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Introdução Por que criamos este manual e o que irão encontrar nele?

Este manual tem como objetivo ajudar 

todos os ClearLovers a se comunicarem 

de maneira mais assertiva e inclusiva. E o 

que isso quer dizer na prática?

Significa que garantimos acesso a todas 

as pessoas. Falar de inclusão é pensar em 

diversidade e no pertencimento dos mais 

diversos grupos de pessoas, com as mais 

diferentes origens, idades, gêneros, expe-

riências etc.

Infelizmente, a realidade ainda é acolhedo-

ra somente para alguns pequenos grupos 

com grande representatividade em lugares 

de tomada de decisão. Por isso, é tão im-

portante que esses pequenos grupos fa-

çam parte da mudança e percebam o papel 

essencial que possuem ao engajarem em 

escolher as palavras para construir um do-

cumento oficial, ou mesmo em uma con-

versa casual com uma pessoa da área, na-

quele café virtual.

Vamos lá?

ações que não só valorizam, mas que tam-

bém promovem a diversidade. Isso faz com 

que criemos um cenário mais inclusivo, ge-

rando oportunidades para que as pessoas 

com os mais variados talentos tenham a 

chance de atingir todo seu potencial.

Nas próximas páginas, você encontrará di-

cas importantes para evitar capacitismo, 

racismo, machismo e tantos desse outros 

“ismos” que nos afastam, podem ferir, e que 

consequentemente, tornam nossa comuni-

cação pouco efetiva em um grupo tão di-

verso quanto o da ClearSale e da sociedade.

Esperamos que use este material como 

fonte de consulta e um guia para quando 

surgirem dúvidas de como referir-se a um 

determinado grupo, seja no momento de 
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Vivemos em uma sociedade bastante plural, logo é importante 

que os meios de comunicação que usamos também sejam. A 

comunicação inclusiva nada mais é do que uma comunicação 

que inclui todas as pluralidades, considerando diferentes et-

nias, raças, deficiências, gêneros, orientações sexuais, faixas 

etárias e muitas outras características.

Quando falamos de comunicação inclusiva, é importante consi-

derar que não estamos nos referindo somente ao que é escrito 

e dito, mas também aquilo que pode ser entendido pela visão 

ou por outros meios sensoriais. 

Nas páginas à seguir, listamos alguns pontos que explicam os 

motivos pelos quais é importante garantir que todas as nossas 

comunicações sejam inclusivas:

O que é comunicação inclusiva 
e qual a sua importância? 
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 o Empatia: ao conhecermos palavras e expressões que devem ser 
evitadas, sabemos os motivos pelos quais não devemos usá-las, 
e nos colocamos no lugar de alguém que as ouve ou lê. “Calçar 
os sapatos” de outra pessoa, nos ajuda a entender a dimensão 
e o impacto que palavras mal-empregadas podem causar à 
autoestima de alguém;

 o Quebra de estereótipos: muitas das expressões que tratare-
mos neste manual são palavras que carregam em si uma cono-
tação negativa. Ainda que pareçam inofensivas, podem ferir, e 
muito, outras pessoas. Por isso, devem sempre ser evitadas e 
substituídas por alternativas inclusivas.

 o Acesso à mesma informação:  uma comunicação inclusiva 
garante que todas as pessoas terão acesso à mesma informação, 
independente do meio ou da forma de comunicação utilizado 
para transmiti-la;

 o Assertividade na comunicação: se todas as pessoas conhecem o 
significado dos termos utilizados na comunicação, garantimos que 
o entendimento universal seja o mesmo, evitando ou diminuindo 
a frequência de mal-entendidos e confusões;

 o Respeito as diferenças: uma comunicação inclusiva garante 
que termos, palavras ou expressões que ferem a individualida-
de de cada um deixem de ser usadas, evitando assim, situa-
ções em que algumas pessoas se sintam diminuídas, inseguras 
ou desrespeitadas;

 o Criação de um ambiente seguro: se todas as pessoas conhecem 
palavras e expressões que devem ser evitadas, é possível criar um 
ambiente seguro em que alguém que recorra a tais expressões 
possa ser corrigida de forma amigável e com referência neste ma-
terial. As pessoas também se sentem mais seguras para conver-
sar com  colegas e sinalizar quando houver desrespeito;
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Para que a comunicação inclusiva seja efi-

ciente, ela deve considerar as caracterís-

ticas e necessidades específicas de cada 

pessoa. Por isso, é preciso se atentar aos 

tipos de linguagem existentes para estabe-

lecer uma comunicação inclusiva adequada, 

considerando todos os formatos e recursos 

possíveis para que as pessoas possam ter 

acesso à informação da mesma forma.

Para aquelas que possuem deficiência vi-

sual e auditiva, o ideal a se fazer é utilizar as 

legendas descritivas e interpretação em li-

bras em vídeos, sejam eles disponibilizados 

em  sites, redes sociais, ou até mesmo apli-

cativos. Nas imagens estáticas e fotos, de-

ve-se utilizar a descrição de imagem para 

leitores de tela as identificarem (nas redes 

Quais os tipos de linguagem existentes
para estabelecer uma comunicação inclusiva?

sociais, por exemplo, um recurso interessan-

te, criado especialmente para isso, a ser utili-

zado é o uso da hashtag #ParaTodosVerem, 

antes do trecho de descrição).

Além disso, em relação ao design e imagens 

comunicacionais, certifique-se de que as 

mesmas representam a pluralidade da po-

pulação e não reproduzem estereótipos, tra-

zendo representatividade social.

Agora, quando pensamos em incluir todos os 

gêneros na comunicação, é possível a utilização 

da linguagem neutra com a substituição das 

vogais (como “todes”, ao invés de “todos”), ou 

até mesmo sem fugir da norma culta, utilizan-

do sinônimos ou frases relacionadas que sejam 

neutras (como “as pessoas que…”), prezando por 

uma comunicação sem gênero algum. 

Um ponto demasiadamente importante 

que deve ser feito no dia a dia das pessoas é 

remover frases e expressões capacitistas, 

racistas, homofóbicas e machistas do vo-

cabulário. Algo simples e que deve ter sua 

devida importância quan-

do o assunto é comu-

nicação inclusiva.

6
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Como colocar em prática
dentro da empresa?

Muito além de algo para ser inserido na rotina das pessoas, as empresas possuem 

papel fundamental para estabelecer conscientização sobre a importância do 

tema e, claro, incluir uma comunicação inclusiva em todos os quesitos possíveis. 

Dessa forma, existem diversas ações para colocar a Comunicação Inclusiva em 

prática dentro da empresa:

 o Utilizar os mais diversos formatos e recursos de comunicação citados no tópico 

anterior;

 o Realizar palestras e workshops sobre o assunto, para que assim as pessoas  colabo-

radoras tenham conhecimento e informações necessárias para se comunicarem da 

maneira correta, combaterem discriminações e preconceito, entre outros;

 o Divulgar canais e conteúdos que ampliem o conhecimento sobre diversidade e 

que exaltem pessoas autoras e criadoras inclusivas;

 o Contratar pessoas com deficiência e dar espaço para as vozes delas, criando 

momentos de discussões com diferentes perspectivas sobre o assunto, não 

deixando de lado a acessibilidade das mesmas;

 o Promover uma liderança diversa e inclusiva.
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De acordo com uma pesquisa da Accenture, times diversos 

são 11 vezes mais inovadores e têm pessoas 6 vezes mais 

criativas do que outras equipes. Além disso, a comunicação 

inclusiva também contribui para a melhora da imagem da em-

presa no mercado. Segundo um estudo da Accenture Strategy, a 

pesquisa “Global Consumer Pulse”, mostrou que 83% das pesso-

as consumidoras brasileiras preferem comprar de empresas que 

defendem propósitos alinhados aos seus valores de vida. Elas dis-

pensam aquelas marcas que preferem se manter neutras. O dado 

mostra a importância de considerar a diversidade e a representa-

tividade para criar uma relação mais próxima com os clientes.

Dessa forma, existem diversos outros impactos positivos que 

uma comunicação inclusiva pode trazer a empresa:

Qual impacto traz para a empresa
e suas pessoas?

8
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Aumenta a produtividade interna, uma vez que permite o 

desenvolvimento do trabalho de todas as pessoas;

Cria uma consciência organizacional sobre o assunto.

A empresa cumpre seu papel social, apresentando 

condutas sociais importantes para o mercado (ESG);

Aumenta a sensação de pertencimento e identidade 

por parte das pessoas colaboradoras, que passam a 

se sentir incluídas e pertencentes e a empresa pode 

ser um local de apoio e base para elas;

Mostra coerência com as transformações sociais da 

sociedade e do papel da empresa em um mundo inclusivo;

Gera atração e permanência de talentos, superando os 

preconceitos e garantindo a inclusão social na empresa;

Melhoria do atendimento a clientes, já que, como diz a 

pesquisa, a empresa se torna preferível por uma parcela de 

pessoas consumidoras que tomam o aspecto como muito 

relevante; além do fato de também saber lidar e se 

comunicar inclusivamente com clientes;

Os impactos positivos da comunicação inclusiva na empresa
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Responsável por questões relacionadas às negritudes e raças;

Grupos de Inclusão da ClearSale
Diversidade, Equidade e Inclusão fazem parte dos valores da 

ClearSale. E para que seja possível colocá-las em prática de for-

ma sustentável, justa e genuína, e, respeitando o lugar de fala e 

autonomia, criamos os grupos de inclusão da ClearSale. Entende-

mos que para desenvolver projetos que possibilitem que a empre-

sa seja cada vez mais diversa e inclusiva, precisamos da participa-

ção de pessoas que são diretamente impactadas por estas ações. 

Inicialmente, quatro grupos de inclusão foram criados:

Responsável por questões relacionadas às pessoas com deficiência;

Responsável por questões relacionadas a gênero;

Responsável por questões relacionadas à comunidade LGBTQIAP+.

Priorizamos esses grupos por uma  questão de contexto 

sócio-histórico de discriminação, marginalização e 

violência contra as pessoas que fazem parte deles. 

A seguir iremos apresentar frases e termos discrimina-

tórios que devem ser excluídos ou substituídos no nos-

so vocabulário.
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O que é
capacitismo?
Capacitismo é a discriminação contra pessoas com 

deficiência. Assim como existe o racismo, o machismo 

e a LGBTQIA+fobia, existe o capacitismo. O termo é 

pautado na construção social de um corpo padrão 

perfeito denominado como “normal” e da subestimação 

da capacidade e aptidão de pessoas em virtude de 

suas deficiências (Fenner, 2020).  É qualquer tipo de 

atitude, inclusive pelo uso de termos e expressões 

pejorativas, que classifiquem pessoas com deficiência 

como inferiores às outras pessoas.
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1. “Deu uma mancada”

Explicação: relaciona o ato de mancar com 

um erro. 

Substituição: “cometeu um erro, uma gafe 

ou um equívoco”, “não cumpriu com o 

combinado”, “faltou comprometimento”.

2. “Deu uma de João sem braço” 

Explicação: associa não ter braço com 

incapacidade. Não há correlação entre uma 

condição física e ações comportamentais.

Substituição: “se fez de desentendida”, 

“fugiu da responsabilidade”, “foi preguiçosa”. 

Boas práticas no dia a dia:
expressões e falas capacitistas para excluir do vocabulário

3. “Desculpa de aleijado é muleta”

Explicação: considera que deficiência é 

usada como uma desculpa, que inclusive 

é usada de forma desonesta. 

Substituição: “não invente desculpas”, 

“assuma as suas responsabilidades”.

4. “Não tenho braço” 

Explicação: não ter braço não significa que 

alguém não irá realizar alguma atividade 

ou que ela não será de qualidade. 

Substituição: “não tenho estrutura”, 

“não tenho pessoal no time para isso”, 

“não temos força de trabalho suficiente” .

 

5. “Nem parece deficiente”

Explicação: considera que ter uma 

deficiência é um defeito. 

Substituição: não falar.  

6. “Ceguinho, o mudinho, o surdinho” 

Explicação: os diminutivos sugerem 

subestimação das pessoas e tratamento 

infantilizado.

Substituição: “pessoa com deficiência 

visual”, “pessoa surda não oralizada”, ou se 

o contexto do uso for pejorativo, não fale. 
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de mobilidade com algo que não está bem. 

Substituição: “Não está bem”, “Está com 

problemas”. 

12. “Sua deficiência me inspira”

Explicação: as pessoas são inspiradoras e 

não suas deficiências. 

Substituição: “você me inspira”. É impor-

tante entender que as pessoas com de-

ficiência estão se adaptando para fazer 

o que querem em um mundo com muitas 

barreiras para isso.  

13. “Deficiente”

Explicação: o termo mais adequado e 

amplamente aceito hoje é Pessoa com 

Deficiência, que foi oficializado pela Lei 

Brasileira de Inclusão em 2015. 

Substituição: “Pessoa com deficiência”. 

7. “Retardado”

Explicação: deprecia pessoas com 

deficiência intelectual. Essa palavra tem 

uma carga histórica de exclusão, violência 

e discriminação contra pessoas com 

deficiência intelectual.

Substituição: não falar.  É importante 

aceitarmos os nossos erros e de outras 

pessoas, considerando que errar é algo 

comum e que acontece.  

8. “Está cego/surdo?” 

Explicação: poder ver ou ouvir não tem 

relação com a capacidade ou habilidade de 

prestar atenção ao que está acontecendo.

Substituição: você está prestando 

atenção? Você prestou atenção no que 

eu disse/fiz? 

9. “Fingir demência”

Explicação: ter demência não é algo 

que se escolhe ou finge ter. É uma 

condição que não deve ser associada ao 

comportamento negativo. 

Substituição: “fingir-se de desentendida” 

10. “Pessoas especiais”

Explicação: as pessoas com deficiêncianão 

são especiais por conta de uma deficiên-

cia. O termo sugere que pessoas com de-

ficiência não fazem parte da “norma”.

Substituição: “pessoas com necessidades 

específicas”.  

11. “Estar mal das pernas” 

Explicação: associa pessoas que têm algum 

tipo de deficiência nas pernas ou redução 
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O que é racismo?

O racismo é uma forma de discriminação com base na raça e 

a sua utilização como pretexto para práticas que culminam em 

desvantagens ou privilégios para as pessoas, a depender do 

grupo racial ao qual pertençam. A discriminação racial, enten-

dida como a materialização do racismo, tem por característica 

um caráter sistêmico, onde existe uma relação de poder em 

que as condições de subalternidade de um grupo racial em 

detrimento às condições de privilégios de outro, criam mar-

gens para a sua prática nos âmbitos da política, da economia 

e das relações sociais. Um exemplo prático de discriminação 

racial é o uso de alguns termos e expressões que são pejo-

rativos e reforçam uma suposta inferioridade das pessoas, 

tendo como base a sua raça.
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1. “Feito nas coxas”

Explicação: Antigamente, as telhas das ca-

sas eram moldadas nas coxas das pesso-

as escravizadas e como elas tinham cor-

pos diferentes, as telhas não ficavam no 

mesmo formato. Por isso, estariam malfei-

tas por ficarem irregulares.

Substituição: “O trabalho ficou malfeito”.

2. “Mulata”

Explicação: A palavra se refere à mula, um 

animal originado do cruzamento de burro 

com égua. Na época da escravização, mui-

tas mulheres escravizadas eram abusadas 

pelos escravizadores e acabavam engra-

vidando. Os filhos e filhas eram chamados 

Boas práticas no dia a dia:
expressões e falas racistas para excluir do vocabulário

de mulatos por serem o resultado do cru-

zamento de um homem branco com uma 

mulher negra. Torna-se ainda mais pejorati-

va quando se diz “mulata tipo exportação”.

Substituição: Pessoa parda.

3. “Criado-mudo”

Explicação: Há controvérsias em relação à 

origem do termo “criado-mudo”. Algumas 

teorias sugerem que “criado-mudo” era a 

pessoa escravizada que ficava em pé, ao 

lado da cama a noite inteira em silêncio, 

normalmente segurando água e objetos 

para servir os escravizadores. Por outro 

lado, há quem defenda que a expressão 

não tem origem na escravidão. Do ponto 

de vista etimológico, acredita-se que o 

termo criado-mudo seja uma tradução li-

teral do inglês “dumbwaiter”, e teria sido 

uma tradução literal para a língua portu-

guesa, mas que, na época da hegemonia 

britânica, teria feito correlação aos moveis 

de elevador para subir e descer talheres.

Substituição: Mesa de cabeceira.

4. “Samba do crioulo doido”

Explicação:  Empregada com tom sátiro foi 

título do samba que ironizava a obrigato-

riedade das escolas de samba retratarem 

fatos do país nos tempos da ditadura. No 

entanto, a expressão racista, reafirma um 

estereótipo negativo às pessoas negras.
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Substituição: Confusão, balbúrdia.

5. “Crioulo/negão”

Explicação:  Era a designação do filho de 

pessoas escravizadas, é um termo extre-

mamente pejorativo e discriminador do in-

divíduo negro ou afrodescendente. Ainda, 

o termo negão muitas vezes é utilizado 

para hipersexualizar e objetificar homens 

negros.  

Substituição: Preto, negro.

6. “Meia tigela”

Explicação:  A expressão vem da época da 

escravidão. Quando as pessoas escraviza-

das faziam o serviço ao agrado do dono, 

recebiam uma tigela cheia de comida e, 

aqueles que não faziam, recebiam a tigela 

pela metade, significando que o trabalho 

estava malfeito.

Substituição: Malfeito.

7. “Bucho cheio” ou “Encher o bucho”

Explicação: Durante o período da escravi-

zação, nas minas de ouro, as pessoas es-

cravizadas apenas se alimentavam quan-

do conseguiam preencher com ouro um 

buraco na parede conhecido como “bu-

cho”.

Substituição: “Estou satisfeita/o”, “estou 

bem alimentada/o”.

8. “Negro(a) de traços finos/beleza 

exótica/negro(a) bonito(a)”

Explicação:  A mesma lógica do clareamen-

to, tratando o que está fora da estética 

eurocêntrica como incomum, ou a beleza 

mais próxima a essa estética como bonita.

Substituição: Bonito(a), belo(a).

9. “Cabelo ruim/duro/pixaim/ 

cabelo de palha de aço”

Explicação: Termos depreciativos ao ca-

belo afro, negando a beleza existente.

Substituição: Cabelo afro, crespo, cache-

ado.

10. “Nhaca”

Explicação:  Desde o português do Brasil co-

lônia vem sendo usada para referir-se ao mau 

cheiro, forte odor. No entanto, Inhaca é uma 

ilha de Maputo, em Moçambique, onde vivem 

até hoje os povos Nhacas, um povo Ban.
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Substituição: Sujeira, forte odor, mau cheiro.

11. “Não sou tuas negas”

Explicação:  Faz referência às mulheres 

escravizadas que eram propriedade dos 

escravizadores e por isso lhes era permiti-

do fazer qualquer coisa a elas.

Substituição: Me respeite! Tenha respeito!

12. “Amanhã é dia de branco”

Explicação:  Expressão originada na ideia 

que não era considerado trabalho o de-

senvolvimento das atividades por pessoas 

escravizadas e que apenas pessoas bran-

cas trabalhavam.

Substituição: “Amanhã é segunda-feira”. 

“Amanhã é dia de trabalho”.

13. “Preto de alma branca”

Explicação:  Tentativa de elogiar uma pes-

soa preta fazendo referência a dignidade 

dela como algo pertencente apenas às 

pessoas brancas.

Substituição: Boa pessoa.

14. “Denegrir”

Explicação:  Possui raiz no significado de 

“tornar negro”, como algo maldoso e ofen-

sivo, “manchando” uma reputação antes 

“limpa”.

Substituição: Difamar.

15. “A coisa tá preta”

Explicação:  Expressão racista que reflete 

a associação entre “preto” e aspectos ne-

gativos.

Substituição: Situação desconfortável, 

desagradável, difícil, perigosa.

16. “Mercado negro/magia negra/lista 

negra/humor negro/ovelha negra”

Explicação:  Utilização da palavra “negra” 

como algo pejorativo, prejudicial, ilegal.

Substituição: Mercado clandestino/ lista 

proibida/ humor ácido/ rebeldia.

17. “Inveja branca”

Explicação:  Ideia do branco como algo 

positivo, associando o preto a comporta-

mentos negativos.

Substituição: Inveja é inveja, troque por 

um elogio.
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18. “Da cor do pecado”

Explicação:  Utilizada como elogio, se as-

socia ao imaginário da mulher negra hiper-

sexualizada, reiterando a visão do corpo 

da mulher negra como mercadoria. Além 

disso, a Igreja Católica justificava a escra-

vização por ser um castigo divino, pois 

considerava que ser uma pessoa negra 

era pecado.

Substituição: Não utilizar.

19. “Macumbeiro/Galinha de 

macumba/Chuta que é macumba”

Explicação:   Expressão que discrimina 

as(os) praticantes de religiões de matriz 

africana.

Substituição: Não utilizar.
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O que é
LGBTQIAP+ fobia? 
LGBT+fobia é a terminologia usada para abarcar todas as 

formas de violência contra pessoas LGBTQIAP+, em que 

a motivação principal para a ofensa é a identidade de 

gênero e/ou orientação sexual. Não pode ser entendida 

como algo de simples motivação pessoal, pois é social.

Este fenômeno foi construído e consolidado por 

meio de projetos de sociedade e pessoas na sua 

individualidade disseminados por instituições, 

para criar uma ideologia e cultura discriminató-

rias. Esta cultura possui impactos em todas as 

áreas de vivência das pessoas, principalmente 

na educação e formação do ser sociável, que 

rebate na forma de vivências e sobrevivências 

no lazer, no trabalho, na saúde, entre outros.
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1. “Homossexualismo”

Explicação: Pode parecer muito 

simples e não são poucos que acabam 

escorregando na língua portuguesa, 

mas o correto é “homossexualidade” e 

não “homossexualismo”. O prefixo “ismo”, 

utilizado até a década de 1990, dá à 

construção da frase a concepção de 

se tratar de uma doença. Por isso, foi 

amplamente criticado e caiu em desuso.

Substituição: Homossexualidade é o termo 

correto.

2. “Homossexualidade é uma doença”

Explicação: Desde 1985, por meio do Con-

selho Federal de Psicologia, o Brasil não 

Boas práticas no dia a dia:
expressões e falas LGBTQIAP+fóbicas para excluir do vocabulário

considera mais a sexualidade como uma 

doença. Na década de 1950, pessoas pes-

quisadoras diziam que a homossexualida-

de era um transtorno mental, mas isso ja-

mais foi provado e, depois, passou a ser 

questionado por pessoas estudiosas, mé-

dicas e ativistas ao redor do mundo.

Substituição: Não utilizar.

3. “Pode ser lésbica, mas não precisa 

se vestir como homem”

Explicação: Homens e mulheres, 

independentemente da sexualidade, têm o 

direito de se vestir como quiserem. Muitas 

mulheres, lésbicas ou não, se sentem mais 

confortáveis com roupas masculinas, e 

isso não é problema nenhum.

Substituição: Não utilizar.

4. “Vocês podem não se tocar ou 

beijar? Meus filhos não vão entender.”

Explicação: Na verdade, as crianças 
conseguem entender isso como um sinal 
de carinho desde que os pais ensinem 
pedagogicamente que não é preciso 
“estranhar” a cena. Que tal mostrar para 
os seus filhos que, independentemente 
da sexualidade, o amor pode ser lindo de 
qualquer jeito?

Substituição: Não utilizar.
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as pessoas que não se encaixam em um 

padrão de masculinidade ou feminilidade.

Substituição: Não utilizar.

7. “Você não acha que é lésbica só 

porque não achou o homem certo?”

Explicação: Nessa frase, muitas pessoas 

partem da ideia de que a sexualidade é 

uma escolha, quando na realidade, ela se 

baseia em atrações, que podem ser pelo 

sexo oposto ou não. Você por acaso se 

lembra em que momento da vida escolheu 

ser heterossexual?

Substituição: Não utilizar.

8. “Bissexualidade não existe”

Explicação: Assim como as outras 

sexualidades, a bissexualidade existe sim, 

5. “Transexuais são homens 

vestidos de mulher”

Explicação: Transexuais e transgêneros são 

os termos utilizados quando a pessoa nasce 

com um sexo biológico, mas se identifica 

com o sexo oposto. Isso pode acontecer logo 

na infância, na adolescência ou no decorrer 

da vida. Ou seja: transexuais pertencem ao 

gênero ao qual se identificam.

 Substituição: Não utilizar.

6. “Tudo bem ser gay, mas não 

precisa ficar dando pinta”

Explicação: Tudo bem ser gay, e tudo 

bem dar pinta também! Essa frase acaba 

limitando as pessoas de se comportarem 

e se sentirem como elas gostam de se 

sentir: livres. A pesquisadora Judith Butler 

chama isso de “performance de gênero”. 

Segundo ela, não é correto marginalizar 

e significa a atração tanto por pessoas do 

mesmo sexo quanto pelo sexo oposto. O 

mito é de que a pessoa está passando por 

um momento de “confusão”, quando, na 

verdade, ela simplesmente gosta do que 

lhe chama a atenção.

Substituição: Não utilizar.

9. “Nossa, que desperdício”

Explicação: Quando algumas pessoas 

descobrem que um homem ou uma mulher 

muito atraente é gay, lésbica ou bissexual, 

é de praxe que digam coisas como “que 

desperdício”. Isso é ofensivo porque coloca 

a heterossexualidade em um lugar superior, 

como se fosse, realmente, o padrão.

Substituição: Não utilizar.
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10. “Você nem parece ser gay”

Explicação: A problemática principal sobre 

essa frase está no fato de que não existe 

uma maneira “certa” de ser gay, lésbica 

ou qualquer outro gênero e sexualidade. 

Quando alguém cai nesse discurso, só 

mostra o quanto os estereótipos estão 

enraizados na sociedade.

Substituição: Não utilizar.

11. “Você está parecendo uma travesti”

Explicação: Uma das frases LGBTfóbicas 

mais preconceituosas, do começo ao fim, 

até porque sabemos que ela só é usada 

de maneira pejorativa. Não a cite para 

criticar a aparência de alguém, já que ser 

e parecer uma travesti está longe de ser 

algo negativo.

Substituição: Não utilizar.

12. “Voz de traveco”

Explicação: Você já parou para pensar 

o quanto pode ser difícil escutar essas 

coisas? O processo de transição hormonal 

e seus efeitos deveriam ser vistos como 

uma coisa boa, já que, finalmente, essa 

pessoa estaria indo ao encontro do corpo 

em que se sentirá confortável. “Traveco” 

nem sequer é o termo certo, percebe 

como essa frase coloca essas vidas como 

secundárias na sociedade?

Substituição: Não utilizar.

13. “Não sou homofóbico, até tenho 

alguns amigos que são gays”

Explicação: O preconceito está tão 

enraizado que não é difícil que uma pessoa 

escute qualquer uma das frases acima 

por parte de um amigo como se fossem 

“normais”. Ter um amigo gay não significa 

que você não seja preconceituoso em 

algum nível, já que isso é muito diferente 

de vê-lo, verdadeiramente, como igual a 

você.

Substituição: Não utilizar.

14. “Opção sexual”

Explicação: Você deve abolir essa expres-

são. O termo correto a se utilizar é “orien-

tação sexual”, que está relacionado com 

as diferentes formas de atração afetiva 

e sexual de cada pessoa. Esse termo é 

vastamente defendido pelo simples fato 

de ninguém escolher sua orientação, ou 

seja, elas desenvolvem sua sexualidade 

ao longo da vida.

Substituição: orientação sexual.
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15. “Para de viadagem” ou “você é viado”

Explicação: estes termos são considerados 

pejorativos, ainda que sejam utilizados em 

tom de “brincadeira”. Além disso, geralmente 

são utilizados com conotação ofensiva. 

Substituição: Não utilizar, pois não há a 

necessidade de se referir às pessoas pela 

sua orientação sexual.

16. “Homem, mulher e gay”

Explicação: em algumas situações, pode ocor-

rer a menção à orientação sexual para se referir 

ao gênero. Porém, gay, bissexual, lésbica, den-

tre outros, fazem parte da orientação sexual 

das pessoas, e estes não devem ser utilizados 

para se referir ao gênero, como se estivessem 

à parte, dando a sensação de exclusão. 

Substituição: entender os conceitos de 

gênero e orientação sexual.
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O que é machismo? 
O machismo é uma forma de opressão que pode acontecer 

de diferentes formas como, por exemplo, por meio da violência, 

assédio, objetificação do corpo das mulheres, diferença salarial, 

entre outros. O machismo reforça as desigualdades de gênero. 

Praticado frequentemente, o machismo faz parte do cotidiano de 

homens e mulheres. As atitudes machistas podem passar despercebidas 

e são até mesmo aceitas pela sociedade. Podemos defini-lo como um 

preconceito, transmitido por práticas institucionais, históricas, culturais e 

interpessoais em uma sociedade que frequentemente busca favorecer um 

grupo social (homens). 

Uma pessoa machista é considerada aquela que acredita que homens e 

mulheres têm atuações distintas na sociedade, ou que julga a mulher como 

inferior ao homem em aspectos físicos, intelectuais e sociais. Essa visão foi 

construída juntamente com o conceito de patriarcado, em que se conside-

ra que as mulheres ocupam lugares sociais inferiores e de dependência em 

relação aos homens.
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1. “Isso é coisa de mulherzinha”

Explicação: Quando alguém usa uma 

expressão como essa para ofender, não 

só está desmerecendo as mulheres, 

como perpetuando a ideia de que 

comportamentos masculinos, que 

expressam força e agressividade, são 

sempre superiores. 

Substituição: Não utilizar! Não se deve 

inferiorizar ações ou atos por gênero 

ou sexo.

2. “Está de TPM”

Explicação: Tentar justificar determinada 

postura feminina – normalmente quando a 

mulher discorda ou questiona uma posição 

Boas práticas no dia a dia:
expressões e falas machistas para excluir do vocabulário

masculina – por uma eventual Tensão Pré-

Menstrual. Nem toda mulher é afetada da 

mesma maneira por seu ciclo menstrual, 

e muitas não sentem impacto em seu 

temperamento. Especialistas mostram 

que, na maioria das vezes, a impaciência 

de uma mulher não se dá por estar em 

vias de menstruar, mas sim por sentir-se 

sobrecarregada ou pressionada.

Substituição: É possível indicar eventual 

incômodo com o comportamento de 

uma mulher de forma respeitosa, e sem 

mencionar o período menstrual. Podendo 

questioná-la sobre o que pode estar 

acontecendo ou o que a incomoda.

3. “Estar de chico”

Explicação: A palavra “chico”, em Portugal, 

é sinônimo de porco – daí a palavra 

“chiqueiro”, origem da expressão para uma 

mulher que está menstruada. Dizer que uma 

mulher está “de chico”, portanto, remete 

a uma época em que a menstruação era 

considerada algo sujo, impuro, animal.

Substituição: “Estar menstruada”.

4. “Mas ela provocou” ou “Também, 

vestida desse jeito…”

Explicação: Sugere que, quando uma 

situação de violência sexual acontece, a 

culpa seria da vítima, e não do agressor. 

Questionar e julgar as roupas e o 
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comportamento feminino e relativizar a 

violência e a psicopatia de um estuprador, 

comprova-se assim a força e o horror da 

cultura do estupro que rege tantas de 

nossas relações.

Substituição: Não utilizar! A culpa nunca é 

da vítima, mas de quem comete a violência. 

O comportamento ou a vestimenta de 

nenhuma pessoa justifica que ela seja 

violentada.  

5. “Mas eu ajudo nas tarefas 

domésticas” 

Explicação: Cuidar da casa e dos afazeres 

domésticos não é tarefa exclusivamente 

feminina, nem há qualquer explicação 

biológica que justifique.

Substituição: “Dividindo”. O homem 

que realiza atividades domésticas está 

somente fazendo sua parte – e “dividindo” 

tais obrigações, e não “ajudando”.

6. “Ele é um pai presente” ou 

“E aí, cara, está de babá hoje?”

Explicação: A expressão pode parecer 

inofensiva, mas tem um embasamento 

negativo, pois atualmente mais de 84% 

das crianças brasileiras são criadas 

essencialmente pelas mães. Ser um pai 

presente é parte do papel mínimo que o 

homem pode fazer por seu filho. É preciso 

também arcar com as contas, cuidar 

propriamente, ser um bom pai, e tudo mais 

que as mães fazem sem costumeiramente 

receber por isso qualquer aplauso. 

Substituição: Não utilizar! Dividir as tarefas 

na criação de um filho não deve ser visto 

como algo extraordinário, mas sim como 

parte do importante compromisso, entre 

mãe e pai, de criar um outro ser humano.

7. “Mulher de fulano” ou 

“a mina de fulano”

Explicação: A expressão reforça que 

existe uma propriedade sobre alguém, e 

as mulheres são singulares e senhoras de 

si, independentemente da pessoa com 

quem estejam se relacionando. Como se a 

existência daquela pessoa fosse reduzida 

ao seu relacionamento, e principalmente a 

seu cônjuge. 

Substituição: Referenciar a pessoa sempre 

pelo nome.
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8. “Mulher de malandro”

Explicação: indica que determinada mulher 

que sofre violência doméstica continuaria 

com o agressor, exposta a tal situação, por 

gostar de ser violentada. As realidades, 

no entanto, podem ser diversas como: 

desigualdades econômicas, ameaças mais 

severas caso aconteça o rompimento, 

a falta de apoio de parentes a amigos, o 

preconceito e, por fim ou em resumo, o 

medo que impede a mulher de sair de um 

contexto de violência doméstica.

 Substituição: Não utilizar! Já que a expres-

são relativiza e até legitima a violência. 

9. “O que ela quis dizer é que…”

Explicação: Expressão presente princi-

palmente no ambiente corporativo, que 

envolve interromper uma mulher e repro-

duzir sua fala com outras palavras, a fim 

de deixá-la mais “entendível”. Essa atitu-

de tem nomes próprios: “mansterrupting” 

(interromper a mulher diversas vezes) e 

“mansplaining” (junção entre “man” (“ho-

mem”) e “explain” (“explicar”). Sendo um 

efeito de silenciar.

Substituição: Não interrompa a pessoa, 

e certifique-se que não está usando de 

outras palavras para dizer o mesmo.

10. “Você não é como as outras” ou 

“não fica mal, ela é horrorosa”

Explicação: Expressão para desqualificar 

alguma mulher. Comentários como esse 

só reforçam a ideia equivocada de que 

mulheres são rivais e vivem em uma disputa 

sem fim. A verdade é que cada uma é 

admirável na sua individualidade e ponto.

Substituição: Não utilizar! Não se deve 

inferiorizar ações ou atos por gênero ou sexo. 

11. “Mal-amada”

Explicação: Devido a etimologia dessas pa-

lavras (compreender seu significado), essa 

expressão supõe que determinado com-

portamento de uma mulher julgando o fato 

dela não possuir o amor de um homem – 

enquanto os homens, para o mal ou para o 

bem, são sempre vistos como senhores de 

seu próprio temperamento. O machismo da 

expressão reside, portanto, na ideia de que 

a personalidade de uma mulher é determi-

nada pelo amor – a aprovação, a presença 

– de um homem, ou pela falta de tal relação. 

Substituição: Se alguém deseja apontar 

desconforto com o comportamento de 

outra pessoa, deve o fazer respeitosa-

mente – e sem evocar sua vida amorosa.
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