivente. Frases como “Deve estar sendo muito 
difícil para você” e “Que bom que você confiou em mim” ajudam a demonstrar empatia.

Frases de apoio para dizer a sobreviventes


