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DE QUE ESTAMOS
A FALAR?
A desigualdade entre mulleres e homes artéllase como unha problemática
social e cultural do contexto no que nos desenvolvemos. Nunha sociedade
desigual, a linguaxe reproduce as estruturas de pensamento e organización
sociais androcéntricas e sexistas, ubicando o masculino como principal
suxeito de acción e ás mulleres como seres dependentes e subordinados
(Emakunde, 1998). Polo tanto, a linguaxe, en tanto ferramenta cotiá de
comunicación constitúese, á vez, como reflexo e sustento desta realidade
desigual.
Fronte a isto, o uso dunha linguaxe e comunicación non sexista, implica un
compromiso transversal coa igualdade entre mulleres e homes, un
compromiso co cambio social e coa transformación que, en moitos casos, se
leva a cabo dende as accións máis pequenas e cotiás.
Utilizar unha linguaxe non sexista implica, non só eliminar aquelas
connotacións negativas da linguaxe que se refiren ás mulleres, senón tamén
visibilizar e establecer a estas como referentes.
A linguaxe non sexista supón unha ferramenta de apoderamento en sí
mesma e o tecido asociativo ten un relevante papel neste proceso, en tanto
se constitúe como referente social e comunitario.

POR QUE AS
ASOCIACIÓNS?
As organizacións da sociedade civil son un dos máis relevantes
axentes comunitarios posto que, dunha banda, se constitúen
como referentes sociais para a cidadanía e, doutra, teñen
capacidade de mobilización e contan con persoas asociadas que
toman parte delas e ás que se lles transmiten as mensaxes que se
emiten. O tecido asociativo constrúe comunidade e é de especial
importancia que esto se faga seguindo o principio de igualdade
entre mulleres e homes.

QUE USOS DA
LINGUAXE SON
SEXISTAS?

Masculino
xenérico
Uso de palabras en masculino
para facer referencia a homes e
a mulleres.
Exemplo: Os galegos, os socios,
os cidadáns...

Duais
aparentes
Son aqueles termos que,
sendo aparentemente
semellantes, teñen usos e
significados diferentes para
homes que para mulleres.
Exemplo. Fulana/fulano,
bruxo/bruxa...

Invisibilización
A invisibilización pode
adoptar diferentes formas,
maniféstase na ausencia de
incorporación de referentes
femininos, na presentación
das mulleres en relación aos
homes ou na infravaloración
dos logros acadados por
estas.

Un exemplo disto amosaríase
no seguinte titular:
Rivas, el hombre que convirtió en
oro las rabietas de Carolina [Marín]
(Tuit Diario As, 19/08/16)

Atribucións
diferenciais en
base ao
xénero
Utilizar o feminino unicamente
para facer referencia a cuestións
tradicionalmente atribuidas a
estas e o masculino para aqueles
roles que se lles atribúen. Débese
ter especial consideración neste
sentido cando se fale de
profesións.
Exemplo: A xuíz, os médicos, as
limpadoras...

Uso
pexorativo
do feminino
Atribuir connotacións
negativas ao feito de ser
muller, é dicir, utilizalo como
termo pexorativo.
Exemplo: Afirmacións como
Pareces unha muller, ser unha
nenaza...

En CANTO
á imaxe..

Cousificación e
hipersexualización das mulleres
Utilizar referentes masculinos e
femininos en base aos roles
tradicionais de xénero.

Amosar as mulleres en
relación aos homes ou en
posicicións subordinadas a
estes.

CONSELLOS E
RECOMENDACIÓNS

1.

Evitar facer
referencia ao xénero
gramatical

Utilizar fórmulas impersoais:
Os directivos cren...
Crese que...

Uso de substantivos xenéricos ou colectivos.
Cando se faga referencia a grupos de persoas,
poderan utilizarse substantivos xenéricos ou
colectivos para facilitar un uso inclusivo:
Os alumnos do curso
O alumnado do curso

Uso de quen:
Os socios que desexen inscribirse...
Quen desexe inscribirse...

Incluir a palabra ''persoa''. Cando se utilicen
palabras con forma masculina e feminina (socios e
socias), poderemos utilizar a palabra persoa, para
evitar referirnos ao xénero:
Os socios, os expertos...
As persoas socias, as persoas expertas...

Utilizar a metonimia, isto é, sustituir o termo en
masculino polo nome do cargo, oficio, profesión,
etc. ao que se estea a facer referencia:
O presidente desta mesa
A presidencia desta mesa

Se é unha muller a que ostenta o cargo
evitarase nomeala en masculino:
A presidente desta mesa
A presidenta desta mesa

2.

Evitar o uso de ''home''
como termo xenérico

Utilizar termos como ''os seres humanos'',
''a humanidade', '' a xente''.
A acción vulnera os dereitos do home
A acción vulnera os dereitos humanos

3.

Visibilizar a axencia das
mulleres

Visibilizar a axencia das mulleres implica poñer en
valor os logros das mulleres e evitar facer
referencia ás mesmas unicamente en relación
aos homes.
Convídase ao acto aos socios e ás súas
esposas
Convídase ao acto ás persoas asociadas e
cónxuxes

4.

No caso de ter que utilizar
palabras con xénero, farase
uso de fórmulas inclusivas

Uso da forma dobre: nomear en masculino e
feminino.
As socias e os socios
Incluir

/as

ou

/os.

Recoméndase,

como

ferramenta de acción positiva, utilizar o termo
feminino completo e engadir /os no caso do
masculino

ou

ben

utilizar

un

e

outro

indistintamente.
As/os socias/os
Uso do ''@'' ou '''x''. En contextos informais,
poderemos utilizar o @ ou o x para aqueles
remates que refiran xénero.
@s alumn@s ou xs alumnxs

En CANTO á imaxe..
Tratar de reflectir a diversidade de roles e papeles que
as mulleres xogan na sociedade, evitando facer
referencia unicamente aos roles tradicionalmente
atribuidos ás mesmas

Evitarase utilizar imaxes nas que as mulleres teñan
unha posición de subordinación sobre os homes. Unha
fórmula para evitar esto pode ser o uso de imaxes
grupais onde haxa figuras masculinas e femininas

Evitar a sexualización das mulleres e a súa cousificación,
non resaltando unicamente cuestións relacionadas co
aspecto físico ou a beleza

Amosar unha imaxe diversa e non estereotipada das
mulleres e dos homes (diferentes idades, corpos,
lugares de orixe, profesións...)

GLOSARIO DE
TERMOS

Cargos e funcionamento
asociativo
Voceiro

Vogalía

Administrativo

Persoal administrativo

Delegado

A delegación

Os socios

As persoas socias

Presidente

A presidencia, a persoa presidenta

Tesoureiro

A tesourería, a persoa tesoureira

Os técnicos

O persoal técnico, as persoas
técnicas

Coordinador

A coordinación

Os participantes

As persoas participantes

Voluntarios

O voluntariado, as persoas
voluntarias

Cargos e funcionamento
asociativo
Director

A dirección

Secretario

A secretaría, a persoa secretaria

Xerente

A xerencia, a persoa xerente

Xefe

A xefatura, a persoa xefa

Licenciado, diplomado,
graduado

Persoa licenciada/diplomada,
graduada

Asesor

Persoa asesora, a asesoría

Administrativo

Persoal administrativo, a
administración

Para falar da cidadanía
Os adolescentes

A poboación adolescente, as persoas
adolescentes

Os adultos

A poboación adulta, as persoas adultas

Os maiores

A poboación maior, as
persoas maiores

Os inmigrantes

As persoas migrantes/ migradas, a
poboación migrante/migrada

Os discapacitados

As persoas con discapacidade/ as
persoas con diversidade funcional

Os veciños

A veciñanza, a comunidade

Os cidadáns

A cidadanía

Os nenos

As criaturas, as crianzas, a poboación
infantil, a infancia

Emprego, profesións e
ocupacións
Os traballadores

Persoal, plantilla, equipo, persoas
traballadoras

Os empresarios

O empresariado, o colectivo
empresarial

Os clientes

A clientela, as persoas clientas

Os consumidores

As persoas consumidoras, quen
consume

Os profesionais

O equipo profesional

Os artesáns

As persoas artesás, o colectivo
artesán

Os produtores

As persoas produtoras

Os agricultores

O sector agrícola, as persoas
adicadas á agricultura

Os gandeiros

O sector gandeiro, as persoas
adicadas á gandaría

Os deportistas

Quen fai deporte, as persoas
deportistas

ALGÚNS RECURSOS DE INTERESE

Observatorio da imaxe das mulleres do
Instituto de la Mujer y para la igualdad de
oportunidades
Guía de linguaxe non sexista. Deputación da
Coruña.
Mulleres en Galicia. Xunta de Galicia
Ecologistas en Acción. Manual de estilo para
una comunicación inclusiva y no sexista
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