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PREPARANDO 
O CENÁRIO



A comunicação sensível à igualdade 
de gênero é uma habilidade 
essencial para todas e todos os 
profissionais de desenvolvimento.

Seja escrevendo relatórios ou e-
mails, conversando com uma 
plateia ou interagindo com pessoas 
no geral, precisamos estar cientes 
das maneiras pelas quais a 
linguagem pode impor ou subverter 
as desigualdades de gênero.



A igualdade de gênero significa 
mais do que a representação igual 
de mulheres e homens.

Atingir a igualdade de gênero 
significa eliminar todas as 
discriminações e estereótipos de 
gênero em todas as áreas da 
vida.



A discriminação baseada em gênero 
em nossas sociedades resulta em 
mulheres enfrentando diversas outras 
formas de desigualdades.

Para alcançar uma igualdade de 
gênero significativa e duradoura, 
porém, precisamos desafiar e 
eliminar as normas e estereótipos 
de gênero associados a mulheres e 
homens.



VÁ ALÉM DE 
APRESENTAR
MULHERES



Erro comum:

Engajar-se com questões de igualdade 
de gênero não significa simplesmente 
apresentar mulheres e suas realizações.



A igualdade de gênero refere-se às relações 
desiguais de poder entre mulheres e homens e  
aos papéis desiguais que nossas sociedades lhes 
atribuem.

As realizações de cada mulher são importantes, 
mas elas precisam ser discutidas no contexto mais 
amplo das desigualdades de gênero.

Embora números e estatísticas sejam importantes, 
evite contar os números de mulheres e homens 
como a única referência à igualdade de gênero e 
ao empoderamento das mulheres.



Ao escrever sobre questões de igualdade 
de gênero, você deve se atentar para:

a. diferenças na situação de mulheres e homens;
b. discriminação de gênero na lei e na prática;
c. papeis e estereótipos de gênero;
d. empoderamento e direitos das mulheres.



Boa prática: 

Explore os diferentes aspectos da 
desigualdade de gênero por meio de 
experiências específicas de mulheres 
e homens.



As histórias de igualdade de gênero podem ser sobre:

a. discriminações particulares que as mulheres 
vivenciam;
b. empoderamento das mulheres no contexto 
de desigualdades de gênero persistentes;
c. desafio a estereótipos de gênero 
profundamente enraizados;
d. compreensão do impacto dos papéis de 
gênero em mulheres e homens.

Mostre como os resultados de suas intervenções 
abordam uma ou mais dessas questões estruturais.



Boa prática: 

Certifique-se de que o conteúdo visual 
contribua para a narrativa, em vez de ser 
uma reflexão secundária.



ASSEGURE 
VISIBILIDADE 

JUSTA A 
HOMENS E 
MULHERES



Erro comum: 

A visibilidade igualitária para homens e 
mulheres não é suficiente. Precisamos 
garantir a visibilidade justa.



Visibilidade justa significa que nossa 
comunicação não perpetue os estereótipos 
de gênero e permita que homens e mulheres 
estejam em posição de igualdade.

É possível obter uma visibilidade justa por 
meio da exposição de papéis diversos tanto 
para mulheres quanto para homens.



Uma história ou uma foto com número 
igual de mulheres e homens na qual os 
homens estão em papéis de liderança e as 
mulheres estão em papéis de apoio não se 
qualifica como visibilidade justa.

Um relatório no qual todas as fotos 
apresentam homens como cientistas da 
computação ou trabalhadores da indústria 
e as mulheres como enfermeiras e 
professoras não se qualifica como 
visibilidade justa.



Boa prática: 

Inclua perspectivas de mulheres em 
posições de tomada de decisão.



Boa prática: 

Inclua perspectivas de mulheres e 
homens que desafiem os papéis de 
gênero esperados.



NÃO DIMINUA AS 
CONTRIBUIÇÕES 
DAS MULHERES



Erro comum: 
Estamos condicionados a presumir que 
as atividades dominadas por homens 
têm mais valor do que aquelas 
associadas às mulheres.



Atividades associadas aos homens são mais 
recompensadas do que as atividades associadas às 
mulheres:

a. trabalho remunerado vs. trabalho doméstico 
não remunerado;

b. trabalho de tempo integral vs. trabalho de 
meio período;

c. setores dominados por homens (indústria 
extrativista, transporte, finanças) vs. setores 
dominados por mulheres (educação, saúde, 
serviços).



O valor dessas atividades não é intrínseco, é 
atribuído por normas e valores sociais.

Não há razão para que a assistência à 
infância e a educação primária sejam menos 
valiosas do que o trabalho na construção.

No entanto, a importância e as recompensas 
financeiras que associamos às atividades 
vistas como masculinas e femininas diferem 
muito na maioria dos países.



Boa prática: 
Preste atenção às maneiras pelas quais 
as relações e os estereótipos de gênero 
influenciam em como as atividades 
humanas são retratadas.



Por exemplo, afirmar que as mulheres nas áreas 
rurais não participam da vida econômica de suas 
comunidades é uma declaração tendenciosa, 
porque apaga suas contribuições em termos de 
trabalho doméstico e de cuidados não 
remunerados.

Na verdade, essas contribuições favorecem o 
crescimento econômico, permitindo que outros 
membros da família, principalmente homens, 
participem da força de trabalho. 

Só porque as mulheres não participam da 
economia monetizada não significa que seu 
trabalho não contribua para a economia.



 NÃO REFORCE 
OS ESTEREÓTIPOS 

DE GÊNERO



Erro comum:
Evite retratar determinados trabalhos ou 
funções como mais apropriados a um 
gênero.

   Educação         Saúde Turismo Segurança         Finanças        Transporte



Profissões não têm gênero.

As mulheres podem fazer trabalhos 
tradicionalmente associados aos homens, 
assim como os homens podem fazer trabalhos 
tradicionalmente associados às mulheres.

A divisão do trabalho entre mulheres e 
homens não corresponde às suas capacidades 
ou preferências inatas.



Boa prática: 

Retrate homens e mulheres em diversos 
papéis que desafiam os estereótipos de 
gênero.



Erro comum: 

Não use ou reforce os estereótipos de 
gênero sobre os traços, comportamentos, 
atividades e aparência de mulheres e 
homens.

feminino masculino



Erro comum: 

Evite os estereótipos que afetam as 
comunidades LGBTI (lésbicas, gays, 
bissexuais, transgêneros, intersexo).



Boa prática: 

Use cores não estereotipadas para 
representar mulheres e homens em 
gráficos.

verde
roxo laranja



Boa prática: 

Nos infográficos, tente mostrar a 
diversidade de mulheres e homens.



RETRATE A 
DIVERSIDADE



Erro comum: 
Não presuma que todas as mulheres 
enfrentam as mesmas desigualdades. 
Não presuma que todos os homens 
têm os mesmos privilégios.



Preste atenção em como outras identidades  
(histórico socioeconômico, etnia, raça, religião, 
idade, orientação sexual, habilidade, etc.) se 
cruzam com o gênero para formar diferentes 
padrões de desvantagem e exclusão.

A igualdade significativa de gênero não será 
alcançada a menos que compreendamos e 
respondamos às diferentes experiências e 
necessidades de mulheres e homens 
pertencentes a diferentes grupos.



Boa prática: 

Observe a variedade de experiências 
e necessidades de homens e mulheres 
de diferentes origens.



Boa prática: 
Lembre-se de que qualquer tipo de 
discriminação tem uma dimensão de 
gênero.



USE 
LINGUAGEM 

SENSÍVEL 
AO GÊNERO



Erro comum: 

Evite usar os termos 'masculino' 
e 'feminino'.



"Masculino" e "feminino" definem distinções 
biológicas usadas nos campos da medicina e 
biologia. 
"Homem" e "mulher" definem seres humanos e 
são os termos corretos para indicar pessoas.

O uso de "masculino" e "feminino" para descrever 
homens e mulheres os reduz a suas habilidades 
reprodutivas e reforça as diferenças entre homens 
e mulheres baseadas na biologia, em vez de 
papéis construídos socialmente.



Boa prática:
Use 'homem' e 'mulher', 'menino' e 
'menina', mesmo quando precisar de 
um adjetivo.



a mais jovem 
enóloga 
feminina 

parlamentares 
do sexo 
masculino 

agricultoras 
femininas 

taxa de 
participação do 
trabalho 
masculino 

a mulher mais 
jovem a ser uma 
enóloga

homens no 
parlamento

mulheres 
agricultoras 

participação de 
homens no trabalho



Erro comum:
Não use termos genéricos de gênero.

paternidade

o homem  língua materna

fraternidade

Patria'



o homem

pátria      

língua materna 

fraternidade

licença 
maternidade/
paternidade  

maternal

a humanidade 

terra nativa

língua nativa 

comunidade, afinidade         

licença parental 

amoroso, carinhoso



Boa prática: 

Nomes de profissões e cargos devem 
utilizar linguagem inclusiva ao gênero.



homem policial 
mulher policial 

presidente/a 

ator/atriz 

faxineira

enfermeiro

policial

presidente 

ator

zelador 

enfermeira



NÃO VITIMIZE



Erro comum:
Não apague as habilidades e o poder das 
pessoas para encontrar soluções para 
melhorar suas vidas.



Evite as maneiras específicas pelas quais as 
mulheres geralmente são retratadas:

Mesmo que estejam com dificuldades, dê 
crédito a elas pelas formas como lidaram com 
os problemas que enfrentam e destaque como 
você está contribuindo para o desenvolvimento 
de seus esforços.

como vítimas de violência sexual e doméstica
como mães que se sacrificam por seus filhos
como incapazes de escapar da pobreza
como sendo vulneráveis e impotentes
como beneficiárias passivas



Boa prática:
Mostre mulheres e homens como 
participantes ativos no desenvolvimento, 
em vez de beneficiários passivos.



Erro comum:
No conteúdo visual, evite retratar as 
pessoas de maneira vitimizadora.



Boa prática:
Retrate as pessoas de maneira digna, 
como parte de sua rotina diária.



NÃO SEJA 
CONDESCENDENTE



Erro comum:
Preste atenção às diferenças de 
antecedentes culturais e status 
socioeconômico que podem levar a 
declarações condescendentes.



Evite as maneiras particulares pelas quais se 
condescendem as mulheres:

as mulheres precisam ser educadas sobre seus 
direitos 
as mulheres precisam melhorar sua autoestima
as mulheres precisam ser motivadas a participar da 
vida pública

Não podemos falar sobre questões que afetam a 
vida das mulheres sem levar em consideração as 
privações materiais e educacionais sistemáticas que 
elas experimentam em muitos lugares do mundo.



Boa prática:
Retrate as mulheres que obtêm ótimos 
resultados apesar das desigualdades 
estruturais de gênero, não apesar de seu 
gênero.



APRESENTE 
FATOS, NÃO 

JULGAMENTOS



Erro comum:
Evite fazer julgamentos sobre as relações 
de gênero com base na experiência 
pessoal e em evidências anedóticas.



A maioria das pessoas tem opiniões fortes sobre as 
relações e a igualdade de gênero, porque a 
experiência de gênero molda nossas vidas e 
identidades de várias maneiras.

Justificativas para porque todas as sociedades 
historicamente recusaram às mulheres os mesmos 
direitos que aos homens ainda podem exercer um 
poder discursivo significativo e influenciar a maneira 
como as pessoas abordam as questões de igualdade 
de gênero.

Esteja ciente de que todas e todos temos um contexto 
e vivências que influenciam nossas opiniões.



Não deduza tendências sociais sobre 
igualdade de gênero com base em 
experiências e histórias pessoais.

Analise as informações que você possui e 
pergunte a um especialista se não tiver certeza.

Concentre-se em apresentar os fatos.

Tente sempre transmitir nuances em 
vez de respostas categóricas.



Boa prática:
Ao escrever sobre situações traumáticas, 
concentre-se em apresentar os fatos e 
use aspas para personalizar a história.

“Foi um casamento arranjado. Todo dia 
eu rezava para que ele mudasse. Sofri 
anos de violência física, psicológica e 
sexual porque queria me apegar ao meu 
sonho de ter uma família de verdade. 
Mas a violência nunca parou.”



ABRA-SE



Boa prática:
Abra-se a ouvir, aprender e melhorar.



A aplicação de uma lente sensível ao gênero em 
nossas comunicações é um processo e leva 
tempo.

Há uma curva de aprendizado. Não espere que 
você necessariamente faça tudo certo da 
primeira vez.

Leia sobre isso, discuta com colegas e peça 
conselhos a pessoas que possam saber mais 
sobre o assunto.
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