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Racismo

A coisa
 ta preta

Usado como forma de associar a cor preta
à situações ruins

Substituição: A situação está complicada

O uso desse termo e seus derivados
depreciam o cabelo afro  Cabelo

 ruim

Cor do
pecado

O termo propaga a ideia de que essa cor
de pele é algo pecaminoso, além de
sexualizar o corpo negro.

Substituição: Bronzeado/a

O termo era usado para descrever os
escravos que eram obrigados a ficar a
noite inteira parados e calados ao lado
da cama dos escravocratas

Criado
mudo
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Substituição: Não usar

Substituição: Mesa de cabeçeira



Racismo

Denegrir

Usado com o significado de "difamar",
porém atribui um caráter negativo a algo
que seja negro.

Substituição: Difamar

O termo disputar a "nega" era usado
para colocar em posição de prêmio uma
escrava negra como resultado de uma
aposta ou jogo entre escravocratas.

Disputar 
a "nega"

Domésticas

Era o adjetivo usado para denominar as
mulheres escravizadas que trabalhavam
na casa.

Substituição: Empregada

A escravidão é uma situação e não uma
condição, logo uma pessoa não é
escrava, ela está em situação de
escravidão.

Escravo
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Substituição: Desempatar

Substituição: Pessoa Escravizada



Racismo

Eu não sou 
tuas negas

Usado para associar mulheres a uma
situação de submissão. Associação racista
e machista à mulher negra, como se fosse
submissa..

Substituição: Não usar

O termo é usado para significar uma
inveja boa; positiva; de bem. Dizer que a
inveja é branca, dando-a o significado
de boa, é um gesto de racismo.

Inveja 
branca

Meia tigela

É o termo surgiu quando os negros que
faziam trabalho forçado nas minas de
ouro não alcançavam as "metas",
recebiam apenas metade da tigela de
comida.

Substituição: Mal feito

O termo muitas vezes é usado para se
referir à pessoas pretas, como se a cor
preta fosse algo ruim.

Moreno
/Morena
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Substituição: Não usar

Substituição: Preto/Preta



Racismo

Mulata

A palavra vem de "mula", sendo a
denominação usada para as filhas
bastardas de homens brancos com
mulheres negras.

Substituição: Preta

A palavra surgiu para ofender a
população negra, pois na verdade
Inhaca é uma ilha de Maputo, em
Moçambique, onde vive o povo nhaca.

Nhaca 

 Samba
do crioulo

doido

Usado para descrever alguma coisa
desorganizada.

Substituição: Balbúrdia/Bagunça

O termo faz uma associação com as
origens negras, visto que a mulher negra
ainda é associada aos serviços
domésticos, já que, no passado, as
escravas ficavam dentro das casas
grandes trabalhando na cozinha.

Ter um pé
na cozinha
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Substituição: Mau odor

Substituição: Não usar
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Capacitismo

Dar uma 
de  João 

sem braço

Associa pessoas com deficiência com o
comportamento de não querer fazer
algo/não fazer algo direito
Substituição: dar desculpa

Expressão que reforça a discriminação e
o preconceito contra pessoas com

deficiência
 Retardado

Em terra de
cego quem
tem olho é

rei

Traz uma ideia de que quem tem olho/não
possui algum tipo de deficiência está num
patamar acima das pessoas deficientes
Substituição: não usar

Associa uma deficiência física ao ato de
cometer um erro/fazer alguma besteira

Que
mancada/

dar
mancada
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Substituição: Ridículo

Substituição: Vacilar



Capacitismo

Tem gente
que não anda

e você
reclamando

Considera que uma pessoa é inferior ou
tem mais problemas por conta de uma
deficiência
Substituição: não usar

Associa PCDs com a incapacidade de
entender as coisas  Fingir

demência

Mais perdido
que cego em

tiroteio

Associa deficientes visuais com a
característica de ser desconcentrado ou
perdido
Substituição: Mais perdido que chinelo
de bêbado

Subentende-se que pessoas deficientes
necessariamente não são bonitas

Tão
bonita(o),

nem parece
que é

deficiente
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Substituição: Se fazer de desentendido

Substituição: "Você é tao bonita(o)"



Capacitismo

Tá cego?
 Tá surdo?

Associa a característica de ser cego ou
surdo com não conseguir prestar atenção
em algo 
Substituição: Presta atenção

Associa PCDs com a dificuldade de
fazer alguma coisa Estou

sequelado

Mongoloide
ou 

Mongol

Era usado de forma pejorativa para se referir
à pessoas com Síndrome de Down; Hoje, é
usado para se referir à pessoas que não
estão conseguindo entender algo

Substituição: não usar

Associa PCDs com a incapacidade/
impossibilidade de fazer algo ou alcançar

algum objetivo;

Não ter
braços/pernas

para fazer
algo
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Substituição: Estou cansado/devagar

Substituição: Não conseguir fazer algo



Capacitismo

Você tem
problema na

cabeça?

Associa pessoas com deficiência mental
com atitudes consideradas sem
noção/insanas.
Substituição: não usar

Subentende que pessoas com
deficiência necessáriamente tem

alguma característica física atrelada

Nem parece
que é

deficiente

Parece
autista

Utiliza-se de uma característica de forma
pejorativa como julgamento da
personalidade de outras pessoas 

Substituição: não usar
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Substituição: não usar


