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A IMPORTÂNCIA DA
LINGUAGEM INCLUSIVA

A comunicação efetiva é aquela que constrói diálogo de
coração para coração. Para que todas as pessoas
sintam-se contempladas e não reforçarmos preconceitos
e discriminações, é importante adotarmos uma linguagem
neutra e inclusiva.
O mundo está em constante evolução. A forma como
utilizamos a nossa língua também deve acompanhar
essas mudanças. A escrita inclusiva tem como principal
objetivo parar de repetir vícios de linguagem e diminuir a
exclusão de determinados grupos da sociedade. Usar uma
linguagem sensível às questões de gênero e não
preconceituosa é uma forma de rejeitar concepções
errôneas sobre homens, mulheres, pessoas com
deficiência, pessoas LGBTQIA+ e outros grupos. É uma
forma de comunicar-se incluindo, valorizando, respeitando
e acolhendo toda a diversidade do ser humano.
Pensando nisso, reunimos algumas dicas e orientações
para ajudar a exercer a linguagem inclusiva e evitar uma
linguagem discriminatória.
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LINGUAGEM
NEUTRA

Na língua portuguesa, separamos o
gênero em feminino e masculino (a
menina/o menino) e o gênero
masculino torna-se o gênero neutro
da nossa língua. Quando falamos
em um grupo de pessoas (homens e
mulheres), falamos no masculino:
Os brasileiros gostam de ir à praia.
O problema disso é que as mulheres
perdem a sua identidade. Uma irmã
pode virar um irmão, mas um irmão
nunca vira irmã:
Os irmãos brincam juntos no parque.
Se você é irmã, prima, tia, mãe, você
desaparece toda vez que falam de
você no plural, se estiver com pelo
menos uma pessoa do sexo
masculino. Os grupos são sempre
de irmãos, tios, pais… O sexismo
está embutido na língua portuguesa
e nas línguas latinas em geral, por

causa da forma como se
constituem.
A primeira Constituição da
República, de 1891, determinava
que apenas brasileiros acima de
21 anos e alfabetizados poderiam
votar. Quando mulheres tentaram
votar, seus votos não foram
aceitos, por não serem homens e
não serem consideradas
brasileiros. Este é um exemplo
de como a ideia de neutralidade
na linguagem por meio do gênero
masculino na verdade reforça
uma cultura machista.
No entanto, é a regra gramatical do
português. Porém, existem algumas
estratégias que podemos aplicar
para utilizarmos uma linguagem
que ainda respeitando a gramática,
não reforce uma estrutura
patriarcal da nossa língua:
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1

SUBSTITUIÇÃO POR
TERMOS NEUTROS
(termos genéricos, coletivos)
O interessado
Os políticos

A pessoa interessada
A classe política

Os coordenadores

A coordenação

Os alunos organizaram palestras sobre inclusão

O corpo discente

organizou palestras sobre inclusão
Os chefes entendem a importância de serem líderes

A chefia

entende a importância da liderança
As mulheres da limpeza
Os ministros

O pessoal da limpeza

O ministério/O conselho

Os enfermeiros

O pessoal de enfermagem

Os homens mudaram o mundo

A humanidade/os seres humanos

mudaram o mundo
O requerente

Quem requer

Os participantes/os leitores
As secretárias

Quem participa/quem lê

A secretaria
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2

MUDAR A ESTRUTURA
GRAMATICAL
O candidato deve enviar o seu formulário até o dia 2
formulário de candidatura deve ser enviado até o dia 2

O

Os ministros salientaram que importa assegurar o desenvolvimento
do país
Foi salientada a importância de continuar a assegurar
o desenvolvimento do país

3
OBSERVAÇÃO:
Evitar o emprego de parênteses
"o(a) candidato(a)", pois estes
indicam a introdução no texto de um

ESPECIFICAÇÃO

Forma dupla: A vaga é
destinada à professores e
professoras do Ensino Médio

elemento secundário, o que, neste
caso, seria contrário ao objetivo de
respeitar a igualdade de género.
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Emprego de barras: O/A
candidato/a será avaliado/a
com base no currículo

USAR ARTIGOS OU PRONOMES
INDEFINIDOS QUANDO POSSÍVEL

Essas são as responsabilidade dos líderes
responsabilidade de líderes

Essas são as

Estratégias e exemplos retirados do Manual de Comunicação Inclusiva do Conselho da União Europeia de 2018.
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TERMOS PEJORATIVOS E COMO
DENOMINAR AS PESSOAS
Ao falar e escrever, a preocupação em não ofender ou desrespeitar, não usar
termos pejorativos para nos referir às pessoas e não perpetuar preconceitos deve
estar sempre presente. É importante dar atenção a fatores como raça ou etnia;
religião; deficiência; orientação sexual; identidade de gênero e atributos físicos.
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POR QUE NÃO USAR
ELXS OU TOD@S?

A substituição de palavras como
“Elas/eles”, “amigos/as” e “todos
e todas” pelas palavras “Elxs”,
“amig@s” e “todxs”, na tentativa
de extinguir o binarismo na
língua portuguesa, não
funciona, pois é segregativa
com outros grupos, como as
pessoas com deficiência e as
pessoas com dislexia.
Os aparelhos de leitura para
pessoas cegas não conseguem
traduzir esses termos e essas
palavras dificultam a leitura
para pessoas disléxicas.
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LINGUAGEM
INCLUSIVA
NO MUNDO
VIRTUAL
Uma das questões que a Lei Brasileira
de Inclusão (LBI) determina é que
todos os sites sejam acessíveis às
pessoas com deficiência. A lei entrou
em vigor em 2016, mas infelizmente
a acessibilidade no mundo virtual
ainda é muito restrita.
De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), existem cerca de 10 milhões de pessoas surdas no Brasil,
5% da população. E a maior parte dessas pessoas tem muita
dificuldade em aprender a ler e escrever. Isso acontece porque a
língua é muito fonética, aprendemos primeiro os sons (a falar) e
só depois aprendemos a escrever.
Como a maior parte dos conteúdos na internet se dão em
textos, vídeos ou áudios, as pessoas surdas ficam muito
excluídas do mundo virtual. Esse é apenas um exemplo dos
diversos desafios enfrentados pelas pessoas com deficiência ou
que necessitam de ferramentas e estratégias de acessibilidade.
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COMO TORNAR NOSSOS
MEIOS DE COMUNICAÇÃO
ACESSÍVEIS?

Existem diversos softwares, plugins
e aplicativos que foram
desenvolvidos para tornar os sites
acessíveis aos falantes da Língua
Brasileira de Sinais (Libras), que é
reconhecida como língua oficial do
Brasil, assim como o português. O
blog Hand Talk dá diversas dicas
para empresas e sugere aplicativos
nesse sentido. As redes sociais que
utilizamos também oferecem
algumas opções de acessibilidade
para explorarmos em nossos perfis.
É importante estarmos atentas e
pesquisarmos sobre acessibilidade,
para adequar a nossa linguagem e
abraçar a diversidade humana.
As pessoas com deficiências visuais
também perdem grande parte do
conteúdo na internet. Apesar de
existirem dispositivos leitores de
tela, que traduzem em áudio os
textos escritos presentes nos sites e

redes sociais, esses equipamentos
não conseguem fazer a
audiodescrição de imagens como
fotografias, desenhos, gráficos e
vídeos. Por isso, é importante que
passemos a fazer a descrição das
imagens e vídeos que publicamos.
As principais plataformas, como
WordPress, Facebook, Instagram,
Twitter e LinkedIn já
implementaram o recurso do texto
alternativo. Esse recurso permite
que a pessoa responsável pelo post
faça a descrição das imagens que
posta. Esse conteúdo não aparece
no texto da publicação e as
pessoas videntes (que enxergam)
nem percebem que existe a
descrição. Porém, para as pessoas
cegas, a diferença é enorme. O blog
da Mergo¹ e o blog Hand Talk²
ensinam como empregar o texto
alternativo nas postagens.

¹ https://uxdesign.blog.br/trabalhando-com-texto-alternativo-de-imagens-em-redes-sociais-a22fa214ee6
² http://blog.handtalk.me/pracegover/
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CAMPANHA
#PraCegoVer
Atualmente, as hashtags têm um papel importante nas redes sociais. Elas
destacam informações e temas, centralizando e facilitando a busca pelo
assunto. Por isso surgiu a #PraCegoVer, um projeto de disseminação da cultura
da acessibilidade nas redes sociais. O projeto tem por princípio a Audiodescrição
de imagens para apreciação das pessoas com deficiência visual e foi idealizado
pela professora Patrícia Braille.

DICAS PARA USO DAS
HASHTAGS:
Use marcações gráficas nas
hashtags (acentos, til e
cedilha) para facilitar a leitura.
Escreva as iniciais de cada
palavra na hashtag com letra
maiúscula, como em
#PraTodasVerem. Se estiver
tudo em letra minúscula
(#pratodosverem), os leitores
de tela para pessoas com
deficiência visual não
conseguem entender a
hashtag, pois não conseguirão
separar as palavras.
Se o seu conteúdo é acessível
para pessoas com deficiência
visual, você pode usar as
hashtags #PraCegoVer,
#PraTodasVerem e
#PraTodosVerem na sua
publicação.

COMO FAZER A
DESCRIÇÃO DE IMAGENS:
Para fazer seu texto alternativo, comece
informando o formato do conteúdo
(fotografia, ilustração, tirinha, vídeo,
gráfico).
Faça a descrição da imagem da esquerda
para a direita e de cima para baixo.
Informe os elementos que constam na
imagem e suas cores, assim como o
background da imagem.
Evite adjetivos como “uma linda moça” e
outros julgamentos de valor. Algo que é
atrativo para você, pode não ser para
quem está ouvindo.
Se houver texto na imagem, informe
também o texto na descrição.
Seja breve e objetivo.
Para mais informações e dicas, confira o
post da página do Facebook Pra Cego
Ver³ sobre esse assunto.

³ https://www.facebook.com/PraCegoVer/posts/1282608151769692/
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AUDIODESCRIÇÃO
A audiodescrição é um recurso que traduz imagens
em palavras, permitindo que pessoas cegas consigam
compreender conteúdos audiovisuais ou imagens estáticas,
como filmes, fotografias, peças de teatro, entre outros.
Uma das formas de aplicar esse recurso é utilizá-lo em eventos,
reuniões, cursos e palestras, gravados ou ao vivo, em conjunto
com intérpretes de Libras, para que tanto surdos quanto cegos
sejam incluídos. Apontamos aqui algumas dicas de como e
quando realizar a audiodescrição:

1

AUTODESCRIÇÃO
Ao se apresentar em um evento, faça também uma breve descrição
da sua aparência. Qual a sua cor de pele ou etnia? Qual o tipo, o
comprimento e a cor do seu cabelo? Você usa óculos? Que roupas
e cores você está utilizando?

2 DESCRIÇÃO DE IMAGENS
Ao utilizar apresentação de slides, gráficos e vídeos em uma palestra
ou curso, é importante descrever o conteúdo imagético que está
sendo apresentado. Para isso, basta narrar o que você vê, assim
como explicamos no item “Como fazer a descrição de imagens”, na
página 13 deste Manual.
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INCLUSÃO NA
LINGUAGEM NÃO
VERBAL
A comunicação não verbal é aquela que utiliza signos
visuais para passar uma informação. Como, por
exemplo, fotos, ilustrações, placas de trânsito e gestos.

Quando falamos em inclusão na linguagem
não verbal, estamos falando em nos
atentarmos para o que as imagens que
utilizamos em nossas postagens nas redes sociais, em nossas
cartilhas e em nossos websites estão comunicando. Essas
imagens incluem pessoas negras e pessoas gordas? Incluem
pessoas com deficiência, pessoas idosas ou pessoas LGBT+?
Elas refletem a realidade brasileira ou estão ancoradas em
outros padrões? Como o padrão europeu, por exemplo.
Ao falarmos em exercer uma
linguagem inclusiva, não falamos
apenas da escrita e da fala, mas
também daquilo que representamos
nas imagens e vídeos que
produzimos. Quando diferentes
pessoas se enxergam
representadas nos conteúdos que
desenvolvemos, estamos atingindo
mais pessoas e, assim, criando uma
rede mais inclusiva e abrangente.
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REFERÊNCIAS

https://materiais.mobsite.com.br/escrita-inclusiva-para-diverisdade/
http://www.ssexbbox.com/wp-content/uploads/2019/02/pt_brochure-inclusive-communication-inthe-gsc.pdf
https://projetocolabora.com.br/artigo/o-portugues-e-um-idioma-machista/
https://comunidade.rockcontent.com/linguagem-neutra-de-genero/
https://www.facebook.com/PraCegoVer/posts/1282608151769692/
https://irp-cdn.multiscreensite.com/87bdaac3/files/uploaded/mpli1_2.pdf
http://www.ssexbbox.com/wpcontent/uploads/2019/02/manual_para_uso_nao_sexista_da_linguag
em.pdf
https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/3034366/mod_resource/content/1/Manual%20para%20uso
%20n%C3%A3o%20sexista%20da%20linguagem.pdf

16

cemais.org.br
@cemais.org.br
@CeMAISMG
/company/cemais-mg/
CeMAISMG

