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Apresentação

Comemoro a organização e as ações da Comissão de Gênero e Raça do Ifal,

composta de pessoas com diferentes conhecimentos, mas que têm em comum a

vontade de nomear o mundo de forma inclusiva: em feminino e masculino. Este

documento é resultado desse trabalho, um instrumento para a comunidade

educativa, uma ajuda para percorrer o caminho da transformação, para estimular a

coeducação e motivar mais igualdade e solidariedade.

É que quando as pessoas tomam consciência das discriminações por razão

de sexo que sofremos as mulheres, reagem e modificam muitas atitudes,

condicionamentos e aspectos que antes pareciam inamovíveis. Portanto, toda

ferramenta que convide a pensar já está possibilitando os primeiros passos, mas o

Manual... vai além, com exemplos práticos e uma proposta solidária: a de ajudar

você, leitora, você, leitor, com suas dúvidas quando as tiver, uma ajuda

personalizada e acessível por e-mail. É também desta generosidade e solidariedade

que estamos falando quando queremos transformar o mundo.

A linguagem pode ser flexível, dócil, maleável ou excludente. As gramáticas,

a produção acadêmica, os livros didáticos, os manuais, os documentos oficiais, os

editais, e um longo etecétera, têm reproduzido a invisibilidade e a exclusão das

mulheres em nome da tradição, do texto “enxuto”, de uma falsa neutralidade

masculina.



Apresentação

Nenhuma tradição justifica a segregação. Há inúmeras maneiras de escrever

um texto enxuto e criativo sem usar uma linguagem sexista. O masculino é

masculino, não existe o neutro para os substantivos na língua portuguesa.

Por isso, ações como esta e a vontade de cada uma e cada um farão com que

as palavras representem a diversidade existente neste campus, no mundo. A

palavra é generosa! Será uma escolha se a narrativa será estereotipada e

desvalorizando as mulheres ou coerente e concordando com a realidade.

O Ifal ou os institutos não podem mudar a sociedade, mas podem semear

alternativas, desenhar novos caminhos, abrir os olhos e ensinar que somos nós que

temos que fazer a mudança. Que da iniciativa do Ifal surjam muitas outras!

Leslie Campaner de Toledo*

*Leslie Campaner é mulher, feminista, professora de português e literatura brasiliera e mestra em

gênero, subjetividade, conhecimento e cultura pela Universidade de Valencia – Espanha. Leslie é uma

das organizadoras do Manual para o Uso Não Sexista da Linguagem, que utilizamos como fonte de

inspiração para a construção deste manual.



A linguagem é uma construção

social e histórica, que varia de uma

cultura para outra, que se aprende e

que se ensina; que forma nossa

maneira de pensar e de perceber a

realidade. E ao mesmo tempo ela

também é um sutil instrumento capaz

de transmitir distintas formas de

discriminações.

Por que utilizar linguagem inclusiva?

Ou seja, por meio da linguagem

também reproduzimos preconceitos,

transmitimos estereótipos, e

reforçamos papéis que são

considerados de mulheres e homens.

Essa prática é um erro! Mulheres e

homens podem e devem estar e ocupar

os lugares que desejam e/ou escolhem.

Nessa perspectiva, a linguagem

inclusiva surge como proposta para

que nós, do Ifal, possamos contribuir

com a construção de uma cultura que

promova a igualdade de tratamento

entre mulheres e homens na

administração pública.



Por que utilizar linguagem inclusiva?

Nosso manual tem como objetivo refletir e apresentar uma

proposta de linguagem ampliada, em que todas as pessoas –

independente de sexo/gênero – possam sentir-se incluídas. Também

se propõe a pensar que é um equívoco utilizar o masculino como ideia de

algo neutro ou universal, que há palavras adequadas para nomear cada

pessoa, que podemos substituir algumas palavras por sinônimos e garantir

a presença de todas as pessoas, como vamos demonstrar a seguir.



Se navegar é preciso, 
tornar a linguagem inclusiva também!

POSSIBILIDADES

Autônomo Pessoa autônoma Profissional autônoma/o

Candidato Pessoa candidata Candidata/o

Candidato negro Pessoa negra candidata Candidata/o negra/o

Contratado Pessoa contratada Contratada/o

Desempregado
Em situação de 

desemprego Desempregada/o

As linguagens oral e escrita são ferramentas e

um método vivo que permite mudanças. E sabemos

que é possível começar a incluir algumas

modificações que deem uma visão muito mais real

da diversidade deste mundo e da nossa sociedade.

Aqui apresentamos algumas ideias para as pessoas que, em

seu cotidiano profissional, constroem e elaboram editais para

concursos ou seleções públicas. Vejamos...

Podemos não usar o masculino como

universal. Para isso, é possível alterar o uso de

palavras, como por exemplo:



POSSIBILIDADES

Diretor A direção Diretor/a

Do requerente Pessoa requerente Da/o requerente

Empregador Empresa/Organização Empregador/a

Índio/o indígena Pessoa indígena

Interessado Pessoa interessada Interessada/o

Licenciado Pessoa com licenciatura Licenciada/o

Mantenedor Pessoa mantenedora Mantenedor/a

Médico especialista
Profissional de medicina 

especialista Médica/o especialista

O deficiente Pessoa com deficiência

Orientador Docente orientador/a

O requerente Pessoa que requer A/O requerente

Os alunos O alunado As/Os alunas/os

Os estudantes O corpo discente Os/As estudantes

O membro das bancas
A pessoa que compõe a 

banca A banca

Pais Pai e mãe Pai e/ou mãe

Procurador Pessoa procuradora Procurador/a



POSSIBILIDADES

Professores Corpo docente Professoras/es

Portador Pessoa Portadora Portador/a

Respectivo cônjuge Cônjuge A/O cônjuge

Servidor Pessoa servidora Servidor/a

Seu representante legal Representação legal Sua/Seu representante legal

Sócio Estar associada/o Sócia/o

Todos os membros da 

família
Todas as pessoas que compõem a família

Sugerimos não utilizar parênteses, pois são sinais de pontuação que

marcam um momento intercalado no texto, onde há acréscimo de informação

acessória. Sendo acessória, a informação dos parênteses pode ser retirada da frase

sem alteraro sentido da mesma, tornando-se dispensável. Por isso, recomendamos

a barra (/) e a utilização das duas marcações de gênero, com o feminino sempre

antes. Exemplo:

Leslie Campaner dá a dica:

Candidato(a) Candidata/o



A mudança no uso atual da linguagem de

forma que apresente equitativamente as mulheres e

os homens é necessária, assim como também se faz

necessário eliminar o uso de palavras

discriminatórias que desvalorizem, subordinem ou

rebaixem grupos minoritários (raça, etnia, pessoas

com deficiência, entre outros).

Reconstruir a linguagem é uma forma de buscar

a transformação do pensamento coletivo – garantindo

uma forma de expressão que não seja ofensiva a

indivíduos ou grupos e que represente a igualdade

entre cidadãos e cidadãs.

Ainda há dúvidas?

Não esqueça da importância de nomear as pessoas, pois é como se diz: o que

não é nomeado não existe.

Não é à toa que a linguagem inclusiva vem sendo

internacionalmente debatida e nomeada de diferentes

formas, mas, em todos os países, o objetivo é o

mesmo: refletir sobre a construção discursiva dos

sujeitos e os seus efeitos na sociedade.



A linguagem excludente é uma prática de

discriminação que corrobora diretamente com a

violência contra as mulheres. No mundo atual, nomear

a violência contra as mulheres, por exemplo, fomenta o

debate e a construção de políticas públicas, dá

visibilidade às distintas expressões e formas de

violência, desnaturaliza relações violentas etc.

O Ifal tem como compromisso corroborar com

práticas de promoção da igualdade de gênero e raça.

Discutir e transformar a realidade institucional é uma

das contribuições que o Ifal pode para o

desenvolmento de Alagoas.

Ainda há dúvidas?

O Ifal tem como compromisso desenvolver práticas de

promoção da igualdade de gênero e raça. Discutir e

transformar a realidade institucional é uma das

contribuições que o Ifal pode dar para o

desenvolvimento de Alagoas.

Se ainda tiver dúvidas ou caso ainda não se sinta

à vontade para realizar algumas alterações, podemos

contribuir na revisão do seu edital. Entre em contato

com o Comitê Pró-Equidade de Gênero e Raça ou a

Comissão de Gênero e Raça. Estamos preparadas/os

para revisar e sugerir mudanças necessárias para

garantir uma linguagem inclusiva. É só passar um e-

mail para: comissaogeneroeracaifal@gmail.com




