
Dicas úteis no 
Relacionamento
com Clientes



o que é normal?

mas e o racismo reverso? E o vitimismo dos Grupos Minorizados?

não estranhe faça sua autodescrição

Não precisa confrontar

Evite utilizar expressões como “normal” para 

se referir àquilo que é semelhante à maioria. 

Ser diferente não significa ser anormal 

ou ter uma anomalia. Pode manifestar 

preconceito.

Cuidado pra não cair em pegadinhas. Às vezes, 

alguns temas, dependendo de como são 

colocados, podem nos confundir. Por exemplo, 

alguém pode questionar se o “exagero” nas 

políticas afirmativas não pode ocasionar um 

racismo reverso ou exclusão reversa. Devemos 

lembrar que Racismo é sobre poder e é 

estrutural baseado em dados e fatos históricos 

a partir da crença da supremacia branca, coisa 

que nunca ocorreu inversamente, logo, não 

existe racismo reverso.

Evite demonstrar estranhamento àquilo que não é 

comum a você, como a aparência ou condição  física 

de alguém, sua vestimenta ou seu acesso vocabular. 

A autoexpressão é uma importante ferramenta para 

expor a singularidade e a pluralidade. 

Ao iniciar reuniões, apresentações ou trabalhos 

em grupo, sempre que possível, é recomendável 

fazer sua autodescrição. Mesmo que não tenha 

alguém com deficiência visual no grupo. Isto 

estimula mais pessoas a repensarem seu 

comportamento acessível.

É bom a gente ter consciência dos pontos acima 

pra não ficar em dúvida, não cair em confusão 

consigo mesmo. Mas isto não significa que é 

preciso refutar, rebater, argumentar o tempo 

todo. Buscar confronto não é o melhor caminho. 

À medida que percebe abertura para gerar 

reflexão e diálogo, busque estimular outros 

pontos de vista por meio de perguntas genuínas 

que ajudem a gerar empatia a partir de outras 

perspectivas.

Outro questionamento comum é “Por que Diversidade & 

Inclusão, ao invés de focar na busca apenas de diversidade 

de pensamentos, de culturas e de ideias, focam tanto nos 

chamados grupos minorizados? Isso não é vitimismo?” 

Aqui, é importante lembrar que, no contexto empresarial, 

por muito tempo, o único perfil que tinha acesso ao 

trabalho e economia era o perfil da virilidade do homem 

branco (mulheres e negros, por exemplo, não tinham direito 

ao trabalho). Assim, as empresas foram se habituando, 

historicamente, a ter este perfil como padrão. Todos os 

perfis diferentes eram excluídos. Por isto, hoje, a Inclusão 

foca nos perfis diferentes deste, ou seja: mulheres, pessoas 

negras, além de outros grupos excluídos historicamente, 

como LGBT’s e Pessoas com Deficiência. 



Expressão  

mercado negro

lista negra

ovelha negra

magia negra

cabelo ruim

cor de pele

da cor do pecado

beleza exótica

O termo associa negros a algo negativo e ilegal. Mercado Clandestino

Indica pessoas ou produtos excluídas de um ambiente, utilizando a 
palavra ‘Negra’ de forma pejorativa. Fora da Lista

Termo pejorativo e que representa uma atitude pautada em rebeldia. Rebelde

Termo pejorativo que visa a dizer que as magias ou religiões de matriz africana são ruins. Feitiço / bruxaria

Deprecia a imagem e o cabelo de pessoas pretas. Cabelo Afro / Crespo

Termo racista, pois dá a entender que só existe um tom de pele válido: o claro. Bege

Essa expressão é utilizada, equivocadamente, como um elogio. Além de associar a imagem da mulher 
negra a algo sensual, o termo também dá a entender que ser negro é algo errado, pecaminoso. Não utilizar

Ser preto e poder ser considerado bonito está relacionado a não ter traços negros, mas sim, aqueles 
próximos ao que a branquitude pauta como belo, que é o padrão de beleza europeu. Beleza

significado Substitua por



Expressão  

estampa étnica

samba do crioulo doido

ter um pé na cozinha

não sou tuas negas

encher o bucho

criado mudo

Lavei a égua

Feito nas coxas

Estampa parece ser, no mundo da moda, apenas aquela criada pelo olhar eurocêntrico. Quando o desenho 
vem do continente africano ou de outra parte do mundo considerada “exótica”, torna-se “étnica”. Estampa

É o título de uma canção de samba, composta por Sérgio Porto (pseudônimo de Stanislaw Ponte Preta), que ironizava 
a obrigatoriedade de as escolas de samba retratarem em seus enredos apenas temas de fatos histórico. Porém, a 
expressão debochada reforça um estereótipo e discriminação aos negros.

Confusão / Trapalhada / Bagunça

Usada de forma preconceituosa para falar de pessoas de origem preta, uma vez que, na época da 
escravização, este era o espaço destinado às mulheres pretas. Não utilizar

Surgiu na época da escravização, quando, as mulheres pretas eram consideradas “propriedades” dos seus 
senhores, que se achavam no direito de fazer tudo com elas – inclusive estupros, assédios e agressões. Não utilizar

Significa estar bem alimentado, de barriga cheia. Na época da escravização significava a obrigação que os escravizados 
que trabalhavam nas minas de ouro possuíam de preencher com ouro um buraco na parede, conhecido como ‘bucho’, 
para, só então, receberem sua tigela de comida.

Satisfeito

Móvel que ganhou esse nome porque na época da escravização muitos senhores obrigavam os escravizados a ficarem 
parados ao lado da cama, segurando objetos para eles. Os escravizados não podiam falar para não incomodarem os 
“seus senhores”. Por isso o termo “criado mudo”.

Mesa de Cabeceira

Escravizados mais corajosos tentavam esconder algumas pepitas debaixo da crina do animal ou esfregavam ouro em pó 
em sua pele. Depois pediam para lavar o animal e, com isso, recuperar o ouro escondido para, quem sabe, comprar sua 
própria liberdade. Os que eram descobertos, porém, poderiam ser açoitados até a morte. Aproveitar / Se dar bem

Acredita-se que a expressão vem da técnica utilizada pelos escravizados para fazer telhas. Por serem 
artesanais e seguirem os formatos dos corpos, as peças não se encaixavam bem umas nas outras, 
sendo consideradas mal feitas.

Mal feito

significado Substitua por



Expressão  

nega maluca

macumbeiro

chuta que é macumba

mulata (o)

morena (o)

meia tigela

denegrir

Há uma lenda que diz que o termo foi criado quando uma mulher escravizada estava fazendo um bolo e, 
acidentalmente, deixou cair cacau em pó na receita. Ao invés de descartar a massa, criou o bolo de chocolate. Bolo ou doce de chocolate

Macumbeiro é o músico que toca tal instrumento de percussão. O termo pejorativo é usado desde o 
Brasil-colônia, pois se designa como algo do mal, perverso. Tudo isso elaborado por uma construção 
social sem a menor criticidade. Somente aqueles que são do candomblé ou da umbanda podem se referir 
aos seus irmãos de fé usando tal adjetivo.

Religião de matriz africana

Expressão que discrimina as(os) praticantes de religiões de matriz africana. Não utilizar

Esse termo significa mula, que é um animal que resulta da cruza de um asno macho com uma égua. Essa 
expressão surgiu na época da escravização, quando muitas mulheres negras eram violentadas pelos 
“seus senhores” e tinham filhos que eram chamados de mulatos.

Preto ou pardo

Pessoas acreditam que chamar alguém de negro ou preto é ofensivo. Falar ‘morena’, embranquecendo 
a pessoa, amenizaria um suposto incômodo.

Chame a pessoa como 
ela preferir ser chamada

Quando os escravizados  que faziam trabalho forçado nas minas de ouro não alcançavam as ‘metas’, 
recebiam apenas metade da tigela de comida.

O real significado dessa palavra é ‘tornar negro’, mas ela é utilizada como sinônimo de difamação. 
Palavra racista, pois associa o negro a algo pejorativo. 

Não utilizar

Difamar

significado Substitua por



Expressão  

inhaca

inveja branca

tem caroço nesse angu

a coisa tá preta

dia de branco

a dar com pau

Doméstica

escravo

Inhaca é uma ilha de Moçambique e não deve ser usada para se referir a mal cheiro.  Difamar

Associa a imagem do branco a uma coisa positiva, pura e inocente. Cheiro ruim / cheiro forte / 
cheiro deagradável

A expressão possui origem em um truque realizado pelos escravizados para melhor se alimentarem. Quando o prato 
era composto de angu de fubá, a escravizada que lhes servia, por vezes, conseguia esconder um pedaço de carne ou 
alguns torresmos embaixo do angu.

Tem coisa aí

Associa a imagem do negro a algo pejorativo. Se ‘a coisa tá preta’, é porque ela não está agradável, 
ou seja, uma situação desconfortável é o mesmo que uma situação negra. Isso é racista. A coisa tá feia

Essa expressão maldosa que associa o “dia de branco” a um dia de trabalho, como 
se apenas os brancos trabalhassem.  Dia de trabalho

Tem origem nos navios que traziam os povos escravizados, quando algumas pessoas preferiam morrer de 
fome a serem escravizadas. Assim, elas eram alimentadas à força com um tipo de colher de pau grande. Bastante / Muito

Mulheres pretas que trabalhavam dentro da casa das famílias brancas e eram consideradas 
domesticadas. Domesticar é algo associado a animais.

Funcionária / Empregada / 
Trabalhadora no(do) lar

Este termo trata os africanos como passivos e desprovidos de subjetividade. Os africanos que vieram 
para o Brasil eram pessoas, reis, rainhas, camponeses, homens e mulheres escravizados contra a sua 
vontade.

Pessoas escravizadas

significado Substitua por



Expressão  

humor negro

boçal

judiação/judiar

Usam para descrever um tipo de humor ácido e com piadas de mau gosto com temas 
mórbidos, sérios ou tabus com tom politicamente incorreto. Humor ácido

Usada para chamar alguém de ignorante, com ausência de conhecimento e muito utilizada no 
período da escravização para se referir aos escravizados que não sabiam falar português. Sem conhecimento

Tem sua origem nazista com significado resumido em  “tratar como os judeus 
foram tratados”, ou seja, maltratar. Maltratar

significado Substitua por



DICAS DE LINGUAGEM 
Especial: Entendendo 
mais do Universo LGBTQIA+



Que tal conhecer um pouco 
mais sobre diversidade sexual, 
de gênero e suas vertentes? 
Isso pode ajudar a tornar o 
mundo mais tolerante. Bora? 
Pra começar, vamos conhecer 
cada uma das iniciais da sigla 
LGBTQIA+:

L: Lésbicas

G: Gays

B: Bissexuais

T: Transgêneros, Transexuais e Travestis

Q: Queer

I: Intersexuais

A: Assexuais, Arromânticos(as)

+: Outras Identidades e Orientações



E qual a diferença entre 
Identidade de Gênero, Orientação 
Sexual e Sexo Biológico?

sexo biológico:
Podemos dizer que é a configuração com a qual você 
nasceu, como seus cromossomos e órgãos genitais.

Orientação Sexual: 
É por quem você se atrai afetiva, sexual e/ou emocionalmente (Heterossexual, 
Homossexual, Assexual, Bissexual, Pansexual, Demissexual, Arromântico(a) etc.). Essa 
atração é involuntária. Por isto, não deve ser chamada de “opção sexual”, é Orientação.

Identidade de Gênero: 
É como você se reconhece em relação ao seu gênero, podendo ser masculino, feminino 
ou não binário, que é quando não se enquadra no modelo homem/mulher. Caso você se 
reconheça com o mesmo gênero que foi atribuído a você ao nascer, você é Cisgênero. 
Quem não se identifica com o gênero que “nasceu”, é Transgênero. Existem também as 
travestis e diversas pessoas não binárias, como Agênero, Gênero Neutro, Gênero Fluido etc.



DICAS DE LINGUAGEM E 
COMPORTAMENTO Especial: 
Entendendo mais do Universo 
LGBTQIA+

pergunta pra ela
É comum surgir dúvidas como, por exemplo, “Como será que aquela pessoa prefere ser 
tratada? Por pronome feminino, masculino ou neutro?” Nesse tipo de situação, é simples: 
pergunte a ela. É a melhor coisa a se fazer. Não há problema nenhum nisso.

Dica sobre Transgêneros: 
Vale lembrar que uma Mulher Trans é uma mulher. E um Homem Trans é um homem. 
Dizer “Ela nem parece Trans, parece uma mulher” não é um elogio. Ela não “parece”, ela é 
uma mulher. Apenas não é uma mulher Cisgênero. 

Não diga isso a pessoas gays 
(nem a ninguém): 
“Nossa… nem parece gay!” ou “Que desperdício!” ou “Nada contra gays, desde que não 
deem em cima de mim.” E lembre-se: Não existe “homossexualismo”. O termo correto 
é ‘homossexualidade’.

as travestis
Elas devem ser tratadas pelo pronome feminino.



DICAS DE LINGUAGEM e 
comportamento especial: 
pessoas com deficiência



Como chamar a condição: 

evite dizer:

jamais dizer:

Prefira utilizar o termo, hoje, mundialmente conhecido ‘Pessoa com Deficiência’. É 
importante saber que sua sigla é PcD, mas procure pronunciar por extenso. É mais 
humanizado.

Nunca chamar de ‘deficiente’ ou ‘portador de deficiência’ ou 
‘portador de necessidade especial’. 

Termos pejorativos como ‘aleijado, incapaz, defeituoso, retardado, 
inválido’ nunca devem ser utilizados.



Como ajudar ou contribuir: 
Primeiramente, pergunte se a pessoa precisa de ajuda. Em caso afirmativo, a segunda 
regra de ouro é perguntar como ajudar ou proceder. 

A pessoa com deficiência física saberá melhor do que você como e em que direção 
empurrar sua cadeira de rodas, por exemplo. 

A pessoa com deficiência visual nem sempre precisa de ajuda, mas, em caso afirmativo, 
coloque sua mão em seu ombro dobrado, que ela acompanhará o movimento do seu corpo 
(avise antecipadamente sobre a existência de degraus e obstáculos). 

A pessoa com paralisia cerebral deve ser tratada com respeito e consideração, e não 
como criança (a não ser que seja uma). Além disso, não se intimide caso seu corpo faça 
movimentos bruscos involuntários. 

Ao falar com uma pessoa surda ou com deficiência auditiva, posicione-se de frente para 
ela, facilitando sua leitura labial (evite ficar contra a luz). Para isto, procure pronunciar as 
palavras de forma eloquente, pronunciando claramente as palavras, mas sem exageros. Use 
sua velocidade normal, a não ser que peçam que você fale mais devagar. Para chamar a 
atenção da pessoa com deficiência auditiva para você, pode ser necessário acenar para ela. 

A pessoa com deficiência intelectual também deve ser tratada com o mesmo respeito 
e consideração que outras pessoas. Não a superproteja, nem subestime sua inteligência. 
Deixe que ela tente fazer as coisas sozinhas.



DICAS DE LINGUAGEM e 
comportamento especial: 
mulheres e gênero



Sobre a Linguagem Neutra: 
Nas organizações, atualmente, não há um consenso sobre o uso da linguagem neutra. 
Procure se informar diretamente com sua interface em nossos clientes ou prospects, 
como eles preferem ou costumam utilizar. Em alguns lugares, utilizam a letra ‘E’ no 
final da palavra para neutralizar substantivE. Está em desuso utilizar o ‘X’ ou ‘@’ na 
neutralização de substantivos, pois isto dificulta a áudio-descrição para cegos. Você pode 
fazer algumas substituições para usar linguagem neutra sem utilizar X ou E no final das 
palavras. Basta pensar em algo coletivo ao invés de individual. Exemplos: Ao invés de dizer 
“eles”, diga “o grupo”; Ao invés de dizer “todos”, diga “todo mundo”; Ao invés de dizer 
“aqueles”, diga “aquelas pessoas”; Ao invés de dizer “Bom dia, alunos!”, diga “Bom dia, 
turma! Bom dia grupo! Bom dia, pessoal! Bom dia, galera!”; Em um contexto mais formal, 
ao invés de “Bom dia, senhoras e senhores!”, use “Bom dia, público!”



Evite frases machistas: 

Cuidado com O Manterrupting:

Evite frases machistas como: “Que legal que conseguiu, mesmo sendo mulher!; Essa 
atitude foi muito macho; Foi muito homem!; Tinha que ser mulher!; Seu marido não liga 
de você trabalhar fora? Vai conciliar com atividades do lar e dos filhos?”

Que é quando um homem interrompe constantemente uma mulher, impedindo-a de 
concluir suas frases; Mansplaining, que é quando um homem gasta tempo explicando 
algo óbvio a uma mulher de forma didática, como se ela não fosse capaz de entender; 
Bropriating, que é quando um homem se apropria de uma ideia já expressada por uma 
mulher, levando seus créditos; Gaslighting, que é quando o homem tenta fazer a mulher 
duvidar de seu senso, percepção ou raciocínio, dizendo que ela está exagerando ou 
surtando.



I D E A L I Z AÇÃO : R E A L I Z AÇÃO : A P O I O :

https://alagev.org/
https://www.fatordiversidade.com.br/
https://www.comunicahub.com.br/

