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Por Maria Joana Barreto Pereira. 
Presidenta do Senalba MS 
 
Inicialmente deixo claro que não sou professora de português. Todavia fui incentivada por 
um amigo, para mencionar em todos os documentos a minha condição de PRESIDENTA E 
NÃO PRESIDENTE.  
 
Primeiro — porque sou do sexo feminino — uma Mulher muito determinada em prestar um 
bom serviço aos nossos sindicalizados, sobretudo com honestidade, que é um dever de todo 
aquele que administra bens e interesses daqueles de quem recebeu um voto de confiança.  
 
Segundo — porque grafar ou referir-se verbalmente ao substantivo PRESIDENTA, está 
absolutamente correto, não obstante a indignação machista. 
 
Ambas as afirmações que faço, podem ser constatadas por quem quer que seja. Basta que 
tenham boa vontade: ou seja, 
 
—  visitando o nosso Sindicato, para se inteirarem de todas ações e trabalhos que vêm 
sendo desenvolvidos pela atual Diretoria; 
 
— consultando uma boa obra que ensine a nossa língua. Por exemplo, a obra do consagrado 
mestre da língua portuguesa, Professor Luiz Antônio Sacconi, sob o título: “Não erre mais” 
– 5ª. ed. Rev. — São Paulo: Ed. Moderna, 1979, tem o seguinte comentário nas páginas 385 
e 386, que transcrevo a seguir: 
 
“Essa menina é uma grande músicA 

 

A forma feminina correspondente de músico é música, assim como a de mecânico é 

mecânica; a de político é política; a de técnico é técnica; a de piloto e pilota: 

 

     Cassilda é uma excelente mecânica. 

     Juçara é técnica em educação. 

     Teresinha demonstrou ser uma excelente pilota de provas. 

 

Dignos de destaque ainda são estes femininos: prefeita, primeira-ministra, deputada, 

PRESIDENTA, generala, sargenta e tribuna: 

 

     A Prefeita e a Primeira-Ministra discutiram com a PRESIDENTA. 

     A deputada era favorável à candidatura da generala. 

     A tribuna condenou a sargenta a três anos de prisão. 

 

Recentemente, num programa de televisão, uma policial declarou, como se fosse 

autoridade no assunto, que general é palavra que não possui feminino. Muitos devem ter 

acreditado; outros ficaram quase indignados ou surpresos por saberem como abundam 

pessoas que conhecem ‘a fundo’ a língua portuguesa. Para os curiosos e desavisados, vale 



muito lembrar: CADA MACACO NO SEU GALHO. Dos ditos populares, esse é um dos 

mais conhecidos, mas muitos ainda insistem em contrariá-lo.” (Os destaques em caixa alta 
e em negrito são meus, exceto os da frase: CADA MACACO NO SEU GALHO) 
 
Para quem ainda não estiver satisfeito com a lição do Professor Sacconi, poderá encontrar 
numa boa livraria ou biblioteca, o livro do Professor Édison de Oliveira, sob o título: “Todo 
o mundo tem dúvida, inclusive você”, 2ª. ed. — 8ª impressão  — Porto Alegre, Sagra, 
1982, página 158, onde se acha escrito: 
 
“PRESIDENTA 

 

O substantivo ‘presidente’ pode ser usado para os dois gêneros. 

Mas é também perfeitamente correto dizer-se ‘a presidenta’, visto que essa forma já 

consta nos dicionários, em gramáticas e até no Pequeno Vocabulário Ortográfico da 

Língua Portuguesa. 

A exemplo de ‘presidenta’ existem outros substantivos femininos terminados por ‘a’ que o 

povo evitar usar, quer em virtude do preconceito de que trata de funções ou características 

próprias do homem, quer por considerá-los mal sonoros ou exóticos. 

Atualmente, quando a mulher participa de quase tudo, parece-nos chegada a hora de 

superarmos certos ‘machismos’ anacrônicos e empregarmos, sem qualquer inibição, pelos 

menos os femininos que entre esses, salientaríamos: 

 

     O cavaleiro – a cavaleira 

     O gigante – a giganta 

     O juiz – a juíza 

     O maestro – a maestrina 

     O oficial – a oficiala 

     O senador – a senadora 

     O tabelião – a tabelioa.” 

[Negritei] 
 
O motivo deste artigo é para atender a uma crítica de um sindicalizado, enviada para o meu 
e.mail. Aliás, digo que todos nós podemos errar (que não é no caso em questão) quando 
somos arrogantes demais para não pedir que alguém mais apto nos ensine. Também 
podemos errar, quando agimos precipitadamente ou quando não somos e não temos o apoio 
dos mais sábios. 
 
O sindicalismo pode ser forte e prestar excelentes serviços que estabeleçam equilíbrio e 
justiça entre os empregados e empregadores, desde que haja a união das forças, não brutas, 
mas das forças intelectuais e de espírito, principalmente as de BOA VONTADE.  
 
Toda a crítica honesta, construtiva e com fundamento, sempre será bem-vinda. Mas só a 
crítica não eleva o nosso Sindicato — é preciso que haja a participação ativa de cada 
sindicalizado, ajudando com o seu trabalho, a construção ética dos nossos objetivos. 
 
 


