
Linguagem 
pessoal

Como se referir a pessoas de forma neutra? 
Como utilizar conjuntos de linguagem?



O que precisamos mudar

 A ideia de que podemos presumir a linguagem alheia
(A linguagem de uma pessoa deve ser respeitada 
independentemente do seu nome, ge�nero, documento, 
corpo, jeito de vestir ou jeito de agir)

 A falta de capacidade de isolamento da linguagem 
que muda de acordo com o conjunto pessoal
(O estranhamento com neolinguagem causado por 
“na! o ser natural”.)



O que isso significa?
 Que quando algue&m diz frases como “o que aquele 

cara queria?” ou “voce�  e&  uma o& tima escritora”, sem 
perguntar anteriormente qual a linguagem que a 
pessoa usa, voce�  pode estar maldenominando a 
pessoa em questa!o.

 E se “aquele cara” fosse uma mulher trans, que usa a/
ela/a, mas que tem medo de se vestir de forma dita 
feminina pela sua apare�ncia ser considerada 
masculina pela sociedade?

 E se “a o& tima escritora” fosse uma pessoa na! o-bina& ria, 
que frequentemente escreve sobre isso e que usa 
e�/elu/e, mas voce�  teve preguiça de checar seu perfil e 
so&  julgou sua linguagem por “parecer mulher”?



E como eu me acostumo a na!o 
presumir o que a pessoa usa?
 Parando para pensar antes de dizer alguma coisa:
 “Isso que vou dizer conte&m alguma refere�ncia a/  

linguagem pessoal de algue&m?”
 “Eu estou usando a linguagem certa para essa 

pessoa?”
 “Como posso dizer isso sem presumir a linguagem 

dessa pessoa?”
 “Sera&  que na! o e&  mais adequado perguntar a essa 

pessoa o que ela usa?”



Frases que presumem 
linguagem pessoal

 Hoje eu vi um homem pulando a catraca 
do metro� .

 Aquela menina ta&  atrasada.
 Aquelas gurias da banda passaram aqui.
 Os alunos daquela turma sa!o terrí&veis.



Substituiço! es neutras 
utilizando a norma padra!o

 Hoje eu vi algue&m pulando a catraca do 
metro� .

 Aquela pessoa ta&  atrasada.
 Aquele pessoal da banda passou aqui.
 As crianças daquela turma sa!o terrí&veis.



Substituiço! es neutras usando 
neolinguagem (e/elu/e)

 Hoje eu vi ume adulte pulando a catraca 
do metro� .

 Aquelu menine ta&  atrasade.
 Aquelus guries da banda passaram aqui.
 Es alunes daquela turma sa!o terrí&veis.



Substituiço! es neutras usando 
neolinguagem (i/il/i)

 Hoje eu vi umi adulti pulando a catraca 
do metro� .

 Aquil menini ta&  atrasadi.
 Aquils gureis da banda passaram aqui.
 Is alunis daquela turma sa!o terrí&veis.



Mas afinal, o que e&  um 
conjunto?

 Um conjunto de linguagem tem o 
objetivo de mostrar qual a linguagem que 
uma pessoa usa.

 Podem existir va& rios modelos de 
conjunto. Mas focaremos aqui no modelo 
artigo/pronome/final de palavra.



Artigo

 “Artigos sa!o palavras que acompanham os 
substantivos, indicando o seu nu& mero (singular ou 
plural) [e uma parte do conjunto de algue&m]. Podem 
ser classificados em artigos definidos e indefinidos.”
(https://www.normaculta.com.br/artigos/)

 Para o propo& sito de linguagem pessoal, estamos 
considerando somente artigos definidos (como a ou 
o), e na! o artigos indefinidos (como um, uma, ume ou 
umi).

https://www.normaculta.com.br/artigos/
https://www.normaculta.com.br/artigos/


Artigo

 No modelo de conjunto que estamos usando, o artigo 
e&  a primeira parte do conjunto (a/ela/a, o/ele/o, 
-/ile/e, ê/elu/e).

 Alguns exemplos:



Artigo

 Se voce�  conhece uma pessoa age�nero chamada Robin, 
que usa -/elx/x, i/ile/e ou e/ile/e, voce�  pode dizer:

 Robin e&  age�nero.
 I Robin e&  age�nero.
 E Robin e&  age�nero.



Pronome

 “Pronome e&  a palavra que se usa em lugar do nome, 
ou a ele se refere, ou ainda, que acompanha o nome 
qualificando-o de alguma forma.” (https://
www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf42.php)

 Para o propo& sito de linguagem pessoal, estamos 
apenas interessades em saber quais sa! o os pronomes 
pessoais retos na terceira  pessoa do singular de cada 
pessoa.

https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf42.php
https://www.soportugues.com.br/secoes/morf/morf42.php


Pronome
 No modelo de conjunto que estamos usando, o 

pronome e&  a segunda parte do conjunto (o/ele/o, 
a/ela/a, -/ile/e, x/elx/x, a/ila/i).

 Com este pronome, tambe&m podemos determinar 
outras palavras que utilizamos para nos referir a/  
pessoa.

 Alguns exemplos:



Pronome

 Se voce�  conhece uma pessoa ge�nero neutro chamada 
Ari, que usa a/ela/a, ed/eld/e ou -/elu/u, voce�  pode 
dizer:

 Aquela e&  a Ari. Ela e&  ge�nero neutro.
 Aqueld e&  ed Ari. Eld e&  ge�nero neutro.
 Aquelu e&  Ari. Elu e&  ge�nero neutro.



Terminaça!o, flexa!o ou 
final/fim de palavra

 Na!o e&  uma classe reconhecida pela lí&ngua portuguesa. 
Entretanto, pode muitas vezes entrar na desine�ncia 
nominal de ge�nero.

 Um final de palavra e&  a letra ou as letras que sa!o 
utilizadas para diferenciar entre linguagens, mas que 
esta!o juntas a outras palavras, ao contra& rio dos artigos.

 Mesmo palavras que sa!o artigos ou que sa!o compostas 
por artigos utilizam o final de palavra caso o artigo seja 
apenas uma parte da palavra.

 Ou seja, se algue&m tem o conjunto le/e& li/e, usam-se 
palavras como ne, de ou ume, ao inve&s de nle, dle e umle.



Terminaça!o, flexa!o ou final/fim de palavra

 No modelo de conjunto que estamos usando, o final de 
palavra e&  a u& ltima coisa do conjunto (o/ele/o, a/ela/a, 
e�/e� lu/e, -/ile/i).

 Alguns exemplos:

 Em palavras que possuem finais de palavra 
diferenciados (como prí&ncipe/princesa ou meu/minha), 
e&  possí&vel utilizar algo neutro que na!o use final de 
palavra (princ, mi), ou utilizar alguma alternativa que 
seja flexí&vel quanto a finais de palavra (princis_, minh_).



Terminaça!o, flexa!o ou 
final/fim de palavra

 Se voce�  conhece uma pessoa na! o-bina& ria chamada 
Araci, que usa -/ile/e, -/el/x e o/ele/o, voce�  pode 
dizer:

 Araci e&  na!o-bina& rie. Conheço ile faz tempo.
 Araci e&  na!o-bina& rix. Conheço el faz tempo.
 O Araci e&  na! o-bina& rio. Conheço ele faz tempo.



Irregularidades
 Na!o existe um padra! o sobre qual linguagem deve ser utilizada 

para quem voce�  na!o conhece, ou para grupos contendo pessoas 
que usam va& rias linguagens diferentes.

 Alguns exemplos de linguagens utilizadas como neutras sa! o:
 @/el@/@ (na! o recomendada): @s alun@s estavam quiet@s 

hoje. El@s estavam cansad@s.
 x/elx/x (na! o recomendada): Xs alunxs estavam quietxs hoje. 

Elxs estavam cansadxs.
 e�/elu/e: EB s alunes estavam quietes hoje. Elus estavam cansades.
 -/ile/e: Alunes estavam quietes hoje. Iles estavam cansades.
 e/e� lu/e: Es alunes estavam quietes hoje. EB lus estavam cansades.



Irregularidades
 Para palavras onde o padra! o para quem usa o/ele/o e&  usar e, 

geralmente utilizamos ie, mas algumas pessoas tambe&m 
utilizam i, y ou u em seu lugar. Por exemplo:

 Es trabalhadories esta! o cansades.
 Es trabalhadoris esta!o cansades.
 Es trabalhadorus esta!o cansades.

 Ja&  ouvi falar dessie blogueire.
 Ja&  ouvi falar dessi blogueire.
 Ja&  ouvi falar dessu blogueire.



Palavras neutras (que pedem 
linguagem fixa)

 Pessoa (a/ela/a)
 Criança (a/ela/a)
 Gente (a/ela/a)
 Pessoal (o/ele/o)
 Grupo (o/ele/o)
 Organizaça! o (a/ela/a)



Palavras neutras (sem flexa!o, 
mas a linguagem muda)

 Estudante
 Jovem
 Artista
 Jornalista
 Ativista
 Iniciante



Tabela com opço! es “neutras”


	Slide 1
	O que precisamos mudar
	O que isso significa?
	E como eu me acostumo a não assumir o que a pessoa usa?
	Frases que assumem linguagem pessoal
	Substituições neutras utilizando a norma culta
	Substituições neutras usando neolinguagem (e/êlu/e)
	Substituições neutras usando neolinguagem (ê/ile/e)
	Mas afinal, o que é um conjunto?
	Artigo
	Artigo
	Artigo_clipboard0
	Pronome
	Pronome
	Pronome
	Final de palavra
	Final de palavra
	Final de palavra
	Irregularidades
	Irregularidades
	Palavras neutras (que pedem linguagem fixa)
	Palavras neutras (sem flexão, mas a linguagem muda)
	Tabela com opções “neutras”

