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Glossário 

A  

Bete Faria: modo de se referir a um homem cobiçado  

Agasalhar: ato de envolver um pênis com o ânus ou boca 

Ai meu edi: expressão que significa "ai que saco"! 

Almôndega: aglomeração de homens que se juntam para um ficarem, trocarem 

beijos e em alguns casos praticar sexo oral ou masturbação mutua.  

Alôca: finaliza frases que pretendem ser bem humoradas.  

Amapô: mulher 

Aqüendar: termo com múltiplas utilizações de variados sentidos. Ex: Aquendar 

um sanduíche (comer), aquendar um bofe (sexo), aquendar a conversa (escutar 

ou participar)  

Aqué: dinheiro  

Armário: enrustido, Sair do armário: se assumir 

Arrombada(o): aquela ou aquele que já fez muito sexo anal 

Atacada: louca, nervosa  

Atender: fazer sexo com 

Ativo: O que penetra  

 

B 

Babado: se aplica a quase tudo. Sexo, drogas, encontros, comida, música, 

conversa. Vale também para a célebre pergunta "Qual é o babado?", no sentido 

de o que está acontecendo?  

Bagaceira: de baixo nível  

Bandeira: dar pinta, mostrar que é gay, desmunhecar.  

Barebacking: sexo anal entre homens sem preservativo 

Barbie: Gíria para homossexual musculoso 

Basfond (leia-se báfon): bagunça, confusão, baixaria, bochicho, barra pesada  

Bater um bolo: masturbação 

Baunilha: gay iniciante, sonhador, inocente. Entre os praticantes de BDSM, 

baunilha ou vanilla é o sexo sem práticas BDSM. 

Bear: ver Urso 
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BF: Bicha Fina ou Bolacha Fina.  

Bee: contração para bicha. 

Biba: homossexual masculino ou feminino  

Boa Noite Cinderela:golpe comum no universo gay que consiste em colocar 

drogas na bebida da vítima e furta-la enquanto se encontra desacordada 

Bofe: homem másculo. 

Bofescândalo: homem gostoso. 

Bolacha: gíria para lésbica 

Bombado: quem usa bomba, anabolizantes e suplementos 

Bombar: tomar anabolizantes; injetar silicone 

Bombadeira: quem inejta silicone industrial – aquele que não é o utilizado pelos 

cirurgiões plásticos 

Boquete: sexo oral. 

Bronha: masturbação masculina  

 

 

C 

Caçação: ato de caçar, de fazer pegação 

Caçar: procurar alguém para fazer sexo 

Cachorra: pessoa que troca muito de parceiro e faz muito sexo  

Cacura: gay idoso 

Caminhoneira: lésbica bem masculina  

Cascaboi: designa pessoas meio carrancudas, chatas.  

Caso: namorado  

Carão: fazer carão=fazer pose, esnobar/ ter carão= ser bonito 

Caricata: pessoa engraçada, cômica 

Charuf: coisa ou pessoa ruim 

Cheque: fezes na ponta do pênis após a penetração anal.  

Chochar: falar mal de alguém ou de algo 

Chuca: limpeza interna do ânus.  

Coió: agressão homofóbica. Tomar um coió, ser agredido por causa da 

homossexualidade  

Confirmou: designa opinões coincidentes 

Cockie: lésbica refinada 

Colocada: alguém que abusou de drogas ou álcool  

Colocón: sinônimo de álcool, drink ou produtos ilícitos 
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Cona (ou conam): derivado de maricona é o gay mais velho  

Cyber-mano: jovem da periferia influenciado pela cultura clubber  

 

D 

Dadeira: gay que prefere ser passivo nas relações sexuais. 

Dar a elza: roubar.  

Dar close: ficar poucos minutos em algum lugar.  

Dar o truque: enganar 

Dar pinta: mostrar afetação 

Débora Kerr: o mesmo que Betty Faria.  

Desencanado: mais que simpatizante, não está nem aí  

Desaquendar: desapegar  

Derreter: quando alguém utiliza drogas em excesso, em especial ecstasy e fica 

com gestos e ações  próprios de quem usa esse tipo de droga.  

Dildo: Vibrador ou outro objeto utilizado para estimular o ânus ou vagina 

Do além: pessoa, fato ou lugar estranho, chato, incompreensível 

Do bem: pessoa, fato lugar legal, amigo  

Drag Queen: homem que se veste com roupas geralmente associadas ao sexo 

feminino mas sem esconder que é homem, também associado ao espalhafato.  

Drag King: versão feminina de Drag Queen, mulher que se veste de homem  

Dyke: o inglês para lésbica.  

 

E 

Edi: ânus.  

Embaçado: difícil; enrolado. 

Encubado: alguém que não assume sua homossexualidade  

Elza: roubo, dar a Elza: roubar  

Entendido/a: gay/lésbica  

Equê: falso 

Exótica: pessoa não necessariamente bonita, mas que chama atenção  

 

F 

Fake: falso; do truque 

Fanchona: lésbica muito masculina 

Fashion discontrol: pessoa que se veste de forma incomum  

Fazer: transar com  

Fechação: dar pinta de forma escandalosa 
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Ferver: animar, fervido: animado – também é um sinônimo para o ato sexual 

Flop: tradução direta do inglês, fracasso. Usado também como verbo, flopar. 

Fist Fuck: penetração da mão/braço 

Força no picumã: o mesmo que "vá em frente, coragem"  

Friendly: o equivalente a simpatizante.  

Fufa: lésbica  

Furiosa: lésbica muito masculina  

 

G 

Gay for Pay: Expressão americana que designa homens que preferem 

mulheres e transam com outros homens apenas por dinheiro (michês ou atores 

pornô) 

Gay Friendly: simpatizante  

GDC: Gay de Cabeça, pessoa com comportamento gay, mas com preferência 

sexual hetero  

Gillete: bissexual 

GLBT: Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transgêneros 

GLS: Gays, Lésbicas e simpatizantes. Um comportamento que engloba pessoas 

de todas as preferências sexuais que frequentam ambientes como casas 

noturnas e bares gays.  

GoGo Boy: homem ou rapaz de corpo bem trabalhado que é pago para dançar 

mostrando o corpo em discoteca ou bar (tb existem em discotecas hetero) 

Gongado: derrubado. 

Gongar: ato de ridicularizar algo 

Gravação: sexo oral 

Gulosa: sexo oral  

 

H 

Hype: o que está sendo badalado, normalmente usado para designar boates 

porém pode-se aplicar a pessoas. 

 

I 

Irene: homossexual idoso 

 

J 

Jeba: pênis grande, bem-dotado 

Jogar o picumã: menosprezar ou ignorar alguém  
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K 

Kassandra: drag queen mal montada  

 

L 

Lady: Lésbica de aspecto feminino 

Laleska: gíria utilizada para designar gays efeminados 

Lasanha: Rapaz muito bonito 

Leather: quem gosta da estética SM  

Lesbian Chic: lésbicas refinadas 

Ligar o Pisca Alerta: voltar a si, acordar  

Luxuosa: expressão de aprovação para alguém bem produzido, bonito ou hype.  

 

M 

Mala: volume na calça, pênis.  

Mancha: é o gay super feminino 

Matusalém: pessoa idosa 

Mayumi: gay amiga 

Me erra!: me larga  

Meu Cu!: não estou nem aí  

Michê: garoto de programa 

Michely: garoto de programa afeminado 

Mona: mulher ou alguém muito afeminado  

Monaocó: junção de mona com ocó (homem hétero), é o gay bem masculino, 

que não dá pinta 

Montação: o processo exagerar nas roupas, para se jogar na noite 

Montada: travestida, produzida 

Mundinho: maneira como clubbers denominam seu universo de pessoas.   

 

N 

Neca: sinônimo de pênis 

 

O 

Ocó: homem com jeito de homem.  

Operada: Transexual (homem para mulher)   

Odara: algo grande.  
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P 

Panqueca: 100% passivo.  

PAM: Sigla para passivo até a morte  

Pão com ovo: gay simples funciona também como gíria para designar gays de 

baixa renda. 

Passada: chocada  

Passivo: O que é penetrado  

Passivona: o mesmo que PAM; pessoa que só faz sexo na posição passiva 

Pegação: sexo anônimo, sem compromisso 

Pencas: muito.  

Penosa: pessoa que não trabalha  

Pirelli: enchimento feito de espuma que drags ou transformistas usam para dar 

formas femininas ao corpo  

Playbicha: moço playboy mas que é gay.  

Pochete: lésbica cafona 

Poc Poc: gays novinhos e bem femininos. O 'poc poc' é uma onomatopéia do 

barulho que os saltinhos dos sapatos fazem  

 

Q 

Quebrar louça: quando dois gays efeminados fazem sexo entre si 

Quá-quá: gay efeminado  

Queen-Size: aquele ou aquela viciado em bem-dotados 

Queer: que se refere à cultura e/ou comportamento próprio da comunidade gay  

 

R 

Rebuceteio: troca-troca de namoradas entre as lésbicas.  

Rodrigues: situação de alguém casado (ou namorando) cujo/a parceiro/a está 

viajando   

   

S 

Sabão: esfrega-esfrega entre duas pessoas, sem penetração 

Sair do closet: assumir publicamente a homosexualidade com estardalhaço 

Sandália: lésbica de trejeitos femininos  

Sapatão: lésbica de aspecto masculino   

Sapataria: aglomeração de lésbicas.  

SBP: expressão carioca que significa Super Bicha Pobre 
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Se Jogar: cair de cabeça, entrar em uma situação  

Simpatizante: pessoa heterossexual que frequenta ambientes 

predominantemente gays 

Susie: aquele rapaz que malha bastante, tem o corpo legal mas não é grandão,  

não é barbie.  

  

T 

Tá boa: interjeição de uso geral no universo gay. 

Tá meu bem: interjeição de espanto popularizada pela drag Dimmy Kieer.  

Tata: amiga que vive com o amigo gay 

Tia, tiona: homossexual masculino idoso 

Tô Lôca!: expressão utilizada para expressar mau humor acompanhado de 

álcool ou drogas  

Tô Passada: expressão de espanto 

Trava: travesti 

Travar: tornar-se travesti 

 

U  

Urso: Homem peludo, também associado a homem de aspecto másculo ou 

gordinho. 

 

V 

Vitaminada: robusta, bonita 

Versátil: Homossexual que gosta de ter tanto o papel de ativo como de passivo  

Virar: passar da condição de heterossexual para homossexual ou vice-versa    

 

X 

Xepa: resto da noite, pessoa feia. Fazer a xepa: procurar parceiros no final da 

noite em uma boate ou clube já vazio.  
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