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Qual a sua opinião geral sobre o movimento LGBTQIAP+?
Acho importante para que todas as pessoas sejam incluídas na
sociedade

37,1%

Acho importante como princípio, mas existem alguns exageros
que desgastam a mensagem

37,3%

Acho indiferente, não me importo com o assunto

Acho desnecessário, já cumpriu seu papel

Acho errado/É contra meus princípios

Não sei/Prefiro não opinar

Qual a sua opinião geral sobre o movimento LGBTQIAP+?

5,4%

4,8%

6,2%

9,3%

E qual sua opinião sobre a utilização do X ou E nas palavras em
substituição ao A ou O, como por exemplo em "todxs ou todes" ao
invés de "todos", "todas" ou "todos(as)"?
Acho inclusivo, deveria ser obrigatório

Acho que pode, novas palavras são inventadas a toda hora

Indiferente, cada um escreve como está afim

2,8%

5,4%

10,1%

Não vejo necessidade, o Português já preve que o masculino inclui homens,
mulheres, e todos os outros

45,1%

"Todxs" ou "todes" não são palavras da Língua Portuguesa, é um erro de
grafia
Não sei/Prefiro não opinar

27,8%

8,9%

E qual sua opinião sobre a utilização do X ou E nas palavras em substituição ao A ou O, como por exemplo em "todxs ou todes" ao invés de "todos",
"todas" ou "todos(as)"?

E sobre usar o feminino em palavras que não suportam
gênero, como "presidenta", qual sua opinião?
Acho inclusivo, deveria ser obrigatório

Acho que pode, novas palavras são inventadas a toda hora

Indiferente, cada um escreve como está afim

6,1%

7,3%

8,3%

Não vejo necessidade, palavras como "presidente" já se aplicam
a qualquer gênero

57,0%

"Presidenta" não é uma palavra da Língua Portuguesa, é um erro
de grafia
Não sei/Prefiro não opinar

14,0%

7,3%

E sobre usar o feminino em palavras que não suportam gênero, como "presidenta", qual sua opinião??

Quando o assunto é um banheiro em estabelecimento
comercial como restaurantes e shoppings, você acredita
que:
Pode ser um banheiro único para todos desde que tenha
cabines individuais

7,9%

Precisam ser separados por gênero, masculino e feminino

39,4%

Precisam ser separados mas podem existir banheiros para
diversidade

40,3%

É só um banheiro, não precisa de polêmica

Não sei/Prefiro não opinar

9,4%

3,0%

Quando o assunto é um banheiro em estabelecimento comercial como restaurantes e shoppings, você acredita que:?

E qual sua opinião sobre marcas que apoiam o mês do
orgulho LGBTQIAP+?
Eu apoio, acho que marcas devem se posicionar de acordo com
seus valores sejam eles quais forem

17,7%

Acho normal, é o que todas as marcas andam fazendo

31,7%

É só mais uma campanha de marketing que acaba no final do mês

20,8%

Acho que não precisa mais, todo mundo já pegou o recado

Acho ruim, eu evito comprar de marcas que tomam essa postura

Não sei/Prefiro não opinar

E qual sua opinião sobre marcas que apoiam o mês do orgulho LGBTQIAP+?

11,6%

6,8%

11,4%

Você se sente a vontade para falar de assuntos
LGBTQIAP+ em público, em ambientes onde pode ser
ouvido por pessoas fora de seu círculo social mais
próximo (amigos/família)?
Sim, tranquilamente

Sim, mas sei que pode ter gente se ofendendo por perto

Não, prefiro evitar o assunto/a encrenca

45,6%

25,1%

29,3%

Você se sente a vontade para falar de assuntos LGBTQIAP+ em público, em ambientes onde pode ser ouvido por pessoas fora de seu círculo
social mais próximo (amigos/família)??

E você se sente a vontade para falar de assuntos
LGBTQIAP+ dentro de sua própria casa?
Sim

70,3%

As vezes

Não

Não se aplica, moro sozinho

16,2%

5,0%

8,5%

E você se sente a vontade para falar de assuntos LGBTQIAP+ dentro de sua própria casa??
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