
DA LINGUAXE SEXISTA Á LINGUAXE INCLUSIVA 
 
 
  
1. A linguaxe é sexista...   
 
Parece xa unha evidencia contrastada por numerosos estudos sociolingüísticos que 
a linguaxe está marcada sexualmente. Efectivamente, xa desde os anos setenta 
numerosas estudosas dentro das diferentes correntes feministas veñen investigando 
sobre as relacións entre lingua e xénero e falando dunha das moitas manifestacións 
que adquire o sexismo: a discriminación das mulleres na lingua, dando pé ó 
chamado sexismo lingüístico (que se podería definir como “todas aquelas actitudes e 
comportamentos que discriminan por razón de sexo e que se verbalizan e expresan 
por medio da linguaxe”1).  
 
Así, en efecto, a linguaxe que nos é transmitida, xa desde o útero da nosa nai, é 
unha linguaxe sexista que tende a manter as desigualdades sociais entre mulleres e 
homes, invisibilizando ás mulleres na linguaxe, e polo tanto exercendo unha función 
de exclusión e de discriminación.  
 
O xénero masculino é o que domina nas nosas linguas románicas (galego, castelán, 
francés, ...), eclipsando ó feminino. Así, dicimos “os labregos” cando en realidade 
queremos representar “ás labregas e ós labregos”. Ou dicimos “o 20% dos alumnos 
suspenderon a materia de tecnoloxía” cando na realidade, se cadra, o 30% dos 
alumnos varóns e o 10% das alumnas mulleres a suspenderon” (ou viceversa). 
Expresamos que “os homes están sendo masacrados nesta guerra”, cando na 
realidade son “os homes os que combaten e matan na guerra” e “as mulleres as que 
sofren as consecuencias da masacre”.  
 
Non cabe dúbida que esta invisibilización das mulleres na linguaxe afecta á 
representación correcta da realidade. 
 
Non cabe dúbida, igualmente, que esta invisibilización inflúe na forma en que as 
mulleres experimentamos a nosa subxetividade: todo aquelo que supostamente 
posúe un valor termina pertencendo ós homes e está marcado co seu xénero; e en 
cambio o feminino é secundario e os nomes marcados polo xénero feminino son os 
que designan menor valor.  
  
Falamos “dun cociñeiro” e “dunha cociñeira” e, evidentemente, a valoración social 
dun e doutra son totalmente diferentes: o primeiro fai referencia á cociña de 
categoría, recoñecida e ben pagada, e a segunda fala desa muller que cociña nun 
restaurante calquera e moitas veces pouco pagada, ou daquela outra muller que 
cociña na súa casa diariamente sen retribución económica ningunha.  
  
O mesmo cando falamos “dun modisto” e “dunha modista”, “dun secretario” e “dunha 
secretaria”, “dun monxe” (que ten certo prestixio social e mesmo algo de 
                                       
1 Este texto -así como as citas empregadas nel- parten da lectura do traballo de investigación de Olga 
Castro Vázquez “Tradución e cambio social. Elementos de análise para unha tradución non sexista” 
(2004-2006) así como da reflexión persoal sobre do tema 
 



recoñecemento espiritual) ou “dunha monxa” (tan desvalorizada socialmente, e que 
chegamos a chamar “monjita”).  
 
E ben captamos a diferenza valorativa que supón dicir que algo “é caralludo” ou que 
“é un coñazo”, ou dicir que Xabi “ten collóns” ou que “é unha nena”.  
 
A lista podería ser longa, e di moito ...  e non é desde logo “unha parida” (é dicir 
“unha tontería” !!!) o que valorativamente todo isto vehiculizada na maneira de 
autorrepresentarnos e valorarnos as mulleres, na maneira de situármonos na 
realidade.    
 
Si, a linguaxe é sexista e é sexista en detrimento das mulleres: o masculino é a 
norma e o paradigma do ser humano. O feminino queda nunha situación de 
dependencia e de subordinación. 
 
Deste xeito, o sexismo –e polo tanto a linguaxe da que nace e que o sustenta: a 
linguaxe sexista- tende a presentar a visión do mundo do home como a única visión 
válida.  
 
Esta visión do mundo androcéntrica faise evidente, por exemplo, cando globalmente 
a sociedade considera como “logros da humanidade” canto foi realizado polos homes 
(a “conquista das Américas”, o descubrimento da luz eléctrica, o primeiro home na 
lúa ou a teoría da relatividade) ou cando se transmite que todo o realizado polo 
xénero humano só foi efectuado pola parte masculina.  
 
Esta ollada androcéntrica ignora e invisibiliza, en cambio, todo canto realizaron as 
mulleres, tamén grandes artistas, científicas, xenias ... pero todas elas ocultadas, 
descoñecidas. Así, por exemplo, pouco se sabe de que a primeira novela escrita no 
mundo “A historia de Genji”, foi escrita por Murasaki Shikibu, unha muller. Ou que 
Elizabeth Stone implantou en Wisconsin unha terapia antibiótica con penicilina 
setenta anos antes do seu suposto “descubrimento” por Flemming. Ou que, o 
mundialmente coñecido e recoñecido Gandhi, aprendeu a desobediencia civil de 
Christabel Pankhurst, sufraxista británica de comezos do século XX . Pouco ou nada 
se sabe de que os cálculos matemáticos da teoría da relatividade “de Einstein” foron 
realizados, en realidade, por Mileva Maric-Einstein, súa primeira muller. Ou que o 
primeiro ordenador para empresas ou o primeiro sistema informatizado de reservas 
para liñas aéreas, por non citar máis, foron inventados ou coinventados por mulleres 
ó longo do século XX.  
 
Ademais, a ollada androcéntrica, transmitida e creada a través da linguaxe sexista, 
sácalle valor a cantos logros pertenceron historicamente á realización das mulleres e 
que foron, e seguen sendo, claves para a vida e o benestar da humanidade: o 
descubrimento da maioría dos métodos agrícolas, o desenvolvemento das artes 
culinarias, as estratexias educativas d@s fill@s, os métodos de xestión da economía 
familiar ....  
 
Deste xeito, o sexismo lingüístico lexitima os valores da sociedade dos homes e 
tende a perpetuar a súa orde patriarcal ó representar e nomear o mundo desde un 
punto de vista fundamentalmente masculino e de acordo con crenzas estereotipadas 
sobre as mulleres, sobre os homes, e sobre as relacións entre unhas e outros.  



No fondo, tende a mostrar ás mulleres como seres menos significantes, reforzando 
os roles e tópicos patriarcais. Como apuntan estudosas feministas (como Milagros 
Rivera Garrete, en obras do ano 94 ou Victoria de Sendón, no ano 2000, entre outras 
...), esta é unha dominación simbólica que nin sequera vemos porque está no noso 
inconsciente; así, ó vernos con ollos de homes e desde eles, o que coñecemos as 
mulleres non é o que as mulleres somos ou fomos no pasado, senón unha imaxe 
construída polos homes. 
 
 
2. A linguaxe inclusiva ou linguaxe non sexista 
 
Pero, se ben é certo que a linguaxe sexista contribúe a construír a desigualdade 
sexual ó favorecer unha ollada sexista, tamén o é que pode contribuir á 
transformación desa mesma realidade. E esta é a aposta de numerosas feministas, 
de numerosas mulleres e  dalgúns homes tamén.  
 
Segundo estas estudosas, a dominación simbólica das mulleres continúa porque 
está inscrita no inconsciente da nosa civilización, e polo tanto, írmonos facendo 
conscientes dese discurso dominante patriarcal é un paso necesario para poder 
facer visible o invisible e cambiar mentalidades.  
  
Neste senso, vólvese importante marcar a diferenza na linguaxe: a diferenza sexual 
está dada no mundo; o que debe facer a linguaxe é nomeala, posto que existe. E 
deste xeito a linguaxe pode deixar de ser un medio ó servizo do patriarcado (ó 
ocultar a diferenza sexual existente), para converterse nunha ferramenta de 
visibilización e inclusión das mulleres.   
 
É o que chamamos a linguaxe non sexista, que pretende rebater esa suposta 
neutralidade do discurso patriarcal, para levarnos a pensar no que dicimos e en 
cómo o dicimos: unha linguaxe non sexista -ou linguaxe inclusiva- que busca un 
discurso que non discrimine nin nos exclúa ás mulleres, eliminando estereotipos e 
visibilizando as diferenzas sexuais.  
 
Ó longo destes últimos anos desenvolvéronse propostas diversas cara á utilización 
dunha linguaxe inclusiva; todas elas encamiñadas a un propósito común: facer 
visibles ás mulleres na linguaxe.  
 
Recollemos algunhas delas: 
 
1. A feminización da linguaxe:  No canto de falar de “os nenos”, falar de “as nenas 
e os nenos” ou “os nenos e as nenas”, falar de “as e os nenos” ou de “os e as 
nenas”, falar de “@s nen@s” ou falar de “as/os nenas/os” ou de “os/as nenas”.  
   
Algúns/unhas especialistas en filoloxía e lingüística falan da economía da linguaxe 
coma un principio básico das linguas, pretendendo manter así o sistema actual no 
que o xénero masculino actúa, supostamente, como “non sexualmente marcado”. 
Ademais, apuntan que empregar a @ é  empregar un símbolo, non unha letra, e que 
non ten son.  
  



Fronte a todo isto, a linguaxe inclusiva aposta por incluir na escrita e na fala o 
masculino e o feminino, para promover unha real igualdade de xéneros e liberar a 
lingua de elementos sexistas. As estudosas que a defenden recordan que “o que non 
se nomea non existe”, e recalcan que precisamos expresións que leven ás mulleres 
a recoñecerse e a terse en conta: coller un atallo na linguaxe é obviar unha parte do 
mundo e da realidade. Ademáis afirman que nada era unha letra antes de inventala, 
temos letras que non soan (h) e seguen a usarse, e polo tanto, por que non inventar 
novas formas como a @?  
  
2. A neutralización ou xeneralización:  consiste en substituír o termo sexista por un 
termo neutro que evite especificar o xénero, recorrendo á abstracción ou a nomes 
colectivos. 
  
Así, por exemplo, no canto de dicir “os homes” (querendo representar na realidade 
“os homes e as mulleres”), dicir “a xente”, ou no canto de dicir “os traballadores” 
(pretendendo designar tanto a traballadores como a traballadoras), dicir “a xente 
traballadora”. 
 
3. O “trastorno lingüístico”:  que é un xeito de escrita con alteracións semánticas, 
neoloxismos, e innovacións lingüísticas e que desenvolve discursos alternativos 
desde a perspectiva das mulleres.  A necesidade de crear esta nova linguaxe xorde 
de que na actualidade as mulleres estamos a percibir a realidade a través dunha 
linguaxe creada por homes; faltándonos así instrumentos lingüísticos para 
autorrepresentarnos e dicirnos, para falar das nosas experiencias subxectivas desde 
nós mesmas 
 
Neste caso, diríamos expresións como “Veña, sé valente coma unha muller” ou “Non 
chores cama un neno”, ou tamén crear palabras como fixo Mary Daly, co título da 
súa obra editada en 1990: “Gin-ecoloxía”. 
 
As propostas para unha linguaxe non sexista son numerosas e moi variadas, 
reinventando a linguaxe de xeito creativo coa clara finalidade de romper estereotipos, 
discursos e modelos sexistas imperantes, e de realizar unha revisión dos modelos 
femininos propios das mentalidades colectivas patriarcais. Son opcións diversas que 
se nos ofrecen para irmos creando outros referentes que permitan visibilizar ás 
mulleres -esa outra parte da humanidade ocultada durante séculos- e confirman que, 
efectivamente, a linguaxe inclusiva pode desenvolver unha función liberadora, capaz 
de facer visibles ás mulleres no discurso, e polo tanto na realidade.  
 
O labor non fixo máis que iniciarse ... coa confianza de que imos ser capaces de que 
a linguaxe -sempre cambiante ó longo do tempo- evolucione ata ser plural e 
acolledora. 
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