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SEXISMO E USO DE GÊNERO NA LÍNGUA PORTUGUESA 

Edson Filipe Gomes Lopes (FMU) 

 

RESUMO 

 A pesquisa em desenvolvimento se propõe a analisar manuais de uso não 

sexista da linguagem à luz das gramáticas normativas da Língua Portuguesa, 

analisando e relacionando os usos de sexo e gênero gramatical. Isso se dá por meio 

de levantamento bibliográfico e confrontamento entre o que é proposto nesses 

manuais e o que propõem os gramáticos e linguistas. Também se realizarão 

pesquisas de opinião com estudantes e docentes do curso de Letras e com 

mulheres em geral, para conhecer o seu posicionamento ante o tema. 

PALAVRAS-CHAVE: Sexismo Linguístico. Gênero Gramatical. Gênero Neutro. Uso 

do Masculino como Genérico. Feminismo e Linguagem. 

 

INTRODUÇÃO 

 Nos últimos anos têm surgido e se difundido, sobretudo pela internet, manuais 

para usos não sexistas da linguagem, como o lançado em 2014 pela Secretaria de 

Políticas para as Mulheres (SPM) do Rio Grande do Sul – Manual Para uso Não 

Sexista da Linguagem. Os referidos manuais questionam o que apontam como uma 

arbitrariedade sexista na linguagem: o uso dos artigos e flexões masculinas nos 

substantivos e adjetivos com função de gênero neutro – ou comum de dois gêneros. 

Seriam empregos como: 

 “Os médicos reuniram-se para analisar o caso” 

 “Os heróis deram a vida por essa gente” 

 “Os atletas dedicaram-se ao máximo” 

 Diante de tais exemplos, o questionamento levantado é se, de fato, o 

emprego dos nomes no masculino abarcaria também o gênero feminino. Ainda que 

o uso tradicional da língua abarque o feminino nos plurais masculinos, não somos 

levados a pensar em homens e mulheres nessas construções. E mesmo que 

pensemos, não há nenhum marcador linguístico que nos permita afirmar com 

propriedade a presença de médicas, heroínas e atletas mulheres nessas sentenças. 

 

OBJETIVOS 



 
 

 

 A pesquisa em desenvolvimento tem como objetivos analisar os manuais de 

uso não sexista da linguagem e suas propostas à luz da Linguística e da Gramática 

Normativa, investigando os motivos históricos que culminaram nas formas 

linguísticas questionadas e também conhecer a opinião das próprias mulheres frente 

ao uso genérico que se faz do gênero masculino. 

 

METODOLOGIA 

 A pesquisa que será desenvolvida é de caráter exploratório e se dará por 

meio de levantamento, seleção, análise e comparação de conteúdo bibliográfico, por 

meio do levantamento de opiniões de estudantes e professores de disciplinas afins 

ao tema, bem como da opinião de mulheres de faixas etárias e classes sociais 

diferentes, envolvidas ou não em movimentos feministas. O tratamento dos dados 

contemplará uma perspectiva mista. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Conforme o Dicionário Aurélio (2017), em sua versão digital, sexo é a 

diferença física que distingue o macho da fêmea e, ainda, o conjunto de indivíduos 

que têm o mesmo sexo. Tem-se, portanto, que o sexo nada mais é que uma 

distinção biológica, que não traz em si nenhum valor depreciativo ou discriminatório. 

Ainda assim, o mesmo Aurélio apresenta as seguintes locuções: 

Sexo forte - designação tradicionalmente atribuída ao conjunto das pessoas do sexo 

masculino. 

Sexo Fraco - designação tradicionalmente atribuída ao conjunto das pessoas do 

sexo feminino 

 Acepções que já nos revelam uma diferenciação na construção das ideias de 

gênero associadas ao homem e à mulher. 

 O gênero, por sua vez, além de outras significações, é definido como o 

conjunto de propriedades atribuídas social e culturalmente em relação ao sexo dos 

indivíduos e como propriedade de algumas classes de palavras, notadamente 

substantivos e adjetivos, que apresentam contrastes de masculino, feminino e por 

vezes neutro, que podem corresponder a distinções baseadas nas diferenças de 

sexo. 

 Em suma, pode-se dizer que o sexo diz respeito aos seres vivos, animados, e 

que é uma questão biológica, que nos difere em macho e fêmea, enquanto que o 



 
 

 

gênero seria, para os seres humanos, a atribuição de qualidades ditas masculinas 

para o homem e femininas para a mulher. No mais, para seres inanimados, o gênero 

compreenderia apenas uma propriedade gramatical que faria das palavras 

masculinas ou femininas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

 Comparando-se os manuais que apresentam propostas de uso não sexista da 

linguagem, observa-se que, em sua maioria, eles rejeitam as formas mais 

empregadas em redes sociais: uso de “@” ou “x”, como nos exemplos “amig@” e 

“amigx” dada a sua inviabilidade fonética. 

 Rejeita-se também a duplicação dos sujeitos e de seus predicativos, por uma 

questão de economia linguística e para que se evite a prolixidade. 

 Para além dessas sugestões, consideradas ineficientes, analisam-se diversas 

outras, compatíveis com as normas gramaticais, como a omissão de determinantes 

ante termos invariáveis. Seria o caso de empregar-se: “representantes da 

comunidade”, em lugar de “os representantes da comunidade”. 
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