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RESUMO 

 

Neste trabalho são analisadas as definições dos verbetes “patrão” e “patroa” (em 

espanhol, “patrón” e “patrona”) no Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010) e 

no Diccionario de la lengua española (2014), com o intuito de compreender os usos e 

as implicações desses verbetes (masculino e feminino) em situações hierárquicas de 

poder. Sabemos que os dicionários têm um grande valor para os falantes de determinada 

língua. Sendo assim, os usuários possuem uma ampla confiabilidade nas informações 

que obtêm deles (KRIEGER, 1995), principalmente quando é citado um dos dicionários 

mais prestigiados respectivamente no Brasil e na Espanha. A partir do trabalho de 

Krieger, percebemos que a legitimidade atribuída aos dicionários cria efeitos de 

neutralidade, porém, constatamos um discurso hegemônico de dominação masculina, 

refletindo uma linguagem de caráter sexista e excludente. O presente trabalho tem como 

aporte teórico a abordagem sociológica de Bourdieu (1998), bem como estudos recentes 

desenvolvidos pela Lexicologia e Lexicografia: Krieger (1995), Biderman (2004) e 

Haensch (1997). Após realizar uma análise comparativa das definições obtidas em 

ambos os dicionários, foi desenvolvida uma pesquisa de campo para identificar o ponto 

de vista das mulheres sobre as diferenças encontradas nas acepções dos dois verbetes e 

suas opiniões em relação às duas propostas. Desse modo, este trabalho busca propor 

uma análise crítica sobre as acepções dos verbetes em questão por meio de diferentes 

óticas. Consequentemente, os resultados da pesquisa apontam que as definições 

encontradas nos dicionários têm marcas sócio-históricas e ideológicas que refletem 

como uma comunidade linguística estabelece seu pensamento crítico e como está 

organizada nas esferas social e política. 

 

Palavras-chave: Dicionário; Lexicografia; Lexicologia; Discurso sexista; Gênero.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 

ABSTRACT  

 

This academic work analyzes the definitions of the "patrão" and "patroa" entries in the 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010) and in the Diccionario de la lengua 

española (2014), in order to understand the uses and implications of these entries 

(masculine and feminine) in hierarchical situations of power. We know that dictionaries 

have a great value for speakers of a particular language. Thus, users have wide 

reliability in the information they get from it (KRIEGER, 1995), especially when it 

comes to one of the most prestigious dictionaries in Brazil and Spain. From Krieger’s 

work it is possible to observe that the legitimacy attributed to dictionaries creates effects 

of neutrality, however, we found a hegemonic discourse of male domination that 

reflects a language of sexism and exclusion. The present work has as theoretical basis 

Bourdieu's sociological approach (1998), as well as recent studies developed by 

Lexicology and Lexicography: Krieger (1995), Biderman (2004) and Haensch (1997). 

After a comparative analysis of these references, field research was conducted to 

identify women's points of view on the differences found in the meanings of the two 

entries and their opinions on these two proposals. In this way, this paper seeks to 

propose a critical analysis of the meanings of the entries under discussion through 

different perspectives. Consequently, the results of the research point out that the 

definitions found in the dictionaries have socio-historical and ideological marks that 

reflect how a linguistic community establishes its critical thinking and how it is 

organized in the social and political sphere. 

 

Keywords: Dictionary; Lexicography; Lexicology; Sexist speech; Gender. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RESUMEN 

 

En este trabajo analizamos las definiciones de dos palabras "patrón" y " patrona" en el 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010) y en el Diccionario de la lengua 

española (2014) para comprender los usos y las implicaciones de estas entradas 

(masculino y femenino) en situaciones jerárquicas de poder. Sabemos que los 

diccionarios tienen un gran valor para los hablantes de una determinada lengua. Por lo 

tanto, los usuarios tienen una gran fiabilidad en la información que obtienen de ellos 

(KRIEGER, 1995), especialmente cuando mencionamos uno de los diccionarios más 

prestigiosos de Brasil y España. A partir del trabajo de Krieger nos damos cuenta de que 

la legitimidad atribuida a los diccionarios crea efectos de neutralidad; sin embargo, 

encontramos un discurso hegemónico de dominación masculina que refleja un lenguaje 

de carácter sexista y excluyente. El presente trabajo tiene como base teórica el enfoque 

sociológico de Bourdieu (1998), así como estudios recientes desarrollados por la 

Lexicología y Lexicografía: Krieger (1995), Biderman (2004) y Haensch (1997). Tras 

realizar un análisis comparativo de las definiciones obtenidas en ambos diccionarios se 

llevó a cabo una investigación de campo para identificar la perspectiva de las mujeres 

sobre las diferencias encontradas en las acepciones de las dos entradas y su opinión con 

respecto a las dos propuestas. De este modo, este trabajo busca proponer un análisis 

crítico de los significados de las entradas en cuestión a través de diferentes perspectivas. 

En consecuencia, los resultados de la investigación indican que las definiciones 

encontradas en los diccionarios tienen marcas sociohistóricas e ideológicas que reflejan 

cómo una comunidad lingüística establece su pensamiento crítico y cómo se organiza en 

las esferas social y política. 

 

Palabras clave: Diccionario; Lexicografía; Lexicología; Discurso sexista; Género. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

RÉSUMÉ  

 

Dans ce travaille sont analysés les définitions des mots "patrão" et "patroa" dans le 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010) et dans le Diccionario de la lengua 

española (2014), afin de comprendre les utilisations et les implications de ces entrées 

(masculin et féminin) en situations hiérarchiques de pouvoir. Nous savons que les 

dictionnaires ont une grande valeur pour les locuteurs d’une langue. Ainsi, les 

utilisateurs ont une grande fiabilité dans les informations qu’ils obtiennent des 

dictionnaires (KRIEGER, 1995), surtout quand nous parlons de l’un des plus 

prestigieux dictionnaires au Brésil et en Espagne. D'après le travail de Krieger, nous 

apercevons que la légitimité attribuée aux dictionnaires crée des effets de neutralité. 

Cependant, nous trouvons un discours hégémonique de domination masculine qui 

reflète un langage de caractère sexiste et excluant. Le présent travail a sa base théorique 

autour de l’approche sociologique de Bourdieu (1998), ainsi que les études récentes 

développées par la Lexicologie et la Lexicographie: Krieger (1995), Biderman (2004) et 

Haensch (1997). Après avoir effectué une analyse comparative des définitions obtenues 

dans les deux dictionnaires, une recherche est développée pour identifier le point de vue 

des femmes sur les différences trouvées dans les significations des deux entrées et leur 

opinion sur les deux propositions. Donc, cet article cherche à proposer une analyse 

critique de la signification des entrées en débat à travers des différentes optiques. En 

conséquence, les résultats de cette recherche indiquent que les définitions trouvées dans 

les dictionnaires portent des marques socio-historiques et idéologiques qui reflètent la 

manière dont une communauté linguistique établit sa pensée critique et son organisation 

dans les sphères sociale et politique. 

 

Mots-clés: Dictionnaire; Lexicographie; Lexicologie; Discours sexiste; Genre.  
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1 INTRODUÇÃO  

Historicamente, os papéis sociais atribuídos às mulheres sempre foram moldados 

de uma forma muito diferente daquela vinculada à masculina. Atualmente, temos 

testemunhado a ruptura com muitos desses paradigmas estabelecidos tradicionalmente, 

os quais influenciavam a vivência do ser feminino. O rompimento com esses costumes 

de diferenciação de gênero tem contribuído na construção de uma sociedade mais justa 

e igualitária. Porém, percebemos ainda hoje em diversos espaços da sociedade que a 

figura feminina continua subjugada em relação ao homem.  

Até pouco tempo atrás, o papel da mulher, em muitos lugares do mundo, era o 

da esposa destinada a cuidar de sua família e da casa. As funções da mulher eram 

limitadas unicamente ao âmbito privado. Ela não tinha qualquer relevância para o 

espaço público. Por conta dessas imposições culturais, políticas e sociais, a figura 

feminina foi reduzida a essas possibilidades restritas. A história da humanidade 

demonstra que durante muitos séculos se buscou limitar e reprimir as ideias, as 

ideologias, a importância e os espaços de atuação das mulheres. 

Entre os séculos XIX e XX surgem os primeiros movimentos feministas e 

organizações políticas com a atuação de mulheres. Uma das pioneiras do movimento 

feminista, no Brasil, foi Nísia Floresta, educadora e escritora, a primeira mulher a 

publicar em jornais. Defendeu os direitos das mulheres, das populações escravizadas e 

indígenas. Com ela, vieram tantos outros nomes como Bertha Lutz, Lelia Gonzáles, 

Patrícia Rehder Galvão – a Pagu – e Laudelina de Campos Melo. Esta última, fundadora 

do primeiro sindicato de trabalhadoras domésticas do Brasil.  

No âmbito internacional, Marie Curie, cientista polonesa naturalizada francesa, é 

um nome importante de resistência e luta pelos direitos das mulheres. Primeira mulher a 

ganhar um Prêmio Nobel, ela precisou estudar numa instituição clandestina porque 

havia sido impedida de seguir o ensino superior por ser mulher. Simone de Beauvoir 

também é um nome fundamental desse processo de ressignificação do papel da mulher 

na sociedade, participando de várias reivindicações feministas ao longo do século XX, 

além de construir conhecimento que combatia o patriarcado e as estruturas de família 

que colocavam a mulher num papel submisso.   

Foi após a Segunda Guerra Mundial que essas questões passaram por algumas 

transformações significativas. A desigualdade de gênero passou a ser questionada e, 

consequentemente, discutida. Apesar de muita opressão, pouco a pouco, as mulheres 
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começaram a conquistar seus direitos. Na contemporaneidade, assistimos cada vez mais 

às mulheres participando ativamente de espaços que eram habitualmente ocupados por 

homens. No Brasil, apesar de as pesquisas mostrarem que socialmente ainda 

vivenciamos problemas em relação a essa temática, já percebemos certas conquistas.  

Nessa perspectiva, há pensadoras e pensadores do Brasil e do mundo todo que 

buscam alcançar algum grau de igualdade de gênero por meio da linguagem, 

questionando a ideia dominante de que "a mulher não é definida em si mesma, mas em 

relação ao homem e através do olhar do homem" (RIBEIRO, 2019, p. 35). 

Considerando que a linguagem não é neutra e que, a depender de como ela é usada, 

pode disseminar discriminação de todos os tipos, este trabalho pretende contribuir para 

esse diálogo, a fim de que possamos fortalecer as reflexões sobre o assunto.   

Esses fatos despertaram a minha curiosidade em estudar os dicionários, dado a 

necessidade de pontuar eventuais construções discursivas presentes em suas acepções 

que, possivelmente, contribuem para a reprodução e legitimação da desigualdade de 

gênero. Dessa forma, este trabalho de pesquisa está inserido nas ciências responsáveis 

pelo campo lexical de uma língua, a Lexicologia e a Lexicografia. Será analisado como 

o dicionário pode representar a figura feminina em situação de poder. A reflexão é 

necessária para buscarmos entender como as práticas sociais podem interferir nas 

acepções de um verbete encontradas em um dicionário, visto que as definições às quais 

temos acesso nos dicionários não são neutras.  

 Posto que o tratamento da figura masculina e feminina, e suas respectivas 

representações linguísticas, variam de acordo com sua sociedade e sua língua, será 

analisado, neste trabalho, a última versão do Dicionário Aurélio da língua portuguesa 

(2010) e a versão online do Diccionario de la lengua española (2014). Assim, será 

apresentada uma análise comparativa que busca entender como é retratada a imagem da 

mulher a partir de dois verbetes específicos. Portanto, serão analisadas as palavras 

"patrão" e "patroa", e suas respectivas acepções em português e em espanhol. 

Igualmente, serão observadas outras acepções de verbetes em língua portuguesa e 

espanhola, assim como exemplos pontuais em língua francesa, com o intuito de trazer o 

multilinguismo para o enriquecimento do debate.   

Este trabalho visa contribuir para a discussão em torno de uma linguagem mais 

inclusiva, por meio da qual todas as pessoas se sintam englobadas, uma vez que a 

linguagem também é uma das formas de contribuir para o preconceito e opressão de 

determinados grupos da sociedade. Será discutido, também, questões teóricas sobre o 



14 
 

estudo da Lexicografia, além de construir reflexões sobre linguagem sexista e 

linguagem inclusiva, com o seu devido aporte teórico.   

A motivação para a realização desta pesquisa partiu da elaboração do trabalho 

final da matéria "Línguas, Léxico Terminologia 1", na qual foi possível ter o primeiro 

contato com essas questões, sobretudo, com os estudos lexicográficos desenvolvidos 

nos últimos anos na universidade. Portanto, o amadurecimento dos conhecimentos 

adquiridos nessa matéria auxiliou no desenvolvimento desta pesquisa. 

O trabalho está estruturado da seguinte maneira: fundamentação teórica, na qual 

se explica a importância de um dicionário e como ele é organizado, dando ênfase às 

duas obras lexicográficas escolhidas a serem examinadas, Dicionário Aurélio da língua 

portuguesa (2010) e a versão online do Diccionario de la lengua española (2014). Será 

explicado o que é e como funcionam a macroestrutura e a microestrutura de um 

dicionário. Logo depois, é apresentado o Dicionário Aurélio da língua portuguesa e sua 

respectiva estrutura. Posteriormente, é apontado como é organizada a versão online do 

Diccionario de la lengua española (2014).   

Em seguida, são abordadas questões teóricas da ciência lexicográfica e como o 

conteúdo exibido no dicionário pode ser interpretado como verdade absoluta por seus 

usuários. Depois, é discutido o emprego de uma linguagem sexista e como é possível 

perceber essa adversidade dentro dos dicionários. Em seguida, é realizada uma análise 

dos verbetes "patrão" e "patroa", que no Aurélio possuem definições diferentes. 

Veremos, então, como são apresentadas as acepções nos verbetes equivalentes em 

espanhol, no dicionário DLE. Em volta de toda essa discussão, foi realizada uma 

pesquisa de campo, em busca de compreender a opinião das mulheres sobre as 

diferentes definições encontradas nos dicionários. Assim, foi realizado um questionário 

em português e outro em espanhol, e disseminados entre as falantes nativas das duas 

línguas. Por fim, são expostos os resultados e as considerações finais.   

O objetivo principal da pesquisa foi analisar as duas obras lexicográficas a partir 

dos dois verbetes, com o intuito de realizar uma reflexão sobre a elaboração dessas 

obras, no que diz respeito ao tratamento aos diferentes gêneros. Trazer os progressos 

sociais conquistados nas últimas décadas e os textos teóricos para a discussão foi 

essencial na comparação dos conteúdos encontrados. Nesse sentido, esta pesquisa 

permite despertar um olhar crítico em relação aos dicionários, em particular, os dois que 

foram analisados.   
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2 PROJETO LEXICOGRÁFICO 

Um dicionário é composto de palavras ou termos próprios de uma determinada 

língua e, normalmente, é organizado em ordem alfabética e com a definição do verbete 

logo em seguida.  O projeto lexicográfico de um dicionário apresenta dois aspectos 

diferentes: a macroestrutura e a microestrutura. Assim, cada dicionário idealiza seu 

projeto de acordo com a necessidade do trabalho e seu interesse. 

A macroestrutura é o que compõe o corpo do dicionário e as informações que 

nele serão abrangidas. É na macroestrutura que é decidida a proposta do dicionário, ou 

seja, qual será o seu público alvo, o tipo de dicionário que será elaborado, se serão 

inseridas variantes regionais ou não, se terá etimologia ou não. Além disso, é no 

planejamento da macroestrutura que é estabelecido o número de termos e a abrangência 

dos verbetes. Desta maneira, entendemos que:  

[...] na macroestrutura, o dicionário se organiza em três partes principais: as 

páginas iniciais da obra, o corpo do dicionário e as páginas finais do 

dicionário. As páginas iniciais frequentemente incluem apresentação, 

prólogo, introdução, instruções de uso do dicionário, listas e abreviaturas. Já 

o corpo do dicionário é constituído pela nomenclatura em si, isto é, o 

dicionário propriamente dito. É dentro da macroestrutura que se apresentam 

as microestruturas, denominadas de verbetes [...] (SANTIAGO, 2012, p. 4). 

Isto é, nessa etapa do trabalho é definido o projeto do dicionário e a logística de 

execução. 

A microestrutura, por sua vez, é essencial durante a construção do projeto, pois 

nessa fase é decidido o conteúdo da obra, bem como a organização de cada um dos 

verbetes, quais formas fixas e variáveis eles devem apresentar, dentre outras questões. 

Basicamente, "A microestrutura é composta por uma série de informações ordenadas 

dentro de cada verbete, constando dados dispostos de forma horizontal" (SANTIAGO, 

2012, p .4). Nessa parte é organizado o visual de cada verbete em relação às cores, tipos 

de fontes, uso de negrito e itálico.   

Entretanto, por mais que o autor tente contemplar todos os vocábulos ou 

expressões de um idioma ou de uma determinada área do conhecimento, é pouco 

provável que ele consiga abranger tudo. As línguas são propriedades humanas que estão 

em constantes transformações. Levando em consideração que para elaborar um projeto 

de dicionário é exigido um trabalho árduo, no momento de sua publicação já poderá ter 

surgido um novo verbete ou expressão que não estará no projeto original. É importante 

lembrar que os dicionários, em sua maioria, são produtos editoriais e, por isso, buscam 

se adaptar às condições do mercado.  
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Com o desenvolvimento da internet nos últimos anos, os dicionários também se 

adaptaram ao mundo digital. Hoje, é possível consultar muitos dicionários online na 

internet por intermédio de sites ou aplicativos disponíveis para aparelhos eletrônicos. A 

macroestrutura e a microestrutura desse tipo de dicionário se diversificam bastante, pois 

dependem das ferramentas da plataforma que está sendo utilizada.  

Dicionários eletrônicos têm vários pontos positivos para a lexicografia. Um 

deles é o fácil acesso à atualização. O que destoa totalmente do dicionário impresso, 

uma vez que, para atualizá-los, o processo é lento e demorado. Outro ponto é a 

otimização do espaço; o dicionário online não tem a preocupação de ocupar muitos 

caracteres com as acepções de cada léxico. Além do formato online abrir a possibilidade 

de uma descrição maior dos verbetes, podendo assim idealizar textos mais abrangentes. 

Ou seja, a versão digital de um dicionário tem preocupações diferentes daquelas do 

dicionário impresso. 

Por esse e outros motivos, neste trabalho, é utilizada a versão impressa do 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010) e a versão digital do Diccionario de la 

lengua española (2014). Ambas são as últimas edições publicadas pelas editoras 

responsáveis.   

2.1 DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA  

O Aurélio é um dos dicionários mais populares de língua portuguesa no Brasil. É 

um dicionário monolíngue, editado e produzido no Brasil. Foi lançado originalmente em 

meados de 1975 pelo renomado lexicográfico Aurélio Buarque da Holanda Ferreira.   

O dicionário tem seus verbetes organizados em ordem alfabética e, de acordo 

com a edição, pode ocorrer variações nos números de verbetes e de acepções. A última 

edição do Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010) tem as seguintes 

características: vocabulário geral da língua portuguesa; não há limitação a um campo 

específico; engloba verbetes de uso contemporâneo; apresenta tabela de transcrição 

fonética, nomenclatura gramatical brasileira e, em seguida, o Acordo Ortográfico da 

Língua Portuguesa, de acordo com o decreto 6.583, de 29 de setembro de 2008, 

sancionado durante o Governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Na parte na qual encontramos o acordo ortográfico são explicadas as novas 

regras gramaticais da Língua Portuguesa no Brasil. O documento mostra também como 

está a situação atual em relação à gramática em outros países que têm a língua 
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portuguesa como idioma oficial. Essa última edição do dicionário conta com 2.222 

páginas. 

2.2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

O Diccionario de la lengua española (2014) é um dicionário geral da língua 

espanhola. A sua primeira edição foi publicada no ano de 1780. Desde então, foi editado 

e organizado pela Real Academia Espanhola (RAE). Até o presente momento, foram 

realizadas 23 edições da obra lexicográfica, com publicação da 23ª edição em outubro 

de 2014. A versão online desse dicionário está disponível desde 2005, gratuitamente. É 

com esse formato digital do dicionário que este trabalho foi desenvolvido. Ele pode ser 

consultado no site da Real Academia Espanhola1.  

Como se trata de uma versão online, os projetos de microestrutura e 

macroestrutura são bastante distintos do dicionário impresso tradicional. Logo na parte 

superior e central da tela pode ser vista uma barra, a qual nos permite realizar buscas 

por palavras ou lexemas. O resultado pode ser obtido em ordem alfabética, anagramas, 

aleatoriamente, dentre outras opções, ficando a critério das pessoas que o utilizam 

escolher. No site também há informações sobre as atualizações que foram feitas 

recentemente, assim como outros campos de consultas linguísticas, gramaticais, 

ortográficas e outras informações da Real Academia Espanhola.  

Em geral, a página é bem organizada, de fácil acesso e está conectada com as 

redes sociais da Academia, o que possibilita estabelecer uma aproximação maior com o 

público, diferentemente do dicionário em sua versão impressa. 

2.3 A PERTINÊNCIA DA LEXICOGRAFIA  

A estrutura lexical de uma língua é concebida por um conjunto de palavras e 

expressões que são empregadas de muitas formas diferentes no cotidiano do falante 

dessa língua. Dessa forma, cada emprego é único e singular, caracterizando o idioma e 

as pessoas que o falam. Assim, o léxico é um dos elementos edificadores de uma 

cultura, responsável por representar a forma de falar e de se expressar de um povo.   

Por meio de uma língua pode ser transmitida uma visão de mundo. Quer dizer, 

tendo acesso a uma língua, descobrimos a cultura e os costumes de seus falantes. É 

nesse sentido que a palavra e seus significados refletem a maneira como os seres 

                                                           
1 Disponível em: https://www.rae.es. Acesso em: 28 out. 2019. 

https://www.rae.es/
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humanos se manifestam e se organizam nos diversos âmbitos das vidas privada e 

pública. A linguagem é um veículo fundamental para a percepção dos pensamentos 

humanos (MARTÍN, 2019). Assim, María Martín afirma que  

A linguagem, isso não se coloca em dúvida, é um fator de identidade e um 

vínculo de símbolos que nos unem e se fundem com a comunidade que os 

compartilha. É também uma instituição social que nos liga ao passado e nos 

projeta para o futuro. (MARTÍN, 2019 p. 83, tradução minha2). 

É nessa direção que os estudos linguísticos se fazem necessários para 

compreender melhor a linguagem e as interações humanas. 

Reconhecemos que: "A linguagem, as palavras, são o veículo transmissor dos 

pensamentos" (MARTÍN, 2019, p. 22, tradução minha3). Admitido ainda que a língua 

está em constante mudança, os estudos da língua, do léxico, da Lexicologia e da 

Lexicografia se mostram necessários. O léxico é definido pela Maria T. C. Biderman 

como um 

[...] conjunto aberto em qualquer sistema linguístico e, por conseguinte, não 

apenas vastíssimo quando comparado com outros setores e níveis da língua 

(fonológico, morfológico, sintático) mas também em permanente expansão 

sobretudo numa língua de civilização [...] (BIDERMAN, 1984, p. 17).  

A Lexicologia, por sua vez, "estuda as lexias pertencentes às línguas nas 

diferentes visões, desde seu caráter fonético ao caráter regional presente em algumas 

palavras" (ANDRADE; CARVALHO; ZAMBRANO, 2017, p. 435). Entendido como 

um campo da ciência dos dicionários, a Lexicografia "aborda a descrição do léxico, 

mais precisamente o tratamento e a inserção dessas unidades em materiais 

lexicográficos: dicionários, glossários ou listas de palavras." (ANDRADE; 

CARVALHO; ZAMBRANO, 2017, p. 435). 

Dessa forma, graças ao desenvolver dessas ciências, nos dias atuais encontramos 

diferentes obras lexicográficas. No que tange aos dicionários, podemos dizer que cada 

um tem sua particularidade com objetivos e finalidades distintas. Isso ocorre mediante a 

constante necessidade de atender às diversas áreas do conhecimento. 

Ao contrário do que se costuma pensar, os dicionários não são neutros e 

tampouco são iguais. Existem muitas diferenças estruturais, princípios e de 

tratamento dos dados coletados que se refletem no conteúdo e organização 

das obras (KRIEGER, 2005, p. 103).  

Por certo, um dicionário pode ser mais específico e abranger termos próprios de 

uma determinada área do conhecimento. Como pode também reunir uma compilação de 

                                                           
2 Do espanhol: "El lenguaje, eso no se pone en duda, es un factor de identidad y un vínculo de símbolos 

que nos unen y cohesionan con la comunidad que los comparte. Es también una institución social que nos 

enlaza con el pasado y nos proyecta hacia el futuro". 
3 Do espanhol: "El lenguaje, las palabras, son el vehículo transmisor de los pensamientos". 
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palavras de uma determinada língua com as suas respectivas definições, ou, em caso de 

um dicionário bilíngue, o significado daquela palavra na língua desejada.  Em síntese, 

cada dicionário é único.  

Os dicionários são obras lexicográficas muito importantes para um povo e sua 

língua. Os dicionários guardam consigo o "acervo lexical da cultura" (BIDERMAN, 

2003, p. 62) e, 

[...] assumem funções de um discurso didático, desempenhando importante 

papel na história das línguas, sobretudo enquanto instrumentos reguladores 

da manutenção e da mudança dos universos lexicais (KRIEGER, 1995, p. 

216).  

Por isso, é importante realizar estudos e colaborar para o desenvolvimento dessa 

ciência, uma vez que é o papel dela manter as obras lexicográficas atualizadas, seja no 

que diz respeito à inserção de novas palavras e novos usos, seja por meio da 

ressignificação das acepções que entram em desuso. O fato de não haver uma revisão 

periódica pode fazer com que reverbere uma definição arcaica, excluindo os progressos 

sociais alcançados pelos falantes de uma língua. 

Acreditamos que o uso do dicionário pode ajudar os usuários a se lembrarem 

daquilo que nem sempre são capazes de guardar como: grafia padrão, informações 

gramaticais e significados. Além disso, os dicionários conceituam o uso de um verbete 

em uma língua. No caso do português brasileiro, devido à grande expansão territorial do 

país, é perceptível diversas variações linguísticas e usos de uma palavra ou expressão. 

Desse modo, o dicionário atua também como o responsável por revelar aspectos da 

cultura e da identidade de uma região ou comunidade linguística. 

O dicionário é visto geralmente como um objeto de consulta, que apresenta 

os significados das palavras com a certitude do saber de um especialista e 

eventualmente com a legitimidade de autores reconhecidos que abonam as 

definições. Ele se mostra, desse modo, como uma obra de referência, à 

disposição dos leitores nos momentos de dúvida e de desejo de saber. 

(NUNES, 2006, p. 11).  

É nessa perspectiva que constatamos que os dicionários assumem uma função 

educativa e não convém reproduzir exclusões. 

As obras lexicográficas são consideradas guardiãs da língua. Acredita-se que 

nelas está a forma mais pura e mais concreta da utilização da linguagem 

verbal. Com base nessa crença, o que se expõe nesses materiais é visto como 

norma a ser seguida sem qualquer contestação (ANDRADE; CARVALHO; 

ZAMBRANO, 2017, p. 435). 

Isso posto, os dicionários geralmente são consultados como a fonte detentora do 

conhecimento, e neles espera-se encontrar todas as respostas de uma determinada 
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palavra. Essa resposta é tida como verdade absoluta, tão indiscutível que se torna uma 

verdade coletiva e não individual (KRIEGER, 1995). 

2.4 DICIONÁRIO E SUA VERDADE ABSOLUTA  

Nas escolas, o uso dos dicionários é bastante frequente. Para alguns professores, 

o dicionário é utilizado como material indispensável. Embora a inovação tecnológica 

esteja presente, disponibilizando diversas formas de acesso ao dicionário online, o uso 

do dicionário impresso faz parte do cotidiano dentro de sala de aula. Fora do âmbito 

escolar, muitas pessoas utilizam os dicionários como uma forma de obter resposta às 

suas indagações em relação a uma palavra ou expressão.  

Tendo em vista que analisamos anteriormente o funcionamento e a estrutura de 

um dicionário, assim como também foi exposta a importância da língua, do seu léxico e 

do estudo da Lexicografia, passemos agora para a discussão do conteúdo que se 

encontra nessas obras lexicográficas. 

As informações que encontramos nos dicionários, em especial os monolíngues, 

não expressam apenas definições de palavras e informações sobre elas. Os dicionários 

também evidenciam valores culturais e sociais por meio de seus verbetes (ANDRADE; 

CARVALHO; ZAMBRANO, 2017).  

O dicionário é um produto de caráter social que reflete determinadas visões 

sobre a língua e, logo, posições do sujeito enunciador, a despeito de sua 

aparência de neutralidade, a qual está vinculada à articulação de um 

paradigma formal histórica e universalmente estabelecido, e que praticamente 

acompanha a história da humanidade (KRIEGER, 2010, p. 137). 

 

Observamos, então, que, apesar de normalmente os dicionários serem utilizados para 

fins didáticos, é possível identificar acepções cujas interpretações e usos podem ser 

excludentes, criando obstáculos para o entendimento e para uma educação, de fato, 

emancipatória. Ou seja, um dicionário que não está em constante atualização nem se 

mantém atento aos usos das palavras, fica sujeito a emitir uma informação arcaica sobre 

determinado verbete. Sua desatualização pode legitimar usos não condizentes com a 

realidade de uma comunidade linguística mais inclusiva e democrática.  

Como os usuários têm uma ampla confiabilidade nos dicionários e, geralmente, 

os consultam em busca de um saber linguístico, pouco se questiona sobre o seu 

conteúdo. Assim, "o lexicógrafo não apenas mantém sua posição de sujeito do saber, 

como costuma ser reconhecido como detentor potencial de um saber linguístico" 

(KRIEGER, 1995, p. 216). Isso perpetua a ideia de que o profissional tudo sabe sobre o 
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referido assunto e que o seu conhecimento é inquestionável. Com essa hierarquia já 

estabelecida e consolidada, percebemos que: 

Como os usuários consultam o dicionário em busca de um saber linguístico 

formal e conceptual, instaura-se uma relação comunicativa em que o 

lexicógrafo, enquanto instância dos valores em jogo, atua como Destinador 

manipulador (KRIEGER, 1995, p. 216).  

É desse modo que o discurso lexicográfico vem sendo aceito há anos. A 

estrutura comunicativa é construída por meio de um agrupamento de elementos que 

possibilitam criar uma impressão de neutralidade, ou melhor, tudo que está escrito ali é 

tomado como correto, excluindo o fato de ser um trabalho desenvolvido por um ser 

humano que provavelmente tem suas próprias ideologias.  

Seguindo esse ponto de vista, é importante para este trabalho o diálogo dos 

estudos contemporâneos do pensador russo Mikhail Bakhtin, o qual explicita que "a 

língua, no seu uso prático, é inseparável de seu conteúdo ideológico ou relativo à vida" 

(BAKHTIN, 2006, p. 89), assim como deixa registrado que “todo signo é ideológico; a 

ideologia é um reflexo das estruturas sociais; assim, toda codificação da ideologia 

encadeia uma modificação da língua” (BAKHTIN, 2006, p. 8). Logo, de acordo com 

esses estudos teóricos, entendemos melhor que as acepções que estão expostas nos 

dicionários são passíveis de cargas ideológicas. Os usos de seus registros tampouco são 

neutros. Ao contrário do que pensamos, a pessoa responsável pelo trabalho 

lexicográfico, muitas vezes, reproduz não apenas informações que julga necessárias 

para definir um determinado verbete, mas, também, perpetua seus ideais enquanto ser 

humano inserido naquela sociedade. 

Para um determinado verbete compor um dicionário, primeiramente, ele precisa 

ser registrado no discurso dos falantes daquela língua. Assim, a equipe lexicográfica 

daquele projeto utiliza o recurso de registro de voz e da língua escrita, buscando 

identificar uma diversidade dos usos e sentidos contextualizados de uma determinada 

palavra. Dessa forma, há uma falsa impressão de que as definições são imparciais. "A 

rigor, a sintaxe contribui para provocar efeitos de apagamento do sujeito enunciador, o 

que reforça a imagem de neutralidade dos dicionários” (KRIEGER, 1995, p. 217). É 

dessa interpretação do coletivo que as obras lexicográficas alcançam um grande 

prestígio dentro de uma comunidade linguística.  

Os e as especialistas que trabalham com a Lexicografia devem ficar atentos 

constantemente às mudanças dos usos. Cabe a essa ciência elaborar obras lexicográficas 

que se aproximam mais do uso prático da língua, alertando-se para a reformulação de 
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qualquer uso que já não esteja sendo utilizado no momento, deixando-o apenas 

registrado na história da língua nas edições passadas do dicionário, ou que tenha alguma 

etiqueta que advirta sobre esse fato. 

Com isso exposto, os registros são importantes para tomar decisões sobre a 

inclusão ou modificação de determinado uso ou verbete para o conteúdo de um 

dicionário. Mas, também, qualquer decisão é de inteira responsabilidade da equipe que 

está participando do projeto lexicográfico. Assim, tudo que compõe um dicionário foi 

deliberado e elegido. Mercedes Mediavilla fala que  

Nos dicionários, se elabora um “corpus” próprio a partir de textos escritos ou 

orais, ou com base em outra seleção feita. A inclusão de alguns termos ou a 

exclusão ou esquecimento de outros, a seleção, já é significativa. As acepções 

nas quais as palavras são descritas e a ordem em que são apresentadas 

também são significativas. (MEDIAVILLA, 1999, p. 31, tradução minha4). 

Toda escolha é significativa e suscetível de ideologias, contrariando o 

pensamento do senso comum de imparcialidade, sobretudo, no que tange os dicionários 

e a linguagem. 

As línguas são propriedades humanas que estão vivas, e os falantes dessas 

línguas são os responsáveis por construir às transformações dessa comunicação. A 

linguagem não é um objeto estático. Os padrões e as regras já estabelecidas podem ser 

reavaliados, reconstruídos e transformados de acordo com as novas demandas 

(MARTÍN, 2019). Tudo isso depende da comunidade linguística.   

[…] a lexicografia tem durante muito tempo sido sujeita a uma série de 

influências extralinguísticas: correntes ideológicas, censura política e 

eclesiástica, orientações da filologia, cânones socioculturais de cada época 

como o puritanismo ou o purismo linguístico, e até mesmo aos gostos e 

modas, de modo que os dicionários nem sempre refletiram fielmente a 

realidade da língua (HAENSCH, 1997, p. 31, tradução minha5).  

Assim sendo, atestamos que há muito tempo a Lexicografia tem trabalhado em 

conjunto com as classes dominantes que ditam as regras sociais. Isso influência em todo 

o grupo profissional escolhido para trabalhar nos projetos lexicográficos, permanecendo 

até o resultado final de suas obras.  

                                                           
4 Do espanhol: "En los diccionarios se elabora un “corpus” propio a partir de textos escritos u orales, o 

bien se toma como base la selección realizada en otros. La inclusión de unos términos o la exclusión o el 

olvido de otros, la selección, es ya significativa. Las acepciones con que se describen las palabras y el 

orden en que se presentan también son significativos". 
5 Do espanhol: "[…] la lexicografía ha estado mucho tiempo sometida a una serie de influencias 

extralingüísticas: corrientes ideológicas, censura política y eclesiástica, orientaciones de la filología, 

cánones socioculturales de cada época, como lo fueron el puritanismo o el purismo lingüístico, e incluso 

a gustos y modas, de modo que los diccionarios no han reflejado siempre fielmente la realidad de la 

lengua". 
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Como já visto, o falso efeito de neutralidade que o dicionário traz consigo 

impede que seus usuários questionem ou percebam as marcas sócio-históricas e 

ideológicas nele inseridas. Desse modo, há uma preocupação acerca desse conteúdo 

expresso nas obras lexicográficas.  

Um dicionário é o resultado das condições em que foi desenvolvido e da 

ideologia e atitude daqueles que participaram de sua redação, carregam 

consigo uma certa visão de mundo e também contribuem para forjar a visão 

de mundo daqueles que o leem. (MEDIAVILLA, 1999, p. 31, tradução 

minha6).   

Percebemos, então, que o modo como determinado verbete é definido pode 

variar. Ou seja, o conteúdo ali expresso como referência pode ser modificado de acordo 

com a visão de mundo de quem o está escrevendo.  

Em vista disso, compreendemos então "[...] que as informações contidas nos 

dicionários podem revelar preconceitos e ideologias que, muitas vezes, não são 

percebidos, mas que estão lá, carregados de significados [...]" (ANDRADE; 

CARVALHO; ZAMBRANO, 2017, p. 436). Quando a figura feminina é colocada em 

questão, observamos uma disparidade no conteúdo das definições dos verbetes 

relacionados e direcionados ao público masculino. 

Esse fato faz com que o dicionário contribua na disseminação de uma 

comunicação machista e excludente. No Dicionário Aurélio da língua portuguesa 

(2010), por exemplo, há muitas palavras nas quais a gramática padrão da língua 

portuguesa permite a flexão de gênero, que se encontram separadas com entradas e 

significados diferentes. Podemos ver isso nas palavras "governador" / "governadora", 

"patrão" / "patroa", "presidente" / "presidenta", e em muitos outros verbetes.  

 Em um estudo, Maria da Graça Krieger (1995) buscou comparar as definições 

dos verbetes "homem" e "mulher" em 6 dicionários da língua portuguesa. Dentre eles, o 

Aurélio. Todas as obras lexicográficas foram publicadas no período de 1899 e 1992. Ela 

constatou que as acepções dispostas nas respectivas palavras explicitam uma relação de 

subalternidade da figura feminina em relação ao homem.  

O resultado da pesquisa, apesar de ter sido publicada em 1995, ainda é 

perceptível dentro das definições dos dicionários. Os dados obtidos confirmam que:  

A definição da identidade das mulheres em relação ao que os homens fazem 

ou são tem sido constante ao longo da história. No entanto, as relações 

familiares, econômicas e sociais mudaram e a linguagem não deve contribuir 

                                                           
6 Do espanhol: "Un diccionario es el resultado de las condiciones en que se ha elaborado y de la 

ideología y actitud de quienes han participado en su redacción lleva consigo una determinada visión del 

mundo y contribuye además a forjar la visión del mundo de quienes lo leen".    
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para perpetuar concepções de dependência de mulheres já falsas na realidade 

(MEDIAVILLA, 1999, p. 37, tradução minha7). 

Dessa maneira, insistir em perpetuar essas definições sem uma revisão crítica 

continua colocando as mulheres em situações inferiores às dos homens, perpetuando a 

desigualdade de gênero. 

 Notamos, então, que a discrepância entre as definições dos verbetes pode ser 

bastante significativa quando se compara o conteúdo que é referido ao gênero masculino 

e ao feminino, o que pode influenciar no discurso popular. María Luisa Calero afirma 

que 

Uma língua filtrada de elementos sexistas poderia, portanto, exercer alguma 

influência sobre nossa maneira de perceber o mundo. As línguas não se 

limitam a ser um espelho simples que nos devolve a realidade do nosso rosto: 

como qualquer outro modelo idealizado, como qualquer outra invenção 

cultural, as línguas podem formar nossa percepção do mundo e até orientar 

nossa forma de atuar [...] (CALERO, 1999, p. 10, tradução minha8). 

A escolha de manter ou acrescentar esse tipo de conteúdo nas obras 

lexicográficas ignora as mudanças sociais estabelecidas nas últimas décadas e reproduz 

uma ideologia dominante.  

Portanto, com base no que já foi exposto, é importante salientar que, muitas 

vezes, as obras lexicográficas são usadas para fins didáticos, sobretudo o uso dos 

dicionários monolíngues durante a alfabetização. Por isso, devemos trabalhar para ter 

uma representatividade dentro do conteúdo, pois dentro dos dicionários não existe 

espaço para disseminar conceitos desatualizados e preconceituosos, já que isso pode 

prejudicar o aprendizado de quem os está utilizando, além de semear uma crença 

equivocada sobre determinado verbete. Quando se trata da figura feminina, o dicionário 

pode ser responsável pela propagação do machismo, da misoginia e da desigualdade de 

gênero.  

                                                           
7 Do espanhol: "La definición de la identidad de las mujeres respecto a lo que hacen o son los hombres 

ha sido constante a lo largo de la historia. Sin embargo, las relaciones familiares, económicas y sociales 

han cambiado y no debe contribuirse con el lenguaje a perpetuar concepciones de dependencia de las 

mujeres ya falsas en la realidad".   
8 Do espanhol: "Una lengua depurada de elementos sexistas podría, pues, ejercer cierta influencia en 

nuestra forma de percibir el mundo. Las lenguas no se limitan a ser un simple espejo que nos devuelve la 

realidad de nuestro rostro: como cualquier otro modelo idealizado, como cualquier otra invención 

cultural, las lenguas pueden llevarnos a conformar nuestra percepción del mundo e incluso a que nuestra 

actuación se oriente de una determinada manera". 
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3 LINGUAGEM SEXISTA 

Até aqui, vimos que a linguagem não é neutra, e tampouco os dicionários o são. 

Dessa forma, é importante salientar que certos grupos podem ser excluídos através de 

determinados referenciais atribuídos ao discurso. Djamila Ribeiro aponta que  

A linguagem, a depender da forma como é utilizada, pode ser uma barreira ao 

entendimento e estimular criar mais espaços de poder em vez de 

compartilhamento, além de ser um – entre tantos outros – impeditivo para 

uma educação transgressora (RIBEIRO, 2019, p. 25). 

Tendo em mente que a flexão de gênero pode ser denegada em situação de poder 

e em muitas outras situações, por conta da universalização da figura masculina na 

linguagem e no meio social, os dicionários também podem conservar uma linguagem 

sexista e antiplural em suas definições. 

Na linguagem sexista, a figura feminina fica condicionada à figura masculina, ou 

é reproduzida a ideia da figura masculina como predominante. "O sexismo ocorre 

quando a distinção se torna hierárquica e exclusiva, e uma das partes é valorizada sobre 

a outra, colocando-a em uma posição superior e universal e, por outro, como anedótica e 

invisível" (MARTÍN, 2019, p. 24, tradução minha9). Esse comportamento na linguagem 

também é definido pelo Manual pedagógico sobre el uso del lenguaje inclusivo y no 

sexista como "a linguagem que emprega expressões que invisibilizam, subordinam, 

degradam ou estereotipam as mulheres" (MERCOSUL, 2018, p. 5, tradução minha10).   

Vivenciamos no âmbito social conquistas nas últimas décadas que contribuíram 

e seguem contribuindo para uma equidade de gênero. Por isso, cresce a necessidade de 

criar mecanismos para o desenvolvimento de igualdade de gênero no campo da 

linguagem, pois "a linguagem tem sido e segue sendo usada no sistema patriarcal para 

ocultar, invisibilizar as mulheres" (APARICIO, 2018, p. 1, tradução minha11).   

O debate em torno da construção de uma língua menos sexista e mais inclusiva 

não é de hoje no Brasil e no mundo. Na língua francesa, apesar de ser um debate 

polêmico, a partir dos anos 2000, iniciou-se um forte movimento para a criação e 

ressignificação de nomes de profissões, graus e funções que historicamente incluíram 

apenas o gênero masculino (MÄDER; SEVERO, 2016). Por muito tempo, a Academia 

                                                           
9 Do espanhol: "El sexismo se produce cuando la distinción se hace jerárquica y excluyente, y se valora a 

una de las partes sobre la otra, situándola en posición superior y universal y, a la otra, como anecdótica 

e invisible". 
10 Do espanhol: "es el lenguaje que emplea expresiones que invisibilizan, subordinan, degradan o 

estereotipan a las mujeres". 
11 Do espanhol: "el lenguaje ha sido y sigue siendo utilizado en el sistema patriarcal para ocultar, 

invisibilizar, a las mujeres". 
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Francesa se negou a aceitar a feminização de profissões e funções exercidas por 

mulheres. Desse modo, mesmo que a mulher exercesse uma determinada profissão ou 

cargo, ela devia ser definida e designada no gênero masculino. Por exemplo, para a 

palavra "professeur", "professor" em português, era considerado errada a flexão de 

gênero, que, no caso da língua francesa, é "professeure", em português, "professora". 

Essa mesma estrutura gramatical era atribuída a todas as profissões e funções na língua. 

A Academia Francesa alegava que o masculino usado para as profissões tinha 

valor genérico ou não marcado. Em 2004, houve uma abertura maior para o assunto, 

considerado tabu até então. Mas apenas em 28 de fevereiro de 2019 que a Academia 

Francesa se posicionou favorável à flexão de gênero em nomes de profissões. Assim, 

atualmente não é considerado incorreto gramaticalmente feminizar uma profissão na 

língua francesa. É importante notar que, se desde 2004 as discussões em torno do tema 

foram intensificadas por conta do amadurecimento do entendimento da Academia, 

levando ao reconhecimento da reivindicação, somente 15 anos depois que a Academia 

de Letras Francesa mudou as normas em relação à flexão de gênero em nomes de 

profissões, com o intuito de incluir as mulheres nessa linguagem.  

Na língua espanhola, por sua vez, é permitida a flexão de gênero no que diz 

respeito às profissões. Por isso, na maioria das vezes, não havia o mesmo problema que 

na língua francesa. Uma mulher que exerce a profissão de educadora pode ser chamada 

de professora, sem ser considerado incorreto gramaticalmente como acontecia em 

francês. Porém, a discussão em língua espanhola está bastante presente sobre o uso do 

masculino genérico e sobre as definições que descrevem as mulheres encontradas no 

dicionário.  

O uso do masculino genérico, também encontrado dentro da língua portuguesa, é 

empregado dentro de uma situação na qual se encontra pelo menos um homem, mesmo 

que o resto sejam mulheres. Obrigatoriamente, nesse caso, deve-se usar o pronome 

masculino no plural ou a palavra flexionada no plural e no masculino. De acordo com 

os gramáticos, esse pronome masculino, ou o emprego do masculino plural, é neutro e 

carece de marcas de gênero. 

Por conta dessa espécie de raciocínio, as mulheres começaram a buscar um 

ambiente mais igualitário na língua. Muitas mulheres entendem que o emprego do 

masculino genérico as invisibiliza perante a sociedade. Logo, surgem questionamentos 

desses usos e são discutidas outras formas de usar a língua de uma maneira que englobe 

também as mulheres em todos os sentidos da linguagem. 
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Sinto que o uso do masculino não é produto da ignorância nem do costume: é 

uma maneira de se posicionar politicamente diante do uso da língua. Recusar-

se a usar o feminino para se referir a um grupo de trinta mulheres e dois 

homens não é um ato inocente: é uma forma de dar relevância a dois homens 

acima do resto de suas companheiras (MARTÍN, 2019, p. 15, tradução 

minha12). 

Assim, notamos no debate acadêmico um questionamento sobre esse uso que 

tradicionalmente privilegia apenas o gênero masculino. Maria Isabel Barreno constata 

que 

[...] as justificações dadas pelos gramáticos para a introdução e 

obrigatoriedade do uso do masculino genérico estavam invariavelmente 

ligadas a crenças sobre o que deviam ser as relações apropriadas entre 

homens e mulheres na sociedade (os primeiros deveriam sempre ter 

“precedência” sobre as segundas), e não a quaisquer convicções de natureza 

científica sobre a gramática, a etimologia ou qualquer outro fenómeno 

primariamente linguístico. São exemplos paradigmáticos de “discurso 

ideológico” em estado puro: a linguagem deve expressar a lei natural da 

superioridade masculina, e por isso se determina o uso obrigatório do 

masculino genérico (BARRENO, 1985, p. 84). 

Dessa maneira, vemos a construção de uma reflexão crítica sobre esses usos que 

durante muito tempo foram inquestionáveis e que, até o presente momento, são 

considerados como norma padrão. 

  Do mesmo modo que há um debate sobre o uso do masculino genérico, há 

também questionamentos sobre o que a Real Academia Espanhola entende como certo 

ou errado em relação ao uso de uma linguagem menos sexista. Quando os dicionários 

monolíngues em língua espanhola são colocados em discussão constatamos que:  

Há significados de alguns verbetes que são ofensivos, discriminatórios ou 

denegatórios e também carecem de marca. Adicionar novas marcas como 

sexista, racista ou xenófoba e homofóbica é de responsabilidade da 

Academia. Não necessitam do uso comum, é uma decisão exclusiva da RAE 

[...] (MARTÍN, 2019, p. 73, tradução minha13). 

Há bastante tempo essas definições são questionadas. Entretanto, em muitos 

casos, constatamos um pensamento conservador que impede que haja verdadeiros 

progressos nessas definições. 

 Assim como na França e na Espanha, muitos outros países têm pensado e 

desenvolvido mecanismos para a utilização de uma língua menos sexista.   

No âmbito internacional, Canadá abriu o caminho, desde 1978; ou a Suíça, 

que em 1989 feminizou toda a sua terminologia de ofícios e profissões ou o 

                                                           
12 Do espanhol: "siento que el uso del masculino no es producto de la ignorancia ni de la costumbre: es 

una forma de posicionarse políticamente ante el uso de la lengua. Negarse a usar el femenino parar 

referirse a un grupo de treinta mujeres y dos hombres no es un acto inocente: es una forma de dar 

relevancia a dos varones por encima del resto de sus compañeras". 
13 Do espanhol: "Hay acepciones de algunos lemas que son insultantes, discriminatorias o denigratorias 

y también carecen de marca. Añadir marcas nuevas como sexista, racista, o xenóbo y homófobo es 

competencia de la Academeia. No necesitan del uso común, es decisión exclusiva de la RAE [...]". 
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uso da expressão droits humains [direitos humanos]. A Suécia deu um passo 

adiante em 2015 com a incorporação em seu dicionário oficial de pronome 

neutro, esse sim, genérico [...] (MARTÍN, 2019, p. 37, tradução minha14). 

 

Logo, podemos considerar que há progressos para uma linguagem inclusiva. A Suécia é 

um exemplo muito claro disso. A fim de erradicar o uso do masculino genérico, foi 

criado um pronome neutro que assumiu o lugar genérico do uso anterior. Não apenas 

para incluir as mulheres dentro da linguagem, mas como também para quebrar o 

binarismo da língua, englobando, assim, a população transexual.  

 No português brasileiro, em dois contextos históricos do Brasil ocorreu uma 

intervenção oficial sobre o assunto (MÄDER; SEVERO, 2016). O primeiro aconteceu 

com o então presidente da república Juscelino Kubitschek, o qual decretou e sancionou 

a Lei n° 2.749 em 2 de abril de 1956. E mais recente, durante o mandado da ex-

presidenta Dilma Roussef, a Lei n° 12.605, de 3 abril de 2012.  

O decreto de Juscelino tinha o objetivo de dar norma “ao gênero dos nomes 

designativos das funções públicas" (BRASIL, 1956). Assim, o primeiro artigo da 

referida Lei estabelece que:  

Será invariàvelmente observada a seguinte norma no emprêgo oficial de 

nome designativo de cargo público: “O gênero gramatical dêsse nome, em 

seu natural acolhimento ao sexo do funcionário a quem se refira, tem que 

obedecer aos tradicionais preceitos pertinentes ao assunto e consagrados na 

lexeologia do idioma. Devem portanto, acompanhá-lo neste particular, se 

forem genèricamente variáveis, assumindo, conforme o caso, eleição 

masculina ou feminina, quaisquer adjetivos ou expressões pronominais 

sintàticamente relacionadas com o dito nome (BRASIL, 1956). 

Já o decreto da ex-presidenta determina "o emprego obrigatório da flexão de 

gênero para nomear profissão ou grau em diplomas" (BRASIL, 2012). A partir daquela 

data, "as instituições de ensino públicas e privadas expedirão diplomas e certificados 

com a flexão de gênero correspondente ao sexo da pessoa diplomada, ao designar a 

profissão e o grau obtido." (BRASIL, 2012). 

A partir desse decreto, os debates em torno dessa questão no Brasil se 

intensificaram. Dilma Roussef foi a primeira mulher a conquistar o cargo mais alto do 

Poder Executivo da República Federativa do Brasil. Desse modo, o uso da palavra no 

feminino não era tão recorrente.  

Considerando a história política brasileira, ao longo da qual o cargo máximo 

do Poder Executivo da República, ocupado exclusivamente por homens, é 

possível supor que a palavra presidente tenha adquirido, decorrente do uso, o 

                                                           
14  Do espanhol: "En el ámbito internacional abrieron camino Canadá, desde 1978; o Suiza, que en 1989 

feminizó el conjunto de su terminología de oficios y profesiones o el uso de la expresión droits humains 

[derechos humanos]. Suecia dio un paso más allá en 2015 con la incorporación a su diccionario oficial 

de un pronombre neutro, ese sí, genérico". 



29 
 

significado de ‘pessoa do gênero masculino que exerce a função de 

presidência da República’ (MÄDER; SEVERO, 2016, p. 248).   

Porém, Dilma, como mulher, preferia ser nomeada como presidenta. Mas, 

muitas vezes, a sua vontade não era respeitada. A partir desse momento, instaurou-se 

uma grande polêmica no país inteiro. Como iriam designar Dilma Roussef, presidente 

ou presidenta?  

Muitos gramáticos e professores de português questionaram o uso. 

Argumentavam que a palavra "presidente" já engloba o gênero feminino, e utilizavam o 

mesmo argumento do masculino genérico, como já visto anteriormente. Em 

contrapartida, estima-se que os registros de usos da palavra "presidenta" existam desde 

1872 na língua portuguesa. Porém, os primeiros registros da palavra dentro dos 

dicionários são de 1925. Na edição de 1986 do Dicionário Aurélio da língua portuguesa 

encontramos o verbete "presidenta", mantido até a última edição de 2010.  

Assim, não foi a eleição da primeira mulher à Presidência da República no país 

que trouxe o verbete para os dicionários. Ao trazer a definição do verbete para 

discussão, também podemos questionar mais uma vez o caráter ideológico presente 

dentro dos dicionários. Isso mostra que a ideia reproduzida pelo senso comum de que os 

dicionários não criam usos, apenas registram o que está na língua mediante seu corpus 

linguístico, é tendenciosa.  

Quando lemos as acepções dispostas para o verbete "presidenta" e as 

comparamos com as definições encontradas em "presidente", constatamos que há certos 

impasses em relação ao entendimento da palavra. O texto que define a mulher, ocupante 

do maior cargo do Poder Executivo, não a iguala ao poder dado nas acepções que 

descrevem a figura masculina. Vejamos o que encontramos no Aurélio quando 

buscamos pela palavra "presidente" e "presidenta". 

Presidenta. [fem. de presidente.] S.f. 1. Mulher que preside. 2. mulher de um 

presidente. (FERREIRA, 2010, p. 1.704).  

Presidente. [Do lat. praesidente.] S. 2 g. 1. Pessoa que preside. 2. Pessoa que 

dirige os trabalhos duma assembleia ou corporação deliberativa. S.m. 3. O 

presidente da República. Adj. 2 g. 4. Bras. Ant. Governador de Estado. 

Presidente da República. Chefe de Estado republicano. (FERREIRA, 2010, 

p. 1.704).  

Como podemos ver, o fato de a população brasileira ter elegido a primeira 

mulher para a Presidência da República não impediu que o machismo que cerca a 

sociedade brasileira, e que se reflete na linguagem, se mostre presente dentro da 

definição do verbete no dicionário.  
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Primeiro, quando comparadas as duas palavras, notamos imediatamente uma 

desigualdade na ideia da participação efetiva da mulher como ocupante do cargo. 

Temos apenas duas acepções para o gênero feminino, enquanto que o verbete no gênero 

masculino tem mais do que dois significados, emitindo a ideia de chefe, aquele que 

comanda e dirige uma república, ou algum trabalho. No feminino do verbete, há a 

perpetuação da ideia que reflete a formação de uma sociedade patriarcal na segunda 

definição, além de excluir totalmente a mulher do cargo, colocando-a apenas como a 

mulher de um político presidente. 

Essa é a armadilha de todo dicionário. Uma certa maneira de entender o 

mundo se propaga nele. As práticas e experiências masculinas são observadas 

e descritas com cuidado aparente, ou com menos descuido, no mínimo. A 

experiência e o conhecimento masculino estão no centro da experiência 

humana. Isso tem um nome: androcentrismo (MARTÍN, 2019, p. 47, 

tradução minha15).  

Na língua portuguesa, normalmente quando se quer referir à esposa de um 

presidente, não se usa a palavra "presidenta". Temos a junção de duas palavras para se 

dirigir à essa mulher: "primeira dama". Esse é o uso vigente. Dessa forma, a vigência 

dessa segunda acepção pode ser questionada.  

 É nesse sentido que encontramos diversas passagens no dicionário que não 

integram os papéis das mulheres no mundo contemporâneo ou, de certa forma, sempre 

buscam reduzi-las à condição de mãe, esposa, prostituta, enquanto que a personalidade 

masculina sempre está bem abarcada com as definições. 

 Além de o verbete "presidenta" já ser um exemplo muito claro de que as 

acepções do Dicionário Aurélio da língua portuguesa recebem influências ideológicas 

de seus responsáveis, existem muitos outros verbetes com os quais nos deparamos com 

a mesma adversidade em suas acepções. Porém, não é só no Aurélio que esbarramos 

com essa questão. Quando consultamos a versão online do Diccionario de la lengua 

española e buscamos pelo verbete "mulher", veremos que nele há a entrada "mujer 

pública", que perfeitamente poderíamos associar à uma mulher famosa ou exitosa em 

sua carreira, mas que está definida com a acepção única de "prostituta".   

 Em contrapartida, o texto utilizado para definir o gênero oposto, "hombre   

público", também tem uma acepção única, porém com um conteúdo diferente. O 

significado encontrado foi: "homem que tem presença e influência na vida social" 

                                                           
15  Do espanhol: "Esa es la trampa de todo el diccionario. Una determinada forma de entender el mundo 

se ha deslizado en él. Las prácticas y experiencias masculinas se observan y describen con aparente 

cuidado, o con un menor descuido, como mínimo. La experiencia y el saber masculino se sitúan como eje 

de la experiencia humana. Eso tiene un nombre: androcentrismo". 
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(DLE, 2014, tradução minha16)17. Dessa forma, através da ótica do sociólogo francês 

Pierre Bourdieu, compreendemos que "[...] às mulheres são negadas como sujeitos da 

troca e da aliança que se instauram através delas, mas reduzindo-as à condição de 

objetos, ou melhor, de instrumentos simbólicos da política masculina" (BOURDIEU, 

2019, p. 77). 

 Nesse sentido, vemos que determinados verbetes, quando comparadas suas 

definições quanto ao gênero, perpetuam um pensamento hegemônico masculino que 

contribui para uma grande discrepância quanto à igualdade de gênero, entendendo-se 

que: 

A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a 

ratificar a dominação masculina sobre a qual se alicerça: é a divisão sexual 

do trabalho, distribuição bastante estrita das atividades atribuídas a cada um 

dos dois sexos, de seu local, seu momento, seus instrumentos; é a estrutura do 

espaço, opondo o lugar de assembleia ou de mercado, reservado aos homens, 

e a casa, reservada às mulheres [...] (BOURDIEU, 2019, p. 24).   

Assim, testemunhamos que a visão androcêntrica legitima e reforça certos 

valores dentro da sociedade. A partir dos exemplos acima trazidos, podemos constatar 

que a dominação masculina afeta a configuração social de várias formas, também 

presente em nossa linguagem. Visto que vivenciamos mudanças sociais com relação ao 

estabelecimento da equidade de gênero, vimos que a linguagem também pode contribuir 

para esse progresso. 

Nessa lógica, vem sendo elaborados manuais com o intuito de fomentar o uso da 

língua de uma forma mais inclusiva, buscando eliminar os machismos e as exclusões 

que ela reproduz. O Manual para o uso não sexista da linguagem (2006) nasce da “[...] 

necessidade e a urgência de fomentar o uso de uma linguagem inclusiva para ambos os 

sexos nas instituições públicas, evitar a confusão, negação ou ambiguidade [...]” 

(CERVERA; FRANCO, 2006, p. 5). Neste manual, encontramos formas alternativas de 

usar a língua para que não reproduzamos exclusões por meio da linguagem. Além de 

haver bastante conteúdo informativo para entender mais sobre o assunto. 

Igualmente, na Espanha, houve uma grande movimentação desde que o tema 

começou a ser debatido nas esferas públicas. Uma delas foi a produção de vários 

manuais de linguagem inclusiva. Um manual bastante significativo foi o En femenino y 

en masculino (1999), realizado pelo Ministério do Trabalho e Assuntos Sociais do país, 

com o objetivo de dar maior visibilidade para o tema, além de reconhecer os estudos e 

                                                           
16 Do espanhol: "1. m. hombre que tiene presencia e influjo en la vida social".  
17 Disponível em: https://dle.rae.es/?id=KaXUUZz. Acesso em 25 out. 2019. 

https://dle.rae.es/?id=KaXUUZz
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as pesquisas acadêmicas realizadas em torno da temática, sobretudo, a representação da 

mulher no Diccionario de la lengua española. 

No Brasil, surgem os primeiros manuais em relação ao tema. Em 2014, a 

Secretária de Políticas para as Mulheres do estado do Rio Grande do Sul criou um dos 

primeiros manuais institucionais no país. O Manual para o uso não sexista da 

linguagem: o que bem se diz bem se entende (2014) levou mais visibilidade às 

mulheres, sobretudo dentro da administração pública.  

Diante do exposto, os verbetes usados nesse capítulo foram utilizados apenas 

para exemplificar como o dicionário pode propagar o machismo dentro de suas 

definições. Agora passemos para a análise dos dois verbetes selecionados para serem 

trabalhados e analisado neste trabalho. Na parte seguinte, será observada a definição do 

verbete “patrão” e “patroa” no Dicionário Aurélio da língua portuguesa e os verbetes 

correspondentes na versão online do Diccionario de la Lengua Española. 

4 ANÁLISE DOS VERBETES 

Conforme analisado acima, a linguagem também pode legitimar o 

funcionamento do androcentrismo. Ou seja, somos organizados social e fisicamente 

para nos enquadrarmos nessa estrutura social. 

[...] a ordem masculina se inscreve também nos corpos através de injunções 

tácitas, implícitas nas rotinas da divisão do trabalho ou de rituais coletivos ou 

privados (basta lembrarmos, por exemplo, as condutas de marginalização 

impostas às mulheres com sua exclusão dos lugares masculinos) 

(BOURDIEU, 2019, p. 46). 

 

Visto que a sociedade brasileira está em constante transformação política e 

social, as mulheres conquistaram mais espaços nos últimos anos. A linguagem e os 

verbetes nos dicionários precisam acompanhar essas conquistas sociais.  

 Em 2016, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) realizou uma 

pesquisa sobre os indicadores sociais das mulheres no Brasil. Alguns dados obtidos são 

interessantes para nossa análise. O estudo Estatísticas de gênero: indicadores sociais 

das mulheres no Brasil18 constatou que, quando se fala da presença feminina em cargos 

gerenciais, temos 39,1% dos cargos gerenciais ocupados por mulheres, enquanto que, 

entre os homens, a porcentagem chega a 60,9%. Apesar de ainda percebermos uma 

                                                           
18Disponível em: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf. Acesso 

em: 28 out. 2019. 

 
 

https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv101551_informativo.pdf
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grande desigualdade nos números, vemos uma participação ativa das mulheres nesses 

espaços.  

 Em contrapartida, quando foi analisado o nível de escolaridade, com um recorte 

na população de 25 anos ou mais, e com ensino superior completo, é possível perceber 

que as mulheres obtiveram mais anos de estudos em relação aos homens. Cerca de 

23,5% das mulheres concluíram o ensino superior, em oposição a 20,7% dos homens. 

Na pesquisa, a etnia também foi adotada como critério de classificação. Notamos que, 

entre pessoas negras ou pardas, esses índices são menores. 10,4% das mulheres negras 

ou pardas concluíram o ensino superior, em objeção a 7% dos homens negros ou 

pardos. 

 Como podemos perceber, apesar de ainda haver uma desigualdade grande nos 

números, a participação da presença feminina em cargos gerenciais é efetiva, e há uma 

disposição a ser cada vez maior. Em suma, precisamos adequar a nossa língua para que 

ela também englobe as mulheres que ocupam essas posições, pois há uma forte 

tendência em masculinizar cargos e funções de chefia, ignorando a participação 

feminina. Um exemplo disso são as palavras “patroa”, “presidenta”, “governadora”, e 

tantas outras que podem caracterizar uma mulher em situação de poder ou que exerce 

cargos antes ocupados exclusivamente por homens. 

 Em busca de construir uma reflexão mais ampla da representação das mulheres 

nos dicionários, sobretudo nas palavras que definem um posto gerencial, analisaremos 

os usos dos verbetes "patrão" e "patroa" no Dicionário Aurélio da língua portuguesa e 

seus correspondentes no Diccionario de la Lengua Española, com o objetivo de 

identificar como se constrói esse espaço discursivo.  

4.1 DICIONÁRIO AURÉLIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

Ao analisar o Dicionário Aurélio da língua portuguesa (2010), constatamos que 

os verbetes “patrão” e “patroa” possuem as respectivas definições:  

Patrão S.m. 1) Chefe ou proprietário de estabelecimento, em relação aos 

empregados; 2) o chefe de um escritório ou de uma repartição; 3) o dono da 

casa em relação aos empregados domésticos; 4) senhor, chefe, cavalheiro.  5) 

aquele que comanda embarcação de pesca; 6) nos barcos de regata, aquele que 

dirige o leme e comanda o ritmo das remadas; 7) patrono, protetor; 8) 

tratamento de respeito dado por pessoas humildes a pessoas de condição social 

superior, ou, às vezes, tratamento simplesmente carinhoso ou afetuosamente 

irônico dado a pessoa de igual condição. 9) seringalista (FERREIRA, 2010, p. 

1.580). 
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Patroa S.f. 1) Mulher do patrão; 2) dona de casa; 3) a dona de um 

estabelecimento comercial; 4) pop. esposa. 5) pop. Tratamento dado a uma 

senhora por pessoas de condição social inferior. (FERREIRA, 2010, p. 1.581). 

Ao comparar as duas definições, percebemos que para o verbete "patrão" há 

maior número de acepções comparado ao verbete "patroa". A palavra no masculino tem 

nove acepções, enquanto que no feminino dispõe de cinco. Logo, sem analisar o que 

está escrito, reparamos que já há uma desigualdade com relação ao número de diferentes 

acepções para definir a mesma palavra. 

Quando se trata da figura masculina, notamos a presença da ideia de poder: 

aquele que manda, chefe, proprietário. Em nenhuma definição se faz referência à figura 

paterna ou à situação conjugal do homem, e apenas na terceira acepção temos a seguinte 

definição: "o dono de casa em relação aos empregados domésticos, ou outros; amo, 

senhor" (FERREIRA, 2010, p. 1.580). Ou seja, há uma referência doméstica do termo 

que, por sua vez, mostra que o homem é considerado o dono da casa em relação aos 

empregados, quer dizer, o chefe dos funcionários.  

Assim, seguindo essa perspectiva, quando a mulher é colocada na condição de 

patroa, observamos que a sua imagem está vinculada à figura masculina. As acepções 

do verbete "patroa" se referem à ideia de dona de casa, sempre em relação à sua família. 

Não há a mesma ideia presente no verbete no masculino.   

Na primeira acepção encontra-se: "mulher do patrão". Ou seja, o dicionário 

limita a mulher à posição de esposa e não de uma gestora, como ocorre na primeira 

definição do verbete no masculino.  

[...] os homens mais bem-intencionados (a violência simbólica, como se sabe, 

não opera na ordem das intenções conscientes) realizam atos 

discriminatórios, excluindo as mulheres, sem nem se colocar a questão, de 

posições de autoridade [...] contribuem para construir a situação diminuída 

das mulheres e cujos efeitos cumulativos estão registrados nas estatísticas da 

diminuta representação das mulheres nas posições de poder, sobretudo 

econômico e político [...] (BOURDIEU, 2019, p. 46).  

Dessa forma, o verbete invisibiliza as mulheres que exercem a função de 

"patroa" como proprietárias de estabelecimento em relação aos seus empregados. 

Observemos que, apenas na terceira acepção, a "patroa" aparece como dona de um 

estabelecimento. Entretanto, apenas como proprietária de um estabelecimento; ela não 

gere, não comanda, apenas é a dona. Observamos que a definição apropria a palavra 

"dona", mas não com o sentido de chefa. A ideia de chefe em relação aos empregados 

não é mantida quando se refere à mulher. 
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 É fato que esses usos existem dentro da comunidade linguística brasileira, e em 

alguns casos de forma recorrente. Geralmente, o verbete é usado por homens dirigindo-

se às suas esposas. Também, o verbete no seu uso popular, como colocado no 

dicionário, "pop. Tratamento dado a uma senhora por pessoas de condição social 

inferior" (FERREIRA, 2010, p. 1.581), é recorrente quando a mulher ocupa um status 

economicamente mais elevado. Nesse caso, muitas das vezes, não é levado em 

consideração o cargo que ela ocupa profissionalmente. Na verdade, não necessariamente 

precisa ocupar ou exercer alguma função de prestígio. A mulher aqui é reconhecida e 

respeitada como "patroa" pelo seu status econômico acima da maioria da população. 

Com isso, percebe-se que as mulheres também estão separadas por diferenças 

socioeconômicas e culturais, fato que evidencia diferentes formas de experienciar a 

dominação masculina (BOURDIEU, 2019), seja na linguagem, seja em seu cotidiano. 

 Como podemos notar, o verbete "patroa" é representado a partir dos padrões 

vigentes na sociedade brasileira sobre as relações de gênero. Percebemos que a 

definição apresentada não se dá a partir do sucesso profissional de uma mulher, mas, 

sim, mediante papéis historicamente designados a elas. Sobretudo, o de "ser esposa" de 

algum homem. A manutenção e a legitimação desses padrões reproduzem, assim, a 

forma como o sistema patriarcal coloca a vivência feminina, como figura 

exclusivamente heterossexual que se constrói em torno de uma família heteronormativa, 

que ocupa apenas tarefas domésticas e depende financeiramente da figura masculina. 

Logo, as mulheres são recorrentemente excluídas de ambientes profissionais, 

principalmente de grandes cargos.  

 Quanto à ordem, ao conteúdo e à disposição das acepções, verificamos alguns 

mecanismos articulados para representar um preconceito aceito pela coletividade, que 

também é refletido nos usos e nas práticas individuais, pois, "conforme propõe o 

dicionário, ao invés da relação de coexistência de termos contrários de um mesmo eixo 

semântico, articula-se uma relação hierárquica de subordinação da espécie feminina à 

masculina" (KRIEGER, 1995, p. 220). Em síntese, quando analisados os dois verbetes 

dentro do Dicionário Aurélio, constatamos que "os dois lexemas examinados não 

formam um par opositivo; revelando-se, por conseguinte, uma hierarquia, em que o 

gênero masculino é determinante e o feminino aparece ao modo de uma subcategoria do 

primeiro" (KRIEGER, 1995, p. 220). 

Dessa forma, concluindo a análise dos verbetes no Dicionário Aurélio, vemos 

que as mulheres, "excluídas dos jogos do poder, elas são preparadas para deles 
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participar por intermédio dos homens que neles estão envolvidos, quer se trate de seu 

marido [...]" (BOURDIEU, 2019, p. 132), ou até mesmo de outra figura masculina que 

exerça a função de poder, como pai, irmão ou filho. Ou seja, dificilmente estão 

colocadas como preparadas para assumir o protagonismo sozinhas, sem o intermédio de 

alguma figura masculina. E, de fato, foi possível perceber essa realidade nas definições 

descritas no verbete "patroa" no Dicionário Aurélio da língua portuguesa.  

Com isso exposto, passemos agora para a análise dos verbetes "patrón" e 

"patrona" na versão online do Diccionario de la lengua española (2014).  

4.2 DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA 

 Ao buscar pelas palavras "patrão" [patrón] e "patroa" [patrona] na versão online 

do Diccionario de la lengua española (2014), constatamos que os verbetes não são 

separados e possuem as mesmas definições no masculino e o feminino, que são, em sua 

tradução para o português: 

 1) m. e f. Defensor, protetor. 2) m. e f. Santo titular de uma igreja. 3) m. e f. 

Santo escolhido como protetor de um povo ou congregação religiosa, 

profissional ou civil. 4) m. e f. Dono da casa onde alguém se aloja ou 

hospeda. 5) m. e f. senhor (pessoa atendida por um servo). 6) m. e f. 

empregador (pessoa que emprega trabalhadores). 7) m. e f. Pessoa que 

manda um pequeno navio mercante ou uma embarcação de recreio [...] 

(RAE, 2014, tradução minha19). 

Cumpre salientar que havia ainda outras quatro acepções que não acrescentariam 

na análise proposta por este trabalho, motivo pelo qual não as englobamos no estudo, 

assim como tampouco incluímos três entradas relacionadas às palavras na versão online 

do dicionário espanhol.  

Um primeiro fato que notamos, quando comparadas as definições apresentadas 

no dicionário espanhol com aquelas obtidas no dicionário brasileiro, é a junção das 

definições das palavras. Elas não são separadas em sua estrutura e tampouco têm 

definições diferentes para cada gênero, como observamos no Dicionário Aurélio da 

                                                           
19 Do espanhol: 1) m. y f. Defensor, protector. 2) m. y f. Santo titular de una iglesia. 3) m. y f. Santo 

elegido como protector de un pueblo o congregación religiosa, profesional o civil. 4) m. y f. Dueño de la 

casa donde alguien se aloja u hospeda. 5) m. y f. señor (persona a la que sirve un criado). 6) m. y f. 

patrono (persona que emplea trabajadores). […].7. m. y f. Persona que manda un pequeño buque 

mercante o una embarcación de recreo. Disponível em: <https://dle.rae.es/?id=SBler1T>. Acesso em 28 

out. 2019. 
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língua portuguesa (2010). Até mesmo na 22°edição do dicionário espanhol impresso, os 

verbetes já se encontravam com esse formato. 

Nas definições, entendemos as ideias de defensor, protetor, gestor, assim como 

também é colocado no dicionário brasileiro para o verbete "patrão", só que com uma 

proposta diferente. Como as definições dos verbetes estão juntas em sua estrutura, há no 

começo de cada acepção a simbologia do gênero, m. para o masculino e f. para o 

feminino. Desse modo, o dicionário instrui o leitor a entender que aquela palavra pode 

ser usada naquele sentido, seja para designar a figura masculina ou a feminina.  

 Outro fato que pode ser observado é o emprego da palavra "pessoa" para passar 

a ideia dos dois gêneros. Dessa forma, em alguns casos, logo depois de usar a palavra 

no gênero masculino, entre parênteses emprega-se a palavra "pessoa", como uma 

tentativa de não marcar diretamente o gênero, englobando, assim, tanto o ser masculino 

como o feminino. Isso corre especificamente nas acepções cinco e seis. Já na sete, 

percebemos que a palavra não está entre parênteses e é usada para definir um novo uso. 

 Ainda assim, mesmo que consideremos certos cuidados para ter um conteúdo 

mais inclusivo, cuidado esse que não encontramos no dicionário brasileiro, notamos que 

todo o conteúdo presente nas acepções está com as palavras no gênero masculino, sem 

nenhuma flexão de gênero, apesar de haver a simbologia, como já mencionada 

anteriormente, do gênero na frente da palavra. Salvo nos casos em que foi utilizado a 

palavra "pessoa", todas as outras são empregadas no masculino, tais como “defensor”, 

“protetor”, “dono”, “senhor”, dentre outras. Dessa maneira, notamos o uso do 

masculino como predominante, revelando, assim, "uma visão de mundo consoante à 

clássica concepção do sexo feminino como uma ente menor" (KRIEGER, 1995, p. 222).  

 É destacado que na Espanha a discussão em torno das definições de cunho 

sexista nos dicionários e na língua em geral é mais antiga que no Brasil. María Martín 

considera que:  

Na 23ª edição e nas revisões subsequentes do DEL [Diccionario de la Lengua 

Española] online, foram eliminadas mais do que nunca em sua história 

discriminações sexistas e machistas. Isso significa que, embora muitas vezes 

sejamos criticadas e negadas, muitas de nossas propostas são finalmente 

reconhecidas (MARTÍN, 2019, p. 39, tradução minha20).  

O dicionário está mais atento em adequar as suas definições com os progressos 

obtidos pela sociedade contemporânea. Vemos que, diferentemente do dicionário 

                                                           
20 Do espanhol: "En la 23ª edición y las posteriores revisiones del DEL en línea se han eliminado más 

discriminaciones sexistas y machistas que nunca en su historia. Esto quiere decir que, aunque muchas 

veces seamos criticadas y ninguneadas, muchas de nuestras propuestas se reconocen finalmente". 
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brasileiro, nas acepções dos verbetes analisados, há um conteúdo menos sexista em seu 

texto.  

 É claro que algumas questões ainda podem ser melhoradas, como a 

predominância do uso do gênero masculino, assunto este que já é bastante debatido no 

território espanhol. Assim, como destacamos, no dicionário como um todo, em seu 

conjunto, podemos concluir que "as definições do dicionário têm cada vez menos, mas 

ainda muitas definições sexistas que não correspondem ao uso comum do espanhol" 

(MARTÍN, 2019, p. 72, tradução minha21). Por isso há a necessidade de estarmos 

sempre vigilantes a fim de construir uma linguagem mais inclusiva.  

Com isto exposto, é necessário construir uma linguagem mais ampla e inclusiva. 

Já sabemos que há outras formas de falar, pensar e escrever termos relacionados às 

mulheres. Então, reflitamos sobre os usos e empregos das palavras ou expressões que se 

referem às relações de gênero na vida cotidiana. Não podemos apenas reproduzir os 

preconceitos nem reafirmar a predominância das estruturas de poder sem qualquer 

pensamento crítico.  

A linguagem é machista porque a sociedade o é. Não podemos mudar a 

língua através de petições nem decretos. E sim, deveríamos refletir sobre 

como nosso machismo se desloca em nossa maneira de ver e contar o mundo 

(MARTÍN, 2019, p. 82, tradução minha22). 

As palavras, as expressões, a linguagem como um todo, influenciam nossa visão 

de mundo.  

 Assim como a sociedade institui seus próprios sistemas de valores, os 

dicionários também constroem os seus ideais. E, ao contrário do que pensa o senso 

comum, eles não são neutros, não registram apenas os usos de uma língua; são, antes, 

espaços para legitimar ou questionar os usos dominantes. Como foi possível notar nessa 

breve análise, as definições estão carregadas de ideologias e de escolhas individuais. 

Portanto, é importante estar atento às mudanças para se ter uma linguagem inclusiva, 

que abranja a todas as pessoas. Desse modo, a equidade na linguagem só acontecerá a 

partir do rompimento da dominação e a universalização da figura masculina na língua e 

no meio social.  

                                                           
21 Do espanhol: "las definiciones del dicionário tienen, cada vez menos, pero aún demasiadas 

definiciones sexistas que no corresponden al uso común del español". 
22 Do espanhol: “La lengua es machista porque la sociedad lo es. No podemos cambiar la lengua a golpe 

de peticiones ni de decretos. Sí deberíamos reflexionar acerca de cómo nuestro machismo se desliza en 

nuestra forma de ver y contar el mundo". 
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5 PESQUISA DE CAMPO 

Após a análise lexicográfica dos verbetes "patrão" e "patroa" no Dicionário 

Aurélio da língua portuguesa (2010) e na versão online do Diccionario de la lengua 

española (2014), foi realizada uma pesquisa por meio de um formulário online, com o 

intuito de conhecer a opinião das mulheres sobre as diferenças encontradas nos 

verbetes. 

Pelo fato de o trabalho envolver dois dicionários de línguas diferentes, foram 

realizados dois questionários na plataforma do Google forms, um na versão em 

espanhol, outro em português. Desse modo, o questionário em espanhol foi disseminado 

em países falantes de espanhol, e a versão em português, no Brasil.  

Logo no início de cada questionário, antes das perguntas, havia um parágrafo 

explicando sobre a pesquisa e seu objetivo. Em seguida, foram expostas as distintas 

definições encontradas no verbete "patrão" e "patroa" no Dicionário Aurélio da língua 

portuguesa, assim como as definições dos verbetes equivalentes no Diccionario de la 

lengua española.  

Foram elaborados questionários simples. Antes das perguntas concretas, havia 

algumas questões pessoais com objetivo de entender um pouco mais do perfil das 

contribuintes. Na versão em português, tivemos três perguntas nesse sentido, tais como 

idade, escolaridade e profissão/ocupação. Já na versão em espanhol, foram necessárias 

duas a mais para identificar o local de nascimento e de residência, pois o questionário 

foi enviado a pessoas de diversos países hispano-falantes. Logo em seguida, foram 

apresentadas as perguntas a serem respondidas.  

Quanto às perguntas sobre os verbetes, todas as perguntas tinham a opção “sim” 

ou “não” como resposta. Em alguns pontos, foram solicitadas justificativas para as 

escolhas e, em uma pergunta específica, a participante teria que escolher entre a 

definição encontrada no dicionário brasileiro ou no dicionário em espanhol. 

No formulário em português continha dez perguntas e na versão em espanhol 

eram oito. O mesmo conteúdo presente no formulário em português foi traduzido para o 

espanhol, com exceção da primeira e da segunda pergunta do formulário em português, 

que diziam respeito ao fato de o dicionário Aurélio ter verbetes diferentes para “patrão e 

patroa”, o que não acontece no dicionário espanhol. 
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A primeira questão do questionário em português pergunta se a entrevistada 

tinha conhecimento dessa diferença de gênero na definição das palavras "patrão" e 

"patroa" no dicionário apresentado.  

O segundo questionamento tem o objetivo de saber se ela imaginava que o 

verbete "patroa" fosse definido com as mesmas definições do verbete "patrão". 

A partir da terceira questão, as mesmas perguntas foram realizadas para os dois 

públicos, mudando apenas a numeração: a questão três do formulário em português 

equivale à primeira questão da versão do formulário em espanhol. Foi perguntado se a 

entrevistada considerava que os dois termos precisavam ser diferenciados como está 

disposto no Dicionário Aurélio.  

No quarto item, o segundo no questionário em espanhol, a pergunta era 

discursiva e não havia limite de caracteres para as respostas. Foi questionado se as 

definições no Dicionário Aurélio causaram algum tipo de estranhamento e foi 

requisitada uma justificava para a resposta. Na quinta questão, a proposta é a mesma da 

pergunta anterior, porém, visando contribuir para a discussão em torno das acepções 

encontradas no Diccionario de la lengua española. 

No sexto ponto, a quarta pergunta da versão em espanhol, foi questionado se, 

caso a mulher fosse dona de um estabelecimento, chefe de uma equipe ou mulher bem-

sucedida, ela se sentiria contemplada pela atual definição do verbete no dicionário 

Aurélio. 

A sétima pergunta diz respeito à representatividade. Assim, foi perguntado em 

relação a qual definição de "patroa" a entrevistada se sentia mais representada como 

mulher. Para responder era possível optar pelo Dicionário Aurélio da língua portuguesa 

e o Diccionario de la lengua española. Essa questão corresponde à quinta na versão 

espanhola. 

A questão seguinte era dissertativa e fazia referência às acepções dispostas no 

dicionário espanhol, pois, apesar de haver uma definição única para os verbetes "patrão" 

e "patroa", as definições estão todas no masculino, sem nenhuma marca de flexão de 

gênero. Dessa forma, foi perguntado se havia um incomodo em relação a isso. As 

entrevistadas foram convidadas a comentar suas impressões sobre o fato. 

Na penúltima pergunta, foi sugerido que elas dessem outra definição para a 

palavra "patroa", caso não se sentissem contempladas com a definição dos dicionários e 

se julgassem necessário mudar alguma acepção. 
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 Para encerrar o questionário, foi perguntado se a mulher se considerava 

feminista, sem ser necessário argumentar sobre a sua escolha. Foi solicitado apenas 

marcar "sim" ou "não", em ambos formulários. 

 Desta maneira, agora serão apresentados os resultados obtidos através das 

respostas dos questionários.  

6 RESULTADOS OBTIDOS 

 As respostas obtidas foram exclusivamente de mulheres, com faixas etárias 

diferentes. No Brasil, as mulheres tinham entre 18 e 63 anos. No questionário em 

espanhol, as mulheres tinham entre 18 e 52 anos. A escolaridade dessas mulheres, assim 

como a faixa etária, também variou. No Brasil, obtivemos respostas de mulheres que 

tinham desde o ensino médio completo até aquelas que estavam desenvolvendo o seu 

doutorado. A resposta mais recorrente foi "ensino superior cursando", ou seja, a maioria 

ainda não tinha o ensino superior completo. Na versão em língua espanhola, obtivemos 

respostas de mulheres desde o primeiro ano do ensino superior até aquelas que já 

tinham o título de doutorado. Aqui, diferentemente da versão em português, metade 

delas já tinha o ensino superior completo. 

 No que diz respeito à profissão/ocupação dessas mulheres, no questionário em 

português, houve uma grande recorrência de estudantes, uma vez que a escolaridade 

mais frequente foi de participantes que ainda estavam cursando o ensino superior. Não 

obstante, também obtivemos respostas de muitas professoras, além de farmacêutica, 

recepcionista, diarista, advogada, dentre outras profissões. Na versão em espanhol, 

temos a metade cursando o ensino superior e a outra metade já no mercado de trabalho. 

Assim, tivemos respostas em sua maioria de professoras, como na versão em português, 

mas também de administradora, filóloga, militar, profissional de marketing e outras. 

 No questionário em língua espanhola, também era necessário responder "natural 

de" e "país de residência", com objetivo de entender melhor o contexto onde essas 

mulheres estão inseridas. Logo, constatamos que a maioria é natural da Espanha e 

residem no país, mas também houve respostas de mulheres espanholas que vivem em 

outros países como Áustria, Brasil e França. Do mesmo modo, o estudo contou com a 

participação de mulheres da América Latina. Assim, obtivemos respostas de bolivianas, 

peruanas, mexicanas, argentinas, colombianas e costa-riquenhas. 

 O questionário em espanhol alcançou 46 respostas, enquanto que em português 

houve 137. Os questionários foram divulgados na internet e tomaram uma magnitude 
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maior da esperada. Assim, foi necessário fazer uma seleção para trabalhar com o mesmo 

número de respostas em espanhol e português, para que não houvesse uma grande 

discrepância entre os resultados. Os critérios utilizados para escolha das respostas em 

português foram pensados da seguinte forma: primeiramente, foram considerados os 

questionários completamente respondidos, uma vez que nenhuma pergunta era 

obrigatória. A idade das participantes foi outro fator de inclusão ou exclusão no estudo, 

tendo em vista um número considerável de respostas advindas de menores de idade. 

Assim, foram analisadas apenas as respostas das mulheres numa faixa etária entre os 18 

e os 63 anos. Por último, foram priorizadas as respostas discursivas mais elaboradas que 

pudessem contribuir melhor para os fins deste trabalho. 

 A seguir apresentaremos os resultados alcançados com as respostas dos 

questionários. Também faremos uma análise comparativa a partir de gráficos 

percentuais. Em todas as perguntas, primeiro serão exibidos os dados obtidos no 

questionário em português e depois será comparado o resultado com os percebidos no 

formulário em espanhol. Passemos aos resultados da pesquisa.  

 A primeira pergunta do questionário, presente apenas no questionário em 

português, era a seguinte: "Você tinha conhecimento dessa diferença de gênero na 

definição da palavra patroa/patrão no dicionário?". 91% das mulheres marcaram a 

opção "não", afirmando que não conheciam o conteúdo disposto no dicionário. 9% das 

mulheres escolheram o "sim" como resposta, mostrando que já sabiam dessa diferença. 

Esse resultado é ilustrado da seguinte forma no gráfico abaixo.  

Gráfico 1 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 1 do formulário em português. 

 

Fonte: O autor 

 A segunda pergunta foi: "Você imaginava que "patroa" seria definida como o 

feminino de "patrão?". Os resultados obtidos indicam que 78% das mulheres disseram 
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que "sim", ou seja, imaginavam que as definições dispostas para descrever o verbete 

"patrão" também valeria para descrever a palavra "patroa". Enquanto que 22% das 

mulheres marcaram a opção "não". 

Gráfico 2 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 2 do formulário em português. 

 

Fonte: O autor 

 Do terceiro ponto em diante ambos os questionários tinham as mesmas 

perguntas e os resultados serão apresentados sequencialmente. 

 Logo, perguntou-se: "Você considera que as duas palavras precisam ter 

definições diferenciadas como está no Aurélio?". No questionário em português, cerca 

de 93% das colaboradas marcaram a opção "não" e apenas 7% optaram pelo "sim". 

Gráfico 3 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 3 do formulário em português 

 

Fonte: O autor 

 No questionário em espanhol, essa era a primeira pergunta do formulário. Nela, 

87% das mulheres marcaram a opção "não", afirmando que não concordam com a 

distinção das definições. Sendo que 13% das mulheres marcaram o "sim" como 

resposta, mostrando que concordam com a atual estrutura.  
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Gráfico 4 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 1 do formulário em espanhol. 

 

Fonte: O autor 

 A quarta pergunta para o questionário em português, correspondente à segunda 

do formulário em espanhol, era discursiva. Portanto, as participantes deveriam 

responder se "As definições no Aurélio causaram algum tipo de estranhamento em 

você? Por quê?". Pelo fato de a pergunta ser discursiva, as mulheres eram livres para 

colocarem suas impressões. Logo, apresentaremos as respostas mais recorrentes ou 

aquelas que enriquecem esta discussão.  

 A maior parte das respostas obtidas no formulário em português foi sim, isto é, 

que as definições causaram algum tipo de estranhamento. As justificativas mais 

recorrentes foram a de que não há igualdade entre as acepções, o conteúdo ressalta a 

superioridade masculina perante ao gênero feminino e que causa desconforto, uma vez 

que transmite a ideia de submissão da mulher, pois as acepções encontradas no 

feminino do verbete as colocam em condição de propriedade do gênero masculino, 

dentre outras respostas seguindo a mesma linha de argumentação. Dentre elas, uma 

resposta em especial pode ser de interesse para esta discussão: "Sim. A definição do 

Dicionário Aurélio reforça um pensamento retrógrado, o que dificulta a quebra desse 

pensamento na sociedade, justamete por estar recebendo reforço de uma fonte muito 

procurada pelos brasileiros". Com essa resposta, poderíamos nos questionar sobre o 

papel social e educativo dos dicionários que nos acompanham desde a educação infantil 

até os estudos mais avançados. 

 Outras mulheres que responderam o questionário em português disseram que as 

definições dispostas no referido dicionário não causavam estranhamento porque, de 

fato, elas aprenderam a usar essas palavras nesse sentido e não consideravam as 

definições anormais. Por outro lado, as demais mulheres disseram que não causavam 

estranheza, visto que vivemos em uma sociedade patriarcal, onde os papéis designados 
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às mulheres são diferentes daqueles destinados aos homens, e que já estão acostumadas 

com tratamentos inferiores. O raciocínio se deu no sentido de que, por mais que não 

concordassem com esse tipo de tratamento, é assim que a sociedade funciona. Por fim, 

algumas mulheres responderam dizendo que, como já conheciam as distinções das 

definições, o quadro explicativo no começo do formulário não era inusitado.  

 Com relação aos resultados obtidos na mesma pergunta no questionário em sua 

versão da língua espanhola, além dos argumentos recorrentes no outro questionário, 

foram destacadas as seguintes respostas: a presença do emprego sexista da linguagem; 

da maneira em que o dicionário descreve o verbete é como se o feminino não tivesse 

uma identidade própria, a não ser o de "ser esposa”; preocupação recorrente com o 

exemplo que o dicionário deixa para as futuras gerações. Houve uma resposta que 

deixou uma nova pergunta. Em português, poderia ser feita da seguinte forma: "Já que o 

título que se dá à mulher depende diretamente do título que o homem ostenta, como 

fazemos com mulheres que não têm esposos? Não se reconhece o título?". Além dessas 

manifestações e indagações, houve muitas outras respostas enriquecidas de conteúdo e 

provocativas. 

 Poucas responderam que as definições não lhes causaram estranhamento. Porém, 

alguns registros obtidos destacam que, apesar de esforços para uma sociedade mais 

igualitária, ainda seguimos um modelo desigual, sobretudo em questões de gênero, o 

que se reflete diretamente na linguagem. Algumas considerações sobre o passado 

histórico da língua e sua herança de significados foram feitas; outros argumentos 

explicitaram que não se surpreendiam, pois o emprego da linguagem machista já é 

perceptível há muito tempo. 

 A quinta pergunta para o questionário em português, terceira para o formulário 

em espanhol, também era discursiva. A pergunta era bem semelhante à anterior, porém, 

direcionada para as definições encontradas no Diccionario de la lengua española. Em 

relação às respostas anteriores, questionou-se: "E as definições no Dicionário espanhol? 

Por quê?".  

 As respostas do questionário em português mostram que as definições 

apresentadas no dicionário espanhol, em sua maioria, não causaram estranheza. Muitas 

disseram que acharam o emprego das definições mais sensato e imparcial. 

Demonstraram também que gostam da ideia de os verbetes não serem separados em sua 

estrutura e terem as mesmas definições. Segundo elas, nas acepções encontradas na 

DLE, há um conteúdo mais coerente com a realidade. Porém, em quantidade menor, 
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houve mulheres que disseram que as definições em espanhol também as incomodam, 

embora menos do que as definições em português. Conforme essas respostas, as 

mulheres constatam que não há qualquer flexão de gênero nas acepções apresentadas, 

todas as definições estão no masculino, ou seja, o machismo também é perceptível nas 

definições nessa língua. 

 As mulheres que responderam o questionário em espanhol disseram que as 

definições parecem mais atualizadas e se mostram mais corretas, já que elas não 

aparecem separadas e com significados diferentes. Algumas delas também definiram as 

acepções como um texto mais inclusivo. Porém, houve uma grande manifestação de 

descontentamento. Muitas das entrevistadas colocaram que há algumas definições 

arcaicas, mas que de certa forma representam um registro de uso no passado naquela 

comunidade linguística. Da mesma forma, sugerem que as definições tampouco são 

adequadas para a comunidade feminina como um todo, mas que estão mais bem 

redigidas e apresentadas que no dicionário brasileiro. E, por fim, houve um grande 

estranhamento em relação à ausência da flexão de gênero, mostrando que, apesar de 

haver uma inclusão maior que as definições encontradas no Dicionário Aurélio, as 

definições seguem destacando a representação masculina na linguagem.  

 A sexta pergunta foi pontuada da seguinte maneira: "Se você é/fosse dona de um 

estabelecimento ou mulher bem-sucedida, você se sente/sentiria contemplada por essa 

definição que está no Aurélio? O posicionamento em relação a questão contou com 89% 

das mulheres marcando a opção "não", contra 11% das mulheres que marcaram o "sim", 

dizendo que se sentem/sentiram representadas pela definição tal como se encontra no 

Aurélio. 

Gráfico 5 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 6 do formulário em português. 

 

Fonte: O autor 
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Em espanhol, a questão refere-se ao quarto ponto do formulário. Nela, 91% das 

mulheres se posicionaram marcando a opção "não", afirmando que não se 

sentem/sentiriam representadas pela forma que é referida no Dicionário Aurélio, em 

oposição a 9% que se sentem/sentiriam contempladas. Visto que o verbete em espanhol, 

há uma conotação religiosa e o uso se diferencia da língua portuguesa, percebemos um 

número maior de mulheres que não se sentem representadas pela definição. 

Gráfico 6 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 4 do formulário em espanhol. 

 

Fonte: O autor 

 No sétimo item, perguntou-se: "Por qual definição de "patroa" você se sente 

mais representada como mulher?" Aqui, as entrevistadas tinham que optar entre as 

definições dispostas no Dicionário Aurélio da língua portuguesa ou aquelas do 

Diccionario de la lengua española. 96% das brasileiras que participaram da pesquisa 

preferiram o conteúdo que se encontra no dicionário espanhol, enquanto que 4% 

escolheram o Dicionário Aurélio.  

Gráfico 7 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 7 do formulário em português. 

 

Fonte: O autor 
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 Já os resultados no questionário em espanhol foram os seguintes: 93% das 

entrevistadas optaram pela definição que se encontra no dicionário espanhol, enquanto 

7% escolheram o Dicionário Aurélio. O que pode ser considerado curioso uma vez que 

os números no Brasil foram menores. 

Gráfico 8 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 5 do formulário em espanhol. 

 

Fonte: O autor 

 A oitava pergunta no questionário em português refere-se à sexta questão no 

formulário em espanhol. Nesse ponto, a problemática era a representatividade feminina 

demonstrada no dicionário espanhol. Assim, foi perguntado: "Apesar de haver uma 

definição só para "patrão" e "patroa" no Diccionario de la lengua española, as 

definições estão todas no masculino, sem nenhuma marca de flexão de gênero. Isso 

causa algum estranhamento em você? Gostaria de comentar?". A pergunta era 

dissertativa. As mulheres poderiam dizer sim ou não e justificar as suas respostas logo 

em seguida. 

 O questionário em português obteve as seguintes observações: houve um grande 

número de respostas dizendo que não causavam estranhamento, justificando que 

gramaticalmente a flexão do gênero masculino para descrever os dois gêneros é correta. 

Ou seja, que o masculino empregado nas definições é considerado neutro. Outras se 

colocaram de forma indiferente ao fato. Em compensação, recebemos outras respostas 

dizendo que sim, as definições da forma como estão dispostas na versão digital do 

Diccionario de la Lengua Española causam desconfortos, uma vez que seguem dando 

ênfase ao gênero masculino. E, apesar de haver a presença dos símbolos "m. e f." na 

frente das palavras, elas estão todas no masculino, quando, na verdade, deviam estar 

flexionadas nos gêneros masculino e feminino, também para naturalizar as palavras que 
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indicam poder. Outros incômodos do uso do gênero masculino como neutro também 

foram registrados.  

 Já no questionário em espanhol, em geral, houve respostas equilibradas. 

Algumas disseram que se sentiam incomodadas, outras não. O fato de elas não se 

sentirem desconfortáveis perante as definições mostrou que o argumento mais frequente 

foi o mesmo utilizado pelas brasileiras, ou seja, que gramaticalmente está correto e o 

masculino sempre prevaleceu diante do gênero feminino na gramática da língua. Outras 

disseram que já basta ter os símbolos "m. e f." na frente das palavras e, por isso, as 

definições não as afetam negativamente. Em oposição, outro grupo reivindica uma 

linguagem mais inclusiva, sugerindo o emprego da palavra "pessoa", como está disposto 

em parênteses em alguns casos nas acepções. Segundo elas, o emprego da palavra torna 

as definições mais neutras. Por fim, algumas respostas seguiram uma linha parecida 

com as justificativas brasileiras em relação à flexão de gênero, dizendo que essa 

ausência transmite uma ideia de que as acepções se referem apenas à figura masculina. 

 A nona pergunta no questionário em português refere-se à sétima questão no 

formulário em espanhol. Com o intuito de terminar o formulário, foi proposta uma outra 

questão discursiva. Foi sugerido para as participantes que não se sentiram representadas 

pelas definições presentes no Dicionário Aurélio da língua portuguesa e no Diccionario 

de la Lengua Española que formulassem uma nova definição para o verbete. Assim, no 

formulário em português foi perguntado "Você daria alguma definição para a palavra 

“patroa”?" E na versão em espanhol, "Daria alguma sugestão para mudar a definição da 

palavra no Dicionário Aurélio? E no Diccionario de la Lengua Española?" 

 A partir dessa indagação, obtivemos as seguintes respostas no formulário em 

português: muitas mulheres não souberam opinar e disseram que não saberiam definir 

novas acepções; outras concordavam com as acepções apresentadas e não viam 

problemas, motivo pelo qual tampouco deram alguma sugestão nova. Algumas disseram 

que não saberiam definir, mas sugeriram uma adaptação do conteúdo com os progressos 

vivenciados pelas mulheres nas últimas décadas.  

 Parte dessas mulheres se sentem incomodadas com as atuais acepções e 

sugeriam outras formas de definir o verbete. As mais recorrentes foram as seguintes: 

usar a mesma definição explicitada na palavra "patrão"; acrescentar a ideia de 

autoridade de um estabelecimento em relação aos empregados, passando, assim, a ideia 

de mulher que emprega pessoas; incluir o sentido de mulher bem-sucedida, que 

coordena e chefia uma determinada equipe. Muitas não sugeriram a exclusão das 



50 
 

acepções apresentadas, mas gostariam de uma atualização que englobasse também as 

mulheres que se encontram no mercado de trabalho, desenvolvendo as funções de uma 

líder.  

    Por outro lado, no outro formulário em versão espanhola, a maioria respondeu 

levantando novas sugestões. Como foram solicitadas sugestões tanto para o dicionário 

brasileiro quanto para o espanhol, muitas mulheres disseram que não conseguiriam 

reformular uma resposta concreta para o dicionário em português, já que não conheciam 

os usos na língua. Mas, de toda forma, recomendam atualizar as definições para que se 

adéquem aos progressos globais alcançados pelo gênero feminino. 

  Sob outra perspectiva, algumas mulheres sugerem que o Dicionário Aurélio 

amplie suas acepções relativas ao verbete "patroa". Não necessariamente propõem a 

exclusão das definições existentes, porém, que passem a englobar a representatividade 

feminina no âmbito de "patroa". Aconselham também não dividir os verbetes em sua 

estrutura como foi apresentado e, consequentemente, não diferenciar completamente as 

definições das palavras quanto ao gênero. No que diz respeito ao dicionário na língua 

espanhola, sugerem a flexão de gênero, sobretudo nas palavras em espanhol "defensor", 

"protector" e "dueño". Além de revindicarem uma linguagem mais inclusiva que integre 

todas as pessoas.  

 E, por fim, os questionários são finalizados com a seguinte pergunta "Você se 

considera feminista?". Em torno dessa questão, em português, obtivemos que 83% das 

mulheres marcaram a opção "sim" e 17% assinalaram que não se consideravam 

feministas. 

Gráfico 9 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 10 do formulário em português. 

 

Fonte: O autor 
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 Em contrapartida, no questionário em espanhol, notamos que 75,6% das 

mulheres marcaram a opção "sim", em contraposição a 24,4% delas, que disseram que 

não se consideravam feministas. 

Gráfico 10 – Resultados obtidos em porcentagem da questão 8 do formulário em espanhol. 

 

Fonte: O autor 

 Concluímos que esse é um assunto ainda bastante polêmico em ambos os 

contextos, tanto quando mencionamos o Dicionário Aurélio da língua portuguesa, 

como o Diccionario de la lengua española. Conseguimos perceber que algumas 

mulheres recebem a problemática muito bem, outras não veem espaço nem motivos 

para mudanças. Desse modo, dizem não se atentarem tanto para esse fato. 

 Igualmente é possível perceber que as definições dispostas em ambos os 

dicionários ainda causam algum certo tipo de incômodo no que tange à 

representatividade feminina nesses espaços considerados de poder. Tanto é isso que a 

maior parte das mulheres que participaram desta pesquisa não se sentem representadas 

da forma como o verbete “patroa” é colocado no Dicionário Aurélio. As acepções 

encontradas no dicionário espanhol, segundo as participantes, tampouco são um modelo 

de equidade de gênero. Ainda assim, apresentam alguma possibilidade de participação 

feminina nesse território, ao contrário do exposto no Aurélio, que designa os campos 

domésticos para as "patroas". 

 As acepções tais como estão apresentadas em ambos os dicionários ajudam, de 

certa forma, a legitimar a dominação masculina com relação ao gênero oposto. A 

divisão do trabalho e os papeis sociais, considerada a natureza biológica, faz com que 

reproduzamos uma visão de normalidade diante da hegemonia masculina, sobretudo na 

linguagem. Podemos relacionar esse fato diretamente com as respostas das mulheres 
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que afirmaram se sentir representadas pelas definições ou que não sentiram algum tipo 

de aversão às acepções apresentadas. 

 Portanto, sabemos que historicamente as mulheres foram  

Simbolicamente dedicadas à resignação e à discrição, as mulheres só podem 

exercer algum poder voltando contra o forte sua própria força, ou aceitando 

se apagar, ou, pelo menos, negar um poder que elas só podem exercer por 

procuração [...] (BOURDIEU, 2019, p. 59). 

 

E seguem sendo moduladas e definidas a partir dessa visão androcêntrica que 

estabelece e valida onde as mulheres podem ou não estar presentes. E isso se manifesta 

diretamente na linguagem, causando incomodo, como podemos perceber por meio dos 

textos elaborados pelas mulheres ao responderem o questionário. A maior parte se sente 

invisibilizada perante as definições apresentadas no Dicionário Aurélio da língua 

portuguesa. Tampouco concorda com a ausência de flexão de gênero presente na versão 

online do Diccionario de la lengua española. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A ideia de subordinação do gênero feminino em relação ao masculino atravessa 

diferentes esferas sociais. Esse fenômeno é perceptível também na linguagem, o que se 

reflete nos dicionários analisados neste trabalho. Visto que depois da Revolução 

Industrial a exclusão das mulheres no mercado de trabalho tornou-se evidente, dado que 

houve uma separação entre o espaço de trabalho e a casa (BORDIEU, 2019), algumas 

tarefas sociais passaram a ser designadas exclusivamente como femininas. 

Consequentemente, esse fato favoreceu a construção da hegemonia masculina em 

posições de poder, sobretudo, nas situações de poder econômico e político.   

 Desse modo, as relações de trabalho são construídas historicamente a partir de 

certos parâmetros de dominação, por meio dos quais o gênero masculino se sobrepõe ao 

feminino. Esse é um dos fatores que contribuem para que o verbete "patrão" seja 

considerado nos dicionários como uma pessoa do gênero masculino que gerencia e 

comanda uma equipe em relação aos empregados, isto é, a personalidade detentora do 

poder naquele espaço. Enquanto que, quando observamos a palavra com a flexão de 

gênero feminino, esse mesmo poder e cuidado na descrição não permanece. Dessa 

forma, o verbete "patroa" é discriminado com relação às acepções atribuídas ao 

masculino da mesma palavra, corroborando para a visão predominante do corpo 

feminino como chefe do lar, esposa e mãe. Portanto, ao comparar os dois verbetes no 

Dicionário Aurélio da língua portuguesa, constatamos que a diferença de gênero, até o 

momento, é bastante significativa. 

 No que diz respeito à comparação dos verbetes equivalentes em espanhol, no 

Diccionario de la lengua española, há um cuidado maior com as acepções dispostas. 

Sua estrutura é bastante diferente da encontrada no dicionário brasileiro, além de conter 

definições idênticas tanto para o verbete no masculino quanto para o feminino. Porém, 

não encontramos flexão de gênero nesse caso, revalidando assim, uma visão de mundo 

que corrobora para a exclusão do gênero feminino dos espaços de poder. 

 Depois de muitos anos de exclusão desses espaços, compreendidos como 

exclusivamente masculinos, uma grande parcela das mulheres não aceita mais ser 

invisibilizada, seja na linguagem, seja em qualquer outro espaço social, como foi 

possível perceber nas respostas dos questionários. Está na hora de "construir novos 

lugares de fala com o objetivo de possibilitar voz e visibilidade a sujeitos que foram 

considerados implícitos dentro dessa normatização hegemônica" (RIBEIRO, 2019, p. 
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43). Nesse sentido, existe no debate público, acadêmico e político, a discussão de uma 

linguagem mais inclusiva, na qual todas as pessoas se sintam representadas e integradas.  

 Constatamos que através da linguagem podemos desenvolver uma certa visão de 

mundo mais igualitária e inclusiva. Por meio dela, conseguimos colocar em discussão as 

diversas problemáticas, parâmetros e possibilidades que constroem uma comunidade 

linguística e social. Portanto, a equidade de gênero não poderá ser conquistada apenas 

por progressos sociais, é necessário também que essa conscientização alcance o modo 

como usamos a nossa língua.   

 As definições acerca do que é ser mulher e os papéis que elas assumem na 

sociedade têm sido definidos pelos homens em muitos casos. Porém, as configurações 

de família mudaram, as relações de poder também. Sobretudo, quando estamos falando 

do gênero feminino. Logo, devemos construir uma linguagem que desassocie a imagem 

da mulher como dependente do homem, pois a perpetuação desses conceitos já não 

condiz com a realidade.   

 As habilidades intelectuais das mulheres não estão limitadas ao seu caráter 

biológico nem por estereótipos ideológicos que as condicionam a assumirem funções 

domésticas e as excluem das cenas de poder. O uso da língua inclusiva, então, busca 

abrir caminhos para o reconhecimento dessa demanda, para englobar as mulheres que 

são independentes, ocupam grandes cargos e têm um grande êxito em sua carreira 

profissional. Por isso, a única forma de mudar uma linguagem sexista, excludente e 

discriminatória é “explicar qual a base ideológica em que ela se sustenta, assim como 

oferecer alternativas concretas e viáveis de mudanças” (CERVERA; FRANCO, 2006, p. 

5). É necessário, então, encontrar uma representatividade mais efetiva na língua, que 

abranja também os dicionários, para que os falantes daquela língua não invisibilizem as 

mulheres que ocupam esses cargos, e que tampouco impeçam que outras mulheres se 

vejam representadas nesses espaços. Pois, "quando as mulheres assumem suas vozes na 

esfera pública, por meio do exercício político, valores tradicionais como o 

patriarcalismo passam a ser amplamente questionados e revistos." (MÄDER; SEVERO, 

2016). 

 Nesse sentido, o uso da linguagem de um modo mais consciente e inclusivo 

propõe "adaptar a língua às realidades sociais e culturais, mas também se encaixa em 

um contexto político: o reconhecimento da igualdade entre homens e mulheres e a 
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necessária paridade homem-mulher (MARTÍN, 2019, p. 38, tradução minha23). Visto 

que na sociedade contemporânea há uma grande parcela de mulheres atuando 

ativamente das decisões políticas, sociais e econômicas do país, "tal história não pode se 

contentar com registrar, por exemplo, a exclusão das mulheres de tal ou qual profissão, 

de tal ou qual carreira, de tal ou qual disciplina [...]" (BOURDIEU, 2019, p. 138). Nos 

dicionários analisados, nem todas as acepções que descrevem as mulheres têm, de fato, 

representatividade feminina, sobretudo em posição de poder, como no caso do verbete 

"patroa".  

Contudo, como percebemos ao longo deste trabalho, as relações de gênero são 

coletivamente concebidas, culturalmente aceitas e estabilizadas pela tradição. É por isso 

que podem ser revistas e alteradas a qualquer momento a partir de sua necessidade. É 

nesse sentido que são elaborados manuais para o uso não sexista da linguagem. 

Acreditando que eles possam contribuir de uma maneira positiva, ajudando as pessoas a 

refletirem sobre outras possibilidades de uso da língua e eliminando a utilização de uma 

linguagem predominante e excludente em relação as mulheres.  

 Como já mencionado, a língua pode ser também um lugar de opressão, ajudando 

a reforçar relações hierárquicas e dominantes. Quando se fala da Lexicografia, alguns 

conceitos desatualizados que estão presentes no dicionário normatizam a inferioridade 

da mulher diante da figura masculina, além de negar as mudanças sociais e culturais 

presenciadas na sociedade contemporânea. Portanto, com o objetivo de eliminar o uso 

antiplural da língua tanto na expressão oral quanto na escrita,  

É preciso, portanto, começar desligando-nos de tudo aquilo que o 

conhecimento do modelo acabado do "inconsciente" androcêntrico permite 

detectar e compreender nas manifestações do inconsciente que é o nosso, e 

que se entrega ou se trai, em relances, nas metáforas do poeta ou nas 

comparações familiares, destinadas, por sua evidência mesma, a passar 

despercebidas (BOURDIEU, 2019, p. 94). 

A linguagem não é uma ferramenta imutável e estagnada, ao contrário, ela está 

em constante adaptação e transformação para seguir cumprindo sua função de 

comunicação entre os falantes de uma língua. Desse modo, cada cidadão pode contribuir 

para a disseminação de uma linguagem mais inclusiva.  

            Percebemos uma forte resistência a adequar as palavras e suas definições de uma 

forma que englobe também as mulheres. Na análise apresenta neste trabalho, por 

                                                           
23 Do espanhol: "adaptar la lengua a las realidades sociales y culturales, pero también se inscribe en un 

contexto político: el del reconocimiento de la igualdad entre hombre y mujeres y de la necesaria paridad 

hombre-mujer". 
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exemplo, percebemos que ainda hoje os dicionários revelam um discurso de dominação 

da figura masculina, fato muitas vezes naturalizado e imperceptível pela sociedade.  

 Assim, para contribuir para uma linguagem mais igualitária, primeiro, devemos 

alertar que a linguagem não é neutra, contrariando o senso comum; segundo, estudar 

formas de conscientização, construir com os falantes espaços de manifestação e 

expressão linguística que recusem a reprodução de conceitos estereotipados e 

comumente difundidos pelo senso comum. As estruturas familiares, os poderes 

econômicos, político e social sofreram algumas transformações. O mundo não pertence 

apenas aos homens. A linguagem não deve ser usada para impedir esses progressos, 

pois uma grande parcela das mulheres já não depende de forma alguma da figura 

masculina. 

 Este trabalho, então, é finalizado com o seu objetivo inicial alcançado, visto que, 

na análise e na pesquisa de campo, foi possível confirmar a hipótese aqui abordada. 

Como se trata de um trabalho de conclusão de curso, com tempo limitado, não foram 

discutidas outras questões que podem, igualmente, contribuir de forma positiva para a 

discussão que esta pesquisa busca promover, como, por exemplo, analises gramaticais 

que podem desmistificar o uso do masculino genérico, em situações ditas de 

neutralidade. Nessa linha de raciocínio, conforme o pensamento linguístico 

conservador, já deveríamos considerar esse uso inclusivo. Logo, há necessidade de 

seguir pesquisando sobre o tema, pois ainda há muito material para ser investigado. 
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