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havia expressões para designar fun
ções até então nunca exercidas por 
mulheres. O uso do feminino para 
"presidente" foi alvo de discussões já 
naquela ocasião, porque a regra ge
ral de flexão nominal informa que 
os substantivos terminados em o fa
zem o feminino em a. Em alguns ca
sos, isso ocorre nos terminados em 
e, como "elefante/elefanta". 

- "Presidente" é palavra de for
mação latina, que oculta em sua 
origem uma d e s i g n a ç ã o verbal . 
"Presidente", o que preside. "Resi
dente", o que reside. Mas essa ori
gem se perdeu. Assim, o que temos 
na memória hoje são os substan
tivos terminados em e. Como em 
"elefante", nada obstaria usarmos 
"residenta", embora soe estranho 
para muitos - avalia a professora. 

Necessidade 
O filólogo Manoel Mourivaldo 

Santiago Almeida, da USP, avalia 
que a lei apenas ampara uma neces
sidade de comunicação já soluciona
da no cotidiano brasileiro. 

- A lei apenas normatiza, no pa
pel, para passar a valer também no 
papel, o que já é norma na prática 
cotidiana. Quer dizer: agora, ampa
radas por lei, as instituições forma
doras podem escrever, nos diplomas 
e certificados que emitem, "doutor 
fulano" ou "doutora fulana". Assim 
como já observamos, no dia a dia, 
quando as pessoas do sexo masculi
no ou feminino são tratadas pelo tí
tulo que obtiveram ou pelo nome da 
profissão para a qual estudaram. 

Há quem insista, no entanto, que 
se trata de lei apenas desnecessária 
por se dedicar a assunto trivial e dis
pensável. Como disse a presidente 

da A B L , Ana Maria Machado: 
- É uma perda de tempo e esfor

ço. Não falo como presidente da ABL, 
mas autora. O país tem outras priori
dades. Se o objetivo era igualdade de 
gênero, que se construam creches, pa
ra que as mulheres possam trabalhar 
e ter independência econômica. Que 
sejam então proibidos nomes como 
"Juraci" e "Alcione", que a gente nun
ca sabe se é homem ou mulher. 

Ela não se lembrou de nomes co
mo Agar, Alair, Eli, Ideli, Íris, Lair, 
Lemir, Naomi e Sadi. Analistas co
mo A n a Maria parecem acreditar 
que a lei se refere também a subs
tantivos de gênero único, se houver 
algum na área acadêmica. Mas nin
guém receberá diploma com título de 
"apóstola", "carrasca", "estudanta" e 
coisas assim, embora haja o feminino 

de "bacharel", o esdrúxulo e pouco 
usado "bacharela". Para tal perspec
tiva, se "presidenta" tem sustentação 
na tradição do idioma, presidentes 
"criativos" poderiam muito bem rei
vindicar o título de "presidento". 

Exagero 
Manoel Mour iva ldo , da USP, 

considera esse t ipo de o b j e ç ã o 
apenas um exagero. 

- A lei vale para as palavras bifor-
mes, como "doutor(a)", "mestre(a)", 
" m é d i c o ( a ) " , "administrador(a)", 
"psicólogo(a)", que têm o mesmo ra
dical ou base, com uma forma para o 
masculino e outra, com a flexão, pa
ra o feminino. N ã o vale, no entan
to, para as palavras uniformes ou co
muns de dois gêneros, como "dentis
ta" e "motorista". Nesses casos, a dis
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tinção do gênero fica por conta do ar
tigo ou adjetivo: o/a dentista, bom/ 
boa gerente - explica o professor. 

Lilian Ghiuro Passarelli, do depar
tamento de português da PUC-SP, rei
tera que a lei é restrita a diplomas. 

- Ninguém vai inventar palavra 
nova para seguir a lei. Muda apenas, 
na escrita dos diplomas, o registro 
da profissão, isso se a língua prevê a 
forma feminina. Outra obviedade, 
mas que vale a pena ser dita: quem 
manda na língua é o povo. Essas du
as perspectivas implicam que, como 
lei, terá de constar nos diplomas a 
flexão de gênero para nomear profis
são ou grau do recém-graduado. Mas 
como a língua é do povo, afora essas 
situações formais, o povo continua
rá usando como preferir, flexionan
do ou não - diz a professora. 

Mesmo assim, Bechara 
desconfia do resultado. 

- Espero que essa lei seja tão 
desobedecida quanto a baixada 
em meados do século passado 
pelo presidente Juscelino Ku-
bitschek, obrigando ao uso do 
feminino nos cargos de reparti
ções públicas e que acabou não 
pegando - diz Bechara. 

Desconfiança 
De todo modo, que mal há 

em que uma mulher receba o 
título oficial, registrado no di
ploma, de "doutora" em vez de 
"doutor"? Ou de "mestra" em 
vez de "mestre"? 

- Quem quiser encon
trar motivos para criticar a 
lei tem somente a opção de 
acusá-la de ser óbvia. Mas ser 
óbvio , às vezes, é necessário. 
Parece ser o caso dessa le i , 
que, talvez sem querer, tenha 
nos mostrado o processo ide
al para o surgimento de toda 
e qualquer lei : primeiro, ob
serva-se o fato que é da prá
tica cultural de uma socie
dade, considerando seus va
lores e não valores morais e 
éticos, para depois, pela es
crita, torná-lo vál ido j u r i d i 
camente - retruca Manoel 
Mourivaldo, da USP. 

Se depender de linguistas 
como ele, não há motivo para 
estranhar a lei. Desde que a fle
xão de gênero se limite a pala
vras consagradas, como "dou
tora", "mestra", "médica", "en
genheira" e outras já consoli
dadas ou que venham a incor
porar-se à língua, não há razão 
para choradeiras. 

(Colaboraram Marcos 
Gomes e Josué Machado) 
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Text Box
Fonte: Língua Portuguesa, São Paulo, ano 7, n. 80, p. 30-33, jun. 2012.




