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1. INTRODUCIÓN

A lingua é, en moitos aspectos, o reflexo da sociedade. A linguaxe non 
é sexista, xa que dispón de masculinos, femininos e neutros; somos 
as persoas as que lle damos un uso sexista. A linguaxe que utilizamos 
indica como concibimos o mundo, determina como nos relacionamos 
e que sociedade construímos. A linguaxe reflicte o que somos e o que 
aspiramos a ser.

Na linguaxe administrativa débese facer un esforzo especial por 
superar tanto o sexismo lingüístico como o sexismo social, xa que esta 
linguaxe ten que reflectir unha visión igualitaria, que establece deberes 
e dereitos para cada unha das partes.

A Lei Orgánica 3/2007, do 22 de marzo, para a igualdade efectiva de 
mulleres e homes, no seu artigo 14.11º, recolle como un dos criterios 
xerais de actuación dos Poderes Públicos: “La implantación de un 
lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la 
totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas”.

Do mesmo xeito, a Lei galega para a igualdade de mulleres e homes 
7/2004, do 16 de xullo, recolle no seu CAPÍTULO III, os artigos 17 e 18 
dedicados á erradicación do uso sexista da linguaxe tanto no eido 
cotián coma no institucional e social.

Destácase, xa que logo, a importancia da Administración Pública como 
axente impulsor e exemplar do uso da linguaxe non sexista, polo que é 
importante facer un esforzo dende a administración local para motivar 
a desaparición da linguaxe sexista, xa que abundan os documentos nos 
que se emprega o masculino xenérico para dirixirse a toda a poboación. 
A administración local debe garantir a linguaxe non sexista dos 
documentos tanto internos coma externos que emiten os diferentes 
servizos e departamentos que conforman o seu ámbito de influencia.
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Os compromisos adquiridos polo Concello da Pobra do Caramiñal no II 
Plan de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2015-2018, 
de intentar erradicar a violencia de xénero en todas as súas formas, e 
promocionar a igualdade efectiva entre mulleres e homes, leva implícita, 
por suposto, a utilización dunha linguaxe non sexista e integradora.

Para acadar este obxetivo póñense en marcha as seguintes iniciativas:

 • Deseñar e redactar unha guía dos mecanismos dos que 
dispón a nosa lingua para evitar a discriminación da muller na linguaxe.

 • Revisar os impresos, formularios, etc., usados polo Concello 
para adecualos ás normas de linguaxe non sexista.
 

Uha linguaxe non sexista é aquela 
que non oculta, non subordina, non 

infravalora, non exclúe.
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  2. CONCEPTOS.
  DISTINCIÓN  ENTRE SEXISMO LINGÜÍSTICO E SOCIAL

É un erro moi común confundir o sexismo lingüístico co social e, por iso, 
antes de comezar convén matizar as diferenzas entrambos para evitar 
posibles malentendidos. O sexismo lingüístico consiste na emisión dunha 
mensaxe que debido á súa forma, e non ao seu fondo, é discriminatorio 
por razón de sexo; mentres que no social, a discriminación estriba no 
fondo, nunca na forma.

• Que  é  o  sexismo lingüístico?

Sexismo lingüístico fai referencia a aquelas prácticas de discriminación 
a través dunha utilización do idioma non igualitaria para ambos os dous 
sexos.

 Ex. Os funcionarios do concello… 
 Os alumnos do colexio…….

• Que é o sexismo social?

Refírese ao conxunto de actitudes que supoñen unha limitación aos 
dereitos das mulleres na sociedade da que forman parte, negando 
a posibilidade das persoas de se relacionaren en igualdade de 
oportunidades.

Daquela, pódese utilizar o idioma de forma gramaticalmente correcta 
e enmascarar, non obstante, comportamentos discriminatorios, polo 
que debemos revisar tamén os valores que estamos transmitindo en 
calquera comunicación que fagamos.

 Ex. Detrás dun gran home hai unha gran muller
 (secundarización do sexo feminino)
 A alcaldesa, vestida de cor azul, asistiu
 (cousificación da muller)
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3. SEXISMO NA LINGUAXE

Para entender ata que punto a lingua pode ser discriminatoria, poñemos 
exemplos que de seguro vas identificar:

a. Uso do masculino como xenérico.

É moi común empregar o masculino como falso xenérico englobando as 
mulleres e homes. Frases coma:
 • Os funcionarios do Concello …….
 • Os traballadores teñen o dereito ……

O valor do masculino, como incluínte de ambos sexos, emprégase como 
norma mesmo en contextos comunicativos onde non se xustifica o seu 
uso. É habitual encontralo en documentos para cubrir.

 Ex. O interesado\ O solicitante …… 

Debemos ter coidado cos falsos xenéricos, como “home”.
 Ex. A orixe do home

A utilización do masculino xenérico, ademais de crear ambigüidade 
e confusión, asimila o masculino co universal, deixando as mulleres 
invisibles.

b. Tratamentos. Asimetría.

En ocasións escoitamos frases nas que se lle dá menos importancia ao 
xénero feminino, existe un desaxuste entre o rol que se lle dá á muller e 
ao home nunha mesma frase.
 Ex.: “Os traballadores e as súas mulleres”; “ Os embaixadores e as súas 
donas”

É frecuente, aínda que cada vez menos, que ao home se lle aplique 
o tratamento de “señor”, mentres que no caso das mulleres se fai a 
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distinción entre “señora”, referíndose á muller casada e “señorita”, que 
se lle aplica á muller que está solteira. É unha discriminación cara ao 
xénero feminino, xa que para o home non se require esa información.

O tratamento que se lles dispensa aos dous sexos debe ser simétrico. 
Non convén empregar a palabra muller como sinónimo de esposa, dado 
que home non significa, en ningún caso, esposo.

Tampouco debemos usar frases nas que a muller se presente en relación 
de dependencia do home cando ambos comparten unha situación de 
igualdade.

c. Profesións e cargos.

As mulleres que exercen determinadas profesións ou cargos non son 
nomeadas cun adxectivo feminino. Séguese facendo referencia a elas 
como “avogado”, “médico”, “arquitecto”, “notario” ou “deputado”, a pesar 
de que existen termos en feminino que son igualmente válidos.

d. Uso das profesións de forma despectiva.

En determinados contextos é común facer referencia a certas profesións 
en feminino e outras en masculino. 
 Ex. “as azafatas e os pilotos”, “os médicos e as enfermeiras”.

  



                    A POBRA DO CARAMIÑAL                      GUÍA DE LINGUAXE NON SEXISTA

12

LINGUAXE

SEXISTA

ocultación

exclusión subordinación

desvalorización
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4. POR QUE É NECESARIA UNHA LINGUAXE NON           
SEXISTA?

• Para lle dar visibilidade ao 50 por 100 da poboación, 
as mulleres.
O que non se nomea non existe. Isto, trasladado ao xénero, implica o 
feito de que as mulleres non teñan unha representación simbólica na 
lingua e iso contribúe á súa invisibilización. De aí, a necesidade, co fin de 
lograr o obxectivo da igualdade de sexos, de facer uso da linguaxe que 
represente as mulleres e os homes.

• Para evitar os problemas de ambigüidade na 
comunicación.
Unha linguaxe sexista dá lugar a unha confusión no receptor. Así, moitas 
veces cando utilizamos un masculino como xenérico non podemos 
saber se inclúe ou non as mulleres. A utilización dunha linguaxe non 
sexista ou inclusiva evitaría todos estes problemas.

• Por igualdade e compromiso.

Debemos apostar e comprometernos a empregar unha linguaxe onde 
mulleres e homes esteamos representados, como unha forma máis 
para lograr a igualdade efectiva, e podemos facelo utilizando todos os 
recursos e ferramentas dispoñibles que nos ofrece a lingua.

• Porque a sociedade mudou.
De querer avanzar cara á equidade é necesario traballar na lingua. 
Na nosa sociedade aínda existen moitos estereotipos de xénero, que 
perpetúan a desigualdade entre mulleres e homes, a linguaxe é unha 
das mellores formas de expresar os cambios nas ideas e crenzas.

A lingua é un elemento que se adapta ás tendencias da sociedade. 
A linguaxe reflicte a forma de actuar da sociedade. Por iso, debemos 
facer un esforzo para adaptar a nosa linguaxe a unha sociedade menos 
discriminatoria.
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 5. COMO PODEMOS EVITAR UNHA        
         LINGUAXE SEXISTA?

As fórmulas que aquí se propoñen son opcións que se ofrecen para 
evitar, na medida do posible, a linguaxe sexista.
Imos incluír nesta sección unha serie de pautas que poden axudar a 
utilizar unha linguaxe inclusiva, que reflicta a realidade da sociedade 
actual e evite o sexismo na linguaxe oral e escrita. Recordemos que a 
igualdade na linguaxe oral e escrita é fundamental para lograr visibilizar 
a muller. Os recursos polos que podemos optar son:

• Xenéricos reais ou colectivos
• Adaptación do cargo ao xénero da persoa
  Feminización das profesións
• Nomes abstractos de accións ou calidades
• Dobres formas de xénero
• Emprego de barras
• A arroba
• Tratamentos
• Orde das palabras
• Uso de pronomes
• Expresións despersonalizadas
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XENÉRICOS REAIS OU COLECTIVOS

Cando nun texto escrito nos estamos a referir a unha persoa da que 
descoñecemos o seu sexo ou a un grupo de persoas formado por 
homes e mulleres ou indeterminado, polo xeral adóitase empregar o 
masculino xenérico, como nos casos seguintes:

 • Caso no que descoñecemos o xénero
 O solicitante deberá presentar unha copia…..
 • Caso en que nos referimos a un colectivo
 Os funcionarios do Concello

Existen recursos para evitar a invisibilización das mulleres. O emprego 
de colectivos e xenéricos reais designa tanto ás mulleres coma aos 
homes e evita a presenza de formas marcadas de xénero.

    EXPRESIÓN SEXISTA        EXPRESIÓN NON SEXISTA
 

 Os funcionarios  O funcionariado

 Os alumnos  O alumnado

 Os empresarios  O empresariado

 Os veciños  A veciñanza

 Os profesores  O profesorado

 Os nenos  A infancia

 Os cidadáns  A cidadanía

 Os homes  A humanidade

 Os políticos  O persoal político/A clase política

 Os administrativos O persoal da Administración

 Os galegos  O pobo galego

 Os adolescentes  A adolescencia

 Os fillos   A descendencia

 Os mozos  A mocidade

 Os voluntarios  O voluntariado

Se non se pode empregar un só termo, substitúese por unha frase.
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 ADAPTACIÓN DO CARGO AO XÉNERO DA PERSOA.
FEMINIZACIÓN  DAS PROFESIÓNS

A formulación en feminino vénse empregando nalgunhas profesións 
unidas tradicionalmente ás mulleres, aínda que en oficios ou profesións 
de maior prestixio social seguen a presentarse reticencias.

As mulleres incorporáronse a determinados postos de traballo que 
antes estaban vedados para elas. A maioría das veces non existe 
problema ningún no sistema lingüístico para adaptar o léxico a estes 
cambios, como se vén observando nas últimas décadas.

Na sociedade actual atopamos mulleres no mundo laboral que exercen 
profesións e cargos que debemos nomear en feminino.
Polo tanto, cómpre adaptar o nome dos postos ou cargos ao xénero de 
quen os ocupa.

                EXPRESIÓN SEXISTA                     EXPRESIÓN NON SEXISTA
  
        médico   médica
        mecánico   mecánica
        técnico   técnica
        psicólogo    psicóloga
        doutor   doutora 
        avogado   avogada
        alcalde   alcaldesa
        concelleiro    concelleira
        director     directora
        presidente   presidenta

Os nomes de titulacións académicas tamén son un bo recurso para 
evitar invisibilizar as mulleres.

 Ex. Expresión sexista
 Para poder optar á praza será imprescindible ser licenciado en   
 Dereito….
 Expresión non sexista
 Para poder optar á praza será preciso ter a licenciatura en Dereito….
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NOMES ABSTRACTOS DE ACCIÓNS OU CALIDADES

Cando necesitamos designar unha persoa que ocupa un cargo mais 
non sabemos se estamos perante un home ou unha muller, neste caso 
podemos recorrer ao nome do organismo ou da entidade.

 EXPRESIÓN SEXISTA           EXPRESIÓN NON SEXISTA
   

     Alcalde   Alcaldía

      Asesor   Asesoría

      Diplomado   Diplomatura

      Licenciado                       Licenciatura

      Xefe de servizo                      Xefatura de Servizo

      Xerente   Xerencia

      Presidente                   Presidencia

      Secretario                   Secretaría

      Concelleiro                   Concellería

      Interventor                   Intervención

      Director   Dirección

      Titor                    Titoría

      Delegado                   Delegación

Cando estamos referíndonos con nomes abstractos a persoas, o máis 
recomendable é antepoñer a palabra “persoa”.

          

                 EXPRESIÓN SEXISTA            EXPRESIÓN NON SEXISTA

 Discapacitado  Persoa con diversidade funcional

 Emprendedor  Persoa emprendedora

 Solicitante  Persoa solicitante

 Demandante  Persoa demandante

 Interesado  Persoa interesada
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DOBRES FORMAS DE XÉNERO

Utilización dos dous xéneros gramaticais daqueles nomes que os teñen. 
Aínda que pensemos que cando nomeamos os dous xéneros estamos 
duplicando, non é así, duplicamos cando repetimos exactamente un 
termo. Se precisamos acompañar o termo dun artigo, este debe levar o 
seu xénero correctamente.

Este recurso, do que non debemos abusar, usarémolo cando o texto así 
o esixir -por exemplo, precisamos remarcar os dous xéneros- ou cando 
o significado que define a palabra non o podemos conseguir co uso das 
formas xenéricas.

               EXPRESIÓN SEXISTA                            EXPRESIÓN NON SEXISTA

               Os traballadores  Os traballadores e as traballadoras

               Os candidatos  Os candidatos e as candidatas

               Os adxudicatarios  Os adxudicatarios e as adxudicatarias

               O denunciante  O/a denunciante

               O solicitante  O/a solicitante

               Os beneficiarios  Os beneficiarios e as beneficiarias

               Os  funcionarios  Os funcionarios e as funcionarias

               Os deputados  Os deputados e as deputadas

CONCORDANCIA

Cando optamos polas dobres formas, nomear en feminino e en 
masculino, temos que ter en conta que moitas veces aparecen palabras 
coas que teñen que concordar, como adxectivos. Non é preciso para 
este último presentar tamén as duplicidades para facilitar a lectura.
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Podemos utilizar a concordancia de proximidade, é dicir, só presentar 
un adxectivo para concordar coa palabra máis próxima cando se trata 
de coordinada con “ou”, ou en masculino plural cando se trata das 
coordinadas con “e”.
 • Os alumnos e as alumnas interesados
 • O traballador ou traballadora contratada

Tamén poderiamos combinar as formas duplas con outro recurso para 
unha linguaxe non sexista.
 • As funcionarias e funcionarios que superen a selección….
 En vez de As funcionarias e funcionarios seleccionados

 EMPREGO DE BARRAS

O emprego de barras pode ser un recurso adecuado no caso de 
documentos administrativos abertos onde se descoñece a persoa 
interesada (formularios, fichas, impresos de solicitudes, etc.) ou en 
textos breves como sinaturas ou cabeceiras de cartas.

Noutro tipo de textos, especialmente narrativos, o seu uso resulta un 
recurso pouco recomendable polo feito de que fai a lectura do texto 
pesada e incómoda.
 • O/a interesado/a
 • Estimadas/os señoras/es
 • O/a solicitante

Nunha segunda instancia, convén sinalar que a súa potencia visual 
se confronta a un perigo: acabarmos referendando o feminino como 
o “elemento apéndice” ou dependente, reducido a unha simple flexión 
tras da barra.
Por esta razón, atendendo á forma da palabra, poderían establecerse 
solucións como as seguintes:
 -alumna/o, secretaria/o, interesada/o, director/a, candidato/a,   
 avogado/a.

Nos substantivos que teñen o morfema de xénero no artigo, 
acompañarase coas dúas formas do artigo.
 O/a representante, o/a solicitante.
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A ARROBA

Esta grafía utilízase con certa frecuencia para neutralizar a linguaxe 
sexista, en maior medida canto máis persoal e informal é o texto. 
Cómpre evitar o seu uso, xa que na lingua oral é impronunciable e non 
é un signo lingüístico. Nos documentos institucionais non vén sendo 
establecida esta solución.
 

TRATAMENTOS

Para referírmonos a alguén, partiremos de que a solución ideal é 
concordar o xénero da forma de tratamento co sexo da persoa a que 
faga referencia:
 • Dona María Fontes López

Nos textos administrativos, pois, non deberán aparecer máis fórmulas 
de tratamento ca don ou dona, desenvolvidas ou abreviadas en D. ou Dª.
Se a identificación do destinatario non é posible, sempre podemos 
optar pola barra:
 • Dona/don

Débese descartar un tratamento distinto segundo o seu estado civil. 
Debemos procurar o emprego dunha formulación paralela:
 • Sra. e Sr. ou Dona/don

En canto á presentación con nome a apelidos é recomendable prestar 
atención a fórmulas de denominación que sexan simétricas. Se 
nomeamos unha muller só polo apelido, deberiamos facelo así tamén 
con respecto do home, e no caso de que se utilice nome e apelidos 
debería ser así para os dous.
 • Rosalía de Castro e Manuel Curros Enríquez

ORDE DAS PALABRAS

Cando expresamos a forma feminina e masculina no texto, polo xeral 
adoitamos empregar primeiro a masculina e, a seguir, a feminina.
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A utilización desta orde con carácter sistemático non parece sustentarse 
lonxe do papel secundario atribuído á muller tradicionalmente en 
relación coa súa capacidade para a representación social.

Alternar este costume ao longo do texto, adiantando a mención á muller, 
contribuirá a modificar os estereotipos tradicionais construídos a partir 
da relación de desigualdade entre os colectivos masculino e feminino.
 • Nai, pai ou representante legal…..
 • As traballadoras e os traballadores
 • Estimadas/os señoras/es,

 O USO DE PRONOMES

A utilización de determinantes inclusivos logra unha linguaxe non 
sexista ou inclusiva: cambiar determinantes marcados xenericamente 
(o/a; un/unha; este/esta) por outros non marcados (cada; calquera)

Débese evitar a recorrencia a partículas como “homes”, “todos”, “un”…

Algúns pronomes determinantes, ao seren invariables, permítennos 
evitar o emprego dunha lingua escrita que oculte as mulleres. Deste xeito, a 
forma algún ou algúns pode subtituírse por alguén e ningún por ninguén.

EXPRESIÓN SEXISTA EXPRESIÓN NON SEXISTA

O estudante deberá presentar o
traballo en 15 días.

Cada estudante deberá presentar o
traballo en 15 días.

Todos temos unha….. Calquera de nós ten unha…..

EXPRESIÓN SEXISTA EXPRESIÓN NON SEXISTA

Se algún vai á excursión…                      Se alguén vai á excursión…

Se ningún presenta o proxecto…     Se ninguén presenta o proxecto…

O demandante…                                       Quen presente unha demanda…
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EXPRESIÓNS DESPERSONALIZADAS

Nalgúns textos administrativos, formularios, no canto de empregarmos 
substantivos ou denominacións de persoas, podemos empregar estruturas 
con referentes non persoais, como nos casos seguintes:

Tamén podemos utilizar expresións despersonalizadas noutros tipos de 
documentos.

 

 

EXPRESIÓN SEXISTA EXPRESIÓN NON SEXISTA

Sr.                                                 Nome e apelidos
Nado en:                                                 Natural de /Lugar de nacemento
Empadroado en:                                Con padrón en:
Domiciliado en:                                Con enderezo en:
Asinado                                                  Sinatura

EXPRESIÓN SEXISTA EXPRESIÓN NON SEXISTA





CONCELLO
DA POBRA
DO CARAMIÑAL

CONCELLERÍA DE IGUALDADE
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