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Resumo: O presente trabalho tem por objetivo demonstrar como a caracterização dos perfis de 
empreendedor e empreendedora expressa uma identidade básica do que é ser homem e mulher, 
conformada pela naturalização dos papéis sociais. Para alcançar esse objetivo, foram analisados 
trechos de publicações acadêmicas com a temática “gênero e trabalho”, a fim de se analisar o 
vocabulário utilizado para diferenciar o perfil de mulheres e homens em suas ações 
empreendedoras. 
Saffiot (1987) define “naturalização” como a formulação de sentidos para os fenômenos 
naturais. Na visão da autora, os seres humanos nascem machos ou fêmeas e se tornam homens 
e mulheres, conforme a educação que recebem, assim a sociedade delimita os campos e terrenos 
onde podem atuar. No que diz respeito às categorias de sexo, ela menciona que há uma 
atribuição de distintos papéis aos indivíduos, o que constrói uma identidade social baseada nas 
delimitações construídas para a identidade de gênero. Butler (2003) defende que existem 
performatividades a que são atribuídas as categorias de sexo e que refletem esses papéis 
imputados a mulheres e homens. Eckert e Mcconnell-Ginet (2003) propõem que sexo e gênero 
são construções sociais e sugerem uma revisitação do que seria a identidade de gênero. 
O presente estudo tem natureza qualitativa e enquadramento teórico-metodológico nos estudos 
sobre gênero e na vertente de terceira onda da sociolinguística (Eckert 2012). Os resultados 
demonstram que referências teóricas acerca do perfil empreendedor caracterizam os homens 
como “responsáveis”, “comedidos”, “equilibrados”, “estáveis”, “guerreiros”, “corajosos”, 
“fortes”, “vitoriosos” e “heroicos” (Medeiros e Silva 2014). As mulheres, ao contrário, são 
marcadas pela “fragilidade”, “sensibilidade”, “delicadeza”, “comedimento público”, 
“insegurança”, “instabilidade” e “maternidade” (Diniz 2016). Ahl (2006) destaca que as 
abordagens teóricas indicam que estereótipos de feminino, constituídos por traços como 
“emotividade”, “compreensão”, “afeto”, “capacidade de preocupar-se inteiramente com os 
outros”, “gentileza”, “atenção aos sentimentos alheios” não são legitimados no campo do 
empreendedorismo e que características como “gentileza”, “lealdade”, “sensibilidade à 
necessidade dos outros”, “timidez”, “compreensão”, geralmente atribuídas às mulheres, soam 
mais como o oposto do empreendedorismo. Diniz (2016) e Machado (2016) ressaltam que há 
“um ideal de profissional” compartilhado pelas mulheres baseado em valores e símbolos 
historicamente associados ao masculino e que a empreendedora procura promover como uma 
similaridade que ela possui em relação aos homens, a fim de se legitimar e ser reconhecida no 
ambiente de negócios. 
Os resultados dessa amostra revelam que o vocabulário utilizado para caracterizar o perfil 
empreendedor é diretamente influenciado pela naturalização dos atributos sobre as diferenças 
de gênero, tanto na caracterização do perfil empreendedor como na própria construção do 
conceito de empreendedorismo. Há aí a construção de uma identidade básica para o 
empreendedor e empreendedora, em que traços estereotipados como femininos, muitas vezes, 
são expurgados da construção do ideal de empreendedor. As constatações deste trabalho 
direcionam-se para a necessidade de se revisitar o conceito de empreendedorismo, de modo a 
contemplar também os traços femininos. Nesse ponto, o vocabulário a ser escolhido para 
representar perfis identitários femininos pode fazer toda a diferença. 
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Resumo:  
El objetivo de esta comunicación es presentar una caracterización de cómo escribían (y 
hablaban) las mujeres en Cuba en la época previa a la Independencia, en esos precisos 
momentos en que se está configurando la identidad social y lingüística de un nuevo país. 
 Para ello, se recurre a fuentes documentales fidedignas como son las cartas de mujeres 
(madres, esposas, novias y hermanas) enviadas a sus familiares. El corpus utilizado pertenece 
al Archivo General de Indias de Sevilla y al Archivo del Instituto de Historia y Cultura Militar 
de Madrid, que son las instituciones que custodian la documentación relacionada con las 
contiendas previas a la independencia de Cuba. Esta documentación original ha sido transcrita 
y editada a partir de los originales y con un tratamiento riguroso siguiendo los criterios de la 
Red internacional Charta.  
 El material resultante nos permite conocer una etapa poco conocida de la historia del 
español como es el siglo XIX (Brumme 1995) y especialmente el español americano (Flores y 
Melis 2015; Frago Gracia 2010). De forma esta investigación permite reconocer: a) tendencias 
de pronunciación divergentes y de contacto; b) la competencia escrituraria de las autoras y c)  
usos sociolingüísticos propios de las emisoras, época y variedad lingüística (Domínguez 
Hernández 2010; Martínez Pasamar y Tabernero Sala 2013). Para cumplir estos objetivos de 
investigación, las cartas son un excelente tipo documental porque no están sometidas a ningún 
tipo de mediación, corrección o injerencia de autor secundario. Más bien al contrario: al ser 
cartas particulares e íntimas van directamente del emisor al receptor, tienen un gran contenido 
emocional y están escritas con cierta premura; además, transmiten una espontaneidad que 
refleja usos familiares y coloquiales, además de evidenciar la competencia escrituraria de sus 
autoras (Castillo Gómez 2005). Por todo ello, son un excelente material para el análisis 
sociolingüístico conforme a los tradicionales parámetros de la distancia o inmediatez  
establecidos por Koch y  Oesterreicher (1985). 
 El análisis de los datos que nos ofrecen ese material permite mostrar, entre otros, 
aspectos relacionados con: 

• Usos lingüísticos novedosos en la sociedad cubana del XIX. 
• Formas lingüísticas, tendencias e innovaciones caracterizadoras de un emisor femenino, 
• Usos morfosintácticos y expresiones singulares (Company Company 2004; Espinosa 

Elorza 2012; Frago Gracia 2011). 
• La autopercepción (socio)lingüística  de las autoras de las cartas, 
• La categorización semántica de la realidad de la guerra, a través del léxico y la 

adjetivación. 
 Todo ello permite establecer perfiles sociolingüísticos femeninos, así como desarrollar 
un análisis de las estrategias expresivas comunes a una escritura femenina (y señalar sus 
divergencias según grupos sociales). En conclusión, las cartas muestran una percepción propia 
de los acontecimientos previos a la independencia, el papel de la mujer como centro de la 
familia en momentos de crisis y su contribución a usos lingüísticos cubanos. 
 Esta investigación pone de manifiesto el protagonismo social y lingüístico de las 
mujeres de distintas clases sociales y etnias en la historia de la lengua cubana del siglo XIX. 
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Resumo:  
Este trabalho tem como objeto as atitudes linguísticas das marisqueiras e pescadoras artesanais 
da comunidade quilombola São Braz, que fica a aproximadamente 12 quilômetros da sede do 
município de Santo Amaro, no Território de Identidade Recôncavo, no estado da Bahia. Em 
2009, São Braz recebeu da Fundação Cultural Palmares a certificação que reconhece sua 
autodeclaração como comunidade remanescente quilombola e encontra-se atualmente em 
processo de regularização fundiária. É uma região socioeconomicamente desfavorecida e as 
principais fontes de renda dos moradores são a pesca artesanal e a mariscagem, além 
da produção de palitos de bambu para churrasco, do comércio e da agricultura. Composto por 
aproximadamente 196 grupos familiares, a comunidade quilombola de São Braz totaliza mais 
de 742 pessoas, segundo Carvalho (2016). 
Mediante entrevistas e observação participante, pretendeu-se investigar como mulheres naturais 
do quilombo e que exercem atividades laborais semelhantes percebem e avaliam seus falares e 
o da comunidade. Para isso, foram utilizados os pressupostos teóricos e metodológicos da 
Sociolinguística (Labov 2008), com ênfase nos estudos sobre as atitudes linguísticas (Aguilera 
2008; Moreno Fernández 1998; Oushiro 2015). A Sociolinguística estuda aspectos da relação 
língua e sociedade e toma como dados a língua em situações naturais de interação social. A 
língua é dinâmica e está em constante renovação de acordo com a necessidade dos seus 
usuários, que a utilizam para interação, para transmissão da cultura local, para afirmação da sua 
identidade e para marcar seus papéis sociais. É por meio das atitudes linguísticas dos falantes 
que determinada língua ou variedade linguística pode ser estigmatizada ou prestigiada. Tem 
ainda a importância de prever se determinada variação tenderá à mudança, levando-se em conta 
seu status de prestígio. A atitude que um sujeito tem em relação ao seu grupo social e a outros 
(respeito, orgulho, indiferença, ódio etc.) ele terá em relação à língua ou variedade do seu grupo 
e a de uso de indivíduos pertencentes a outras comunidades. Segundo Hora (2012) há três 
possibilidades de abordagem metodológica em pesquisas que objetivam verificar atitudes 
linguísticas: análise de conteúdo, abordagem direta e abordagem indireta. Na primeira 
abordagem, o pesquisador infere as atitudes linguísticas a partir da observação de 
comportamentos e análise de documentos; na abordagem direta o pesquisador solicita 
diretamente aos informantes que opinem sobre a própria fala e a de outros falantes; e na indireta 
é utilizada a técnica matched-guise, quando os participantes julgam falantes a partir de 
gravações. Na presente pesquisa, utilizamos a abordagem direta.  O título desta comunicação, 
“Eu falo é assim mesmo”, é um trecho da transcrição de uma das entrevistas, da informante 
ZMPS (mulher, marisqueira, sambadeira, 69 anos, estudou até o primeiro ano do Ensino 
Fundamental, nasceu e mora em São Braz) ao ser questionada sobre como avalia seu modo de 
falar. 
Após análise dos dados, os resultados evidenciaram que as marisqueiras e pescadoras artesanais 
têm atitudes positivas quanto a própria fala e a dos demais moradores de São Braz e têm 
percepção da variação linguística, além de demonstrarem interesse em adquirir o português 
padrão. Ademais, foi verificado que as atitudes estão ligadas ao sentimento de pertencimento e 
identidade com o grupo social das quilombolas entrevistadas. 



 
 

 
 

Referências: 
Aguilera, Vanderci de Andrade. 2008. “Crenças e atitudes linguísticas: o que dizem os falantes 

das capitais brasileiras.” Estudos linguísticos 37, no. 2: 105-112. 
http://www.gel.org.br/estudoslinguisticos/volumes/37/EL_V37N2_11.pdf. 

Carvalho, Ana Paula Comin de. 2016. “Comunidades remanescentes de quilombos do 
Recôncavo da Bahia: conflitos territoriais e articulações identitárias.” In Territorialidades 
negras em questão: conflitos, lutas por direitos e reconhecimento, editado por Rosy 
Oliveira, Ana Paula Comin de Carvalho, Cíntia Beatriz Müller, 13-28. Cruz das Almas: 
Editora UFRB; Belo Horizonte: Fino Traço. 

Hora, Dermeval da. 2012. “Atitude: um conceito teórico, um conceito de vida.” Revista do 
GELNE 14: 367-386. https://periodicos.ufrn.br/gelne/article/view/9378/6732. 

Labov, William. 2008. Padrões sociolinguísticos. Tradução por Marcos Bagno, Maria Marta 
Scherre e Caroline R. Cardoso. São Paulo: Parábola Editorial. 

Moreno Fernández, Francisco. 1998. Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje. 
Barcelona: Editorial Ariel. 

Oushiro, Livia. 2015. “Identidade na pluralidade: avaliação, produção e percepção linguística 
na cidade de São Paulo.” Doutorado, Universidade de São Paulo. 


