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Você sabe o que é linguagem inclusiva?

A linguagem inclusiva é aquela utilizada para evitar 
preconceitos e ofensas às pessoas ou a coletividade. 
No entanto, o uso da linguagem inclusiva tem causado 
controvérsia e debate entre as pessoas que defendem 
a preservação e purismo da língua portuguesa, que não 
possui uma linguagem neutra de gênero, por exemplo.

É imporÉ importante lembrar que a língua é uma construção 
social e, ao longo do tempo, sofreu e sofre 
modificações para se adequar às demandas de 
comunicação das pessoas.

A linguagem é um importante instrumento em nossa 
vida social, ela é capaz de conectar pessoas diferentes.

PPorém, a linguagem também pode destruir, excluir e 
invisibilizar pessoas.

O uso da linguagem inclusiva 
representa nossa consciência de 
que pessoas diferentes convivem 
no mesmo mundo que nós, e a 
diversidade de cada uma delas 

deve ser respeitada.



A linguagem inclusiva na língua portuguesa

Na língua portuguesa não existe linguagem neutra de 
gênero. No singular, as palavras são flexionadas no 
masculino antecedido pelo o artigo “o” ou no feminino 
antecedido pelo artigo “a”. 

Exemplos: 
“O meu funcionário é competente”
“A gerente da empresa foi promovida”

A linguaA linguagem binária masculina e feminino exclui todas 
as pessoas que não se identificam nesses padrões. 
Além disso, quando falamos de uma coletividade, a 
flexão das palavras acaba seguindo o masculino plural 
(“Os meus funcionários são competentes”).

“A” “O”!!!

A flexão no masculino homogeiniza todo o grupo, 
e invisibiliza a presença de mulheres e outras 

pessoas trans e não binárias.



Não utilize os signos “x”, “@” ou a “e”

Na língua portuguesa não existe gênero neutro e, em 
razão disso, a inclusão dos signos “x”, “@” ou a “e” no 
final das palavras se tornou comum entre pessoas que 
pretendem utilizar o gênero neutro ou uma linguagem 
não binária.

Apesar de a inApesar de a intenção ser respeitar a diversidade e 
incluir pessoas, o uso dessas alternativas gera alguns 
problemas e até mesmo exclusão.

Algumas palavras com a adição do “@” ou do “x” ficam 
impronunciáveis, o que inviabiliza a comunicação oral 
entre as pessoas.

SoftSoftwares que leem telas para pessoas com 
deficiência visual não conseguem identificar a palavra 
terminada em “@” ou “x” e, portanto, não conseguem 
pronunciar o que está escrito.

Enquanto recurso visual, esses símbolos também 
causam confusão para a leitura de pessoas com 
dislexia, que podem não compreender essa variação 
linguística.

Assim, “x” e “@” não são acessíveis e 
não tornam a linguagem inclusiva.

Linguagem 
INCLUSIVA é 

aquela que não 
exclui ninguém.



Negro, preto ou afrodescendente?

No Brasil, tanto no campo político 
quanto no educacional, utiliza-se 
população negra e afro-brasileira.

AfAfrodescente é um termo 
adotado depois da Conferência de 
Durban (África do Sul), realizada 
pela Organização das Nações 
Unidas, sobre racismo e xenofobia.



Pessoa com deficiência

É o termo correto para se referir a pessoas com 
deficiência (física, auditiva, visual ou intelectual).

A A expressão foi adotada na Convenção sobre Direitos 
das Pessoas com Deficiência, adotada pela ONU em 
2006, ratificada pelo Brasil com equivalência de 
emenda constitucional. A Lei Brasileira de Inclusão da 
Pessoa com Deficiência - Lei nº 13.146/2015 também 
utiliza a expressão.

““Pessoa portadora de Deficiência” e Portador de 
Necessidade Especial (PNE) não são termos 
adequados porque a deficiência não se porta, não se 
carrega, não é um objeto. A pessoa tem uma 
deficiência. 

Não utilize a palavra "especial", seria mais 
adequado dizer "necessidades escpecíficas".

Não tenha receio de usar a palavra deficiência, 
ela existe e deve ser noemada.

Não use paNão use para se referir a pessoas com 
deficiências as seguintes expressões: 

excepcional, erro genético, paralítico, manco, 
ceguinho, mudo, retardado, anomalia, 

problema.

DICAS:



Dicas de como usar a linguagem inclusiva

 Retire pronomes quando representam marcação de gênero. 
Use a voz passiva e o gerúndio para retirar a marcação.

 Evite binarismos e escolha palavras e expressões que deem 
conta de incluir todas as pessoas, tais como "pessoa", 
"população", "alguém", "equipe" e "pessoal" para retirar o gênero 
marcado. 

  Substitua adjetivos e adjetivos substantivas com marcação 
de gênero por uma preposição seguida de um substantivo. 

 Evite o uso do masculino como genérico.

 Não utilize o @, o X ou o *. São impronunciáveis e não 
são inclusivos para pessoas com deficiência e dislexia.

 Utilize termos neutros como pessoa, população, alguém 
e pessoal para retirar o gênero marcado.

Agora que você já sabe a importância da linguagem 
inclusiva. Seguem algumas dicas de como usar. 
Lembre-se linguagem inclusiva é respeitar a 
diversidade e as pessoas.

Não sendo possível a adoção de 
termos neutros de gênero, nomeie 

a forma feminina também. 

Exemplo: Graduada pode ser substituído 
por pessoa com graduação.

Especializada poder ser substituído por 
pessoa com especialização. 

Exemplo: Boa tarde, a 
todas e todos.

Prezadas e prezados, 
boa tarde.
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