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O uso da linguagem não
sexista é um gesto que
nos permite construir
um mundo mais justo
e igualitário.
O projeto Guias para
um Mundo Melhor vai
te ajudar nisso!

Com pequenas mudanças
no nosso jeito de usar a
linguagem, podemos
ajudar a construir um
mundo melhor, em que
todas as pessoas se
sintam reconhecidas
e respeitadas :)

O que é
linguagem sexista?
A linguagem sexista prevê o uso irrestrito do masculino como
norma. Por exemplo: usar o termo “homem” para se referir à humanidade como um todo.

O que é linguagem
não sexista?
É uma linguagem inclusiva, que reconhece a existência de pessoas que não se identificam com as designações no masculino,
como as mulheres e as pessoas não binárias.

Por que é importante usar
uma linguagem não sexista?
A linguagem é o principal meio de reprodução dos nossos discursos. Podemos, por meio dela, reforçar ou desconstruir estereótipos e discriminações, com consequências significativas para
a vida das pessoas. Por exemplo: Você sabia que as mulheres
tendem a se candidatar menos para ofertas de emprego em
cujos anúncios se utiliza o masculino universal?

Como usar uma linguagem
não sexista?
Repense

Ao invés de

Prefira

Reconstrua frases para
evitar marcações de
gênero.

Os curitibanos têm um
bom nível de vida.

O nível de vida em
Curitiba é bom.

Use termos genéricos
para se referir a grupos,
como por exemplo: gente, população, pessoas,
crianças.

Os brasileiros devem
escolher seus representantes.

A população do Brasil
deve escolher seus
representantes.

O usuário do produto
está satisfeito.

A pessoa que utiliza o
produto está satisfeita.

Substitua “x”ou “@” pela Amigxs ou
letra “e.
funcionári@s

Amigues ou
funcionáries

Uso da linguagem não
sexista no dia-dia
Repense

Ao invés de

Prefira

Use termos abstratos
para designar profissões
e cargos.

Os diretores enviaram
um memorando.

A diretoria enviou um
memorando.

Use os termos “quem”,
“alguém” e “qualquer”.

Vieram aqueles que
poderiam ajudar.

Veio quem poderia
ajudar.

Suprima artigo.

Os jornalistas devem
checar os fatos.

Jornalistas devem checar os fatos.

Suprima o sujeito.

Eles buscavam melhores condições.

Buscavam melhores
condições.

Substitua “do” e “da”
por “de”.

Esse caderno é
do Juno.

Esse caderno é de Juno.

Uso da linguagem não
sexista na universidade
Repense

Ao invés de

Na escrita acadêmi“Souza (2015) afirma
ca, cite as referências
que ...”
utilizando seus nomes
completos. A abreviação
e o uso só do sobrenome
direcionam ao masculino
universal.
Suprima o artigo (Os e
As) ou utilize palavras
que não remetem ao gênero, como: estudantes,
discentes e docentes.

Prefira
“Maria Souza(2015)
afirma que ...”

Os professores apreDocentes apresentam
sentam suas pesquisas. suas pesquisas.

Os alunos participam
da atividade.

Estudantes participam
da atividade ou
Discentes participam
da atividade.

Para a citação direta de texto em que foi usado o masculino universal,
incluir a expressão “(sic)” - que significa ‘assim estava escrito’ - para
chamar atenção para a generalização.

Referências
BLOGUEIRAS FEMINISTAS. Linguagem inclusiva de gênero em trabalho acadêmico. 16
ago. 2013. Disponível em: <
https://blogueirasfeministas.com/2013/08/16/linguagem-inclusiva-de-genero-em-trabalho-academico/>. Acesso em: 11 set. 2020.
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Guias para um Mundo Melhor é
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2019) e entendendo que essas
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COMPARTILHE ESSE GUIA!
\GUIAS_MUNDOMELHOR

VOCÊ PODE
NOS AJUDAR A
CONSTRUIR UM
MUNDO MELHOR
POR MEIO DA
LINGUAGEM E
DA COMUNICAÇÃO
INCLUSIVA?
Realização:

