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RESUMO 

A presente dissertação tem o objetivo de analisar as relações de gênero em 

cargos de gestão em uma instituição pública de educação científica, 

profissional e tecnológica localizada no estado de Goiás. Os cargos de gestão 

se diferenciam pelo conteúdo do trabalho, gratificações, diversos níveis de 

poder, participação nas instâncias deliberativas, responsabilidades e 

visibilidade institucional. A motivação para o estudo da ocupação dos cargos de 

gestão da educação científica, profissional e tecnológica fundamenta-se na 

literatura que articula trabalho e gênero e revela as disparidades no acesso a 

cargos de poder entre homens e mulheres, nos quais as mulheres detêm 

menor poder e remuneração nas organizações. Buscou-se verificar se no 

âmbito educacional, campo caracterizado pela maior presença de mulheres, 

tais disparidades permanecem. A metodologia utilizada constituiu-se de uma 

triangulação de dados e métodos qualitativos e quantitativos. A abordagem 

qualitativa se deu por meio de entrevista semiestruturada. As entrevistas foram 

realizadas com gestores/gestoras de todos os níveis do organograma 

institucional e nos permitiu compreender padrões e diferenças na trajetória 

institucional, assim como verificar elementos da participação nas instâncias 

deliberativas e também observar como homens e mulheres articulam trabalho e 

família. Quanto aos métodos quantitativos recorreu-se a elaboração de um 

questionário e de dados fornecidos pela instituição pesquisada. O questionário 

buscou obter dados não fornecidos pela instituição, como por exemplo, raça. Já 

os dados fornecidos pela instituição possibilitou caracterizar o perfil das 

pessoas que integram os cargos de gestão. Os resultados apontam 

preponderância masculina nos cargos da alta gestão e predomínio feminino 

nos cargos de menor poder, remuneração e cuja participação nas instâncias 

deliberativas é limitada. Além disto, a ocupação dos cargos de gestão mostra-

se mais favorável aos homens casados do que para as mulheres casadas. Isto 

pode ser explicado pelo fato de que a articulação entre trabalho e família, bem 

como as trajetórias institucionais de homens e mulheres se mostraram bastante 

distintas, com sobrecarga de trabalho para as mulheres. 

 



Palavras-Chave: ocupação dos cargos de gestão, educação, relações de 

gênero e raça.  



 

 

 

ABSTRACT 

The present dissertation has the objective of analyzing the gender relations in 

management positions in a public institution of scientific, professional and 

technological education located at the state of Goiás. The management 

positions differentiate through the content of work, gratifications, diverse levels 

of power, participation in the deliberative instances, responsibility and 

institutional visibility. The motivation for the study of the occupation of the 

management positions of the scientific, professional and technological 

education is reasoned in the literature that articulates work and gender which 

reveals the disparities in the access of power charges between men and 

women, in which women are in the charges of less power and remuneration in 

the organizations. It was sought to verify if in the educational field, that is 

characterized for a majority of female presence, if these disparities remained. 

The methodology used consists in a triangulation of datas and qualitative and 

quantitative methods. The qualitative approach happened through a semi 

structured interview. The interviews happened with managers of all levels of the 

institutional chart and allowed us to understand patterns and differences in the 

institutional trajectory, verify elements of participation in deliberative instances 

and observe how men and women articulate work and family. Regarding the 

quantitative methods, we restored to the elaboration of a questionnaire and data 

provided by the institution that was researched. The questionnaire tried to 

obtain data that was not given by the institution such as, for example, race. The 

data given by the institution made it possible to characterize the profile of 

people that occupy management positions. The results point to a male 

predominance in the charges of high management and female predominance in 

the charges of less power, remuneration and in which participation in the 

deliberative instances is limited. Besides that, the occupation of the 

management positions is more favorable to married men then to married 

women. This can be explained by the fact that the articulation of work and 



family as well as the institutional trajectories of men and women show 

themselves distinct, with an overload of work for women. 

 

Key words: occupation of management positions, education, gender race and 

relations.  
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APRESENTAÇÃO 

O final do século XX e início do século XXI são analisados pela literatura 

como períodos de profundas transformações nas relações sociais de 

sexo/relações de gênero, sobretudo na configuração do trabalho das mulheres 

(BRUSCHINI, 2000). As transformações no modo de produção capitalista 

associadas às mudanças educacionais e culturais, ocorridas no Brasil a partir 

da década de 1970, provocaram um significativo aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho. A sociologia do trabalho tem demonstrado 

que, em razão de tais transformações econômicas, educacionais e culturais,  

estão em curso processos de mudanças e permanências nas relações sociais 

de sexo. 

O mercado de trabalho feminino tem se apresentado para as 

pesquisadoras como cada vez mais bipolarizado (BRUSCHINI; LOMBARDI, 

1999; HIRATA, 2011). De um lado, temos o aumento da inserção feminina nos 

postos de trabalho precarizados, em tempo parcial, com baixos salários, cujos 

direitos trabalhistas são mais flexibilizados, assim refletindo simultaneamente a 

inserção feminina tradicional na vida pública e no mundo do trabalho, bem 

como são (des)regulamentadas à maneira da reestruturação produtiva 

(HIRATA, 2011). No outro polo, estão as mulheres que alcançaram altos níveis 

de escolaridade e se inseriram em atividades hegemonicamente masculinas, 

com maior reconhecimento social, remuneração, exercendo trabalhos 

altamente qualificados e provocando um tensionamento no alcance de níveis 

mais altos nas carreiras profissionais. O processo de bipolarização do emprego 

feminino acentua a percepção da desigualdade entre mulheres e homens, bem 

como reforça as desigualdades entre as mulheres.  

A bipolarização do trabalho feminino não se dá sem contradições. Se por 

um lado as mulheres têm maior acesso – mediante crescente qualificação – a 

atividades de prestígio que foram dominadas por homens nas formações 

acadêmicas e no mercado de trabalho, por outro, há a permanência de guetos 

ocupacionais e da dificuldade de acesso aos cargos mais altos nas 

organizações/instituições pelas mulheres. (BARROSO, 1988; BRUSCHINI, 
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2007; LOMBARDI, 2003; OSÓRIO, 2006; LIMA, 2008; LIMA et al., 2014;VAZ, 

2013). 

Além da bipolarização do trabalho feminino, questões geracionais têm 

ganhado gradualmente maior importância em razão do envelhecimento da 

população e tem levado mais mulheres para o mercado de trabalho, bem como 

acarretado maiores cuidados com pessoas idosas, aumentando a demanda por 

serviços de cuidados, ao mesmo tempo em que essas atividades interferem 

significantemente nos processos de nomadismos sexuados para as mulheres, 

tornando os postos de trabalho paulatinamente  mais precarizados (KERGOAT, 

2007). Observa-se também crescente o número de mulheres registradas como 

chefes de família (BRUSCHINI, 2000). 

As permanências também se configuram no âmbito do trabalho 

reprodutivo que ainda continua recaindo sobre as mulheres. Estas 

permanecem dedicando mais tempo do que os homens na realização do 

trabalho reprodutivo. Ademais, elas formam uma cadeia de cuidados que lhes 

permite, por meio do externalização das atividades domésticas e dos cuidados, 

permanecer no mercado de trabalho (BRUSCHINI, 2000, 2007; BRUSCHINI; 

PUPPIN, 2004; DEDECCA, 2004; GUEDES; ARAÚJO, 2011; BRUSCHINI; 

RICOLDI, 2012; BRITES, 2013; ABRAMO; VELENZUELA, 2016). 

A vivência enquanto técnica-administrativa da educação nos últimos seis 

anos me permitiu  observar e refletir sobre os temas de raça e gênero no que 

diz respeito à ocupação dos cargos de gestão das Universidades e Institutos 

Federais. Desde a Faculdade de Ciências Sociais, enquanto estudante, 

passando pela Faculdade de Filosofia e Instituto de Informática, enquanto 

trabalhadora, ambos na Universidade Federal de Goiás (UFG), observava que 

as mulheres não chegavam às diretorias. Ao trabalhar no Instituto Federal, 

como Técnica em Assuntos Educacionais, percebi que as mulheres pareciam 

estar ainda mais ausentes dos cargos de gestão. A partir de leituras realizadas 

no Programa de Mestrado em Sociologia pude conhecer os nomes e 

explicações sociológicas dadas para esta constante desigualdade feminina nas 

profissões. De lá pra cá, a desigualdade de gênero na educação profissional e 

tecnológica passou de experiência de vida a desejo de um estudo 

sistematizado sobre o assunto. 
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Dessa maneira, no presente estudo busca-se apresentar como as 

relações de gênero se dão no interior de uma instituição pública de educação 

científica, profissional e tecnológica no estado de Goiás. O objetivo da pesquisa 

foi analisar e compreender o perfil, trajetórias e relações de gênero e raça 

decorrentes da ocupação dos cargos de gestão na instituição pesquisada. Tal 

objetivo torna-se relevante, uma vez que a literatura demonstra a histórica 

desigualdade de gênero no campo da ciência e da tecnologia, no mundo do 

trabalho como um todo, e no serviço público, em específico, na educação. 

É necessário elucidar que compreendemos "cargos de gestão" como o 

conjunto dos Cargos de Direção (CD)  e Funções Gratificadas (FG), 

distribuídas para as instituições públicas federais de ensino com o objetivo de 

incentivar que os servidores assumam responsabilidades administrativas, 

financeiras e pedagógicas, necessárias para o funcionamento  da instituição. 

Deste modo, ao nos referirmos aos "cargos de gestão" estamos nos referindo 

ao conjunto de cargos que compõem os diversos níveis de gestão da 

instituição em estudo, expressos pelas siglas CD e FG, em seus diferentes 

subníveis. 

A hipótese inicial é de que na educação profissional as mulheres são 

minoria nos cargos de gestão, ainda que mais qualificadas do que os homens; 

bem como enfrentam mais dificuldades para manterem-se no cargo. Nesse 

sentido, tornou-se fundamental que a pesquisa se estruturasse sob métodos e 

técnicas quantitativas e qualitativas, de modo a mensurar a participação 

feminina e compreender as relações de gênero decorrentes da participação na 

gestão. 

Trabalhamos a partir do conceito de "relações sociais de sexo ou 

relações sociais de gênero", pois entendemos que as relações entre homens e 

mulheres se dão nos termos da compreensão marxista de relação social, 

estruturada como uma tensão antagônica. Conforme elucida Devreux (2005): 

"relação social é uma oposição estrutural de duas classes com interesses 

antagônicos", e continua: 

Para este campo de estudos, os sistemas de representação social (o 
domínio do “ideal”, para retomar a expressão de Maurice Godelier, 
1984) são tão importantes quanto as práticas da divisão do trabalho e 
do poder, tão importantes quanto a dimensão material na dominação 
dos homens sobre as mulheres (DEVREUX, 2005, p. 562).  
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O conceito de relações sociais de sexo mostra-se, para nós, mais 

adequado uma vez que ele está estruturado na divisão sexual do trabalho e 

rompe com perspectivas de complementariedade e articulação harmônica das 

relações sociais entre homens e mulheres no desenvolvimento do trabalho 

produtivo e reprodutivo. Constatamos que a exploração histórica do trabalho 

feminino no âmbito produtivo e reprodutivo se mantêm nas relações 

construídas na educação profissional tecnológica em Goiás.  

Deste modo, nossa escolha conceitual influencia fortemente a 

concepção metodológica, uma vez que buscamos percorrer o caminho pelo 

qual as desigualdades de gênero e as relações sociais de sexo se constituíram 

materialmente no Brasil, importadas da metrópole, se reproduziram no campo 

das ideias e promoveram desvantagens materiais às mulheres em relação aos 

homens, tanto em relação ao mercado de trabalho brasileiro, quanto à sua 

inserção como gestoras da educação científica, profissional e tecnológica. 

Nesse sentido, do ponto de vista metodológico, as escolhas realizadas 

foram as seguintes: a partir de uma associação de dados quantitativos e 

qualitativos, obtidos ao longo da pesquisa, utilizamos como instrumento 

metodológico a triangulação de fontes e dados. A escolha pelo uso de métodos 

e fontes quantitativas e qualitativas se deu em razão da percepção de que um 

só método limitaria a análise do problema. De acordo com Flick (2009), "a 

triangulação supera as limitações de um método único por combinar diversos 

métodos e dar-lhes igual relevância" (p. 32). Desse modo, a pesquisa 

quantitativa nos forneceu dados numéricos que ao serem associados com a 

pesquisa qualitativa indicaram se as hipóteses endossam o que a literatura tem 

dito a respeito das desigualdades estabelecidas nas relações sociais de sexo.  

De acordo com Druck (2011), estatísticas são resultados de 

observações e escolhas e, como tal, não são verdadeiras nem falsas. Para 

obtermos dados da instituição pesquisada, encaminhamos pedido por meio do 

Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e de solicitações por e-mail à 

instituição, que prontamente nos atendeu. Os dados de 2010 referem-se à 

situação institucional em janeiro de 2010, e foram fornecidos pela instituição 

por meio de consulta em seus arquivos de sistemas informacionais. Os dados 

de 2017 foram retirados do Sistema Unificado da Administração Pública 

(SUAP).  
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Foram solicitados dados primários que abarcam: o número total de 

docentes e técnico-administrativos (TA’s) efetivos por sexo, idade, estado civil, 

titulação, lotados na instituição no período delimitado; número dos ocupantes 

de funções gratificadas e cargos de direção por sexo, idade, estado civil e 

titulação; professores por sexo e disciplinas de ingresso. Os dados foram 

tratados no software Excel com vistas a demonstrar de maneira simplificada 

intersecções entre as categorias. 

Além dos dados já citados foram solicitados dados em relação a 

autodeclaração racial dos servidores, porém a instituição informou que não 

mantém base de dados com esse tipo de informação. Portanto, para sanar a 

falta de dados em relação à cor dos servidores e possibilitar uma análise que 

compreenda relações sociais de raça, foi elaborado um questionário que, 

dentre outras questões, buscava conhecer a autodeclaração racial dos 

servidores. O questionário ficou disponível aos servidores para registro das 

respostas por um mês, no período que compreendeu abril e maio de 2017. 

Foram obtidas 208 (duzentas e oito) respostas. O questionário permitiu, na 

ausência de dados oficiais, compreender um pouco melhor as relações de raça 

e sexo na instituição, universo da pesquisa.  

A partir desses dados e da revisão do referencial teórico, fizemos as 

seguintes escolhas para análises e correlações quantitativas: 

 Dimensionar o crescimento do número de homens e mulheres no 

total de servidores da instituição, por titulação, no período 

compreendido pela pesquisa;  

 Verificar a proporção de homens e mulheres das diferentes 

categorias que ocuparam Cargos de Direção e Funções 

Gratificadas em 2010 e em 2017. 

 Comparar a escolaridade dos/das gestores/gestoras e do total de 

servidores.  

 Analisar os cargos em que há maior ocupação feminina e 

masculina de modo a verificar a participação dos gêneros na 

estrutura de poder da instituição pesquisada.  

 

A pesquisa quantitativa contribuiu para que construíssemos um perfil 

geral dos/das servidores/servidoras e gestores/gestoras da instituição, 
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identificando a proporção de servidores por sexo, estado civil, idade e categoria 

(Docentes ou Técnicos/as-administrativos/as). Além disso, possibilitou 

mensurar quantitativamente as diferenças de representatividade entre os sexos 

na gestão, entretanto, para caracterizarmos e compreendermos como se 

estruturam as relações sociais de sexo na instituição e sua interferência na 

trajetória das/dos pesquisados, a abordagem qualitativa tornou-se 

indispensável. 

Diante da importância do diálogo entre os dados quantitativos e 

qualitativos optamos por realizar uma pesquisa semiestruturada com gestores 

e gestoras das duas categorias que compõem os níveis da hierarquia de 

gestão da instituição, tendo em vista compreender: 

1. As trajetórias de homens e mulheres que ocupam os cargos de 

gestão. 

2. A articulação entre trabalho e família pelos/as gestores/as. 

3. Como se desenvolve o trabalho doméstico entre 

gestores/gestoras. 

4. As relações de gênero nos espaços deliberativos. 

 

A entrevista semiestruturada ou semipadronizada (FLICK, 2009), 

possibilita a capitação de questões subjetivas, que não seriam possíveis por 

meio de uma pesquisa quantitativa, porém direcionadas à luz da bibliografia 

previamente consultada. Na entrevista semipadronizada, elaboramos um 

guia/roteiro estruturado pelas temáticas que compreendem as categorias 

enunciadas acima, a partir de questões abertas controladas pela teoria e 

direcionadas pelas hipóteses e suas respectivas questões confrontativas 

(FLICK, 2009).  

As questões abertas e gerais permitiram verificar a resposta e o 

conhecimento imediato do entrevistado, a partir da sua fala espontânea diante 

da temática tratada. As perguntas controladas possibilitaram que questões 

importantes da pesquisa, que não foram obtidas na fala espontânea do 

entrevistado, fossem abordadas e aprofundadas. Por fim, as questões 

confrontativas buscaram perceber detalhes que não foram expressos pelos/as 

entrevistados/as de maneira mais subjetiva, evidenciando os aspectos 
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contraditórios. Foram realizadas 19 entrevistas: dez (10) com mulheres e nove 

(09) com homens. 

As entrevistas foram analisadas a partir da categorização de cada uma 

delas no software Atlas.ti. A realização da categorização se deu à luz dos 

conceitos norteadores do trabalho, bem como das abordagens em estudos 

semelhantes, possibilitando a comparação das respostas de homens e 

mulheres. 

A pesquisa teve sua aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade 

Federal de Goiás, e para sua realização foi necessário obter autorização 

expressa do dirigente máximo da instituição pesquisada, bem como cada 

um/uma dos entrevistados/as tiveram esclarecidos os objetivos da pesquisa, 

metodologias e os referenciais teóricos antes de assinarem "o termo de livre 

esclarecido", exigência do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás, 

que concedia permissão para a utilização de suas respectivas opiniões e 

relatos mediante anonimato.  

Além das entrevistas semiestruturadas e dos dados primários, foi 

necessário realizar um estudo dos documentos institucionais e de sua 

legislação, para que se compreendessem como as desigualdades de gênero 

influenciam e são influenciadas por aquilo que é disciplinado nos regulamentos 

e pelo o que neles fica omisso. 

De posse das entrevistas, a elaboração da dissertação considerou a 

crítica de Bruschini (1998) aos estudos de gênero desenvolvidos nos anos 

1980. A autora indicou que a linguagem é um dos elementos que expressam as 

contradições nas relações de gênero. A adoção da forma masculina para 

expressar os sujeitos nos estudos sobre trabalho e educação nos demonstra 

um perfil padronizado e ideal de docentes e estudantes expresso em um 

masculino genérico. Nosso posicionamento é de que o sexo das trabalhadoras 

e trabalhadores importa, pois é a partir dele, de sua demarcação, que as 

relações sociais de sexo se estabelecem e se constroem as desigualdades que 

aqui serão apresentadas. Ademais, a literatura é vasta em demonstrar que as 

mulheres e negros tiveram suas histórias, vidas e produção de conhecimento 

invisibilizados. Desse modo, optamos por visibilizá-las na redação, realizando a 

flexão de gênero em todo o texto. 
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Diante da necessidade ética de preservar o nome da instituição e do 

compromisso com o anonimato dos entrevistados, como critério de realização 

das entrevistas, trechos das narrativas que mencionavam nomes próprios, bem 

como de cidades ou cargos foram substituídos, para que assim não seja 

possível identificar a/o entrevistada/a. Desse modo invisibiliza-se a identidade 

das/dos sujeitos da pesquisa, ao mesmo tempo em que se dá visibilidade 

àquelas que foram apagadas e silenciadas ao longo da história do Brasil. Com 

esse propósito, todos os pseudônimos que utilizamos nos trechos de relatos 

das entrevistadas referem-se a mulheres negras que, entre tantas, tiveram um 

papel relevante para a nossa história1. O quadro abaixo descreve o perfil geral 

de cada um dos/das entrevistados/entrevistadas: 

 

Quadro 1: Perfil dos/das entrevistados/das: 

Entrevistada/o Idade Cor/raça Est. Civil Cargo de Gestão Categoria Escolaridade 

Luísa Mahin 28 Parda Solteira Coordenação TA Especializ. 

Tereza 
Benguela  

45 Branca Casada Coordenação TA Especializ. 

Carolina de 
Jesus 

37 Parda Solteira Direção TA Especializ. 

Aqualtune  45 Branca Casada Coordenação Docente Mestrado 

Maria Firmina 45 Branca Solteira Coordenação Docente Mestrado 

Zacimba Gaba 29 Branca Casada Direção TA Ensino Médio 

Dandara 33 Negra Casada Direção Docente Mestrado 

Lélia Gonzales 47 Branca Casada Coordenação TA Mestrado 

Mariana 
Crioula  

51 Branca casada Direção TA Mestrado 

Laudelina de 
Campos  

29 Negra Solteira Coordenação TA Graduação 

Jefeson 40 Pardo Casado  Direção Docente Mestrado 

Nicola Tesla 31 Pardo Casado  Direção Docente Mestrado 

Galileu 38 Pardo Casado  Direção Docente Mestrado 

Ricardo 54 Negro Casado  Direção Docente Mestrado 

Frederico 29 Pardo Solteiro Coordenação TA Especializ. 

Caio 27 Branco Solteiro Direção TA Especializ. 

Miguel 33 Pardo Solteiro Direção Docente Mestrado 

Antônio 33 Branco Casado  Coordenação Docente Doutorado 

Danilo 50 Pardo Solteiro Direção Docente Doutorado 

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir das entrevistas realizadas. 

 

                                                 
1
 Ver Glossário Onomástico no apêndice com uma pequena bibliografia de cada uma dessas mulheres.  
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A dissertação está estruturada para contribuir com o entendimento da 

leitora e do leitor a respeito da constituição da divisão sexual do trabalho, com 

enfoque no trabalho docente a partir do sistema patriarcal, perpassando pelas 

transformações econômicas e sociais mais relevantes para a temática, de 

modo que se consiga compreender as implicações nas relações de gênero 

entre os que ocupam um cargo de gestão na educação científica e tecnológica 

em Goiás.  

No capítulo um abordamos as nuanças da constituição histórica da 

divisão sexual do trabalho no contexto brasileiro, como base analítica para 

compreensão da representação feminina nas instâncias administrativas e 

deliberativas da instituição pesquisada. Com a perspectiva de que estamos 

diante de relações sociais de sexo constituídas de forma processual, a 

fundamentação teórica desse capítulo concentra-se na especificidade do 

patriarcado brasileiro e suas interferências na vida das mulheres no âmbito do 

trabalho, educação e vida pública. As principais fontes históricas e teóricas são 

Mary del Priori (2013), Saffioti (2015), Guacira Louro (2004), Maria Izilda Matos 

e Andrea Borelli (2013), Rachel Soieth (2013). 

Neste sentido, entendemos como estruturante as mudanças na 

organização do trabalho, na produção e na reprodução do capital do chamado 

capitalismo flexível. Para análise sociológica das mudanças no campo da 

organização do trabalho e da produção no âmbito do Brasil e do trabalho 

feminino, os dados e as argumentações se sustentam em autoras e autores 

como Cristina Bruschini (1994, 1998, 2000, 2007), Helena Hirata (2009), 

Nogueira (2010), David Harvey (1996), Ricardo Antunes (2001, 2007), Richard 

Sennet (1999), dentre outros. 

No capítulo dois realizamos um breve histórico das instituições federais 

de ciência e tecnologia no Brasil. O período que abrange desde sua criação até 

os anos 1990 é contextualizado de maneira mais sucinta. Já a partir dos anos 

1990 até os anos 2000 a análise torna-se mais detalhada, uma vez que este 

período é significativo para nossa análise das políticas educacionais, que 

dizem respeito à educação profissional e tecnológica em andamento nos dias 

atuais. Para a análise dos impactos do gerencialismo neoliberal nas políticas 

para a educação tecnológica e no trabalho docente, buscamos nos 
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fundamentar teoricamente em autores como: Frigotto (1999), Ortigara (2014), 

Hypólito (2011) e Kuenzer (2007). 

No capítulo três apresentamos os resultados quantitativos e qualitativos 

obtidos na pesquisa empírica, demonstrando o perfil da gestão, as diferentes 

inserções de homens e mulheres na instituição, ocupação dos cargos de 

gestão e seus efeitos nas relações de gênero e raça. Os resultados obtidos vão 

ao encontro da literatura que constata a permanência das desigualdades 

horizontais e verticais nas relações sociais de sexo e raça. Neste sentido, 

observamos que as mulheres estão em menor número na instituição, sobretudo 

entre as docentes. Tal configuração tem um impacto significativo na ocupação 

dos cargos de gestão e na constituição de um “teto de vidro”2 nas carreiras 

ligadas à educação profissional tecnológica em Goiás. 

A configuração dos cargos de gestão tem um impacto na participação 

feminina nas instâncias deliberativas. Observa-se que o padrão de gestão e 

participação em tais instâncias está ligado a estereótipos de gênero 

historicamente ligados à concepção de "masculino". Além disto, mesmo no 

espaço público, as falas demarcam o lar como espaço da mulher. Em se 

tratando de lar, observa-se que homens e mulheres articulam trabalho e família 

de forma distinta, resultando em uma sobrecarga de trabalho para as mulheres. 

As mulheres são as principais responsáveis pelos afazeres domésticos e pelo 

cuidado com as filhas e filhos. A articulação entre trabalho e família colabora 

para a constituição do chamado "labirinto de cristal" na carreira das mulheres. 

Ainda que inseridos em cargos de gestão cuja remuneração é acima da 

média brasileira, com alto nível de escolaridade e em uma instituição de 

educação, as pessoas negras não estão livres do racismo. O racismo se dá de 

forma consubstancial recaindo, principalmente, sobre as mulheres negras. É 

em relação à raça que se deu a maior limitação da presente pesquisa. A 

                                                 
2
 O termo "teto de vidro" foi traduzido do inglês "glass ceilling" e foi utilizado pela primeira vez 

por uma matéria do jornal Wall Street, de março de 1986,  assinada por Hymowtz  e 

Schellhardt intitulada: “The glass ceiling: why women cant seem to break the invisible barrier 

that blocks them from the top jobs”.  A matéria investigava a presença feminina em empresas 

americanas diante do ingresso  massivo de mulheres no mercado de trabalho norte americano 

nos anos 1980. Deste modo, a matéria chegou à conclusão de que, embora estivessem em 

grande número nas organizações, as mulheres deparavam-se com barreiras invisíveis, 

entretanto fortes ao ponto de impedi-las de alcançarem os estratos mais altos das 

organizações. (BOTELHO et al., 2010; LIMA, 2013) 
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ausência de dados institucionais não permitiu que aprofundássemos a análise 

consubstancial/interseccional das relações sociais de sexo. 

Por fim, os resultados obtidos vão ao encontro do que grande parte da 

literatura tem apontado na configuração das relações sociais de sexo, seja no 

âmbito das relações que se dão no mundo do trabalho, na vida privada e nas 

atividades públicas. Diante das limitações encontradas indicamos a 

necessidade de mais pesquisas que envolvam a participação feminina na 

educação profissional e tecnológica, bem como ressaltamos que as relações 

de raça e gênero devem ser mais estudadas, não só no âmbito do trabalho 

produtivo, como também do trabalho intelectual e docente. 
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1 O PATRIARCADO BRASILEIRO: EDUCAÇÃO, TRABALHO E 

OCUPAÇÃO DOS ESPAÇOS PÚBLICOS. 

Por que a ciência nos é inútil? Porque somos excluídas dos cargos 
públicos. E por que somos excluídas dos cargos públicos? Porque 
não temos ciência. 
Nísia Floresta 

 

1.1 A ESTRUTURA DA DESIGUALDADE: A CONDIÇÃO DA MULHER NO 
PATRIARCADO BRASILEIRO 
 

Del Priori (2013) identifica os fundamentos do patriarcalismo brasileiro 

no Concílio de Trento, em 1545, quando a Igreja Católica, diante da Reforma 

Protestante, definiu “família” como “pai e mãe” “casados perante a Igreja” (p.9). 

Os portugueses, que em sua maioria professavam a fé católica, trouxeram para 

o Brasil o modelo de organização familiar preconizado pela Igreja que, ao 

definir as normas do que era considerado "sagrado matrimônio", estendia seus 

tentáculos ao novo mundo e garantia a manutenção dos fiéis, seja pela 

catequização indígena, seja pela inculcação das crianças. Para este último 

caso, a mulher tornou-se sujeito primordial.  

No modelo familiar católico, a mulher deveria mirar-se em Nossa 

Senhora Aparecida, buscando aproximar-se idealmente da "santa mãezinha" e 

assim repassar aos filhos os preceitos e práticas do catolicismo. Ao seu 

marido, devia companheirismo e obediência, uma vez que este exercia sobre 

ela uma espécie de tutela, já que ela era comparável às crianças e doentes, ou 

seja, era considerada incapaz. Entretanto, o patriarcalismo à moda brasileira 

ganhou feições próprias, devido ao sistema colonial escravagista, ampliando a 

concepção de família para além do trinômio: "pai, mãe e filhos". Desse modo, a 

família patriarcal era delimitada pela posse da terra e aqueles que nela viviam, 

incluindo-se aí os filhos fora do casamento, os partícipes das relações de 

compadrio, além de empregados, escravos e agregados. Ao homem branco 

europeu, possuidor da terra, todos deviam obediência. 
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Era ele que garantia a união entre parentes, a obediência dos 
escravos e a influência política de um grupo familiar sobre os demais. 
Tratava-se de uma grande família reunida em torno de um chefe, pai 
e senhor forte e temido, que impunha sua lei e ordem nos domínios 
que lhe pertenciam. Sob essa lei, a mulher tinha de se curvar (DEL 
PRIORE, p.10, 2013). 

 

Em geral, distante do mito do amor romântico, os casamentos tinham 

fins econômicos e políticos. Desde muito novas as meninas eram dadas para o 

casamento com homens mais velhos, pois dar crianças para casamento era 

uma forma eficiente de manter as terras e o prestígio social nas mãos de 

poucos grupos.  

Ao reproduzir as relações da ordem escravagista, bem como os 

preceitos de ideal feminino da Igreja Católica – nas palavras de Del Priore – a 

mulher era simplesmente uma "escrava doméstica" (2013, p. 6). As mulheres 

brancas eram privadas da liberdade de sair de casa3 em nome da honra e do 

recato, afastando-se do assédio de outros homens e garantindo ao senhor de 

escravo herdeiros legítimos. Tornavam-se administradoras da casa grande, 

cabendo-lhes garantir que mulheres e homens escravos higienizassem a casa, 

cozinhassem, fabricassem álcool e velas. Elas cuidavam dos mais velhos e 

eram encarregadas de ensinar os preceitos religiosos aos filhos. Além disso, 

realizavam pequenas transações comerciais com vendedores que apareciam à 

porta da "casa grande", nos momentos de ócio e lazer realizavam trabalhos 

manuais e culinários: bordados, costura, fabricação de doces e compotas. 

A literatura demonstra que a relação entre as mulheres brancas da elite 

colonial e as mulheres escravas negras era de proximidade: "e podiam criar 

laços bastante estreitos" (HAHNER, 2013; p. 52). O que observamos, no 

entanto, é que as mucamas negras, ao pentearem suas senhoras, tirar-lhes 

piolhos e fazer-lhes cafuné estavam prestando um serviço não pago em troca 

de "proteção, um quartinho para dormir, algumas roupas e alimento diário" 

(p.53). Não se trata aqui de um laço afetivo de confiança e reciprocidade, ao 

contrário, as mulheres negras escravas eram alvos de constantes 

desconfianças por parte das senhoras, ao ponto destas esconderem as chaves 

                                                 
3 Um ditado português ilustra de forma caricata a condição da mulher da elite, que só saia de casa em três 

ocasiões, todas cujos ritos estavam ligados à Igreja: ser batizada, se casar ou ser enterrada (DEL PRIORE, 

2013; HAHNER, 2013). 
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da dispensa. A própria Hahner (2013) relata que: "Viajantes estrangeiros 

espantaram-se ao presenciarem a violência com que senhoras puniam suas 

escravas, mesmo ao menor incidente ou ofensa. O uso do chicote era 

frequente, mas punições ainda mais drásticas também podiam ocorrer4” (p.52). 

Em regra, o universo da mulher da elite colonial brasileira se restringia 

ao âmbito doméstico, até porque a lei5 impedia que as mulheres 

administrassem propriedades de maneira autônoma6. Evitavam-se casamentos 

cujos noivos possuíam desigualdades raciais ou econômicas. Neste sentido, 

algumas mulheres permaneciam solteiras e, assim como as esposas 

insubordinadas, eram encaminhadas para o convento. Durante séculos o ideal 

de enclausuramento e recato feminino foi estimulado pela igreja e seguido 

pelas mulheres ricas. Quando as mulheres exerciam alguma influência política, 

ela se dava no âmbito privado. A única forma de atuação no âmbito público, 

socialmente aceita e desejada, era a filantropia. Por meio da filantropia, a Igreja 

Católica disseminava entre as mulheres o ideal de bondade, resignação e 

sacrifício. Essa situação só começou a mudar a partir de 1808, em ocasião da 

invasão de Napoleão à Portugal.  

 

1.1.1  Mudanças para a transformação ou manutenção da submissão 

feminina? 

O desembarque da Corte Portuguesa no Brasil trouxe mudanças 

significativas para a vida da colônia do ponto de vista econômico, político e 

cultural. A Corte Portuguesa propiciou intenso contato com a cultura europeia, 

gerando mudanças nas práticas sociais e culturais, principalmente nas famílias 

                                                 
4 As obras de Debret expressam o cotidiano do Brasil colonial por esse olhar estrangeiro, que 
embora seja, muitas vezes carregado de preconceito e etnocentrismo, pode perceber detalhes 
que passam desapercebidos pelos locais. O artista registrou a força dessas relações 
paradoxais de proximidade e segregação.  Suas obras "Um jantar brasileiro" e "Uma senhora 
brasileira em seu lar" demonstram que, embora brancos e negros partilhassem do mesmo 
ambiente e as vezes até mesmo atividades correlatas , os lugares no sistema colonial 
escravagista estavam bem delimitados. 
5 Até 1916 as relações sociais eram organizadas pelo Estado Português através do Código 
Filipino. Tal código permitia a mulher ser a "cabeça da casa" somente em razão da morte do 
marido (HAHNER, 2013). 
6 Porém, a historiografia aponta que relatos de viajantes no século XIX, descreviam mulheres, 
na região de Minas Gerais, que  administravam suas fazendas. Tratava-se de uma exceção 
prevista na regra com fins de preservar os bens familiares. 
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abastadas. Uma dessas práticas era a realização de grandes bailes para 

encontro das elites locais. Nesses bailes, as mulheres passaram a ser 

instrumentalizadas para entreter os convidados por meio de conversas, 

apresentações musicais, exercendo a função de articuladora social na busca 

de termos vantajosos nas relações de parentesco, com apadrinhamentos e 

ocupação de cargos públicos. Por meio dos trajes, joias e decotes 

apresentados pelas mulheres era possível saber a posição social de sua 

família.  

É nesse mesmo contexto que o amor romântico ganhou espaço na elite 

colonial brasileira. Os grandes bailes realizados em cassinos, uma maior 

exposição das mulheres em locais públicos, a possibilidade de galanteios e a 

realização da corte fermentada pela literatura recém-chegada da Europa 

propiciaram certa mudança no modo de realização dos matrimônios. As idades 

dos noivos tornaram-se menos equidistantes e a vontade deles passou a ser 

ouvida. Ser ouvida não necessariamente significava acatada! 

Desse modo, algumas práticas corporais e artísticas foram inseridas na 

educação das meninas da elite. Se antes a menina ao adquirir certa idade 

aprendia as artes do bordado, da confecção de renda e costura, bem como 

lhes era ensinado supervisionar o trabalho dos escravos domésticos, no século 

XIX foram inseridas práticas e aprendizados que na vida adulta significaria 

refinamento cultural: por meio do aprendizado do piano disciplinava o corpo a 

estar sempre ereto; aprendia a ler e escrever; aprendia o básico da matemática 

e a falar o básico do francês, enfim, tudo para fazer às vezes sociais e tornar-

se uma esposa melhor para o seu marido (LOURO, 2004; HAHNER, 2013). 

Mudaram-se os métodos, mas manteve-se o objetivo: um casamento 

vantajoso. Observamos que as mudanças não abalaram a estrutura do sistema 

patriarcal, muito pelo contrário, significavam sua manutenção. A instrução 

feminina não era dirigida para a vida pública, mas sim para aumentar seu valor 

no mercado matrimonial, do qual era moeda de troca; enquanto os meninos 

recebiam uma educação cujo objetivo era prepará-los para o ingresso na vida 

acadêmica, com a finalidade de torná-los aptos para atuar nos ramos do direito, 

da medicina ou fazer parte da elite governante. 

Embora tivesse crescido a quantidade de alfabetizados em relação aos 

séculos anteriores, em 1872 apenas 19,9% dos homens e 11,5% das 
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mulheres, sobretudo da elite, sabiam ler e escrever. As famílias mais ricas 

pagavam tutores ou mandavam suas filhas a internatos católicos, enquanto as 

famílias da classe média encaminhavam suas filhas para colégios pagos. As 

crianças pobres não recebiam qualquer educação formal, seu aprendizado 

estava ligado ao mundo do trabalho, portanto desde muito cedo começavam a 

trabalhar auxiliando as mães nos afazeres domésticos. Algumas meninas 

aprendiam ofícios ligados às atividades de costura, tecelagem, parto, produção 

de comidas para venda em barracas e benzeduras. Outras crianças acabavam 

por pedir esmolas ou eram utilizadas como mão de obra nas propriedades 

agrícolas (TELES, 1993; AREND, 2013; HAHNER, 2013).  

A partir da segunda metade século XIX houve uma intensificação das 

trocas comerciais, com aumento da exportação, urbanização e industrialização 

tornando a economia brasileira mais diversificada e a sociedade mais 

complexa. Surgiram setores de classes médias e uma massa da população 

pauperizada que formaria um contingente de mão de obra para a indústria 

incipiente. Porém, diante do processo "modernizador" pelo qual o país vinha 

passando, a mão de obra disponível era insuficiente. Nesse sentido, houve 

uma mudança fundamental para promover o crescimento populacional: a 

ressignificação da infância (HAHNER, 2013). 

Durante séculos as taxas de mortalidade entre as meninas/mulheres 

foram altíssimas, devido à prática matrimonial com fins patrimoniais. Entregues 

para uma relação conjugal, logo após a menarca, as meninas morriam na 

primeira gestação devido à imaturidade de seus corpos, bem como das 

condições de assepsia nos partos. (SCOTT,2013; AREND, 2013; HAHNER, 

2013). No final do século XIX, médicos já defendiam a ampliação da faixa 

etária da criança para que recebesse os cuidados dos pais. Porém, só no 

século XX, quando as condições objetivas de acumulação do capital 

requisitaram um maior contingente populacional para ocupar os postos de 

trabalho, consumir os produtos fabricados e compor o exército de reserva é 

que um número maior de profissionais endossou o coro do discurso de que até 

os dezoito anos o sujeito estaria em formação física e psicológica. As práticas 

sexuais para esta faixa etária passaram a ser entendidas como danosas ao 

organismo humano (AREND, 2013).  
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Com isso, o processo de socialização por meio das brincadeiras foi 

alterado. Profissionais da educação, psicologia e medicina recomendavam que 

a menina se ocupasse de brincadeiras que não prejudicassem sua integridade 

física, como subir em árvores, correr ou brincar de esconde-esconde com 

meninos. Brincadeira de menina passou a ser reproduzir o ambiente 

doméstico, imitar a rotina da mãe com bonecas, panelinhas e todo o aparato 

doméstico em miniatura. Para os meninos, a indústria fabricava e os manuais 

de educação indicavam bolas, raquetes, barcos, carrinhos e ferrovias. Desse 

modo, as subjetividades e personalidades eram moldadas de acordo com as 

distinções sociais de sexo. Nas famílias de classe média, enquanto esperava-

se que a mãe ensinasse a menina a realizar os afazeres domésticos, os 

meninos poderiam brincar nas ruas, sendo-lhes vetado o trabalho doméstico. 

Até 1927, com o Código de Menores e mais enfaticamente com a 

legislação trabalhista da Era Vargas (1930-1945), a indústria e o comércio 

estavam livres para empregar mão de obra infantil. Os meninos pobres do 

ambiente urbano passaram a ocupar sua infância trabalhando em ambientes 

comerciais como atendentes, vendedores de jornais, leiteiros, engraxates, 

entre outros. Já as meninas, entre as idades de 09 e 10 anos, eram inseridas 

no serviço doméstico de limpeza e cuidados com crianças das famílias de elite 

ou setores médios. Muitas vezes não eram remuneradas e apenas recebiam 

como "salário" comida, roupas e lugar para dormir. Temos aqui mais uma 

“camada de tijolos e argamassa que compõe o muro” da divisão sexual do 

trabalho. Um dos tantos muros que limitaram e limitam as mulheres de fazerem 

o que querem de suas vidas até os dias de hoje. 

De maneira geral, dificilmente, uma criança pobre conseguiria estudar, 

porém, havia uma preocupação por parte das autoridades políticas, sob 

pressão da indústria, para a escolarização básica dos filhos do proletariado. 

Entretanto, para uma menina pobre completar a escolarização básica tornava-

se ainda mais difícil, uma vez que historicamente foi construída a ideologia de 

que “lugar da mulher é dentro de casa”, executando os afazeres domésticos, 

sob o risco de manchar a sua reputação. A família dessa menina também 

dependia do pouco dinheiro que ela ganhava e, muitas vezes, acreditava que 

todo conhecimento necessário para uma mulher referia-se à vida doméstica. 
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Mesmo as garotas das classes médias e altas não eram estimuladas a 

progredir nos seus estudos.  

Apenas os homens tinham acesso ao ensino que os habilitava para a 

educação superior. As mulheres, ao concluírem o ensino secundário, não eram 

habilitadas para ingresso no ensino superior. Sua habilitação certificava-lhes 

somente para atuarem em carreiras no magistério e na enfermagem. O 

discurso hegemônico declarava que as mulheres eram vocacionalmente mais 

aptas para tais atividades, pois estas exigiam características que eram (e ainda 

são) naturalizadas como femininas: esmero, delicadeza, paciência, abnegação, 

cautela e docilidade. Na verdade, o discurso tentava camuflar os baixos 

salários, o desprestígio e a retirada masculina da carreira.  

Embora em 1879 a Lei Leôncio de Carvalho garantisse formalmente às 

mulheres o direito de estudar em instituições de ensino superior, eram poucas 

as mulheres que se aventuravam devido ao estigma social que teriam de 

enfrentar. De acordo com Matos e Borelli (2013), quando uma mulher 

conseguia romper as inúmeras barreiras e adquiria uma formação em 

profissões como medicina e odontologia, era levada a ramos socialmente mais 

aceitos: se fosse médica, seria na pediatria, ginecologia e obstetrícia. Caso 

escolhesse odontologia, formava clientela feminina e infantil, segmentos nos 

quais não haveria questionamento moral de seu trabalho.  

 

1.1.2 Magistério: do prestígio profissional à desvalorização – uma análise 

do processo de feminização do trabalho 

Após a proclamação da independência do Brasil, em 1822, o 

pensamento positivista e o movimento republicano fortaleceram-se. Esses 

movimentos percebiam o analfabetismo como um problema e a educação 

passou a ser vista como caminho em direção ao projeto modernizador que 

retiraria o Brasil do “atraso, inculto e improdutivo” do “sistema colonial” 

(LOURO, 2004, p. 443). 

Chamon (2005) relata que desde sua implantação, o ensino elementar 

público foi tratado com descaso pelo Estado: “O sistema de educação pública 

brasileira nasceu no abandono” (p. 47). Embora setores da sociedade fizessem 
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apelo em relação à educação, a organização político-administrativa do Brasil 

estava nas mãos dos coronéis7 que amiúde não davam valor algum à escola. 

Os mestres-escolas, em sua maioria do sexo masculino, que haviam aprendido 

o ofício de ensinar de forma prática e detinham autonomia em relação ao seu 

trabalho, foram absorvidos pelo poder público a baixos salários, sendo vistos 

agora não como um profissional da área, mas sim como “professor leigo”. Ao 

ser inserido no sistema público de ensino o mestre de ofício sofreria um 

rebaixamento social, salarial, com precarização das condições e organização 

do trabalho. As escolas não tinham estrutura física para atender os/as 

estudantes, não havia material didático, nem métodos pedagógicos que 

auxiliassem o processo educativo e o contrato de trabalho era facilmente 

desfeito, seja pelo Estado seja pelo professor. Este perdia autonomia para 

ensinar sem que o Estado se responsabilizasse pela organização do sistema 

educacional e pela qualificação do professor diante do desafio de educar as 

massas.  

Com a necessidade de diminuir o analfabetismo, aumentando assim a 

demanda por professores, as Escolas Normais para Formação Docente foram 

criadas. Tais escolas recebiam moças e rapazes interessados em ensinar, 

porém, a moral patriarcal, católica e positivista da época não via com bons 

olhos que homens e mulheres solteiros dividissem o mesmo espaço público. 

Rapazes e moças poderiam dividir a mesma escola, mas não o mesmo 

ambiente em horários simultâneos8. Além disto, inspetores faziam a vigilância 

para evitar contatos entre os e as estudantes.  

Não só o espaço de aprendizado era segregado, mas a formação dos 

mestres consolidava-se por meio de currículos distintos para moças e rapazes. 

De maneira geral, as escolas primárias também eram segmentadas por sexo, 

com currículos que se concentravam em diferentes áreas e saberes a 

depender do sexo. Os meninos tinham um acesso maior a disciplinas que 

envolviam o cálculo matemático, enquanto as meninas tinham disciplinas como 

bordado e costura: 

                                                 
7
 Mesmo com a Proclamação da República (1879), a Constituição de 1891 estabelecia a 

educação primária e ensino profissional como responsabilidade dos Estados, sendo as escolas 
normais para as moças e as escolas técnicas para os rapazes. 
8
 Ou, como aponta Rosenberg (2013), uma escola em Pernambuco chegou ao extremo de 

dividir a sala de aula em duas para que moças e rapazes não tivessem contato. 
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Ler, escrever e contar, saber as quatro operações, mais a doutrina 
cristã, nisso consistiam os primeiros ensinamentos para ambos os 
sexos; mas logo algumas distinções apareciam: para os meninos, 
noções de geometria; para as meninas, bordado e costura (LOURO, 
2004, p.444). 

Os currículos tanto das/dos estudantes primários, quanto das/dos 

normalistas refletiam as forças ideológicas dominantes no século XIX: o 

cientificismo positivista, a religiosidade católica, fomentando os pressupostos 

patriarcais. Forças que atuavam reiteradamente em sentidos opostos e em 

outras convergiam. As disciplinas que compunham o currículo das futuras 

professoras abrangiam a necessidade de uma formação geral com disciplinas 

como português, matemática, geografia nacional, história do Brasil; disciplinas 

ligadas à manutenção da fé e práticas cristãs, principalmente o catolicismo 

como história sagrada e catecismo; disciplinas que manteriam a mulher ligada 

ao lar, como por exemplo, o “trabalho manual”; disciplinas que expressavam o 

cientificismo da época, arranjadas de modo a preservar o suposto (e imposto) 

"natural" papel da mulher: puericultura, psicologia, sociologia, economia 

doméstica, higiene escolar; no campo das artes poderiam aprender canto 

orfeônico ou mesmo teatro; no campo das práticas corporais: educação física e 

ginástica. Observa-se que as oportunidades de aprendizado para homens e 

mulheres, meninas e meninos, foram fortemente cerceadas. Para a sociedade 

que se construía, as meninas ficariam ainda mais em desvantagem, porque os 

conhecimentos que envolviam a matemática e as profissões dela derivadas 

tornaram-se cada vez mais valorizadas.  

A desigualdade no currículo dos estudantes refletia-se na desigualdade 

de formação e, consequentemente, de salários entre os professores e 

professoras. Embora a regulamentação da função estabelecesse igualdade de 

salários, professores do sexo masculino acabavam por ganhar mais ao 

ministrar aulas de geometria aos meninos. Aqui já se observa como a divisão 

sexual do trabalho constitui-se a partir de relações de poder e hierarquia, em 

que se confere ao trabalho masculino maior prestígio social e maior 

remuneração. Em consonância, essa divisão no campo educacional trará 

consequências possíveis de serem visualizadas ainda na contemporaneidade. 
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Mesmo diante de tantas desigualdades, a dedicação ao ensino 

elementar mostrava-se atraente para as jovens da elite e da classe média, pela 

possibilidade de aprimoramento intelectual, bem como em circular com mais 

liberdade no espaço público, ganhar algum dinheiro e conciliar trabalho com 

obrigações domésticas, uma vez que se tratava de um trabalho que poderia ser 

realizado em meio período. Além disso, o magistério era socialmente aceito 

como trabalho feminino. (LOURO, 2004; MATOS; BORELLI, 2013).  

Com o tempo já não foi necessário tanto malabarismo para evitar 

contatos entre rapazes e moças normalistas. Além de serem criadas escolas 

somente para moças, na medida em que o magistério foi se popularizando 

entre as mulheres, os processos de urbanização e industrialização abriram 

novas possibilidades de trabalho, com melhores remunerações aos homens, e 

estes foram se retirando da docência e migrando para outras carreiras que lhes 

pareciam mais vantajosas. Com possibilidades de exercer outras atividades 

dotadas de melhor remuneração, a docência passou a ser considerada uma 

profissão inadequada para os homens. Em 1890 as mulheres já formavam a 

maioria da força de trabalho da educação primária. 

É importante ressaltar que, enquanto a docência era o ponto máximo de 

participação na vida pública que uma jovem da elite poderia almejar, apenas 

rapazes das classes inferiores se interessavam pelo magistério. Os jovens 

rapazes da elite e classe média ingressavam na escola secundária, em sua 

maior parte composta por escolas particulares, que os preparariam para 

ingresso no ensino superior para obtenção do título de doutor: “Esse título 

garantiria a conquista de poder político e prestigio social para a camada 

intermediária da população em ascensão na população brasileira” (CHAMON, 

2005, p. 76).  

Por volta de 1877, a falta de rapazes interessados no magistério gerou 

defasagem de docentes para dar aulas para os meninos, então as professoras 

foram autorizadas a ministrar o conteúdo para meninos em conjunto com 

meninas, porém não sem interdição. O relatório de autorização permitia que 

apenas moças acima de 23 anos e meninos abaixo de 10 anos fizessem parte 

das turmas. Essa restrição de idade se dava como forma de controle da 

sexualidade de estudantes e professoras. Ao estabelecer tais idades diminuir-

se-iam os riscos de envolvimento entre professora e aluno. A literatura registra 
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um forte controle da afetividade e da sexualidade das/dos docentes; uma das 

interdições era a proibição de conversarem entre si ou com estudantes dentro e 

fora do horário de aula. Não se podia tocar no/na estudante, muito menos 

abraçá-lo/la ou beijá-lo/la. Estas práticas eram consideradas “inadequadas”, 

vistas como "prejudiciais ao ensino" (LOURO, 2004). 

 

Ao frequentarem as aulas da escola normal, as futuras mestras e 
mestres, sob sóbrios e discretos uniformes, aprendiam não só a 
ensinar, mas como se portar dentro e fora do ambiente escolar: 
Ensinava- se um modo adequado de se portar e comportar, de falar, 
de escrever, de argumentar. Aprendiam-se os gestos e olhares 
modestos e decentes, as formas apropriadas de caminhar e sentar. 
Todo um investimento político era realizado sobre os corpos das 
estudantes e mestras. Por meio de múltiplos dispositivos e práticas 
ia-se criando um jeito de professora.  

 

O magistério foi desempenhado, durante séculos, por clérigos, bem 

como a moralidade socialmente aceita estava concatenada à moralidade 

católica e a secularização da docência não rompeu com as raízes religiosas, 

transformando o/a professor/a em uma espécie de "clérigo/a-leigo/a", cujos 

atos e a moral eram profundamente controlados. Desde o ingresso na escola 

normal o/a estudante deveria comprovar, por meio de documento emitido pelo 

clérigo, sua "sólida formação moral" e "bons costumes"; a moça deveria 

mostrar-se honesta e prudente (LOURO, 2004).  

Conforme os homens foram deixando a atividade, os contornos 

sagrados foram preenchidos com discursos que naturalizavam características 

consideradas femininas, principalmente ligadas à concepção de maternidade. É 

importante ressaltar que no final do século XIX deu-se início à modificação do 

conceito de infância e, com ele, o de maternidade. A mãe tornava-se "guardiã 

do lar" contra as influências externas, cabendo-lhe a higiene do lar e da família. 

Conforme a maternidade foi se ressignificando, com a profusão da ideia de 

amor materno, bem como da mulher enquanto responsável direta pela higiene 

e saúde da família, a representação docente foi indo ao seu encontro. As 

professoras deveriam tratar com afeto os estudantes, a escola deveria 

apresentar-se sempre limpa e cuidada, distante das discussões políticas e 

religiosas e voltada apenas para dentro de si. Deste modo, as professoras 

deveriam encarar o magistério como uma vocação, "extensão da maternidade", 
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tornando-se "mãe superiora" de filhos e filhas "espirituais", um trabalho que 

requer abnegação e sacrifício. Ao mesmo tempo, carregavam sobre os ombros 

a responsabilidade de ensinar o conhecimento científico da época para formar 

o cidadão e a cidadã que valoriza a "ordem e progresso".  

A escola voltava-se para dentro de si e era impressa na subjetividade da 

professora. Durante a sua formação a normalista era educada para 

"corporificar" e "incorporar" a escola (LOURO, 2004). A professora deveria ser 

tão rígida com seus alunos e alunas como a escola era com ela. Para 

desconstruir a imagem de "fragilidade" e "sensibilidade exacerbada", algo que 

não colaboraria para manter o respeito entre os/as estudantes, o rígido controle 

da moralidade, da sexualidade, de tempos e modos foram fundamentais na 

construção da imagem da professora. Era preciso mostrar-se suficientemente 

séria e forte para "controlar a sala": 

 

Ela deveria ser disciplinadora de seus alunos e alunas e, para tanto, 
precisava ter disciplinado a si mesma. Seus gestos deveriam ser 
contidos, seu olhar precisaria impor autoridade. Ela precisaria ter 
controle de classe, considerado um indicador de eficiência ou de 
sucesso na função docente até nossos dias (LOURO, 2004, p. 467). 

 

Louro (2004), ao fazer uma análise da representação da professora 

durante os séculos XIX e XX demonstra que a imagem de "solteirona" também 

fez parte do processo de feminização do magistério. O magistério muitas vezes 

era visto como período de formação prévio ao casamento, inclusive sendo 

chamado por alguns de "curso espera marido". A força desse pensamento era 

tamanha que, em 1917, uma Lei do Estado de Santa Catarina estabelecia que 

a professora que se casasse estaria automaticamente demitida. Mesmo com o 

passar de 10 anos e diante de protestos da Liga do Magistério Catarinense9 a 

legislação se manteve. Nesse contexto, muitas mulheres envolvidas pelo 

discurso do magistério enquanto abnegação e da inconciliável relação entre 

trabalho e matrimônio permaneciam solteiras. As mulheres que tinham mais 

escolaridade e levavam uma vida pública mais intensa eram estereotipadas 

como "mulher-homem", consideradas desviantes, significando uma ameaça 

para a ordem estabelecida (LOURO, 2004). 

                                                 
9
 Conhecidas também como "Timoneiras do Movimento feminista em Santa Catarina". 
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O fortalecimento dos discursos que identificam o magistério com um 

"santo ofício", realizado "por amor", ajudavam a desprofissionalizar a carreira e 

justificar os baixos salários. Se a docência estava tão relacionada com o 

trabalho doméstico e exercício da maternidade, a professora não deveria 

preocupar-se em demasia com salários, uma vez que o trabalho doméstico não 

é considerado uma atividade econômica (BRUSCHINI, 1994; LOURO, 2004).  

Por volta dos anos 1940, a representação da professora passou a ser a 

de educadora. Cabia a ela disciplinar e educar os/as estudantes de acordo com 

o que indicavam os especialistas em infância: 

 

As novas teorias implicariam, pois, em novas formas de relação entre 
os sujeitos na escola e colocariam o aluno no centro do processo 
ensino-aprendizagem. Isso vai exigir da professora que passe a 
exercitar seu controle sobre a classe de formas novas, 
aparentemente menos disciplinadoras, mais indiretas, ainda que 
igualmente eficientes. 

 

Entre as décadas de 1960 e 1970 surge a figura da profissional do 

ensino. A ordem agora era retirar o caráter afetuoso e profissionalizar a 

atividade docente. Durante os anos da ditadura militar houve um processo de 

burocratização do sistema educacional por meio de uma legislação 

extremamente detalhista e extensa. Percebe-se a regulação mais intensa da 

atividade docente por parte do Estado e por meio do discurso pedagógico que 

valorizava a técnica, a produtividade e a eficiência. Além disso, o docente teria 

que se dividir entre a sala de aula e atividades de cunho administrativo 

burocrático.  

Louro (2004) analisa a profissionalização da atividade docente como um 

processo ambíguo. Se por um lado havia um processo de intensificação do 

trabalho, por outro, "reivindicar o reconhecimento como profissional também se 

constituía numa forma de mulheres professoras lutarem por salários iguais aos 

dos homens e por condições de trabalho adequadas" (LOURO, 2004, p. 473). 

Além disso, enquanto buscava-se imprimir um caráter técnico-burocrático à 

profissão, crescia a prática de chamar a professora de "tia". A "tia" era uma 

forma de garantir às docentes o anonimato, embora passível de ser criticada 

por manter as relações escolares balizadas por um léxico próprio do ambiente 
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familiar. Louro (2004) analisa a "tia" como forma de resistência aos paradigmas 

pedagógicos hegemônicos da época.  

Desde o início do século XX, professoras e professores já se 

organizavam em algumas associações de caráter beneficente, porém somente 

nas últimas décadas do século, diante do governo autoritário, observa-se uma 

crescente organização sindical entre os mesmos. Revoltadas/os com baixos 

salários corroídos pela inflação, com o processo de "proletarização da 

docência" com uma organização do trabalho que se assemelha à linha de 

montagem fordista-taylorista nos anos 1970, as professoras e professores vão 

às ruas para reivindicarem melhores salários e condições de trabalho: 

 

Efetivamente é um outro sujeito social que se constitui. A professora 
sindicalizada, denominada de trabalhadora da educação, é 
representada pela mulher militante, disposta a ir às ruas lutar por 
melhores salários e melhores condições de trabalho. Ela deve ser 
capaz de parar suas aulas; gritar palavras de ordem em frente a 
palácios e sedes de governo; expor publicamente sua condição de 
assalariada, não mais de mãe, tia ou religiosa, e exigir o atendimento 
de seus reclamos. Face à discreta professorinha do início do século, 
o contraste parece evidente: são outros gestos, outra estética, outra 
ética (LOURO, 2004, p. 474). 

 

Destoando da histórica representação da categoria docente envolta em 

um ar de submissão, apatia e afastamento da vida pública, as docentes 

participam ativamente dos movimentos sindicais de sua categoria. Porém 

Louro (2004) chama a atenção para o fato de que, embora as mulheres formem 

a grande maioria no trabalho docente de primeiro e segundos graus (hoje 

ensino básico), a palavra e os cargos de coordenação das entidades sindicais 

eram hegemonicamente ocupados por homens. É oportuno salientar que as 

professoras também só foram ingressando nas ocupações de inspetora e 

diretora quando o contingente masculino era tão pouco que não havia 

alternativa a não ser nomear professoras para tais atividades. Louro (2004) 

relata que foi somente na década de 1920 que uma mulher, Ester Pereira de 

Melo, ascendeu à função de diretora na escola normal. Os rapazes ficaram 

indignados, ainda que a mesma fosse uma notória professora e também uma 

das primeiras a ocupar a função de inspetora.  
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Nessa sessão buscamos demonstrar que quando se tornou conveniente 

para o projeto republicano e capitalista que as massas fossem educadas, as 

mulheres passaram a ser aceitas no exercício do magistério e, na medida que 

os homens foram se retirando da profissão, elas foram incentivadas a 

assumirem as salas de aula. A docência, mais do que um trabalho, significava 

para as mulheres, principalmente das classes médias, a possibilidade de 

adquirir um pouco de liberdade, sair da restrição do lar, dar continuidade aos 

estudos e participar da vida pública.  

1.1.3 A mulher negra na docência 

Pesquisar sobre o povo negro em qualquer posição que foge da 

subalternidade é um desafio extremo. O silenciamento e exclusão do negro em 

diversas dimensões da história social do Brasil demonstra o quanto o projeto 

de nação e as políticas institucionais brasileiras foram pautadas em projetos 

racistas. De acordo com Muller (2014), o projeto de nação articulado e 

consolidado pela elite brasileira no final do século XIX e início do século XX 

teve forte influência no afastamento da população negra do magistério. Tal 

processo se deu a partir da difusão das ideias eugenistas da época, que 

percebia na miscigenação a degeneração da nação, sendo as populações 

negras e indígenas do país vistas como sinônimos de atraso. Diante do 

Movimento Republicano e o processo de libertação da população negra da 

escravidão as justificativas legais que instituíam a desigualdade racial 

perderiam espaço para uma igualdade formal, mas não substancial. Nesse 

sentido, a discriminação racial passou a ser institucionalizada a partir de 

elementos mais sutis, associando mais fortemente o fenótipo do povo negro a 

características negativas, ligadas principalmente à feiura e a inferioridade 

intelectual: 

Assim como a aparência de saúde ou de doença, de beleza ou de 
feiura eram construções simbólicas da “superioridade” e 
“inferioridade” raciais. Também as representações sobre a “pouca” 
inteligência de negros e mestiços, sua “incapacidade” para estudos 
mais aprofundados etc., fazem parte de um conjunto de 
representações sociais, originárias da difusão das teorias racistas em 
voga no século XIX (MULLER, 2014, p. 72). 
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A elite republicana desejosa de um projeto de nação foi influenciada 

pelas ideias eugenistas europeias e percebiam na miscigenação um entrave 

para o processo civilizatório e modernizador, o branqueamento passou a ser 

meta nacional (SANTOS, 2006). Os propulsores do processo civilizador seriam 

médicos, juristas e educadores e é neste momento que a educação ganha 

cada vez mais feições higienistas e as exigências para ser professora tornam-

se cada vez mais ligadas à "boa aparência", saúde e recato moral. 

Esse duplo movimento de desvalorização das características do povo 

negro, próprio do "racismo de marca" presente no Brasil e o estabelecimento 

de critérios que vinham de encontro com tais características é apresentado por 

Muller (2003; 2014) como parte dos elementos que afastaram as pessoas 

negras da docência, principalmente as mulheres negras, uma vez que nos 

anos 20 do século XIX a profissão já era mais intensamente feminizada. Sendo 

os educadores os responsáveis pelo desenvolvimento da nação e tal 

desenvolvimento percebido como "branqueamento", a docência tornou-se cada 

vez mais branca. 

Mecanismos institucionais de seleção contribuíram para o não acesso 

das mulheres negras ao professorado; a chamada "boa aparência", a 

apresentação de um "biótipo saudável", os testes de inteligência, a análise 

psicológica, a descrição da profissão dos pais e o julgamento moral abriram 

margem para que os profissionais médicos e os responsáveis pelos processos 

seletivos, muito influenciados pelas teorias médicas europeias eugenistas, 

mantivessem a população negra distanciada da docência.  

Além disto, as mulheres negras – em piores condições econômicas e por 

não conseguirem formar redes sociais de ajuda para frequentarem a escola 

normal – eram barradas na comprovação de conhecimentos, uma vez que o 

diploma era tido como prova do mérito. De acordo com Müller (2003, p. 9), "Em 

nenhum momento as regras referem-se às moças negras. No entanto, depois 

desta data, quase não se encontram moças escuras nas fotos de normalistas 

do Instituto de Educação". É importante ressaltar que, passados quase 130 

anos do fim da desigualdade formal entre brancos e negros, o nível superior de 

ensino é majoritariamente ocupado por brancos/brancas, seja aprendendo ou 

ensinando. 
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Moema de Poli Teixeira (2006), em artigo sobre a presença negra no 

magistério, constata que a carreira docente é feminina, entretanto, a inserção 

majoritariamente feminina se dá em níveis específicos da carreira: a educação 

infantil e fundamental. Ao realizar um recorte racial e de gênero observa que a 

docência no ensino fundamental é feminina sendo nessa categoria que se 

encontra mais mulheres negras no magistério, e cuja presença de homens 

negros é maior que a de homens brancos. No ensino médio a inserção de 

homens, independente da cor, é maior. Já o ensino superior é definido como 

branco e masculino; nesse nível de ensino brasileiro as mulheres negras são 

menos presentes; assim como também no ensino técnico profissionalizante, 

que se caracteriza como uma modalidade hegemonicamente masculina. A 

autora demonstra que a situação dos negros na docência está invertida em 

relação à situação dos brancos; os negros têm maior representatividade na 

educação inicial, enquanto os brancos têm na educação superior. É 

interessante notar que essa tendência da docência acompanha a tendência de 

estudantes matriculados em tais níveis de escolarização.  

Tereza Santos (2006), em pesquisa sobre professoras e professores 

universitários negras/negas, verificou que ainda são poucos os negros que 

ascendem socialmente por meio dos estudos. Quando eles ascendem como 

professores universitários – posição privilegiada dentro da docência brasileira – 

não estão isentos da discriminação racial e do estranhamento quanto a sua 

presença em um ambiente majoritariamente branco. 

De acordo com Müller (2006) o racismo no Brasil não está anunciado de 

forma explicitas nas leis, mas se dá a partir das relações sociais. Do mesmo 

jeito nas instituições, o racismo acontece na forma de discriminação indireta, 

definida por Gomes (2001) como aquela que redunda em uma desigualdade 

não oriunda de atos concretos ou de manifestação expressa de discriminação 

por parte de quem quer que seja, mas de práticas administrativas, empresariais 

ou de políticas públicas aparentemente neutras, porém dotadas de grande 

potencial discriminatório (GOMES, 2001, p. 23 apud MULLER, 2006b, p. 67). 
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1.2 AS MULHERES NO ESPAÇO PÚBLICO: ONDAS QUE VÊM E VÃO, 
PROBLEMAS QUE PERSISTEM 
 

Ainda que a intensificação da urbanização e industrialização tivesse 

possibilitado um maior acesso ao letramento por parte da população, as 

mulheres – principalmente das famílias abastadas e influentes – perceberam 

que os movimentos e a estruturação política, nos moldes republicanos e 

democráticos, deixavam-nas de fora de toda e qualquer institucionalização 

política de direitos, cidadania e participação10. Tais mulheres percebiam a 

educação como principal ferramenta para a emancipação feminina. Desse 

modo, passaram a se manifestar por meio da prática literária, nas suas 

diversas formas: poesias, jornais, revistas, peças teatrais11 em favor da 

ampliação do papel da mulher no espaço público, principalmente por meio da 

educação, trabalho e participação política (DUARTE, 2003; HAHNER, 2013). 

A literatura convencionou identificar a luta das mulheres por direitos 

políticos com a denominada "primeira onda do feminismo". A analogia da 

"onda", de forma metafórica, expressa o movimento de fluxo e refluxo das 

ondas, que começam com uma pequena movimentação quase imperceptível e 

que, de maneira constante, vão se avolumando até atingirem o maior ponto de 

envergadura: sua crista, na qual "quebram-se" fortemente e suas águas 

recuam em um movimento de aparente calmaria12. 

                                                 
10 Embora a Constituição de 1891 tenha sido inspirada nos ideais burgueses de igualdade, 
liberdade e fraternidade, ampliando o rol de direitos do cidadão, instituindo o princípio da 
igualdade formal ao declarar que "todos são iguais perante a lei", esse "todos" não incluía as 
mulheres (CORTÊS, 2013). Nesse sentido, de acordo com Maria Tereza Teles (1993), nas 
Constituições da América Latina em geral, do século XVIII, as mulheres eram tão 
menosprezadas que o fato de não constar a proibição do voto feminino nas mesmas era pelo 
fato de se conceber as mulheres no mesmo patamar das crianças e, portanto, não eram 
consideradas cidadãs.  
11 Pode-se citar, nesse contexto, Dionísia Gonçalves Pinto, conhecida como Nísia Floresta 
Brasileira, suas principais bandeiras eram a educação para mulheres e a abolição da 
escravatura. Dentre suas obras estão: Direito das Mulheres e injustiça dos homens e a 
tradução livre da obra A vindication of the Rights of Woman, da pioneira Mary Wollstonecraft, 
ambas de 1932. Também sob a bandeira da emancipação feminina, Francisca Senhorina da 
Mota Diniz editou o jornal carioca “O sexo feminino”. Editora do jornal “A família”, Josefina 
Álvares de Azevedo é também reconhecida pela literatura como a primeira defensora do 
sufrágio feminino (DUARTE, 2003; HAHNER, 2013). 
12 O movimento mecânico das ondas do mar é impulsionado por fatores ambientais tais como 
a força dos ventos, forças astronômicas e movimentos das placas tectônicas da terra, tais 
como maremotos e terremotos. A "quebra" da onda é gerada a partir da ação da gravidade e 
da capilaridade pela tensão superficial da água com a atração entre as moléculas, a gravidade 
e a capilaridade são chamadas de forças restauradoras. Se a ação dos ventos impulsionam as 
ondas, as forças restauradoras conferem "a quebra da onda", mas de forma dialética, são 
fundamentais para nova propagação de ondas (DUARTE, 2003; GOMES, 2003).  
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Podemos identificar a partir das ações das mulheres no século XVIII o 

período de formação da primeira onda feminista do Brasil, que teve seu apogeu 

na década de 1930 com a ampliação dos direitos da mulher na letra da lei. 

Para tanto, questões próprias do feminismo, como a exploração da mulher pelo 

homem, seriam abandonadas em favor do apoio masculino na conquista dos 

direitos dessa primeira geração. 

De acordo com Hahner (2013), o movimento pela ampliação dos direitos 

das mulheres só ganhou força na medida em que se tornou conservador e 

alcançou com maior ênfase as classes abastadas (HAHNER, 2013). Não muito 

diferente do século anterior, o perfil das defensoras da emancipação feminina 

que ganharam notoriedade eram, principalmente, as mulheres das classes 

médias e burguesas, que tiveram oportunidade de estudar fora, parentes de 

homens da cena política e da alta sociedade brasileira13. Tais mulheres 

priorizavam a luta pelo direito ao voto e da elegibilidade, a remoção das 

barreiras no mercado de trabalho e a escolarização, por entenderem que estas 

questões tornar-se-iam meios que possibilitariam a emancipação feminina e a 

conquista de outras demandas pelas mulheres. 

Desse modo as principais estratégias da "primeira onda do movimento 

feminista" consistiam no convencimento e busca de apoio dos setores 

influentes da sociedade, tais como os de parlamentares; utilização dos veículos 

de comunicação para divulgação e edição de artigos, jornais e revistas; sempre 

tomando o cuidado de "não chocar a sociedade" e trilhar o caminho ditado pelo 

republicanismo de realizar mudanças dentro da ordem. Neste sentido, se 

afastavam de questões que envolviam corpo, sexualidade, patriarcado, controle 

de natalidade. Soihet (2013) destaca que, embora não sem enfrentamentos, 

tratava-se de um movimento "articulado às elites".  

Do ponto de vista do capital, a reivindicação de remoção dos entraves 

para o exercício do trabalho feminino ia ao encontro da estruturação capitalista 

no Brasil, que disponibilizava cada vez mais produtos e criava novas 

necessidades às famílias. O trabalho feminino passou a significar acesso das 

famílias de classe média aos bens de consumo produzidos em massa pelo 

sistema capitalista (BRUSCHINI, 1994; SOIHET, 2013). Além disso, para as 

                                                 
13 Dentre elas, a engenheira Carmem Portinho; a advogada Myrthes Campos; a bióloga e 
funcionária pública Bertha Lutz.  
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mulheres das classes médias e altas, o trabalho era uma forma de realização 

profissional e autossuficiência financeira. 

De outro modo, as mulheres pobres sempre trabalharam duramente 

para garantir a sobrevivência de sua família (SOIHET, 2013). Era esta questão 

de ordem mais estrutural que as feministas comunistas14 queriam trazer à tona 

na discussão e luta pela emancipação da mulher, como por exemplo, a 

exploração capitalista, discordando da priorização da luta pelo direito ao voto, 

por entender que esta priorizava as demandas das mulheres burguesas. Além 

disso, afastaram-se do movimento em razão da crítica aos valores 

estabelecidos na sociedade contra os quais não tinham nenhum desconforto 

em criticar. E assim faziam – elas criticavam a igreja, a dupla moralidade 

vigente e defendiam o direito ao corpo e ao amor livre.  

Para conquista do direito ao voto, além de romper com as chamadas 

feministas radicais (comunistas e anarquistas) e associar-se às elites locais, foi 

necessário que as sufragistas se associassem à maior entidade de defesa do 

voto feminino norte-americano, a NAWSA (National American Woman's 

Suffrage Association), criando no Brasil uma federação homóloga: Federação 

Brasileira para o Progresso Feminino (FBPF). É importante enfatizar que tais 

associações justificavam-se pela capacitação feminina, para atuar nas várias 

esferas sociais, ambicionando a esfera pública, política e intelectual, sem 

excluir a vida doméstica, assim não questionavam profundamente a 

naturalização do espaço doméstico como um espaço pertinente à mulher. 

Com a associação às elites locais, ao movimento sufragista 

internacional, a adesão de homens influentes, como o Senador Lauro Müller15, 

bem como de juristas e da imprensa, pouco a pouco o debate foi se ampliando 

e, em 1930, embora em âmbito nacional, a interpretação era pela interdição do 

alistamento eleitoral feminino. Dez estados brasileiros entendiam que se não 

havia proibição na Constituição de 1891, a condição era de legalidade do 

sufrágio feminino. Em 1932, após muita pressão das feministas ao parlamento 

                                                 
14Dentre elas, Maria Lacerda de Moura, que fazia uma crítica profunda à estrutura social do 
país, à igreja, ao capitalismo e à família e que diante do conservadorismo das feministas 
burguesas afastou-se do movimento. 
15Lauro Müller, vice-presidente do Senado, foi convidado pela FBPF para a conferência de 
encerramento do Primeiro Congresso Internacional Feminino, o senador apontou que na 
Constituição de 1891 havia brecha para o voto feminino e indicou que o caminho para a 
efetivação do poder de voto para as mulheres seria através da adesão dos governadores de 
estado, que um a um passariam a instituir o voto feminino por interpretação. 
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e da adesão do então Presidente Getúlio Vargas, o Código Eleitoral, 

estabelecido por meio de Decreto, normatizou o voto secreto e o voto feminino. 

Entretanto, somente em 1934, com a FBPF participando ativamente da 

Assembleia Constituinte é que se garantiu o sufrágio feminino enquanto Direito 

Constitucional (CORTÊS, 2013; SOIHET, 2013). Além das conquistas ligadas 

ao voto, a Constituição de 1934 proibiu a diferença salarial em razão do sexo, o 

trabalho das mulheres em indústrias insalubres e estabeleceu como garantia a 

assistência à gestante e a licença maternidade (CORTÊS, 2013).  

As prerrogativas da Constituição de 1934 significaram o ápice do 

movimento feminista de primeira onda, no qual o voto estava na crista. 

Observa-se em seguida sua "quebra" com o advento do Estado Novo (1937-

1945). O mesmo Getúlio Vargas que havia reconhecido a participação feminina 

na Revolução de 193016 e aberto espaço diante da pressão da FBPF, para a 

inserção do movimento das mulheres na Constituinte dos anos 1930, agora 

como ditador, passara a impedir os movimentos sociais de se manifestarem e 

com isso propiciou a dissolução dos movimentos de mulheres.  

Após a "quebra" da onda, observa-se o período de aparente calmaria 

que separa a queda de uma onda e a formação de outra. Tal momento, da 

primeira e da segunda onda do feminismo no Brasil, se deu entre o período que 

compreende a Segunda Guerra Mundial e os anos 1970. Durante a segunda 

guerra, as mulheres se organizaram com o objetivo de enviar agasalhos aos 

combatentes brasileiros, formarem enfermeiras e posicionarem-se contra o 

nazismo e o fascismo e tratarem de questões econômicas internas, como a 

elevação do custo de vida (TELES, 1993; SOIHET, 2000). A partir de 1946 os 

movimentos feministas e de mulheres passam a adotar como plataforma as 

questões mais ligadas às bandeiras da esquerda. O marco para essa mudança 

foi que, nesse ano, a partir da experiência da organização feminina durante a 

Segunda Guerra, em busca do combate à discriminação e o preconceito contra 

a mulher em âmbito nacional, foi realizado um encontro de três dias, no qual 

mulheres declaradas feministas ou não, das classes abastadas e 

pauperizadas, participaram das discussões para debater temas que 

historicamente eram contemplados no rol de assuntos femininos, como 

                                                 
16

Vargas havia declarado seu apoio ao sufrágio feminino porque, segundo ele, "às mulheres se 
devia metade da Revolução"(SOIHET, 2013, p. 226). 
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crianças e saúde, por exemplo. Mas também temas dos quais a primeira onda 

do feminismo se manteve afastada, como por exemplo, reformas estruturais, tal 

como a agrária. Surgiram, então, os elementos para a formação da “segunda 

onda do feminismo” no Brasil. De maneira geral, a literatura identifica os 

"ventos" influenciadores da segunda onda do feminismo com o pensamento da 

esquerda. Em 1949 foi criada a Federação de Mulheres do Brasil17 (FMB), que 

arregimentou grande parte das militantes dos movimentos de mulheres até 

1960. Na medida em que o movimento fundamentava-se nos alicerces da 

esquerda, objetivando principalmente reformas estruturais, as feministas 

burguesas afastaram-se do movimento. 

Durante a década de 1950, muitos grupos de mulheres se organizaram 

em associações femininas para, sem questionar as relações sociais de sexo 

tradicionais, lutarem por causas que iam desde a "defesa do lar" até a paz 

mundial. Muitas vezes tais movimentos foram articulados com movimentos 

mais amplos, como o da defesa do petróleo enquanto monopólio estatal. A 

principal delas foi a Associação Feminina do Distrito Federal (AFDF) que, a 

partir de 1960, transforma-se em Liga Feminina do Estado da Guanabara que, 

além de promover estudos sobre os preços abusivos dos alimentos, participou 

das mobilizações em favor das reformas estruturais anteriores ao Golpe de 

1964. Dado o golpe, as demandas da Liga foram consideradas subversivas, 

obrigando-se o encerramento das suas atividades (SOIHET, 2013). 

Dos anos 1960 aos 1970 os movimentos feministas e de mulheres18 

estavam inseridos em um ambiente bastante complexo. Com o 

desenvolvimento industrial houve um significante aumento das massas de 

operários, bem como as mulheres se constituíram cada vez mais em mão de 

obra para exercer tarefas monótonas e repetitivas. No âmbito político temos um 

contexto social de forte repressão com a Ditadura Militar e a necessidade de 

somar forças com os demais movimentos em prol da denúncia19 dos abusos e 

derrubada do sistema político-econômico vigente. Essa perspectiva era 

                                                 
 
18O feminismo era muito malvisto na época e algumas mulheres queriam passar longe do 
rótulo de feministas. 
19"As mulheres foram as primeiras a entrar em cena. Algumas saíram à procura de parentes 
presos ou desaparecidos políticos, filhos, irmãos ou seus maridos, companheiros, namorados. 
Outras participavam de organizações clandestinas dispostas a lutar ombro a ombro com os 
homens pela libertação do país" (TELES, 1993, p. 53). 
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endossada pelos partidos de esquerda que passaram a perceber nos 

movimentos de mulheres e nas militantes feministas uma possibilidade de 

ampliar o seu espectro de atuação na organização das massas na luta contra o 

capitalismo e a ditadura. Por outro lado, militantes da esquerda recém 

retornadas dos Estados Unidos e França formaram os chamados grupos de 

"reflexão" ou "consciência"20. Tratava-se de uma reunião limitada às mulheres, 

a qual utilizava como metodologia a narrativa da "linha da vida". Ao falar e ouvir 

as narrativas, as participantes percebiam que algo que era aparentemente 

individual na verdade permeava a vida de muitas mulheres, dando vida ao 

slogan "O pessoal é político". O objetivo principal de tais grupos era o 

enfrentamento do "domínio dos homens nas relações sociais e nos 

relacionamentos particulares", como forma de "libertação da mulher". A relativa 

liberação sexual, ocorrida com o advento da pílula anticoncepcional nos anos 

1960, proporcionou às mulheres a separação entre sexo e procriação, 

permitindo que tivessem instrumentos mais eficientes para o planejamento 

familiar; como também a abordagem da relação sexual enquanto momento de 

prazer influenciaram fortemente as conversas de tais grupos. Desse modo, 

sexualidade, corpo, aborto e relacionamentos eram assuntos constantes em 

tais grupos. Na recusa de hierarquias, as reuniões não eram dirigidas e todas 

as mulheres tinham direito à palavra e eram ouvidas com igual atenção. 

A abordagem dos grupos de reflexão foi duramente criticada, 

principalmente pelos militantes da esquerda, que consideravam os assuntos 

tratados nos grupos de reflexão menos importantes, de interesse "pequeno-

burguês". Defendiam que a questão da mulher seria resolvida com o fim da 

exploração capitalista. Porém, embora as mulheres participassem ativamente 

dos movimentos sociais tinham como atribuições tarefas secundárias:  

[...] elas eram, muitas vezes, menosprezadas pelos companheiros 
ativistas [...] As decisões políticas eram tomadas pelos homens, pois 
mesmo as mulheres que participavam das reuniões estratégicas 
tinham suas opiniões desqualificadas ou ignoradas, como se nada 
tivessem dito (PEDRO, 2013, p. 245). 

 

                                                 
20

"Grupo de Reflexão" era o termo mais utilizado no Rio de Janeiro. O primeiro grupo de 
reflexão carioca surgiu em 1972. Em São Paulo o termo mais utilizado era "Grupo de 
Conscientização" em 1970 (PEDRO, 2006).  
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Durante os anos 1970 os movimentos de esquerda consideravam os 

movimentos de mulheres/feministas como movimentos de" lutas específicas", 

divisionistas que enfraqueciam o movimento de "luta geral" e estrutural. As 

feministas consideravam o direito das mulheres fundamental e entendido como 

um movimento libertário que busca a totalidade do processo de transformação 

social, inclusive nas especificidades de cada categoria social. Desse modo, as 

feministas acusadas de divisionistas entendiam os/as militantes que eram 

críticos/as às suas propostas como "feminista de menos". 

Porém, dois movimentos são de suma importância para a confluência 

dos partidos de esquerda e os grupos feministas: a articulação internacional em 

defesa da mulher e o endurecimento da ditadura militar. Diante da abrangência 

cada vez maior do movimento feminista, a Organização das Nações Unidas 

(ONU) estabeleceu o ano de 1975 como o "Ano Internacional da Mulher". 

Deste modo, foi realizado no Brasil o que a literatura considera como marco 

fundador da segunda onda do feminismo no Brasil, a criação do Centro da 

Mulher Brasileira (CMB), a partir de um encontro ocorrido na Associação 

Brasileira de Imprensa no mesmo ano. O CMB tinha por objetivo o "‘estudo, 

reflexão, pesquisa e análise das questões da mulher’" de forma a conscientizar 

as mulheres mais pobres (PEDRO, 2006; 2013). Em 1979, quando o Partido 

Comunista do Brasil (PCB) hegemonizava o CMB, militantes feministas 

fundaram o Coletivo de Mulheres. O coletivo defendia o direito ao corpo, com o 

aborto livre e gratuito, o direito de falar de sexualidade e, como resposta às 

críticas, declarava odiar o patrão (PEDRO, 2006, 2013). Esses movimentos 

avançaram muito na realização de estudos, publicação de periódicos e alcance 

das classes populares.  

Embora sob tensões significativas que impediram uma certa unidade, a 

segunda onda do feminismo abarcou justamente a confluência do que um e 

outro grupo achavam primordial para a construção de uma sociedade melhor 

para as mulheres. Além de chamar atenção para questões relativas à 

sexualidade e liberdade, o feminismo deste período aproximou-se das 

questões que dizem respeito às mulheres trabalhadoras, como condições 

igualitárias no mercado de trabalho, acesso à educação, denúncias à dupla 

jornada exercida pela mulher e a proposta de que a família e o trabalho 

doméstico fossem responsabilidade de homens e mulheres, com mediação do 
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Estado, por meio da construção de creches, lavanderias e restaurantes 

públicos. Muitas das pautas feministas mal foram ou são conhecidas pela 

sociedade, e outras tantas, embora conquistadas na letra da lei, não foram ou 

são efetivadas no cotidiano.  

É preciso desconstruir a imagem reiterada de que as mulheres são 

naturalmente desinteressadas da vida pública e das discussões políticas. Faz-

se notório que as mulheres sempre se organizaram para promover objetivos 

comuns e comunitários. Seja nas organizações filantrópicas do século XIX, na 

luta das sufragistas, nas organizações de mulheres que se diziam femininas e 

não feministas, as mulheres se organizaram para defenderem-se da 

discriminação sexual e empenharem-se em causas comuns aos homens ou 

para promover interesses comunitários21. Porém, foram e ainda são privadas 

de acesso a posições de poder, seja nos movimentos sociais, na vida política, 

seja no trabalho. A discussão realizada nessa sessão de nossa pesquisa torna-

se de suma importância neste trabalho, uma vez que o movimento feminista de 

"todas as ondas" basicamente buscou condições de igualdade entre homens e 

mulheres sustentado em um tripé: trabalho, educação e participação na vida 

pública. Esse tripé sustenta as bases argumentativas para a análise da 

ocupação dos cargos de gestão nos Institutos Federais, nosso tema de 

pesquisa. 

 

 

1.3 ESTEREÓTIPOS DE GÊNERO NO MUNDO DO TRABALHO: A 
INSERÇÃO DA MULHER NO TRABALHO REMUNERADO CAPITALISTA 
 

Características como delicadeza, subalternidade, passividade, 

fragilidade e incapacidade foram cimentadas na construção da feminilidade do 

mundo ocidental, de modo a manter o poder masculino sobre a vida das 

mulheres e da sociedade como um todo. Com as mudanças sociais ocorridas 

no Brasil no século XIX o processo de independência, agitação política em 

torno do republicanismo, implantação e desenvolvimento do capitalismo 

industrial, que necessitava de farta mão de obra e de mercado consumidor, as 

ideologias a respeito da fragilidade feminina enquanto elemento que dava base 

                                                 
21Maria Tereza Teles (1993) faz uma breve narrativa da atuação das mulheres nos principais 
movimentos sociais do Brasil, nos Estados Unidos e na França. 
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aos papéis sociais desenvolvidos pelas mulheres e homens foram sendo 

apropriados pelo Estado e pelo capital. Teles (1993, p. 38) enfatiza que: "O 

capitalismo se desenvolveu de modo diferente em cada país, mas em todos 

eles legitimou o mesmo regime patriarcal de dominação". No Brasil, embora 

consideradas civilmente incapazes, as mulheres – principalmente das camadas 

mais pobres – foram consideradas capazes e incentivadas a inserirem-se na 

vida pública por meio do trabalho, mas não em qualquer trabalho, não em uma 

carreira de sua escolha. O Estado e o Capital lhes diziam onde e como eram 

"capazes" de trabalhar: naquilo que atendia os interesses do capital, sob a 

argumentação das ideologias dominantes da época. É importante dizer que 

não houve uma ruptura brusca com a ideologia colonial balizada pela Igreja no 

que se refere ao ideal de feminilidade, não se afastando em essência do que 

era preconizado no período colonial, houve apenas uma canalização do 

modelo feminino em prol do Estado capitalista, ora como professora 

missionária em nome da pátria, ora como trabalhadora subserviente.  

Saffioti (2015), ao analisar a posição da mulher no capitalismo, nos 

ensina: 

a condição da mulher aparece como o fruto da combinação, de um 
lado, da tradição local e das determinações essenciais do sistema 
capitalista de produção e, de outro, dessas mesmas determinações 
com a condição de autonomia ou de heteronomia dos países em 
questão e, por conseguinte, da composição das forças internacionais, 
periodicamente redefinidas com vistas à manutenção do padrão de 
equilíbrio do sistema inclusivo do capitalismo mundial ou visando 
encontrar um novo padrão de equilíbrio (p. 16). 

 

De acordo com Ana Silvia Scott (2013), 76% da força de trabalho nas 

fábricas brasileiras em 1872 era composta por mão de obra feminina. Na 

indústria fabril do século XVIII e XIX as mulheres estavam inseridas, 

principalmente, em setores ligados à tecelagem, produção de alimentos, 

indústria de fumos, fósforos, velas e sabão. Setores que se beneficiavam da 

ideia de que a mulher era naturalmente mais delicada e paciente. Na verdade, 

era de muita conveniência para o empregador fabril tais estereótipos de 

gênero, uma vez que por serem repetitivas, monótonas, rotineiras e terem 

menos prestígio na hierarquia social, os homens foram se retirando delas e as 

mulheres recebiam até 65% a menos do salário de um homem adulto. Embora 
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o Código Civil de 1916 considerasse mulheres e crianças como civilmente 

incapazes, ambos não eram poupados das longas jornadas de trabalho, 

podendo chegar a 14 horas diárias, sem descanso semanal remunerado, em 

condições sub-humanas de trabalho na incipiente indústria capitalista brasileira. 

As condições de trabalho nas fábricas desse período eram 
incrivelmente péssimas: tratavam-se de galpões escuros, sujos e 
muito mal ventilados, abarrotados de máquinas ruidosas e sem 
qualquer dispositivo de segurança, nas quais trabalhavam homens, 
mulheres e crianças em pé todo o tempo, o que lhes causava todos 
os tipos de deformações nas articulações e na coluna vertebral, 
especialmente nas crianças e adolescentes. Não eram raros os 
desmaios, convulsões e mortes súbitas durante o trabalho (PINTO, 
2013, p. 20).  

 

O estereótipo de que as mulheres eram "frágeis", "indefesas", "carentes 

de consciência política", foi acolhido inclusive pela imprensa operária. Porém, 

muitas se revoltavam diante da exploração e participavam ativamente nos 

movimentos de greves e piquetes para melhores condições de trabalho e 

redução da jornada22. Ao falar da mulher operária no século XX, Teles (1993) 

enfatiza a condição de super-exploração destas: 

 

A mulher proletária, duplamente explorada por trabalhar na fábrica e 
no lar, tinha sempre salários mais baixos e jornadas de trabalho 
maiores [...] Lutavam juntamente com os homens, embora suas 
conquistas fossem sempre menores (TELES, 1993, p. 43). 

 

Diante da pressão da mobilização dos movimentos operários, entre 1917 

e 1919 surgiram as primeiras medidas de regulamentação do trabalho 

feminino, entretanto, tais medidas representaram uma “faca de dois gumes”, 

uma vez que estavam eivadas de conteúdo moral, que reforçavam a 

interpretação de que ao proibir o trabalho da gestante no último mês de 

gravidez e no primeiro após a gestação, bem como a vedação da jornada de 

trabalho noturna, fazia-se em nome da proteção à fragilidade feminina. Nesse 

                                                 
22 Seja dito de passagem que, durante as primeiras décadas do século XX, parte do trabalho 
de fábricas e empresas passaram a ser realizados na própria residência da família. Os 
chamados "trabalho de agulha", ou seja, aqueles relacionados à costura, bordado, manufatura 
de flores artificiais, chapéus, enxovais, entre outros que as mulheres aprendiam no processo 
de socialização passaram a ser realizados em casa. Tais serviços eram contratados por 
alguma empresa ou intermediário e ganhava-se por peças produzidas. A exploração era 
tamanha que em 1919 as combativas costureiras, através da União das Costureiras, 
empenharam-se em uma greve geral para conseguir aumento salarial (MATOS; BORELLI, 
2013). 
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contexto, os empregadores passaram a percebê-las como mão de obra mais 

cara do que a masculina que, em 1918, com o final da Primeira Grande Guerra, 

mostrava-se abundante e mais vantajosa do ponto de vista econômico. 

Argumentos religiosos, jurídicos e higienistas projetavam a ideologia de que a 

mulher deveria dedicar-se a tarefas do lar e da criação dos filhos de maneira 

pessoal. O trabalho feminino fora de casa passou a ser estigmatizado e 

associado a desvio moral de libertinagem.  

Ao contrário do que muitos pensam, a mulher, principalmente das 

camadas mais pobres, nunca parou de trabalhar. O que se observa é que as 

mulheres foram expulsas de qualquer possibilidade de trabalho regulamentado 

que gerasse quaisquer – por mínimos que fossem – benefícios trabalhistas23. 

Expulsas da indústria e diante da necessidade de manter a renda familiar as 

mulheres passaram a trabalhar em outros setores da economia que lhes 

gerasse algum dinheiro e possibilitasse o cuidado do lar e dos filhos24 (MATOS; 

BORELLI, 2013). 

O Estado, diante dos interesses da sociedade republicana capitalista 

que estava se impondo, precisava romper com a aparência de ignorância 

atribuída ao período colonial e formar os cidadãos capazes de atuar 

minimamente em um contexto republicano: capazes de ler, escrever, votar e 

trabalhar na indústria. Para tanto, incentivou o ingresso das mulheres na 

docência para atuarem como disciplinadoras das crianças que aprenderiam a 

respeitar leis, códigos, autoridades, tempos e modos para além do espectro 

familiar, que abrangesse administração legal e burocrática do Estado e a 

organização fordista da empresa capitalista.  

                                                 
23 A prosperidade de setores como o metalúrgico, mecânico e siderúrgico em razão da 
intensificação do processo de industrialização e da hegemonia masculina nessas ocupações 
também contribuiu para que em 1920 o censo registrasse que a participação feminina na 
indústria representava 33,7%, sendo que 51% estavam no setor têxtil e confecção. Do total de 
mulheres com mais de 21 anos, apenas 31% tinham empregos remunerados. As mulheres 
estavam em setores de trabalhos invisibilizados e repetitivos, bem como aqueles que 
dificultavam a articulação sindical. 
24 Algumas mulheres passaram a atuar no setor de comércio ao montar pequenos e médios 
negócios, como vendas, quitandas, armazéns, entre outros. Outras tantas passaram a atuar na 
informalidade como feirantes ou vendedoras ambulantes do excedente da produção de quintal 
de frutas, verduras, leite, flores; comercializavam doces, salgados, quitutes feitos 
caseiramente. Diante de uma sociedade altamente preconceituosa, as negras se inseriam em 
postos de trabalhos com pior remuneração e valorização: doméstica, lavadeira, cozinheira ou 
catadeira de restos para sobreviver. As mulheres negras, com a acentuação da condição 
marginal do povo negro após a abolição da escravatura, tornaram-se fontes de sustento para 
suas famílias (TELES, 1993; AREND, 2013; HAHNER, 2013). 
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Observou-se na primeira metade do século XX uma total inversão nas 

estatísticas da mão de obra industrial em relação ao final do século XIX, de 

modo que em 1950 as mulheres representavam apenas 20% da força de 

trabalho fabril. Porém, como já mencionamos aqui, as mulheres nunca 

deixaram de trabalhar. Ao longo das décadas seguintes as mulheres solteiras, 

que poderiam ser mais disponíveis para o trabalho e com alguma escolaridade, 

ocuparam os postos de trabalho do setor de comércio e serviços.  

O esgotamento do modelo fordista/taylorista e a propulsão do 

capitalismo fundado no sistema toyotista tornou a organização do trabalho e a 

relação da empresa com o trabalhador mais flexível, precária e vulnerável. Se 

nos tempos fordistas a indústria trabalhava com estoques, contratos de 

trabalho por longos períodos, com uma organização do trabalho que priorizava 

uma hierarquia piramidal, com uma gerência mínima no topo controlando uma 

massa de funcionários, com o toyotismo a produção é realizada mediante 

demanda, especialização na produção e subcontratação. Do ponto de vista da 

organização do trabalho e perfil exigido do trabalhador, os critérios de eficiência 

estruturam o fazer mais com menos, trabalho em equipe, postura flexível, 

cobranças por resultados, realização de múltiplas tarefas e estar em constante 

busca por capacitação. A flexibilização da produção foi amplamente amparada 

por uma política neoliberal que buscasse constantemente a 

desregulamentação dos mercados e da economia e enxugamento do Estado 

por meio das zonas de livre mercado, incentivo ao capital estrangeiro, às 

privatizações, à subcontratação e flexibilização dos contratos de trabalho no 

âmbito estatal, bem como, a flexibilização da legislação trabalhista (HARVEY, 

1996; SENNET, 1999; PINTO, 2013). 

A partir dos anos 1970, diversos fatores contribuíram para uma maior 

inserção das mulheres no mercado de trabalho: o incremento crescente de 

produtos no mercado consumidor, a pílula anticoncepcional, a pressão dos 

movimentos feministas em torno da exigência de liberdade e igualdade no 

âmbito privado e público. Ao mesmo tempo há uma mudança no paradigma da 

organização da produção e do trabalho que possibilitou aquela. No entanto, em 

um contexto de trabalho flexível, pautado na proliferação de modalidades 

contratuais, em sua maioria são sinônimos de instabilidade, precarização e 
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precariedade, tais como trabalho subcontratado, realizado em domicílio, por 

cooperativas e em tempo parcial (BRUSCHINI, 1998). 

 

1.4 TEORIORIZANDO O CONCEITO DE RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO 
 

O termo "divisão sexual do trabalho" surgiu a partir de pesquisas 

etnográficas, no momento em que estudiosos perceberam que nas diferentes 

sociedades homens e mulheres exerciam atividades distintas. As antropólogas 

francesas feministas desencadearam a percepção de que uma parcela 

significativa do trabalho feminino era realizada no âmbito doméstico e familiar, 

de forma gratuita e sem reconhecimento. Helena Hirata em trabalhos 

individuais (2002) e em parceria com Danièle Kergoat (2003; 2008), ressalta 

que a divisão sexual do trabalho foi compreendida pela sociologia a partir de 

duas vertentes interpretavas: as teorias que a definem em termos de vínculos e 

a teoria que a considera marcada pelo antagonismo de interesses dos grupos 

sociais de sexo: homens e mulheres.  

A primeira vertente abarca estudiosos e organizações que deram um 

tom de complementaridade, conciliação e parcerias ignorando as divisões, 

hierarquias, exploração e violência das relações sociais concretas entre 

homens e mulheres tais como Bourdieu, Persons e organizações 

internacionais, tal qual a ONU. Tais teorias pecam por considerar a pretensa 

igualdade formal como igualdade de fato e por trabalhar apenas no âmbito da 

constatação das desigualdades e não buscar compreender o sistema do qual 

elas se originam.  

A segunda vertente, a das relações sociais de sexo, ou sexuadas 

(HIRATA, 2002) surge da compreensão da divisão sexual do trabalho como um 

dos elementos oriundos das relações de poder e dominação exercida pelos 

homens sobre as mulheres que, muito embora tenha particularidades no 

espaço e no tempo, é um fenômeno geral, que permaneceu diante dos 

diferentes modos de produção.  

Se os primeiros estudos sobre a divisão sexual do trabalho 

concentravam-se no âmbito da sociologia da família e visibilizaram a 

construção histórica do sexo, as sociólogas feministas materialistas 

perceberam que era preciso "implodir a esfera do trabalho assalariado" de 
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modo a escancarar que a "classe operária tem dois sexos" e que as condições 

de trabalho e emprego para homens e mulheres são distintas (HIRATA; 

KERGOAT, 1994). Michèle Ferrand considera que tal abordagem foi uma 

"ruptura epistemológica" e explica: 

Ao passar do estudo sobre as mulheres para as análises sobre os 
sexos e sobre as relações que estes mantinham entre si, algumas 
feministas francesas trouxeram à tona a existência de classes de 
sexo: a classe das mulheres sendo definida na relação que estas 
mantêm com a classe dos homens e vice-e-versa (FEMENÍAS; SOZA 
ROSSI, 2009). 

Desta forma, além da crítica à exploração do trabalho doméstico e 

familiar pelos homens, a relação de exploração capital/trabalho assalariado 

para com as mulheres também é objeto da perspectiva das relações sociais de 

sexo (HIRATA; KERGOAT, 1994, 2008). O conceito de relações sociais de 

sexo torna-se fundamental e autoras como Anne-Marie Devreux (2005) e 

Daniéle Kergoat (2004) deixam claro que a divisão sexual do trabalho é uma 

das colunas estruturantes das relações sociais de sexo. As relações sociais 

são compreendidas em uma perspectiva de antagonismo de interesses, deste 

modo Kergoat (2004) expõe que o termo da língua francesa que melhor 

expressa essa "tensão antagônica" e o caráter das "relações" aqui tratadas é 

"repport" em oposição ao termo "relation" que por sua vez dá um tom de 

multiplicidade das relações que se concretizam no cotidiano de forma flutuante, 

harmônica e complementar.  

Dessa ênfase, a oposição estrutural de interesses dos homens e das 

mulheres e da categorização bissexuada pela qual os sujeitos passam a partir 

da percepção da sua genitália, é que as feministas francesas preferiram 

conceituar relações sociais de sexo ao invés de usar o termo "gênero" ou 

"relações sociais de gênero". Na perspectiva das francesas o uso do termo 

"gênero" afastava a ideia de que os homens tinham um papel de dominação 

em relação às mulheres o que, segundo Devreux (2005), aproximou os homens 

da discussão de gênero. Preterir o termo "gênero" e optar por "sexo", não 

significa que o "gênero" não tinha seu lugar e importância para os estudos das 

relações sociais de sexo. Na realidade "gênero" era percebido como uma parte, 

ou seja, “uma das modalidades pelas quais as relações sociais entre os sexos 

se exprimem", não abarcando o conteúdo completo da relação (p. 562).  
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O “gênero”, para a autora em questão, significa as categorizações 

sociais do sexo, o pensamento social sobre a conduta pertinente às pessoas, 

de acordo com o sexo. Neste sentido, a sociologia feminista francesa preferiu 

demarcar o termo "sexo", uma vez que o sexo biológico, a genitália é o que a 

sociedade considera fundante da representação do indivíduo. É a partir do 

conhecimento do sexo, "da ausência ou presença do pênis" que as pessoas 

são, inicialmente, classificadas e hierarquizadas. Nas palavras de Devreux: 

"Cada nascimento dá lugar a esse sintético e fundamental ato social. 

Fundamental para cada indivíduo e seu futuro, pois a partir desse ato de 

classificação, sua trajetória começa sob o signo da diferença e da hierarquia" 

(p.563).   

No calor dos debates dos anos 1970 e 1980, "gênero" era considerado 

pelas francesas como um termo polissêmico que eufemizava o sexo, a 

opressão e as diferenças socialmente construídas. Por assim ser, era preferido 

por ONGs e por algumas feministas por descaracterizar o conteúdo de 

antagonismo expresso por "relações sociais" (rapport). Neste sentido, a 

demarcação do "sexo" nas relações sociais ao invés de gênero demonstra a 

postura militante e combativa das francesas. Ademais, o termo "relações 

sociais de sexo" coloca em evidência a transversalidade estrutural da 

dominação masculina.  

Entretanto observamos que nas produções mais recentes de autoras 

como Helena Hirata e Danièle Kergoat (1994; 2010) relações sociais de gênero 

e relações sociais de sexo tornaram-se, se não sinônimos, ao menos 

substitutos perfeitos. De acordo com Michèle Ferrand, em entrevista concedida 

à Carmen Rial, Mara Coelho de Souza Lago e Míriam Grossi, em 2005, as 

feministas francesas sob influência das anglo-saxãs e instituições 

internacionais passaram a empregar gênero com certo cuidado, e relações de 

gênero de forma concomitante à relações sociais de sexo de modo a tornar o 

texto e os títulos dos trabalhos um pouco menos pesado e longo (RIAL; LAGO; 

GROSSI, M., 2005) . 

Não obstante, as relações sociais de sexo não se restringem a um 

modelo teórico que analisa relações mais evidentes entre homens e mulheres, 

tal qual nas relações familiares. As relações sociais de sexo são 

compreendidas no rol de relações sociais que são estruturantes da vida social. 
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Desse modo, as relações sociais de sexo se constituem de maneira transversal 

nas diferentes sociedades, de maneira histórica e, portanto, dinâmica. Além 

disto, elas se dão de forma bicategorizada, ou seja, os sujeitos são encaixados 

em uma ou outra categoria social de pensamento a depender do seu sexo. 

Esta compreensão da categorização sexuada torna-se relevante porque rompe 

com as justificativas biologizantes a respeito das atividades e trajetórias de 

homens e mulheres tornando-se uma categoria útil para compreender as 

diferenças e desigualdades oriundas da divisão sexual do trabalho (DEVREUX, 

2005; RIAL; LAGO; GROSSI, 2005; KERGOAT, 2010). 

Uma das principais contribuições do conceito de divisão sexual do 

trabalho é que as teóricas identificaram a separação e a hierarquização como 

os dois princípios pelos quais o trabalho é classificado. Norteado pela 

caracterização sexuada o princípio da separação define e distingue o que é 

atividade de homem e o que é atividade de mulher. É por meio de justificativas 

e ideologias biologizantes que os membros da sociedade percebem tal divisão 

como um fato natural, ligado ao sexo biológico, imprimindo um "destino 

manifesto" a todos da sociedade de acordo com a configuração genital de 

nascimento.  

O princípio hierárquico atribui maior valor ao conjunto de 

trabalhos/atividades realizadas por um dos grupos: historicamente os trabalhos 

exercidos por homens são os mais valorizados. Neste sentido, nas sociedades 

contemporâneas o trabalho produtivo é prioritariamente exercido pelos 

homens, assim como as atividades políticas, religiosas e militares, cabendo à 

mulher o trabalho na esfera reprodutiva (KERGOAT, 2004; HIRATA E 

KERGOAT, 2007).  

A hierarquização do trabalho de homens e mulheres não se dá na forma 

estanque trabalho produtivo/trabalho reprodutivo; ainda que inseridas no 

trabalho produtivo, o trabalho realizado por mulheres é menor valorado tanto do 

ponto de vista econômico como do ponto de vista ético: "produção 'vale' mais 

que reprodução, produção masculina 'vale' mais que produção feminina 

(mesmo quando uma e outra são idênticas)" (HIRATA; KERGOAT, 2003, p. 

113). 

A divisão sexual do trabalho forma um sistema indissociável das 

relações sociais de sexo sendo o trabalho "o desafio das relações sociais de 
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sexo" (KERGOAT, 2002, p. 50). Desse modo, a divisão sexual do trabalho é 

compreendida como base material da dominação masculina, constituindo-se 

em um paradigma das relações sociais de sexo (KERGOAT, 2004, 2009; 

DEVREUX, 2005).  

Entretanto, embora seja um conceito indissociável de relações sociais de 

sexo, no qual se concentra grande parte das pesquisas que tratam parte do 

conceito, esta é apenas uma das formas pela qual as relações sociais de sexos 

se expressam. Além de lugares hierarquicamente distintos na esfera do 

trabalho produtivo, doméstico e afetivo demarcados pela divisão sexual do 

trabalho, as relações sociais de sexo se apresentam também na esfera do 

poder político, militar, religioso e através da categorização do sexo, sendo cada 

uma dessas vertentes não hierarquizadas, "conjuntamente, [...] três 

modalidades [que] constituem a relação social de sexo" (DEVREUX, 2005, p. 

567).  

É importante destacar que as teóricas percebem o termo "relações 

sociais de sexo" como um instrumento de mudança social a partir da 

decomposição teórica apresentada, apreensão e tomada de consciência das 

relações assimétricas e interesses antagônicos no campo  da divisão sexual do 

trabalho entre homens e mulheres. Nesse sentido, as pesquisas sob a ótica 

das relações sociais de sexo são consideradas subversivas em razão dos 

seguintes motivos: porque se contrapõem diretamente às noções de vínculo 

social e complementaridade das tarefas exercidas por homens e mulheres; por 

desnaturalizar a categorização sexuada dos sujeitos e por apontar que no 

interior das relações de classe e raças há desigualdades entre homens e 

mulheres não só no trabalho assalariado como também no trabalho doméstico 

sendo a tomada de consciência um instrumento de mudança social. 

 Deste modo, o movimento feminista, a partir das denúncias do 

movimento feminista negro, foi percebendo que classe e gênero não tinha força 

explicativa para a totalidade das opressões sofridas pelas mulheres negras. 

Sendo assim, as relações de raça passaram a ser apreendidas como relações 

que, acompanhando classe e gênero, são estruturantes da desigualdade. 

Desta maneira, dois conceitos foram cunhados para melhor compreender a 

articulação entre classe, raça e gênero: a interseccionalidade e a 

consubstancialidade. 
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O conceito de interseccionalidade foi desenvolvido pela jurista Kimberle 

Crenshaw (2002), que passou a compreender que homens e mulheres 

vivenciam experiências de racismo distintas em decorrência do seu gênero e 

que mulheres sofrem discriminação de gênero distinta em razão da sua 

cor/raça. A ideia central do conceito de interseccionalidade é o da sobreposição 

das diferenças que, na perspectiva de Crenshaw, além de gênero, classe e 

raça, pode contemplar a idade, deficiência e origem geográfica.  

Definido como percepção das diferenças dentro das diferenças, a 

interseccionalidade de Kimberle é ilustrada por meio da representação da 

intersecção oriunda do conceito de conjuntos da matemática. Os conjuntos, 

compreendidos como grupos de gênero, raça, classe, idade, deficiência, dentre 

outros, são colocados de maneira sobreposta e forma-se uma intersecção na 

qual estão os sujeitos que "somam" as diferenças e, portanto, estão mais 

passiveis de discriminação.  

A maneira como as diversas formas de discriminação afetam a vida das 

pessoas que tem as diferenças conjugadas em si é expressa pela autora a 

partir de um cruzamento onde se encontram diversas avenidas, percebidos 

como eixos de discriminação em que estão formadas ao longo da história pelo 

trânsito das políticas e práticas de raça e gênero. Em um certo momento, em 

tais avenidas, sulcos vão se encontrar promovendo um efeito combinado para 

os que estão neste cruzamento. A ideia é que as políticas e práticas com efeito 

discriminatório recaem de forma particular e mais fortemente sobre as 

mulheres negras por elas estarem no meio desse cruzamento. Além disto, a 

autora anuncia que da perspectiva dos movimentos sociais há uma 

invisibilidade interseccional que não inclui grupos de mulheres que estão ainda 

mais desprotegidas e sofrem mais fortemente os efeitos da discriminação, 

como as detentas (CRENSHAW;2002a; 2002b).   

Danièle Kergoat dedica-se a formular o conceito de consubstancialidade 

no final dos anos 1970 dentro da perspectiva das relações sociais de sexo 

sendo que a percepção da coextensividade e consubstancialidade das relações 

sociais é anterior à integração das relações de raça na abordagem. A princípio, 

a autora percebe a articulação entre classe e sexo; posteriormente integra raça 

na imbricação da estrutura de dominação expressa nas relações sociais de 

sexo. A anterioridade da preocupação de Kergoat com a articulação entre 
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classe e gênero pode ser constatada nos textos mais antigos da autora. Desse 

modo, Kergoat e Hirata (1994) destacam:  

No estudo desse duplo movimento, as duas relações sociais de sexo 
e de classe devem estar integradas por causa de sua 
indissociabilidade e complementaridade. As relações sociais formam 
uma teia, há separação e entrelaçamento, contradição e coerência 
entre essas relações. Ambas são transversais ao conjunto da 
sociedade (p. 96). 

Para Kergoat, as relações sociais de classe, raça e sexo são 

coextensivas e consubstanciais, ou seja, possuem a mesma substância: a 

exploração que se estendem, se expandem, se entrelaçam umas sobre as 

outras na forma de nós. Imbricam-se como teias, de maneira dinâmica e 

historicizada, conforme a sociedade e o desenvolvimento dos meios de 

produção nela vigentes, em um duplo movimento de ser produzida pelos atores 

individuais ao mesmo tempo em que produzem relações sociais. Em outras 

palavras, as relações sociais de sexo estão presentes em constante interação 

com as relações de classe e raça de forma que as relações de classe são 

sexuadas e racializadas e vice-versa. Para Danièle Kergoat, tais relações, por 

estarem imbricadas de forma transversal e dinâmica, não apresentam 

prevalência de uma relação sobre outra: "Nenhuma relação social é primordial 

ou tem prioridade sobre outra. Ou seja, não há contradições principais e 

contradições secundárias" (KERGOAT, 2010, p. 99). 

Kergoat critica o conceito de interseccionalidade por entender que o 

caráter geométrico da teoria leva a uma fragmentação das práticas sociais, 

impedindo uma visão das relações enquanto relações sociais dinâmicas 

apreendidas na totalidade. Ao contrário, a análise sob o ponto de vista da 

interseccionalidade promove a sobreposição, a ênfase de uma categoria sobre 

as outras, como da raça e do gênero sobre a da classe.  

A integração de raça nos estudos que buscam articular classe e gênero, 

seja na perspectiva da interseccionalidade ou da consubstancialidade, tem em 

suas bases empíricas as pesquisas desenvolvidas no Brasil, que constataram 

que a desigualdade social tem não só sexo como também, cor.  

A dinâmica do capitalismo com seu impacto nas diferentes regiões do 

mundo geraram "novas configurações da divisão sexual" do trabalho 

constatada em estudos, alguns deles comparativos, sobre a multiplicidade de 
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mudanças e permanências na divisão sexual do trabalho decorrentes do 

processo de reestruturação produtiva, de suas transformações no mundo do 

trabalho, do crescimento dos postos de trabalho no setor de serviços, do 

desemprego, das formas de articulação entre trabalho e família, trabalho em 

tempo parcial, monetarização do trabalho doméstico, uso do tempo por homens 

e mulheres, da permanência e alterações de postos de trabalho feminizados ou 

masculinizados, da dualidade da colocação da mulher no mercado de trabalho, 

nomadismos, entre outros (HIRATA, 2002; HIRATA; KERGOAT, 2007). 

 

1.5 AS MUDANÇAS NA ORGANIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO TRABALHO 
E SEUS IMPACTOS NAS RELAÇÕES SOCIAIS DE SEXO 
 

A atual organização do modo de produção capitalista tem suas origens 

nas últimas três décadas do século XX. O modelo fordista-keynesiano25, 

adotado após a Segunda Grande Guerra, esgotou-se no período de 1973 a 

1979 e caracterizou-se por uma estagflação, ou seja, inflação e estagnação 

econômica (CASTELLS, 1999). David Harvey (1996) explana que, na década 

de 1960, já havia indícios do esgotamento do sistema fordista-keynesiano, 

porém é com a crise do petróleo de 1973 que se inicia o regime de acumulação 

“flexível”.  

                                                 
25

 "A combinação de produção e consumo em massa do regime de acumulação fordista 
envolveu não somente a difusão do método de produção de Henry Ford para vários setores e 
economias nacionais mas também, e principalmente, novos compromissos salariais e de 
classe, ampliação das ações estatais e reorientação das políticas econômicas, reformas nas 
relações econômicas internacionais e novos hábitos culturais. No pós-guerra, a combinação de 
estruturas econômicas e sociais, fruto das transformações do período, obteve relativo sucesso 
na redução da instabilidade econômica e no controle das tensões sociais nas economias 
capitalistas avançadas, formando o regime de acumulação e modo de regulação fordista. No 
período de trinta anos do pós-guerra os Estados cumpriram três importantes funções na 
sustentação do regime fordista, o que pode caracterizá-los como Estados fordistas. Pelo lado 
da oferta, coube ao Estado o investimento em infra-estrutura para a ampliação da produção e 
circulação de bens de consumo duráveis, carro-chefe da indústria tipicamente fordista. Pelo 
lado da demanda, o Estado adotou políticas keynesianas para garantir uma demanda efetiva 
sempre próxima ao pleno emprego...Pelo lado do controle social, a regulação dos conflitos se 
realizou tanto pela garantia estatal a acordos corporativos que constituíram um compromisso 
salarial de vincular aumento de salários a inflação e produtividade, quanto pela ampliação da 
proteção legal ao trabalhador dado pela legislação trabalhista e pela formação de um sistema 
de Seguridade Social ao trabalhador e por políticas sociais aos cidadãos. A expansão dos 
gastos sociais possibilitou a concessão de salário indireto e acesso a bens públicos que 
permitiram, de um lado, a integração de vários grupos à sociedade de consumo em massa e, 
de outro lado, o controle social para a regulação da ordem capitalista." (ARIENTI, 2003, pp. 99–
100) 
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Há um consenso na literatura a respeito do contexto histórico que 

antecedeu a adoção do toyotismo26. Segundo autores como David Harvey 

(1996) e Ricardo Antunes (2001; 2007) houve um período de crescimento 

econômico no pós-guerra que durou até fins da década de 1970, baseado no 

fordismo como modo de organização do trabalho e no Welfare State como 

forma de organização das políticas estatais. O sistema fordista é caracterizado 

como rígido, com grande grau de controle do trabalho por meio da 

cronometragem do tempo, adoção de tecnologias (como por exemplo, a 

esteira) e a utilização da figura do encarregado para o controle do trabalho.  

Porém, tal organização do trabalho produtivo apresenta crises cíclicas a 

partir dos anos 60 e tem seu colapso com a contínua queda nas taxas de lucro 

dos capitalistas, a crise do petróleo, altas taxas de inflação e baixo crescimento 

econômico. As respostas dos neoliberais à crise foram: “reestruturação 

produtiva” e o “Estado mínimo”. Tal processo alteraria significantemente o 

modelo de produção, organização do trabalho e consumo no capitalismo, bem 

como a organização estatal e a sua relação com a sociedade. A indústria 

capitalista passou a organizar-se de acordo com os parâmetros da técnica 

japonesa denominada toyotismo e o Estado adotou políticas de restrição de 

direitos sociais, tornando-se mínimo para a classe trabalhadora e preparando 

toda uma estrutura institucional e administrativa para efetivação prioritária dos 

interesses capitalistas.  

De maneira geral, a sociologia do trabalho aponta que a indústria fabril, 

estável e especializada cedeu espaço para um novo proletariado fabril e de 

serviços, pois aumentou as formas de subcontratação e horizontalização do 

processo produtivo por meio da terceirização, do trabalhador em tempo parcial 

e flexível; as indústrias e empresas tornaram-se mais vulneráveis à 

                                                 
26

 Kiichiro Toyoda, fundador da Toyota, objetivando elevar a vantagem competitiva da empresa 
frente à concorrência internacional, em um contexto de crise japonesa no pós-Segunda Guerra,  
implantou em suas fábricas um mecanismo  chamado de  "autonomação", ou seja, de parada 
das máquinas quando a peça fabricada apresentava um mínimo defeito elevando a taxa de 
lucro e possibilitando a intensificação da extração da mais-valia. Além disto, novas formas de 
organização da produção, do trabalho foram implantadas por Taiichi Ohno, responsável pela 
adequação e otimização, em termos de extração de mais-valia e redução do número de 
empregados, da organização do trabalho ao sistema de autonomação. Dentre as "inovações" 
capitalistas japonesas estão: organização do trabalho em células, perspectiva de um 
trabalhador polivalente e multifuncional, implantação de protocolos que visam o 
comprometimento e a capitação da subjetividade do trabalhador em prol da empresa 
(GOUNET, 2002; PINTO, 2013).  
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concorrência internacional e estão sempre em busca de novos territórios, com 

mais incentivos fiscais, baixa remuneração, farta mão de obra, gerando uma 

guerra fiscal entre estados, forçando mudanças na legislação trabalhista, 

retirando direitos e flexibilizando, cada vez mais, as formas de contratação da 

força de trabalho. A produção tornou-se, portanto, variada, personalizada, 

heterogênea e vinculada às demandas do mercado. 

De acordo com Neves (1999), a forma toyotista de organização da 

produção e do trabalho caracteriza-se pelo grande investimento na 

microeletrônica, fragmentação da produção, implementação do chamado just in 

time, kaban, Controle Estatístico do Processo (CEP), Manutenção Produtiva 

Total (TPM), entre outros. Manuel Castells, em sua obra “A sociedade em rede” 

(1999), destaca que o capitalismo se expandiu às custas do informacionismo. 

Ou seja, para o autor, a rearticulação, por meio do “rejuvenescimento 

capitalista”, está diretamente ligado ao desenvolvimento das novas tecnologias 

da informação. As Tecnologias da Informação (TIs) garantiram que a 

reestruturação produtiva ocorresse de maneira rápida e eficiente. As TIs deram 

o enfoque da flexibilidade e da adaptabilidade às organizações. Para Castells, 

os anos 90 caracterizam-se pelo surgimento da estrutura social e econômica 

informacional: 

Nesta perspectiva, as sociedades serão informacionais, não 
porque se encaixem em um modelo específico de estrutura social, 
mas porque organizam seu sistema produtivo em torno de 
princípios de maximização da produtividade baseada em 
conhecimentos, por intermédio do desenvolvimento e da difusão 
de tecnologias da informação e pelo atendimento de pré-requisitos 
para sua utilização (CASTELLS, 1999, p. 226) 

 

É importante ressaltar que as mudanças na forma de produção e na 

organização social do trabalho, ocorridas no modo de produção capitalista, não 

significam um rompimento com a organização do trabalho anterior. O que 

ocorre, principalmente em países de capitalismo tardio, é uma mudança da 

hegemonia na organização do trabalho. Viana (2009) defende que tanto o 

fordismo quanto o toyotismo dão continuidade à lógica taylorista de 

racionalização do controle da força de trabalho para aumento da produtividade 

e maior extração da mais-valia, adaptando-a ao estágio de desenvolvimento do 

capitalismo. A reestruturação produtiva organizou a produção em novas bases, 

diferentes da do fordismo/taylorismo, substituindo a estandartização pela 
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diversificação, isto é, pela personalização da produção. O trabalho foi 

intensificado sob novas formas de racionalização da produção e o estado 

manteve seu papel histórico de preparar seu aparato administrativo para 

solapar ou atenuar os obstáculos ao pleno desenvolvimento do capital.  

Do ponto de vista das relações de trabalho, conceitos como “qualidade 

total”, “flexibilidade”, “reengenharia", redução de níveis hierárquicos, atribuição 

de responsabilidades múltiplas ao trabalhador, estímulo ao aceite de desafios, 

exigência de proatividade, envolvimento do trabalhador com os objetivos da 

empresa, trabalho em equipe, administração por competências, colocaram em 

crise a ideia de posto de trabalho e passaram a nortear a organização e 

controle do trabalho (NEVES, 1999). 

Lima (1995) traz contribuições importantes para a análise da 

organização da empresa capitalista após os anos 80. As chamadas “empresas 

estratégicas” adotaram novas formas de gestão de pessoas, pautadas em 

dispositivos de autocontrole, incentivos monetários e simbólicos visando o 

aumento da produção. Tal modelo de gestão exige do trabalhador 

características contraditórias, como por exemplo, a competitividade e a 

cooperação; o individualismo exacerbado e o trabalho em equipe; a 

proatividade concomitante a uma obediência às regras; autonomia e 

conformidade; flexibilidade e perseverança; entre outros atributos que são 

impossíveis de serem cumpridos na íntegra devido a asserção paradoxal dos 

mesmos. Dessa forma há uma conjugação de mecanismos de controle sutis 

associados a controles mais explícitos.  

O Brasil aderiu ao processo de reestruturação produtiva de maneira 

tímida por volta dos anos 1980, principalmente nos setores automobilísticos e 

de autopeças, mais tarde os modelos de organização do trabalho taylorista 

alcançaram também bancos e a indústria têxtil. 

De modo sintético, pode-se dizer que a necessidade de elevação da 
produtividade ocorreu através de reorganização da produção, 
redução do número de trabalhadores, intensificação da jornada de 
trabalho dos empregados, surgimento dos CCQ's (Círculos de 
Controle de Qualidade) e dos sistemas de produção just in time e 
kaban, dentre os principais elementos (ANTUNES, 2010, p. 16). 

A partir de 1994, o processo de reestruturação produtiva no Brasil se 

fortalece provocando o rebaixamento dos salários e o aumento dos índices de 
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desemprego em prol da lucratividade.  Diante da concorrência internacional, 

propiciada pela abertura do mercado brasileiro, houve um processo de 

descentralização fabril, marcado pela relocalização industrial na busca de mão 

de obra disposta a trabalhar mais por menores salários. Além disso, houve um 

processo de informatização das fábricas, ampla substituição da mão-de-obra 

humana pela robótica, mudanças organizacionais que horizontalizou a 

produção, reduziu os níveis hierárquicos e terceirizou parte da produção.  

As transformações no mundo do trabalho geraram consequências no 

campo educacional. O novo perfil de trabalhador e trabalhadora exige sua 

qualificação constante de maneira que o/a trabalhador/trabalhadora se adapte 

de forma cada vez mais rápida às mudanças organizacionais, informacionais, 

desenvolvendo características como habilidade de trabalhar em grupo, 

polivalência, multifuncionalidade, diante de salários e condições de trabalho 

precárias e flexíveis. Deste modo, exigiu-se cada vez mais que as instituições 

de ensino acompanhassem as diretrizes de qualificação profissional 

preconizadas pelo novo modelo político econômico vigente no Brasil e no 

mundo.  

As mudanças se deram não só no setor produtivo; elas se estenderam 

para o setor de serviços. As empresas passaram a aumentar a lucratividade 

engajando o/a trabalhador/trabalhadora para alcançar os objetivos da 

companhia por meio dos programas de qualidade total e remuneração variável. 

A terceirização, a contratação por tarefa, ganharam espaço como mecanismo 

de contratação, o que fortaleceu o surgimento de empresas de oferta de mão 

de obra. Desta forma, o vínculo do/da trabalhador/trabalhadora com a empresa 

onde o/a mesmo/a presta serviços se esvai, enfraquecendo a luta sindical, 

reduzindo os direitos e salários e precarizando o emprego (ANTUNES, 2010).  

O processo de reestruturação produtiva fortaleceu a participação do 

setor de serviços na estrutura ocupacional brasileira, enquanto as mudanças 

no campo fabril propiciaram uma retração do emprego na indústria. Embora o 

setor de serviços absorvesse parte dos trabalhadores expulsos da indústria e 

da agropecuária, o país mantinha o déficit de empregos em razão da 

incapacidade do setor de serviços tomar para si toda mão de obra excedente 

(ANTUNES, 2010). Entretanto, as mudanças econômicas organizacionais 

causadas pelo processo de reestruturação produtiva, tiveram significativo 
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impacto na absorção da força de trabalho feminina durante as últimas décadas. 

Cláudia Mazzei Nogueira (2010) destaca que a ampliação da permeabilidade 

da mão de obra feminina no mercado de trabalho foi acompanhada por um 

processo de precarização que alcançou tanto os países de capitalismo 

avançado, como os europeus, quanto os países de capitalismo tardio na 

América Latina.  

1.5.1 O impacto da reestruturação produtiva no trabalho feminino no 

Brasil 

As transformações acarretadas pelo processo de reestruturação 

produtiva tiveram um profundo impacto no trabalho feminino a nível global. As 

últimas décadas do século XX e início do século XXI marcam um acentuado 

crescimento da participação feminina no mercado de trabalho tanto nos países 

do Norte como nos países do Sul. Entretanto, tal inserção acompanha a 

constante precarização e vulnerabilização dos postos de trabalho. De maneira 

geral, as mulheres ocupam empregos precarizados, em tempo parcial, com 

menor possibilidade de crescimento, cujos contratos de trabalho são regidos 

pela flexibilidade, em profissões desvalorizadas, com baixos salários, 

configurando uma massa de "trabalhadoras pobres" (HIRATA, 2009).  

No Brasil, o processo de reestruturação produtiva associado aos 

fracassos econômicos na década de 1980 e 1990 levaram a uma 

transformação do mercado de trabalho e do perfil dos trabalhadores. A abertura 

do mercado brasileiro ao capital internacional penalizou fortemente a indústria 

de transformação nacional que não estava preparada para tal concorrência. 

Além disto, a paridade real-dólar, a redução das alíquotas de importação 

trouxeram como consequência o permanente déficit da balança comercial, 

tornando o país extremamente vulnerável às crises externas. As medidas 

tomadas preconizavam a receita neoliberal de cortes nos gastos públicos e 

promoção dos processos de privatizações. Ainda que a inflação que fora 

exorbitante no início dos anos 1990 tenha recuado significativamente com a 
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implantação do plano real, não houve crescimento econômico, elevando as 

taxas de desemprego27.  

É neste contexto, de retração da indústria, de mudanças informacionais 

no processo produtivo, com aumento da oferta de serviços pela iniciativa 

privada, além da retirada do Estado na oferta de serviços é que houve um 

significativo aumento da participação feminina no mercado de trabalho. Com o 

desemprego causado na indústria, cujo perfil de trabalhador é o masculino e a 

inserção dos homens no setor de serviços, cujos salários e garantias são 

piores que na indústria, as mulheres passaram a ter de buscar formas de 

complementação da renda familiar. Deste modo, o aumento da inserção 

feminina no mercado de trabalho se deu, principalmente, na prestação de 

serviços.  

Além dos fatores econômicos e relativos à organização do trabalho, a 

literatura aponta os fatores culturais e sociais como elementos que 

contribuíram para a inserção feminina no mercado de trabalho, tais quais: a 

queda da taxa de fecundidade, principalmente nas regiões onde o processo de 

industrialização se deu de forma mais acelerada, liberando a mulher para o 

trabalho; o acesso à formação universitária, abrindo um leque de possibilidades 

mais abrangentes para ingresso e permanência em atividades remuneradas; 

bem como os movimentos feministas como encorajadores para ocupação do 

espaço público pelas mulheres (BRUSCHINI, 1994, 2000, 2007; BRUSCHINI, 

1998) . 

A propagação de métodos contraceptivos fez com que a taxa de 

fecundidade passasse de 5,8 filhos por mulher em 1970 para 2,3 filhos no final 

da década de 1990. O tamanho das famílias sofre impacto direto da redução do 

número de filhos, que passou a ser de 3,4 membros. Além disto, o número de 

famílias chefiadas por mulheres chegou a 26% do total de famílias brasileiras 

em 1998, sendo que 45% destas eram pretas e pardas, com rendimentos 

inferiores a um salário mínimo (BRUSCHINI; PUPPIN, 2004; LOMBARDI, 

2003).  

                                                 
27

 A taxa de desemprego em 1999 teve um aumento de 33% em relação a 1994 (BRUSCHINI; 

LOMBARDI, 2003); "Entre as décadas de 1980 e 1990, por exemplo, a economia brasileira 

perdeu próximo a 1,5 milhão de empregos no setor de manufatura" (Pochmann apud Antunes, 

2010).  
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Deste modo, o perfil da trabalhadora brasileira foi se alterando. Até os 

anos 1970 as trabalhadoras eram majoritariamente jovens, solteiras e sem 

filhos, a partir dos anos 1980 o perfil se altera para mulheres mais velhas, 

mães e casadas. De acordo com Bruschini (2003), a expansão do setor de 

serviços entre as décadas de 1970 e 1990 proporcionou o ingresso de 

mulheres com idade entre 30 a 49 anos no mercado de trabalho. Entretanto, 

nos anos 2000 a expansão da indústria, cujo perfil de contratação é o de 

mulheres mais jovens, leva a uma retração da participação das mulheres mais 

velhas no mercado de trabalho. Observa-se também uma elevação da 

participação de mulheres casadas no mercado de trabalho que passou de 

37,6% em 1970 para 51,3% em 1998. 

De acordo com Bruschini e Lombardi (2003), embora tenha havido 

crescimento da participação feminina no mercado assalariado, a taxa de 

participação feminina na população economicamente ativa ainda gira em torno 

de 61% enquanto para os homens essa taxa é de 83%. Em 1998, 10% dos 

homens estavam em posições de trabalho precárias, 36% das mulheres 

estavam na mesma condição. Grande parte das mulheres, 76%, não possuíam 

carteira de trabalho e 89% ganhavam menos que dois salários mínimos. As 

mulheres ainda são maioria no trabalho não remunerado, para consumo 

próprio ou da unidade familiar (BRUSCHINI; LOMBARDI, 2003) 

Em pesquisa mais recente, Barbosa (2014) demonstra que a tendência 

de aumento da taxa de atividade feminina no Brasil foi mantida. Em 2012 a 

taxa de participação feminina passou para 61% enquanto a taxa de atividade 

masculina sofreu uma ligeira redução no período que compreende 1992 a 

2012, passando de 89% para 83%. Ainda que a participação masculina tenha 

se retraído é importante destacar que eles são maioria na população 

economicamente ativa e permanecem nos melhores cargos com melhores 

salários.  

Em relação à questão salarial, a década de 1990 significou baixos 

salários para a população brasileira como um todo, entretanto, para as 

mulheres os salários eram ainda mais baixos. De acordo com Bruschini e 

Lombardi (2003) enquanto entre os homens ocupados 39% ganhavam até dois 

salários mínimos mensais, entre as mulheres ocupadas o percentual era de 

47% nesta faixa salarial. Nogueira (2010) destaca que as mulheres estão 
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inseridas majoritariamente nos setores em que a média salarial é de até dois 

salários mínimos.  

Ainda que empregadas no mesmo setor de atividade, as mulheres 

tendem a receber menos que os homens, seja em setores econômicos em que 

são minoria, como a indústria, seja em setores nos quais são maioria, como o 

de serviços. Em 1998, 49% das trabalhadoras da indústria e 76% das 

trabalhadoras do setor de serviços recebiam até dois salários mínimos 

enquanto que os valores para os homens são 37% e 41%, respectivamente. A 

desigualdade também é constatada quando observados o número de horas 

trabalhadas. Da jornada de trabalho entre 40 e 44 horas, 44% das mulheres e 

38% dos homens ganhavam até 2 salários mínimos (BRUSCHINI e 

LOMBARDI, 2003).  

A diferença salarial entre brancos/brancas e negros/negras também é 

notória sendo as mulheres negras que recebem os salários mais baixos, 

seguidas dos homens negros, mulheres brancas e no topo da remuneração 

estão os homens brancos.  

A escolarização é um dos fatores apontados pelos/pelas 

estudiosos/estudiosas como um dos principais fatores do crescimento da 

participação feminina na taxa de ocupação nas últimas décadas. Bruschini e 

Lombardi (2003) demonstram que desde os anos 1970 as mulheres são 

maioria dos concluintes do ensino médio. Em 1999 elas representavam 55% 

das pessoas que tinham de 9 a 11 anos de estudos. Ao final dos anos 1990 

elas já representavam 61% dos concluintes dos cursos superiores e 55% dos 

ingressantes. A média de anos de estudos para as mulheres era de 6,8 anos e 

para os homens, 5,9 anos. 

Barbosa (2004) destaca que há uma relação direta entre a escolarização 

e a taxa de ocupação, demonstrando uma tendência de estabilidade 

ocupacional maior entre as mulheres mais escolarizadas. Os estudos 

realizados por Bruschini e Lombardi (2003) destacam que mais da metade dos 

postos de trabalho no serviço público (55%) eram ocupados por trabalhadoras. 

Além disto, enquanto 60% dos homens empregados no setor privado tinham 

apenas o ensino fundamental, entre as mulheres, 38% tinham o ensino médio 

concluso e 21% o superior. Deste modo, a ampliação da escolarização 
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feminina possibilitou que muitas delas se inserissem em empregos mais 

protegidos, no setor público e no privado.  

Como foi demonstrado, o aumento da escolaridade feminina 

proporcionou uma maior inserção e estabilidade destas no mercado de 

trabalho. Entretanto, esse crescimento e estabilidade não se dão de forma 

homogênea. As mulheres que conseguiram se qualificar para alcançar postos 

mais vantajosos de trabalho são, principalmente, as brancas. Por outro lado, a 

possibilidade de ascender aos mais altos níveis da hierarquia organizacional 

em razão da alta qualificação entre algumas mulheres contrasta com o 

crescimento da participação feminina nos postos de trabalho precarizados. Tal 

configuração paradoxal da participação feminina no mercado de trabalho é 

conceituada por Helena Hirata como bipolarização do trabalho assalariado 

feminino (HIRATA, 2011).  

O conceito de bipolarização demonstra que a participação das mulheres 

no mercado de trabalho se dá nos dois extremos: mulheres negras, das 

classes sociais mais baixas, inserem-se em trabalhos precários, com contratos 

flexíveis, em tempo parcial, com condições de trabalho e salariais inferiores. Do 

outro lado, houve um crescimento do número de mulheres brancas em 

trabalhos que exigem alto nível de qualificação, responsabilidade, 

comprometimento com a empresa, cujo valor social do trabalho é relativamente 

alto e os salários são melhores (HIRATA, 2011).  

Observa-se que a ascensão de mulheres em suas carreiras profissionais 

não retira ou diminui suas responsabilidades das atividades domésticas, ou 

mesmo promove uma divisão de responsabilidades com seus companheiros, o 

que acontece é que, na medida em que as mulheres optam por dedicarem-se 

às suas carreiras profissionais, elas delegam a outras mulheres o cuidado com 

suas casas e com os seus filhos (ABRAMO; VELENZUELA, 2016). 

Os estudos apresentados demonstram que houve um processo de 

feminização do mercado de trabalho, ou seja, aumento significativo das 

mulheres na atividade econômica, entretanto em postos de trabalho que foram 

se precarizando (NOGUEIRA, 2010). E, de maneira geral, as mulheres estão 

em desvantagem em relação aos homens em condições de trabalho, níveis 

salariais, possibilidade de crescimento na carreira e, nesse cenário, as 

mulheres negras estão em condições menos vantajosas que as mulheres 
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brancas. Nesse contexto, observamos que há uma divisão não só sexual, mas 

racial do trabalho, aumentando a diferença entre mulheres brancas e negras 

(GUIMARÃES, 2006; HIRATA, 2014).  

As mulheres negras estão majoritariamente no serviço doméstico, nos 

trabalhos sem registro em carteira, desregulamentados, trabalhando em 

sistemas de subcontratações em trabalhos de tempo parcial, enfim, privadas de 

direitos trabalhistas. Pesquisas recentes têm abordado a problemática da 

inserção desigual de homens e mulheres. Vilasboas (2015), por exemplo, ao 

estudar o setor de confecções no interior de Goiás, constatou que na atividade 

de costura e facção as mulheres, principalmente as mulheres negras, são 

maioria na informalidade, ainda que com maior escolaridade. As mulheres 

estão inseridas em tarefas rotineiras, intensivas, repetitivas, simples e com 

menores salários enquanto os homens, aqui principalmente brancos, estão em 

atividades automatizadas, em postos de trabalhos e com salários melhores.  

Souza (2016), ao estudar o campo da tecnologia da informação, uma 

área considerada de alta qualificação e remuneração acima da média, se 

comparada à média salarial da população brasileira, constata que esse campo 

é majoritariamente constituído por homens brancos. De outro modo, a 

presença da mulher negra neste campo é ínfima e marcada pelas 

desigualdades já verificadas em outros estudos; elas recebem os menores 

salários embora possuam alta escolaridade. Destaca ainda que, na atualidade, 

há uma presença maior de mulheres jovens nos trabalhos flexíveis marcados 

pela ausência de regulação do trabalho e assim instáveis, e com remuneração 

mais baixa.  

As desigualdades de gênero no campo do trabalho se constituem de 

diferentes formas. Kergoat (2004), ao analisar os movimentos migratórios, 

demonstra que na atualidade estão em curso processos de nomadismos 

sexuados no tempo e no espaço. De acordo com a autora, entre as mulheres 

os nomadismos se dão, principalmente, no tempo. As mulheres ocupam mais 

os trabalhos em tempo parcial e intermitentes, distribuídos ao longo da semana 

de modo a possibilitar uma articulação melhor entre trabalho e família. Já entre 

os homens, sejam eles operários ou executivos, o nomadismo se dá 

principalmente no espaço, forçando-os a se deslocarem geograficamente em 
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busca de trabalhos em canteiros de obras de empresas de engenharia ou em 

representações de escritórios de multinacionais que se expandem pelo mundo. 

1.5.2 A dialética da categoria raça 

A sociologia brasileira, principalmente após a segunda metade do século 

XX, se debruçou em compreender as desigualdades raciais no Brasil e refutar 

a ideia de democracia racial no país, demonstrando que a classe social não era 

o único fator explicativo das desigualdades sociais entre negros e brancos, mas 

que grande parte das desigualdades, inclusive em relação à inserção dos 

negros/negras no mercado de trabalho, se deviam ao preconceito racial 

(FERNANDES, 1991; AZEVEDO,1966; IANNI, 1987; MOURA,1977; SILVA E 

LIMA, 1992). 

A sociologia do trabalho, mais especificamente os estudos que 

relacionam trabalho e gênero, a partir das demandas levantadas pelo 

feminismo negro, tem demonstrado paulatinamente que não é possível 

compreender o mundo do trabalho no Brasil sem a produção de estudos que 

articulem classe, raça e gênero (HIRATA; KERGOAT, 2003; KERGOAT, 2004; 

PISCITELLI, 2008).  

Neste sentido é fundamental que se compreenda como a categoria 

"raça" passa de elemento classificatório, hierarquizador da variabilidade 

humana que serviu como mecanismo justificador de exploração, segregação e 

aniquilamento de populações inteiras oriundas da África para um demarcador 

de diferenças que possibilita a representatividade positiva do povo negro, bem 

como no campo das políticas públicas promovem a redistribuição de bens 

sociais aos que historicamente foram deles privados.  

Munanga (2003) demonstra que o contato dos europeus com os povos 

que lhes eram desconhecidos, no século XV, gerou um grande questionamento 

a respeito das variabilidades humanas. Tais debates foram promovidos e 

elucidados à luz da teologia até o século XVII. No Brasil, a raça serviu aos 

interesses do imperialismo colonial que enriqueceu os países da península 

ibérica. A justificativa teológica era o argumento da época para a escravização 

dos africanos, oriundos de diversas etnias, que no encontro com o europeu 

transformou-se em "negro" (MUNANGA, 2004). Fundamentada no mito de 
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Cam28 a racialização justificou o sistema escravagista no período que 

compreendeu os séculos XIV e XVII (GUIMARÃES, 2003).  

Com o Iluminismo, o androcentrismo e a supervalorização de uma razão 

universal, as explicações teológicas deram lugar ao cientificismo. Neste 

contexto buscou-se classificar a variabilidade humana a partir de métodos 

oriundos das ciências naturais positivas. Tais classificações tinham como 

critério objetivo a diferença da cor da pele, que hierarquizou os seres humanos, 

mergulhando a humanidade em um processo de racialização expresso em: 

brancos, negros e amarelos. 

Ao longo do século XIX as teorias racistas buscavam se consolidar 

fundamentadas nos estudos biológicos e evolucionistas de Lineu e Darwin. É 

importante destacar que o racismo como definido por Munanga (2003) é uma 

ideologia essencialista que associa características físicas, hereditárias comuns 

a características morais, intelectuais e estéticas. Um dos expoentes da 

literatura racista foi Gobineau, embaixador da França, que ao desembarcar no 

Brasil, em 1869, passou a divulgar teorias contra a miscigenação, encontrando 

terreno fértil para adesão das elites no momento histórico da Proclamação da 

República e no anseio de construção de um projeto de nação. Segundo 

Gobineau, a miscigenação no Brasil produziria um povo fraco, lançaria o país 

num caos de "promiscuidade interracial", envolto na degeneração, desenhando 

o branqueamento como única alternativa para o país (GUIMARÃES, 1995, 

2003; MASIERO, 2002).  

No afã da constituição da República, a elite intelectual e política do 

Brasil, no final do século XIX e início do século XX, bebeu em fontes do 

cientificismo racista. As teorias racistas desestimulavam a miscigenação e 

construíram a representação negativa do povo negro, de forma que as suas 

características físicas – expressas pelo tom da pele, lábios e nariz grossos – 

foram ligadas à representação da feiura, inferioridade intelectual e 

degeneração moral.  

                                                 
28

 "Segundo o nono capitulo da Gênese, o patriarca Noé, depois de conduzir por muito tempo 
sua arca nas águas do dilúvio, encontrou finalmente um oásis. Estendeu sua tenda para 
descansar, com seus três filhos. Depois de tomar algumas taças de vinho, ele se deitara numa 
posição indecente. Cam, ao encontrar seu pai naquela postura fez, junto aos seus irmãos Jafé 
e Sem, comentários desrespeitosos sobre o pai. Foi assim que Noé, ao ser informado pelos 
dois filhos descontentes da risada não linsongeira de Cam, amaldiçoou este último, dizendo: 
seus filhos serão os últimos a ser escravizados pelos filhos de seus irmãos" (MUNANGA, 2004, 
p. 8). 
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De acordo com Clóvis de Moura (1983, p. 126), a ideia de 

branqueamento foi estratégia das elites políticas do século XIX para situar o/a 

negro/a como inferior, na tentativa de “esvaziar o Negro como ser, situando-o 

como inferior biológica, estética e culturalmente”. De acordo com o autor, a 

política de branqueamento foi uma tentativa "de desarticular ideológica e 

existencialmente o seguimento negro..." (p. 126). Ele destaca que o povo negro 

– ao contrário do que parte da literatura e de representações artísticas e 

cinematográficas faz parecer – teve uma prática política de suma importância 

na sua própria história e na história do Brasil. 

Carlos Moore Wedderburn (2007) e Clovis de Moura (1983) percebem a 

política de branqueamento enquanto ideologia que alienava o/a negro/a e a 

instituía como critério de mobilidade social. 

A doutrina da mestiçagem tem como consequência direta o 
enfraquecimento do eixo de solidariedade da raça oprimida que se vê 
racialmente atomizada em mil pedaços, com cada indivíduo 
sonhando em se transmutar no Outro racial tido como superior em 
tudo (MOORE WEDDERBURN, 2007, p. 205). 

No século XX os estudos na área da genética, muito em razão da busca 

por argumentos que contribuíssem para a consolidação do cientificismo racista, 

tiveram efeito reverso e demonstraram que o conceito de "raça" enquanto 

diferença biológica é um fenômeno inexistente, uma vez que a diferença 

genética entre os seres humanos não é suficiente para que os mesmos sejam 

classificados em uma ou outra raça (SCHUCMAN, 2010, GUIMARÃES, 2003; 

MUNANGA, 2004). Assim sendo, raça não é uma categoria científica ligada à 

biologia, mas sim uma categoria decorrente de uma construção social situada 

local e historicamente (GUIMARÃES, 2003; MUNANGA, 2004). 

Guimarães (2003) situa a propulsão das ideias anti-racialismo de 

maneira mais forte no Brasil a partir de dois marcos: a Semana de Arte 

Moderna de 1922 e a publicação do livro de Gilberto Freyre, Casa Grande e 

Senzala, em 1933. A crítica direcionada a esses "momentos" se dá porque por 

meio deles foi instituído o mito de integração harmônica do/da negro/a na 

sociedade brasileira com a finalidade de instituir uma ideologia de nação que 

difundisse a ideia de democracia racial. 

Schucman (2010) destaca que a ideia de democracia racial, 

desenvolvida por intelectuais brancos brasileiros, instituiu por anos um 
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posicionamento confortável para a população e para o Estado brasileiro em 

relação às desigualdades e privilégios que a população branca adquiriu e 

manteve por meio da exploração do povo negro. 

Ao analisar o conceito de democracia racial, Clovis de Moura (1983) 

destaca que um de seus resultados mais perniciosos é a responsabilização 

única dos sujeitos por suas mazelas, próprio também da lógica capitalista. O 

capitalismo competitivo tardio instaurado no Brasil utiliza-se da ideia de 

democracia racial para perpetrar que todos no Brasil, independente da raça, 

têm acesso às mesmas possibilidades de integração, ascensão e mobilidade 

social. O autor demonstra que no mundo do trabalho o mito da democracia 

racial oculta o fato de que os/as negros/as estão em atividades as quais os/as 

brancos/as se recusam a realizar, constituindo uma divisão racial do trabalho. A 

produção capitalista foi ocupada principalmente pelo trabalhador branco, 

oriundo dos acordos migratórios decorrentes da ideologia do branqueamento. 

Nesse processo o negro é descartado pelas classes dominantes 
como modelo de operário. Não é aproveitado. Nenhuma tentativa se 
fez neste sentido, enquanto se vai buscar, em outros países aquele 
tipo de trabalhador considerado ideal e que irá, também, 
corresponder ao tipo ideal de brasileiro que as classes dominantes 
escolhiam como símbolo: o branco (MOURA, 1983, p. 133).  

A partir dessa exclusão e constituição de um ideal de trabalhador, bem 

como dos problemas estruturais do capitalismo tardio, Clovis de Moura (1983) 

demonstra que a população negra foi sobremaneira marginalizada, situada "na 

franja do sistema" de modo a "bloquear" e "congelar" sistematicamente suas 

possibilidades de mobilidade social. 

Na segunda metade do século XX, estudos de Florestan Fernandes e 

Roger Bastide (1955) demonstraram que o mito de democracia racial 

escamoteava as desigualdades raciais no campo do trabalho em razão do 

preconceito racial, uma constante na sociedade brasileira. Os estudos de 

Florestan e Bastide contribuíram muito para o processo de desmistificação da 

ideologia da democracia racial. Entretanto, Guimarães destaca que é somente 

em 1978, durante a ditadura militar, que o Movimento Negro Unificado (MNU) 

terá um papel significante no combate àquilo que Florestan chamou de "mito da 

democracia racial". O MNU enfatizava a prática política e a necessidade da 

pessoa negra reivindicar sua identidade negra como forma de sair do processo 
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histórico de alienação e reconhecer-se em seus antepassados de modo a não 

ser adormecido pelo mito da democracia racial. Nesse contexto a raça torna-se 

uma categoria política da luta antirracista. 

Para Moura (1983), o reencontro com o passado étnico, reivindicado 

pelos movimentos sociais, é o que situa o/a negro/negra novamente enquanto 

ser. O autor demonstra que o/a negro/negra são sujeitos de sua própria história 

quando engajados/as na prática política. Desde o período colonial os/as 

negros/negras se organizaram em movimentos contestatórios, tais como 

insurreições, quilombos e revoltas que buscaram mudanças sociais no Brasil, 

tanto no âmbito da abolição quanto em segmentos políticos: República dos 

Palmares, Revoltas Baianas de 1807 a 1844, participação na Revolta dos 

Alfaiates. A valorização do passado histórico, não descolado da realidade em 

contradição com o sujeito negro flutuante, constituído a partir do sistema 

imperial e de capitalismo tardio, é elemento de tomada de consciência do povo 

negro.  

Munanga (2003) explica que a preferência dos estudiosos das relações 

raciais pelo termo raça em detrimento de etnia situa-se em como as 

discriminações raciais se dão objetivamente na realidade. Embora o termo 

etnia tenha um conteúdo que não é relacionado a teorias racistas, é em termos 

de raça que as relações sociais se organizam e promovem as discriminações 

no cotidiano. 

De acordo com Schucman (2010), brancos e negros estão em relações 

sociais nas quais ambos estão racializados, entretanto somente os negros são 

percebidos como tal, constituindo uma relação assimétrica em que "o racismo 

confere aos brancos a ideia de representantes de uma humanidade 

desracializada com valores neutros e transparentes" (SCHUCMAN, 2010, p. 

48). 

A lógica de cor foi estruturante do racismo no Brasil. Dentro dessa 

lógica, quanto mais escura a cor da pele de um indivíduo mais perto da ideia de 

raça negra estereotipada e estigmatizada pelo racismo moderno ele está 

localizado, e quanto mais perto da cor de pele branca mais status ele ganha 

(SCHUCMAN, 2010; p.46). Moura (1983) encontra nas diferentes categorias de 

escravos, que tinham status diferentes dentro do sistema escravagista, o 

provável início dessa tentativa de aproximação com os brancos como forma de 
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se ganhar maior status e, ao mesmo tempo, afastar-se de uma prática de 

mudança social que abale as estruturas do sistema.  

Assim, a partir desse cenário, compreendemos raça como construção 

social que tem atuado para manutenção de privilégios e hierarquização de 

grupos marcados fenotipicamente no mundo social e não como uma diferença 

biológica (GUIMARÃES, 1999; SCHUCMAN, 2010, MOURA, 1983). Tal 

categoria é dialética na medida em que foi elemento de discriminação e 

hierarquização, que levou o/a negro/a ser percebido/a como único portador da 

raça, único racializado e que lhe conferiu distintas experiências cotidianas a 

partir de seus traços fenotípicos.  

A configuração de um sistema imperial e o capitalismo tardio (MOURA, 

1983) gerou o que Hasenbalg, em entrevista a Guimarães (2006), "denomina 

de acumulação de desvantagens" na qual "[...] pretos e pardos estão expostos 

a desvantagens em todas as etapas da vida" (p. 263), que abrange desde as 

taxas de mortalidade intra-uterina mais elevadas, passando pela mortalidade 

infantil, trajetórias escolares, diferentes inserções no mercado de trabalho, 

resultando na diferença salarial entre brancos e negros. Além disso, durante 

séculos e ainda hoje, há uma representação negativa que se intensifica 

conforme a cor de pele e os traços fenotípicos se aproximam da ancestralidade 

africana. 

Na próxima seção exploramos dados que demonstram o impacto das 

acumulações de desigualdades constituídas a partir do sistema escravocrata e 

do capitalismo tardio brasileiro sobre a população negra, no campo do serviço 

público. Desse modo, concordamos com importantes teóricos que discutem as 

relações raciais a respeito do uso da categoria raça como importante para 

análise das relações raciais, uma vez que no cotidiano as desigualdades e o 

preconceito racial se mantêm na noção de raça (GUIMARÃES, 1995, 2003; 

MUNANGA, 2003; OSORIO, 2003; OSÓRIO, 2006; SCHUCMAN, 2010). 

Concordamos com Schucman (2010) que diz que, uma vez que é pela raça 

que as pessoas são discriminadas em seu cotidiano, "portanto esta mesma 

categoria é a única capaz de unificá-los" (SCHUCMAN, 2010, p. 49).  

Schucman (2010) demonstra que a ocupação de posições sociais de 

destaque por negros tem o efeito de criar modelos de identificações para as 

demais pessoas negras que estão fora de uma situação social de melhor 
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prestígio. Neste sentido cabe-nos a análise da participação das pessoas 

negras em posição de destaque, na instituição pesquisada e no serviço público, 

uma vez que alcançar uma situação de trabalho estável é uma conquista muito 

significante para os/as negros/negras. 

Grande parte dos/das estudiosos que tem o trabalho como objeto de 

estudos, já compreenderam que intersecção entre classe, raça e gênero é 

fundamental para pensar as estruturas do mundo do trabalho no Brasil e as 

relações delas oriundas. Não pensamos diferente. Nesse sentido, tão 

importante como demonstrar a configuração do mercado de trabalho e os 

impactos no trabalho feminino no contexto da reestruturação produtiva no 

Brasil, é preciso demonstrar que o serviço público também se articula com raça 

e gênero. Estudos demonstram que o serviço público e o topo de suas diversas 

carreiras são ocupados majoritariamente por homens brancos, enquanto as 

mulheres negras, ainda que mais qualificadas, estão nas atividades de menor 

remuneração e prestígio (BARROSO, 1988; OSÓRIO, 2006; DIAS, 2012).  

Compreender o serviço público e compreender como se estabelecem as 

desigualdades em seu interior é primordial para a análise das relações 

construídas na instituição estudada, uma vez que se trata de uma instituição 

pública, envolta em critérios de meritocracia, legalidade e impessoalidade. A 

inviabilidade de discriminação direta faz com que o "mito da democracia" racial 

persista em tais instituições. Entretanto, estudos que antecedem a esse, 

demonstram que as desigualdades estão presentes no serviço público e 

ocorrem por meio de mecanismos indiretos de discriminação. 

 

1.6 A DESIGUALDADE DE GÊNERO E RAÇA NO SERVIÇO PÚBLICO 
BRASILEIRO 

1.6.1 Muitas nos serviços sociais, poucas nas chefias 

A participação feminina no serviço público brasileiro foi historicamente 

marcada pela desigualdade, tanto quantitativa quanto qualitativa. Carmen 

Barroso (1988), em artigo publicado na Revista do Serviço Público, demonstra 

que o acesso a alguns cargos públicos foi uma conquista obtida em 1920, por 
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meio da luta das mulheres do Partido Republicano. Em 1938, apenas 8%29 

dos/as servidores/servidoras públicos eram mulheres e à época a legislação 

estabeleceu que os cargos efetivos do serviço público deveriam ser 

preenchidos por meio de concursos anônimos. Tal exigência abriu caminho 

para uma maior inserção feminina em vários cargos e vinte anos depois, em 

1958, as mulheres formavam 26% do efetivo do serviço público. 

Barroso identifica que o Estado tornou-se uma fonte de empregabilidade 

feminina em decorrência dos seguintes motivos: 1) a oferta prioritária pelo 

Estado dos serviços como saúde, previdência social e educação, 

compreendidos como "atividades sociais" que historicamente foram 

identificadas e exercidas como "trabalho de mulher"; 2) o serviço público foi 

deixando de ser atraente aos homens conforme os salários foram se 

deteriorando. Neste sentido, o papel social do homem enquanto provedor 

principal da família levava-os a outras carreiras; 3) o serviço público apresenta-

se como alternativa viável para as mulheres em razão da necessidade de se 

compatibilizar o cuidado dos filhos com os serviços domésticos, que recaem 

em sua maior parte sobre as mulheres; 4) em razão de uma "atitude menos 

discriminatória do Estado nas contratações", mediante a ocupação dos cargos 

efetivos por meio de concursos. 

Desse modo, a inserção feminina no serviço público se deu, 

principalmente, por meio dos serviços de assistência e previdência social, da 

saúde e educação. Em 1980, as mulheres representavam 57% dos servidores 

da Previdência Social, 66% dos "serviços médicos30" e 85% dos 

professores/professoras das escolas públicas. O percentual de mulheres 

diminuía significativamente entre os demais servidores, conforme demonstra o 

gráfico 01:  

 

                                                 
29 Por paralelismo de formas, embora Barroso (1988; 1989) demonstre os percentuais em 
partes fracionadas, optamos por utilizar apenas números inteiros, fazendo os devidos 
arredondamentos.  
30 As nomenclaturas utilizadas são idênticas às utilizadas nos textos de Barroso (1988; 1989).  
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Gráfico 01- Representatividade feminina nas carreiras do serviço público-1980 

 

Fonte: Gráfico elaborado a partir dos dados apresentados no texto de Barroso (1988)
31

 

 

Além da inserção em setores específicos, Barroso (1989; 1990) já 

demonstra o que seria uma tendência ao longo dos anos 1990 e nas primeiras 

décadas do milênio: mulheres são minoria nos cargos de chefia e estão em 

cargos que historicamente estão ligados ao papel exercido pela mulher no 

contexto da sociedade patriarcal. O gráfico abaixo demonstra que a chefia 

feminina é majoritária nos chamados "serviços sociais". 

 

                                                 

31 Tais dados, por sua vez, tem como fonte o então FIBGE – Censo Demográfico.  
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Gráfico 02: Chefia feminina nos serviços públicos anos 1990 

 

Fonte: Barroso (1989,1990) 

 

Dados apresentados por Bernardes et al. (1998) demonstram que as 

mulheres representavam 44% dos servidores da Administração Pública Federal 

ao final dos anos 1990. Na Administração Direta, os ministérios com maior 

concentração de mulheres continuavam a serem aqueles voltados aos 

cuidados.  

Assim, em 1988, os ministérios sociais chegavam a superar o 

quantitativo de homens: 52% no Ministério da Educação, 56% no Ministério da 

Saúde e 63% na Previdência. Os autores demonstram que na maioria dos 

demais ministérios, sejam eles ligados a questões econômicas, de 

infraestrutura ou administrativas, o arranjo de servidores/as era 

predominantemente masculino: "Como são compostos de profissões técnicas 

historicamente ocupadas por homens – engenheiros, geólogos, economistas e 

advogados – as mulheres ainda não conseguiram uma ocupação mais 

equitativa" (BERNARDES et al., 1998, p. 9). Seja nos Ministérios, nas 

Autarquias ou nas Fundações, a divisão sexual do trabalho no âmbito do 

serviço público federal permanece com a mesma configuração: homens 

formam maioria nos ministérios, autarquias e fundações "econômicas" e de 
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"infraestrutura"32, enquanto as mulheres têm maior participação nos ministérios, 

fundações e autarquias sociais33. 

Os estudos de Bernardo et al (1998) indicam também que as carreiras 

típicas de Estado, ou seja, aquelas que são exclusivas do poder estatal e que 

não tem correspondência no setor privado, que não podem ser atribuídas à 

iniciativa privada34, e que conferem maiores salários e prestígio no serviço 

público eram majoritariamente (65%) masculinas. Os homens também 

formavam maioria: 60% nos cargos de Direção e Assessoramento (DAS)35, ou 

seja, cargos comissionados, de livre nomeação e dispensa que podem ser 

exercidos por servidores/servidoras efetivos ou não.  

Os dados demonstram que a participação feminina diminui na medida 

em que as DAS aumentam, deste modo, os homens chegavam a compor 87% 

dos cargos de DAS-6, ou seja, dos cargos mais altos da hierarquia. Há que se 

ressaltar que, ao final dos anos 1990, as mulheres representavam 44% da 

força de trabalho no serviço público; mas nem mesmo nos cargos de chefia e 

de direção mais baixos da hierarquia institucional elas formavam maioria. 

Apenas na DAS 1 o percentual de mulheres é semelhante ao percentual que 

representa a totalidade de mulheres no serviço público do Executivo Federal. 

Em nenhuma das DAS os homens tinham representação menor que 55%, 

conforme demonstrado no gráfico abaixo:  

                                                 
32

 Algumas das autarquias econômicas e de infraestrutura em que os homens formavam 
maioria: Comissão de Valores Mobiliários, 67%; Instituto Nacional de Metrologia, Normalização 
e Qualidade Industrial (INMETRO) 68%; o Departamento Nacional de Produção Mineral, 63%; 
o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, 75%; IBAMA, 69% e a SUDENE, 67%. 
Algumas das Fundações de "infraestrutura" e "econômicas" pesquisadas por Bernardes et al 
(1998): Centro de Tecnologia para Informática, 63%; do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), 63% e do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA), 67%. 

33 Autarquias "sociais" que as mulheres formavam maioria: Fundação Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), com 52%; Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais (INEP), com participação feminina em 56% e Instituto Nacional de Seguro Social 

(INSS), cujas mulheres representam 59,24%. Fundações que as mulheres formavam maioria: 

Fundação Oswaldo Cruz, 51%; Fundação Alexandre Gusmão, 55%; Fundação Casa Rui 

Barbosa, 57%; Fundação Biblioteca Nacional, 60%; Fundação Cultural Palmares, 59%; Capes, 

63%. A única exceção de autarquia de cunho social que as mulheres não eram maioria é a 

Fundação Nacional da Saúde, que tinha 79% de homens nos seus quadros.  
34

 Constituem-se carreiras de Estado a: Fiscalização Tributária, Arrecadação, Finanças e 
Controle, Gestão Pública, Segurança Pública, Diplomacia, Advocacia Pública, Defensoria 
Pública, Regulação, Política Monetária, Planejamento e Orçamento Federal, Magistratura e 
Ministério Público. 
35

 As DAS são organizadas do número 01 ao 06. Quanto maior o número correspondente a 

DAS maior a remuneração, responsabilidade, prestígio e poder da função.  
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Gráfico 03: A representatividade de homens e mulheres em cargos de Direção e 
Assessoramento Superior (DAS) – 1990. 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados fornecidos por Bernard et al. 

 

Ao analisarmos os primeiros quinze anos do século XXI, a partir dos 

estudos elaborados pela Escola Nacional de Administração Pública – ENAP 

(2006; 2014; 2015) e por Abreu e Meirelles (2012), podemos observar que a 

situação da mulher no serviço público teve alguns pequenos avanços e muitas 

permanências.  

Em pesquisa sobre a força de trabalho no Executivo Federal36 é 

demonstrado que as mulheres representam 44% do total de 

servidores/servidoras. Observamos que a proporção de mulheres não mudou 

muito de 1998 para 2014, crescendo apenas quatro pontos percentuais ao 

longo dos dezesseis anos que separam os períodos, conforme podemos ver no 

gráfico abaixo: 

                                                 
36

 Os dados da pesquisa realizada pela ENAP (2014) foram fornecidos pelo Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão. A pesquisa considerou apenas servidores/servidoras públicos efetivos do Executivo 

Federal. Não foram considerados empregados públicos, estagiários, servidores cedidos aos SUS e 

anistiados (Enap, 2014).  
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Gráfico 04: Ocupações dos cargos de gestão no Executivo Federal por Gênero- 
1998 e 2014 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados do estudo da ENAP (2014). 

 

Os mesmos 44% repetem-se na ocupação de Cargos, Funções e 

Gratificações do Executivo Federal37. Essa similaridade entre a proporção de 

mulheres no corpo de servidores/servidoras e proporção de mulheres nos 

cargos de gestão pode dar a impressão de uma distribuição equitativa de 

cargos de chefia e direção entre homens e mulheres no Executivo Federal. 

Porém, há que se observar mais atentamente quais os cargos, funções e 

gratificações que as mulheres estão chefiando. A própria ENAP (2006) apontou 

em direção a esta perspectiva: "A significativa presença feminina nos escalões 

inferiores do serviço público federal induz a uma falsa percepção de que é 

equitativa a distribuição entre homens e mulheres nas estruturas de trabalho" 

(p. 15). À época as mulheres ocupavam 36% dos cargos de DAS 4, 22% da 

DAS 5 e 16% da DAS 6, totalizando 25% dos cargos mais altos na gestão.  

Em 2014, a ENAP demonstrou que a média da ocupação dos cargos por 

mulheres havia aumentado ligeiramente, passando para 33% entre as DAS 4 a 

6. Porém, quando analisamos a real taxa de ocupação de cada um dos cargos 

e comparamos homens e mulheres, observamos que tais percentuais ainda 

                                                 
37

 A categoria “Cargos” inclui, entre outros, os de direção de assessoramento superior (DAS) e os de 

natureza especial (NES). A categoria “Gratificações” não inclui gratificações de cargos militares. “As 

funções e gratificações são destinadas exclusivamente a servidores efetivos”. (ENAP ESTUDOS, 2014, p. 

8).  
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demonstram que os cargos cujos rendimentos são os mais vantajosos e 

possibilitam maior poder, reconhecimento e status dentro do serviço público no 

Executivo Federal são majoritariamente ocupados por homens.  

 

Gráfico 05: Participação de homens e mulheres nas DAS conforme valor da 
gratificação/2014 

 

Gráfico elaborado pela autora a partir dos dados disponibilizados por Enap (2014). 

 

Ao analisarmos os gráficos de 1998 e 2014 observamos que a 

participação feminina aumentou principalmente entre os cargos de gestão mais 

baixos na hierarquia (DAS 2 e 3), mantendo a amplitude da diferença entre 

homens e mulheres nos cargos superiores (DAS 5 e DAS 6) em patamares 

extremamente elevados. 

Na mesma perspectiva, Abreu e Meirelles (2012) realizaram uma 

pesquisa de grande envergadura a respeito da ocupação dos cargos de 

Direção e Assessoramento Superior (DAS) no âmbito da carreira de 

Especialista em Políticas Públicas e Gestão governamental (EPPGG) da 

Administração Pública Federal e constataram que entre 2001 e 2011 houve um 

aumento da participação feminina na gestão de forma geral. Porém, a 

desigualdade entre homens e mulheres na ocupação das DAS permanece, 

principalmente nos cargos mais altos da hierarquia. Desse modo, nas DAS 

mais baixas ainda há um predomínio masculino, entretanto, a diferença entre 

homens e mulheres não é tão grande; contudo, conforme o poder e 

remuneração da DAS aumentam, a participação feminina no cargo diminui, 
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principalmente entre as DAS 4, 5 e 6. Em 2011, enquanto nas DAS 1, 2, 3, a 

participação feminina era de 45%, 46% e 46%, respectivamente, para as DAS 

4, 5 e 6 a participação feminina caia, respectivamente, para: 37%, 27% e 23%. 

Os estudos apresentados nos instigaram a conferir a situação atual da 

participação das mulheres nas DAS do Executivo Federal, a partir do relatório 

de dezembro de 201638 do MPOG para verificarmos se a desigualdade 

persiste. Para tanto, elaboramos a tabela e o gráfico abaixo, demonstrando que 

a situação se mantém praticamente igual à de 2014, divulgada pela ENAP, com 

um crescimento na participação feminina nas DAS mais baixas.  

 

Tabela 1: Ocupantes de DAS, remuneração média e sexo-2016 

 

Função Nível Remuneração Média 

Participação em % 

Feminino Masculino 

DAS-1 10.120,09 43% 57% 

DAS-2 11.893,05 46% 54% 

DAS-3 13.316,67 46% 54% 

DAS-4 16.516,15 35% 65% 

DAS-5 18.969,46 22% 78% 

DAS-6 18.969,46 19% 81% 

Total 42% 58% 

Fonte: Dados obtidos através de Boletim de Estatístico de pessoal – MPOG (BRASIL, 
MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2016). 
 

                                                 
38

 Relatório mais recente disponível para consulta em: http://www.planejamento.gov.br/assuntos/gestao-

publica/arquivos-e-publicacoes/BEP 
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Gráfico 06: Participação de homens e mulheres nas DAS conforme valor da 
gratificação/2016 

 

Gráfico elaborado pela autora, com dados obtidos por meio de Boletim de Estatístico de 
pessoal – MPOG (BRASIL, MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO, 2016). 

 

A partir dos estudos apresentados torna-se evidente a existência de uma 

desigualdade de gênero histórica no serviço público. Esta desigualdade se 

manifesta na minoria que as mulheres representavam, logo no início da 

República, quando foram estruturados os primeiros cargos públicos e foi 

necessário que as feministas do início do século XX lutassem para conquistar o 

direito ao acesso das mulheres a alguns deles (BARROSO, 1988). Tal 

desigualdade foi persistente em momentos em que o Estado se colocou como 

propulsor do processo de industrialização e desenvolvimento do país, como o 

período do Estado Novo; no contexto da Ditadura Militar, período em que se 

elaborou leis para proibição da discriminação da mulher na ascensão a cargos 

mais altos no serviço público ou privado, mas que não foram criadas condições 

materiais de impedir tal desigualdade; no contexto da Constituição Cidadã que 

projetava tornar o Estado o maior responsável pelo bem-estar dos cidadãos; 

nos anos de projeção e estruturação do neoliberalismo no Brasil, com a 

perspectiva de constante "enxugamento do Estado", ao longo dos anos 1990; 

nos anos de Governo Lula (2003-2011) e Dilma (2011-2016) em que, embora 

não rompendo com as políticas neoliberais, criaram cargos públicos e as 

políticas de Estado e governo deram mais atenção às questões geradoras de 

desigualdades; e por fim, o atual momento histórico do Brasil, que vem 
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reforçando e impulsionando a ascensão e permanência no poder de homens 

mediante processos de forte viés patriarcal e machista. 

Vê-se assim que, além de minoria numérica, as mulheres são minoria 

nos cargos de gestão, principalmente naqueles que conferem maior prestígio, 

remuneração, visibilidade e poder. 

1.6.2 Serviço público enquanto alternativa para os/as negros/as de 

formação superior 

Os estudos apresentados que constatam que as mulheres configuram 

minoria no serviço público civil federal vão ao encontro das análises 

desenvolvidas por Rafael Osório (2006) no seu trabalho sobre as 

"Desigualdades raciais e de gênero no serviço público civil" que, utilizando uma 

metodologia que considerava o tempo de serviço dos servidores, constatou que 

de 1974 a 2003 há, à primeira vista, uma tendência de estagnação da 

representação feminina no serviço público. Dos/das servidores/servidoras que 

ingressaram no serviço público de 1979 a 1983, as mulheres representavam 

45%. De 1984 a 1993 há um ligeiro aumento da participação feminina para 

48%; já de 1994 a 2003 as mulheres passaram a representar 46%. 

Entretanto, entre poucos pontos percentuais de aumento (3 p.p) e 

redução (2 p.p) a estagnação da presença feminina entre o período que 

compreende 1979 a 2003 é, relativamente, capciosa. Ao fazer a intersecção 

entre gênero e raça o autor demonstra que houve uma diminuição da 

proporção de participação de pessoas negras, principalmente das mulheres, ao 

longo do período compreendido: 
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Figura 1: Porcentagem de negros, negras, brancas e brancos no serviço público civil 
segundo o tempo de serviço Brasil, 2003. 

 

Fonte: Extraído de OSÓRIO, 2006  

 

As desigualdades no serviço público tornam-se mais aprofundadas 

quando, além de gênero, passamos a considerar a categoria raça. Nota-se um 

processo de queda da participação das pessoas negras, sobretudo das 

mulheres negras, no serviço público nos trinta anos pesquisados. De 1974 a 

1983, os/as negros/as representam 39% dos servidores públicos civis. De 1984 

a 1993, tal proporção cai para 37% e de 1994 a 2003, a proporção passa para 

27%. Nas palavras de Osório (2006),  

 

Na verdade, a representação das mulheres brancas apresenta uma 
nítida tendência de crescimento, enquanto a proporção das mulheres 
negras decresce. O mesmo ocorre quando se consideram os 
homens: a proporção de brancos aumenta enquanto a de negros 
diminui. (Osório, 2006; p.58) 

 

Rafael Osório (2006) também calculou a representatividade de 

brancos/brancas e negros/negras no serviço público comparando dados 

oriundos da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios) e do 

SIAPE (Sistema de Controle do Pessoal Próprio do Governo) e verificou que a 

população negra é subrepresentada no serviço público, seja quando se analisa 

a população economicamente ativa (PEA)39 de 20 a 69 anos, seja quando se 

                                                 
39

 A metodologia da Pesquisa por Amostra de Domicílios para definir PEA acaba por excluir 
muitas mulheres que se dedicam ao trabalho doméstico. O autor entende, para verificar a 
representatividade das raças e gêneros no serviço público, as mulheres que não estão 
inseridas no mercado de trabalho não devem ser excluídas da análise, uma vez que "a não 
atividade econômica da maioria dessas mulheres se deve ao fato de que elas estão exercendo 
papéis de mães e donas de casa - seriam também trabalhadoras e, portanto, servidoras 
públicas em potencial" (OSÓRIO, 2006,p. 52). 
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analisa a população geral na mesma faixa etária. Em 2002 os homens negros 

representavam 19% dos servidores públicos e as mulheres negras 15%, 

enquanto os homens brancos representavam 35% e as mulheres brancas 29%. 

Ao analisar a proporção de negros e negras no serviço público em 

relação à PEA, o autor constatou que os homens negros estão em situação de 

sub-representação mais intensa. Quando analisada a população de maneira 

geral, são as mulheres negras que estão menos representadas no serviço 

público. A participação do homem branco no serviço público é 

proporcionalmente maior entre os economicamente ativos e em relação à 

população geral. As mulheres brancas, apresentavam uma situação de sobre-

representação entre as economicamente ativas e de proporção quase40 que 

idêntica à proporção de mulheres brancas na população geral. 

 

Figura 2-Porcentagem de brancos, negros (pretos ou pardos), brancas, negras e outros 
(amarelos ou indígenas) na população brasileira de 20 a 69 anos, no serviço público civil 

e na população economicamente ativa Brasil, 2002/2003 (OSÓRIO, 2006) 

 

Fonte: Extraído de Osório (2006). 

 

Embora de maneira geral sub-representados, a proporção de pessoas 

negras com ensino superior no serviço público é maior que na população em 

geral e na população economicamente ativa. Essa proporção maior de negros 

com ensino superior no serviço público em relação à população 

economicamente ativa nos indica elementos para a análise da ascensão social 

da pessoa negra via serviço público ao mesmo tempo em  que demonstra que 

a peneira do serviço público tem tramas mais fechadas para as pessoas negras 

                                                 
40

 De acordo co Osório (2006) as mulheres brancas estão ligeiramente sub-representadas no 
serviço público civil, porém, em razão dos arredondamentos levou a um percentual 
praticamente idêntico para as mulheres brancas na população geral e no serviço público.  
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em razão das condições materiais de sobrevivência da maioria da população 

negra e o sucateamento da escola pública.  

  Além disto, o autor demonstra que a escolaridade dos servidores 

públicos com menor tempo de serviço é maior que os servidores mais antigos. 

Isto se dá em razão da criação e alteração de carreiras, incluindo maior nível 

de exigência nos concursos em relação à escolaridade mínima de nível 

superior. A inserção de servidores com nível superior entre a população negra 

aumentou mais que a da população branca, comparando-se os/as 

servidores/servidoras com 30 anos ou mais de serviço e os mais recentes, 

muito embora a participação dos negros, de maneira geral, ainda é bem inferior 

à participação da população branca de nível superior em decorrência da 

desigualdade educacional entre brancos/brancas e negros/negras. 

A proporção de servidores homens negros com escolaridade de nível 

superior passou de 20% entre os que têm 30 anos ou mais de serviço, para 

44% para os servidores com menos de 10 anos de serviço, um aumento de 24 

pontos percentuais entre os homens negros mais jovens. Entre as mulheres 

negras o percentual passa de 30% para 45%, significando um aumento de 15 

pontos percentuais entre as mulheres negras. Dentre os homens brancos o 

percentual dos que possuíam nível superior de educação era de 55% entre os 

que tem 30 anos ou mais de serviço; e 67% entre os com menos de 10 anos de 

serviço, ou seja, um aumento de 12 pontos percentuais entre os homens 

brancos. Dentre as mulheres brancas com educação superior temos 58% entre 

as servidoras mais antigas; e 67% para as servidoras com menor tempo de 

serviço público, indicando aumento de 9 pontos percentuais entre as mulheres 

brancas.  

Ao analisarmos a inserção das pessoas de diferentes raças no serviço 

público, observa-se que, ao mesmo tempo em que a proporção de participação 

das pessoas negras no serviço público reduziu nos últimos trinta anos, a 

escolaridade aumentou mais que em relação às pessoas brancas. Ao mesmo 

tempo em que os dados de Osório (2006) indicam que a maior proporção de 

pessoas negras com nível superior no serviço público em relação à população 

negra com a mesma escolaridade na população em geral e na população 

economicamente ativa, nos indica que o serviço público é uma alternativa 

buscada por pessoas negras com maior escolaridade. Tal permeabilidade se 
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dá justamente em razão do processo seletivo na forma de concursos, que 

inibem práticas preconceituosas nos processos de seleção presentes na 

iniciativa privada.  

 

Figura 3: Distribuição dos com escolaridade de nível superior, na população brasileira de 
20 a 69 anos, no serviço público civil,  na população economicamente ativa por sexo e 

raça. Brasil, 2002/2003 

 

Fontes: Extraído de Osório (2006). 

 

O mesmo estudo conclui que, entre a ocupação dos cargos de gestão, é 

sensível ao gênero e a raça dos/das servidores/servidoras. Os homens brancos 

em maior medida, seguido dos homens negros, ocupam os cargos de maior 

hierarquia mais frequentemente que as mulheres brancas e negras. 

  

Se a referência é a proporção em que os grupos se apresentam entre 
os ocupantes de cargos, percebe-se que, embora homens e mulheres 
ocupem cargos na mesma proporção, a distribuição dos ocupantes 
pelos cargos de diferentes níveis favorece francamente os homens, 
pois tanto os brancos quanto os negros estão sobre-representados 
nos cargos de nível mais elevado. Mas a intensidade da sobre-
representação dos homens brancos é superior à dos homens negros. 
Já as mulheres brancas e negras estão sub-representadas em todos 
os níveis de cargos, exceto no mais baixo – único em que os homens 
brancos estão sub-representados. Ressalve-se que a sub-
representação das mulheres negras, nos cargos médio-superiores e 
superiores, é maior que a das mulheres brancas (OSÓRIO, 2006; 
p,82). 

 

O autor constata também que as mulheres ganham, em média, 11,9% a 

menos que os homens e que as pessoas negras ganham, em média, 8,4% a 

menos que as pessoas brancas. Isto se dá em razão dos fatores escolaridade 

e ocupação de cargos, sendo os homens brancos os servidores hegemônicos 
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do serviço público, com maior escolaridade e ocupando os cargos de gestão 

mais altos, logo, com salários maiores que os demais grupos: "homens negros 

ganham, em média, 9,3% a menos; mulheres brancas ganham, em média, 

12,6% a menos e mulheres negras ganham, em média, 19% a menos” (p. 93). 

As desigualdades de raça e gênero não se limitam ao serviço público, 

ela perpassa todo o mundo do trabalho. Considerando o conjunto de 

trabalhadores brasileiros41 com mais de 12 anos de estudo, com a mesma 

escolaridade, os homens e mulheres negros/negras recebem 66% e 40% do 

rendimento, respectivamente, da remuneração dos homens brancos (IPEA, 

2014).  

De acordo com o PNAD a remuneração média dos ocupados no setor 

público federal é de R$ 3.954,37. Nos setores públicos estaduais e municipais, 

respectivamente, as remunerações médias são de R$ 2.626,17 e R$ 1.315,51, 

é neste último, com menor remuneração, que a população negra tende a se 

concentrar (Apud IPEA, 2014, p. 5). 

 

Tabela 2-Distribuição da população ocupada no setor público, por sexo, cor ou raça, 
segundo posição na ocupação e setor de atuação – Brasil, 2012. 

Categoria de ocupação 

COR/RAÇA E SEXO 

Homens 
brancos   

Homens 
negros  

Mulheres 
brancas  

Mulheres 
negras 

Outros  Total 

A) Ocupados no setor público 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Funcionários públicos /militares 63,2 58,6 64,4 58,2 53,1 61,2 

Empregados – setor público 36,8 41,4 35,6 41,8 46,9 38,8 

B) Ocupados no setor público 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Ocupados no setor público federal 25,8 19,8 11,6 7,5 21,4 15,3 

Ocupados no setor público estadual 33,9 31,9 32,2 27,5 48,7 31,5 

Ocupados no setor público municipal 40,4 48,2 56 65 29,9 53,2 

Fonte: Extraído de IPEA (2014)
42

 
 

Além da diferença na esfera do serviço público na qual a população 

negra está inserida, o estudo do IPEA demonstra que mesmo no serviço 

público federal as carreiras de maior prestígio e remuneração não são 

alcançadas por negros/negras. A carreira de diplomata é apontada como a de 

menor participação da população negra, com uma representatividade de 

somente 5% dos servidores.  

                                                 
41 PNAD - Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios 

42 O IPEA desenvolveu o estudo citado a partir dos dados do IBGE e PNAD.  
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Os estudos e dados até aqui demonstrados confirmam a inserção 

subalterna da mulher e, principalmente, dos negros no serviço público. Eles 

serviram de incentivo para a busca de dados que possibilitassem a 

compreensão das relações de raça e gênero na educação profissional e 

tecnológica, entretanto, ao solicitarmos os dados sobre a raça dos servidores, a 

instituição universo dessa pesquisa informou que não possui tais dados. 

É importante destacar a necessidade de dar visibilidade à população 

negra nos registros públicos e nas pesquisas científicas. Cabe-nos salientar 

que desde 2002 o Governo Federal, a partir da demanda da Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), instituiu o Programa Nacional de Ações 

Afirmativas no Âmbito do Serviço Público Federal (PNAA) e, por meio da 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH) e do MPOG, promoveu campanhas 

para o registro da cor dos servidores públicos federais para promover e 

estimular estudos e políticas públicas para tal população. Entretanto, o PNAA 

está em uma situação de letra morta, pois não definiu metas a serem atingidas 

(OSÓRIO, 2006) 

A inércia da Administração Pública em relação à divulgação da cor/raça 

dos/das servidores/servidoras tem se mostrado persistente. Embora a nota 

técnica do IPEA (2014), nas suas considerações finais, tenha ressaltado a 

importância dos registros dos dados referentes a cor/raça dos servidores 

públicos no boletim mensal de pessoal, a postura de ignorar a raça dos/das 

servidores/servidoras se manteve pelo menos até o boletim de janeiro de 

201743. 

Faz-se necessário reforçar que "pesquisar a história de grupos negros 

no Brasil é construir a história do 'excluído da história', daquele de que se 

encontram poucas marcas, talvez porque não se considerou importante 

guardar o registro da sua presença. O problema se agrava quando buscamos 

verificar a existência de letrados negros" (MULLER, 2003; p. 2). 

                                                 
43 Último boletim publicado até consulta em 15/08/2017 
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2  A EDUCAÇÃO PROFISSIONAL BRASILEIRA DE 1994 A 2012 

A Crise de 1929 abalou a ideologia de autorregulação do mercado para 

corrigir as crises capitalistas e o Estado foi chamado a socorrer o capital. Com 

o fim das guerras mundiais, os países ricos adotaram as ideias de Keynes, 

como uma forma de se recuperarem economicamente no pós-guerra, 

implantando um setor público forte, políticas de renda e seguridade social. 

Porém, em 1970 a intervenção estatal não foi capaz de conter a profunda crise 

do capital.  

A crise mundial estancou os empréstimos, reduzindo a capacidade 
dos Estados, reduzindo a ação do Estado Nacional, ou seja, 
reduzindo a disposição de políticas sociais, provimento de bens e 
serviços públicos. O endividamento público e o aumento da inflação 
foram consequências deste processo (ORTIGARA, 2014, p. 43). 

Os liberais questionavam a doutrina keyneisiana devido à sobrecarga 

fiscal do Estado e a ingovernabilidade. A prescrição neoliberal para saída da 

crise resumiu-se, portanto, em duas exigências complementares: 1) 

privatização de estatais e serviços oferecidos pelo Estado e; 2) 

desregulamentação da interferência do setor público no privado. 

A ideologia neoliberal propôs a substituição do estado de bem-estar-

social pelo estado regulador. No Estado de bem-estar-social, o discurso e 

marcos legais buscavam garantir ao cidadão educação, saúde, trabalho, 

segurança e renda mínima. No Estado regulador, de maneira geral, o setor 

público transfere para a sociedade civil a responsabilidade de bens e serviços, 

bem como se abstêm das atividades produtivas lucrativas, deixando ao 

mercado a possibilidade de se autorregular. Ao indivíduo é imputado suas 

condições de vida. Enquanto no Estado de bem-estar-social as políticas 

obedeciam ao princípio da "universalidade", no modelo proposto pelos 

neoliberais as políticas são focais. As políticas focais são recomendadas pelas 

Organizações Internacionais (OI’s) como forma de redução de custos sociais. 

Nelas são mapeados grupos específicos para a distribuição de bens públicos, 

na forma de políticas compensatórias e programas (ORTIGARA, 2014).  
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Nesse contexto político, a função da escola é estrategicamente 

resignificada, com a função de preparar a juventude para a competitividade 

global e promoção da ideologia da "excelência do livre mercado e da livre 

iniciativa" (ORTIGARA, 2014, p. 45). Se por um lado a proposta neoliberal se 

sustenta na desregulamentação econômica, no âmbito da educação 

institucionalizada exige-se maior regulamentação, controle e avaliações. Essa 

regulamentação da educação posiciona-se de maneira estratégica para futuras 

concessões à iniciativa privada (FRIGOTTO, 1999). De acordo com Ortigara 

(2014), os processos de privatização em conjunto com os mecanismos de 

avaliação funcionam como um "mecanismo de quase mercado", ou seja, os 

indicadores avaliativos estimulam a competição entre as instituições de ensino.  

Ao longo desta sessão abordaremos as estratégias constituídas por 

meio do aparato legal para promover uma educação profissional balizada pelos 

preceitos neoliberais. Para tanto, faz-se necessário remontar à discussão da 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). 

Em 1994, a Lei 8.948 criou o Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica e transformou as Escolas Técnicas Federais em Centros Federais 

de Educação Tecnológica (CEFET’s). Em 1996, foi sancionada a LDB – Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação – para regulamentar o modelo educacional 

proposto pela Constituição Federal de 198844. O documento inicial 

impulsionador da LDB foi construído a partir de discussões de educadores, 

antes mesmo da promulgação da Constituição Federal (CF). Tal documento 

consolidou-se a partir da IV Conferência Brasileira de Educação, na "Carta de 

Goiânia", em 1986, integrando novas discussões de educadores/as, 

acadêmicos/as, sindicalistas e representantes da sociedade civil sendo 

apresentado, em 1988, ao Congresso Nacional. Embora tal projeto fosse 

resultado de pesquisas acadêmicas e de um amplo debate democrático, duas 

propostas substitutas passaram a tramitar no Congresso tomando lugar na 

discussão das Diretrizes (KUENZER, 2000). Uma, do Senador Darcy Ribeiro; e 

outra, elaborada pela Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC), 

expressa no Projeto de Lei (PL) 1.603/1996. De acordo com Kuenzer (2007), a 

preocupação fundamental dos dois documentos eram expressar propostas do 

                                                 
44

 É importante registrar que a discussão de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação é anterior à CF.  
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Governo FHC, fundamentadas na defesa de uma educação voltada para o 

mercado de trabalho fundado nas mudanças tecnológicas e na globalização da 

economia.  

Ao fazer a análise das políticas de educação profissional durante o 

governo FHC, Kuenzer (2007) aponta que o Projeto de Lei 1.603/1996 não 

continha fundamentação teórica e clareza conceitual, era um texto frágil, 

confuso e anacrônico. O projeto foi construído às pressas, sem contribuição 

dos servidores da educação profissional, pesquisadores e sociedade. Atropelou 

o texto proposto na LDB sobre educação profissional, e foi encaminhado às 

pressas para o congresso para atender as exigências e condicionantes do 

Banco Mundial (BM) à concessão de financiamentos ao Brasil. Nesse sentido, 

as análises do Banco Mundial em relação à educação profissional no Brasil era 

a de que as Escolas Agrotécnicas e Escolas Técnicas não eram eficientes, pois 

tinham um alto custo e não formavam mão de obra para atendimento adequado 

ao mercado, mas sim para o ingresso de poucos na universidade. Além disto, a 

projeção era de aumento da demanda por educação profissional, em razão do 

processo de redemocratização e reestruturação produtiva.  

Sendo assim, os analistas do MEC, tais como Ruy Berger, em 

consonância com as observações feitas pelo BM e articulados com o setor 

produtivo, orientavam o planejamento da educação profissional no Brasil, 

balizados no fundamento neoliberal de ampliar a oferta e reduzir os custos com 

a educação profissional. A proposta do BM para políticas públicas aos países 

periféricos e dependentes é fundamentada no conceito de desenvolvimento 

sustentado e equidade social. A equidade substitui a concepção de igualdade, 

logo, da universalidade de direitos, do direito de todos à educação pública. 

Desse modo, sob o argumento de que os recursos são escassos, o governo 

deveria investir nas minorias étnicas, pobres e mulheres para torná-los 

competitivos, caso tivessem competência. A ideia era priorizar o investimento 

nessas minorias por meio do ensino fundamental e profissional, já que nem 

todos são competentes para o ensino superior. A educação profissional poderia 

ser ofertada por instituições públicas e privadas, inclusive pelo empregador. A 

proposta da Lei 1603/97 era de formar um Sistema de Educação Profissional 

apartado da educação básica; de uma educação profissional desassociada da 

educação acadêmica, tida como retrógrada e onerosa ao Estado. Desse modo 
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o ensino profissional seria ofertado de forma concomitante e subsequente, 

desarticulado do currículo e dos objetivos da educação básica. Além da 

estruturação dos currículos de maneira flexível, ou seja, de forma modular, com 

certificação por um grupo de conteúdos realizados pelo/a estudante, o que 

significava priorizar a formação de mão de obra em detrimento de uma 

formação ampla e elevação da escolaridade.  

Embora o PL 1603/97 tenha sido abandonado pelo governo FHC, seus 

tentáculos permaneceram na LDB, nos Decretos e Pareceres 

regulamentadores da educação profissional e norteadores dos projetos 

pedagógicos das escolas. O PL expressava a política de dependência do Brasil 

em relação aos organismos internacionais, do seu caráter de capitalismo 

dependente no contexto de uma nação historicamente explorada. Ao mesmo 

tempo em que se exigia uma legislação educacional que formasse para a 

flexibilidade, para o atendimento das demandas imediatas do mercado, com 

um currículo voltado para competências, se estabelecia uma redução cada vez 

maior dos investimentos estatais nos chamados direitos universais, e se 

realizava a abertura do setor educacional para a participação do empresariado 

como financiadores e/ou gestores/gestoras. 

Na LDB aprovada em 1996, embora houvesse a versão com avanços 

significativos, resultado das pressões e contribuições exercidas pelos 

movimentos sociais organizados, principalmente do Fórum Nacional em Defesa 

da Escola Pública, bem como de parlamentares, prevaleceu a versão contendo 

o caráter minimalista do projeto de Estado de FHC. 

Um dos principais avanços em relação às legislações anteriores foi a 

divisão da educação escolar em apenas dois níveis: básica e superior. Nestes 

níveis há diferentes etapas e modalidades. A educação profissional, educação 

no campo, educação especial, educação de jovens e adultos e educação 

indígena são entendidas como modalidades do ensino. O nível superior 

compreendendo cursos sequenciais, graduações em cursos superiores de 

tecnologia, licenciaturas, bacharelados, programas de pós-graduação e cursos 

de extensão. As etapas da educação básica são: educação infantil, ensino 

fundamental e ensino médio.  

No que se refere à educação básica houve uma ampliação na sua 

conceituação que, por meio da integração e organicidade entre ensino técnico 
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e propedêutico, permitiria um passo em direção à superação da dicotomia 

histórica entre ambos. Ortigara (2014) chama a atenção para o uso do termo 

"educação profissional" que expressa uma nova concepção de ensino com 

formação integral. Porém, a regulamentação da educação profissional pelos 

Decretos, Portarias, Leis, Pareceres e Diretrizes subsequentes ajustaram a 

educação profissional às políticas do Estado neoliberal, aprofundando a 

separação histórica entre ensino médio e ensino técnico, ensino propedêutico e 

técnico.  

Embora a ideia de um Sistema de Educação Profissional separado da 

LDB tivesse sido abandonada – como já mencionamos antes –, a concepção 

de um ensino dual de acordo com as concepções neoliberais permaneceu na 

LDB. Nesse sentido, o Decreto 2.208/1997, estabeleceu que a educação 

profissional compreendesse três níveis: básico, técnico e tecnológico. O nível 

básico tinha como objetivo qualificar e reprofissionalizar trabalhadores sem 

elevação de escolaridade, com o objetivo de preparar o cidadão apenas para o 

mundo do trabalho. Para o nível técnico, o Decreto estabelecia a habilitação 

profissional técnica na forma concomitante ou subsequente aos/às estudantes 

que, no primeiro caso, estivessem matriculados no ensino médio e, no segundo 

caso, para os egressos do ensino médio. No ensino concomitante não há a 

perspectiva de uma educação integral, realmente articulada com os 

conhecimentos e saberes da base curricular do ensino médio, mas apenas 

uma cisão efetivada na dupla matrícula: uma que proporcionaria o ensino 

médio e outra para o ensino profissional, desarticulando o ensino médio e 

técnico. Além disto, o decreto permitia a organização do currículo por módulos, 

caracterizando um aligeiramento da formação, com vistas ao mercado de 

trabalho e as exigências dos Organismos Internacionais. 

O aligeiramento na formação para priorizar o mercado de trabalho, por 

meio do estímulo aos cursos tecnológicos, cuja duração é reduzida em cerca 

de 65% do tempo dos cursos superiores sequenciais, apresenta um processo 

de precarização na formação profissional, uma vez que até mesmo os 

conselhos profissionais correspondentes às formações não reconheciam e tem 

dificuldades em reconhecer as competências dos egressos de tais cursos. 

Na trajetória de formação de um Estado que desvinculasse a educação 

profissional da sua responsabilidade e como direito do cidadão, durante o 
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governo FHC foram tomadas algumas medidas que afastavam as instituições 

de ensino da educação básica. Em 1994, a Lei 8.948 restringiu a expansão da 

educação profissional por meio de instituições federais. Em 1997 foi emitida a 

Portaria 646 que restringia a oferta de matrículas do ensino médio regular nas 

Instituições Federais de Educação Tecnológica a 50% (cinquenta por cento) do 

total de vagas, ou seja, as instituições federais de ensino não poderiam ofertar 

mais da metade de suas vagas para educação básica de nível médio. Em 1998 

o governo FHC dá mais um passo em direção à cisão entre o Estado e a 

Educação Profissional, ao mesmo tempo em que tornava mais próxima a união 

do Estado com o mercado, ao sancionar a Lei 9.646/1998, que permitia a 

expansão da oferta da educação profissional pela União somente por meio de 

parcerias e com outros entes da federação, setores produtivos, organizações 

não governamentais. 

O Governo FHC adequava o sistema educacional, em especial a 

educação profissionalizante, ao modelo neoliberal estruturado e proposto por 

Bresser-Pereira, alinhando-a às demais políticas de desrresponsabilização do 

Estado com os direitos sociais: 

Evidenciava-se, então, um processo em que as definições das 
diretrizes e normas de funcionamento estavam centralizadas no 
Poder central, enquanto a gestão do sistema e a sua manutenção 
seriam descentralizadas e paulatinamente transferidas para o setor 
privado. Dessa forma, alinhava-se com as demais políticas de 
governo que objetivavam a desresponsabilização do Estado na 
manutenção da educação pública. (ORTIGARA, 2014, p. 73) 

De ponta a ponta a adequação da educação profissional para atender 

aos interesses neoliberais foi sendo remodelada. Para operacionalizar as 

mudanças introduzidas pelo Decreto 2.208/1997 nos projetos pedagógicos das 

escolas, os Pareceres do CNE tiveram papel fundamental. O Parecer 

CNE/CEB Nº 16/1999, sob uma retórica de formação integral, que levava em 

conta os contextos econômicos, políticos e sociais, invocava a certificação por 

competências para os cursos técnicos de nível médio. Dentre os princípios da 

organização curricular na prática pedagógica e na gestão das entidades que 

oferecessem educação profissional estavam: "desenvolvimento de 

competências para a laboralidade", "flexibilidade, interdisciplinariedade e 

contextualização" e "atualização permanente dos cursos e currículos" 

(Resolução CNE/CEB 04/1999, Art. 3º, incisos III, IV e VI; grifos nossos). 
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Ortigara (2014) demonstra que a estratégia do período FHC era 

beneficiar o setor privado, principalmente com a criação do PROEP (Programa 

de Expansão da Educação Profissional). O referido programa fora elaborado 

pelo Ministério da Educação (MEC) e Ministério do Trabalho (MTb), e 

destinava-se à expansão e modernização do Sistema Nacional de Educação 

Tecnológica, a partir de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento 

(BID), do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) e de recursos do orçamento 

federal. Tais recursos seriam destinados a projetos selecionados da rede 

federal, segmentos estaduais de educação profissional e para o chamado 

"segmento comunitário", que, de acordo com Ortigara, alinhava-se com a 

proposta de Bresser-Pereira de descentralização da gestão pública por meio da 

gestão de tais escolas pelas "organizações sociais". Desse modo, cerca de 

40% do montante de recursos financiados pelo PROEP, de 1997 a 2002, foram 

para o segmento comunitário45.  

Deste modo, recursos que resultaram em dívida pública, oriundos do 

recolhimento do FGTS e orçamentos públicos, foram destinados à iniciativa 

privada para manter programas de formação alinhados aos interesses 

empresariais. No balanço desse Programa, o "nível básico" – que diz respeito à 

qualificação e requalificação do trabalhador, sem dependência de escolaridade 

ou elevação da mesma, aproximando-se do treinamento instrumental e 

ofertado principalmente pelo "Sistema S" –, foi o nível do Sistema de Educação 

Profissional do Governo FHC que mais efetuou matrículas46. Além disto, os 

recursos do PROEP acentuavam as desigualdades regionais, ao favorecer 

relativamente maior montante para a região sudeste (34,8%). 

De acordo com Carnoy (2002), as reformas educacionais ocorridas no 

contexto neoliberal foram pautadas pela perspectiva da competitividade, pelos 

imperativos da ordem financeira e pela noção de equidade. Sobrinho (2007), 

destaca que a política de educação profissional e tecnológica no governo FHC 

"foi encarada como mero fator econômico, ficando, por conseguinte, subjugada 

                                                 
45 De acordo com o MEC (2002) foram firmados no âmbito do PROEP 336 convênios para 
execução de projetos escolares. Destes, 65 somavam o montante de R$142 milhões 
destinados à Rede Federal; 136, com um aporte de R$ 275 milhões destinados à Rede 
Estadual; e 135, com R$344 milhões para a o segmento comunitário.  
46 Segundo documento do MEC (2002) ao comparar o número de matrículas no Sistema de 
Educação Profissional antes do PROEP (1997) e depois do PROEP (2002) o Nível tecnológico 
saiu de 2.058 matrículas para 23.650; o Nível Técnico, de 68.301 para 360.000; e o Nível 
Básico, de 82.155 para 1.610.000 matrículas.  
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às necessidades do mercado e do mundo dos negócios [...]" (2007, p. 4), bem 

como criou mecanismos legais que afastavam o Estado da responsabilidade 

com a educação profissional, favorecia sua privatização e aproximação com os 

interesses do mercado. 

O Governo Lula percebeu nas políticas de ensino profissional de seu 

antecessor "equívocos conceituais", que geraram uma fissura entre ensino 

médio e ensino técnico, bem como uma formação aligeirada e superficial 

(ORTIGARA, 2014). O projeto de educação do PT era da construção de uma 

educação fundamentada na politecnia47 e omnilateralidade48. Com a finalidade 

de definir e estruturar uma política de educação profissional e tecnológica de 

caráter público, o MEC, por meio da Secretaria de Educação Média e 

Tecnológica, realizou, em 2003, o “Seminário Nacional de Educação 

Profissional: Concepções, Experiências e Propostas” "que adquiriu grande 

importância para a redefinição da política pública para a educação profissional" 

(ORTIGARA, 2014, p. 105).  

O ponto mais polêmico do seminário, e que é de especial importância no 

contexto desse trabalho de pesquisa, diz respeito à regulamentação dos artigos 

39 e 40 da LDB, que com o Decreto 2.208/1997 cindiu o ensino médio do 

técnico. Do jogo de forças que envolvia a discussão sobre o Decreto 

2.208/1997, no Seminário49 prevaleceu a posição do governo e de alguns 

pesquisadores, resultando no Decreto 5.154/2004, cuja finalidade era preparar 

a transição até uma nova regulamentação e concepção de ensino médio 

integrado à educação profissional na LDB. 

De acordo com Ortigara (2014), as ações e concepções do MEC no 

período mostravam-se contraditórias e oscilavam entre medidas que 

priorizavam a educação integral e outras que apontavam para uma educação 

                                                 
47 De acordo com Saviani (1989): “a noção de politecnia se encaminha na direção da 
superação entre trabalho manual e trabalho intelectual, entre instrução profissional e instrução 
geral” (p.13). 
48 O termo "educação omnilateral" surgiu a partir de uma perspectiva de educação socialista. 
Em linhas gerais, a educação omnilateral pretende "formar o ser humano na sua integralidade 
física, mental, cultural, política, científico-tecnológica". (CIAVATTA, 2014, p. 189) 
49Pesquisadores, Funcionários e Sindicatos representantes dos trabalhadores da Educação e 
trabalhadores em geral, entendiam que a LDB contemplava as propostas de integração do 
ensino médio e técnico. Um segundo grupo, formado por representantes do "Sistema S" 
defendia poucas alterações no decreto 2.208/1997, assegurando sua manutenção; e um 
terceiro grupo formado pelos representantes dos governos Estaduais, governo Federal e 
algumas associações de pesquisadores e educadores buscavam a substituição do Decreto 
2.208/1997 por um que intermediasse uma nova regulamentação. 



 

107 

 

instrumental. A edição do decreto 5.154/2004 introduziu a educação 

profissional técnica integrada ao ensino médio, entendida como um passo 

importante na ruptura com o dualismo entre ensino técnico profissional de um 

lado e propedêutico de outro; e que mais tarde teria grande importância na 

constituição da Rede Federal de Educação. Contudo, nesse mesmo decreto, 

ainda há permanências da segmentação estabelecida pelo decreto 2208/1997, 

editado no governo de FHC, com a possibilidade de articulação da educação 

profissional com o ensino médio na forma concomitante, organização do 

currículo em módulos com saídas intermediárias e certificação com vistas ao 

mercado de trabalho. Além disso, em sequência à publicação do decreto 

5.151/2004, a Secretaria de Educação Média e Tecnológica (SEMTEC) cindiu-

se em duas secretarias, uma denominada de Secretaria de Educação 

Profissional e Tecnológica (SETEC) e outra Secretaria de Educação Básica 

(SEB). 

Em dezembro de 2006, sob iniciativa do Governo Federal, realizou-se a 

“Primeira Conferência Nacional de Educação Profissional e Tecnológica 

(CNEPT)”, com o objetivo de definir uma política nacional para a educação 

profissional e tecnológica. Observamos que com essa conferência, cujo tema 

era "Educação Profissional como estratégia para o desenvolvimento e inclusão 

social", a agulha da bussola já indicava o caminho que as políticas 

educacionais iriam seguir nos anos seguintes. A comunidade educacional que 

trabalhava com educação profissional e tecnológica participou amplamente dos 

debates, e foram apresentadas propostas para ampliação de vagas, expansão 

geográfica e interiorização das Escolas Profissionais e Técnicas (EPT). Embora 

a Conferência tenha discutido a extensão da rede, não foi apresentado o 

modelo de instituto que, em abril de 2007, via Decreto 6.095/2007, 

fundamentou e delineou o modelo dos Institutos Federais de Educação, 

Ciência e Tecnologia (IFET), orientando as EPTs para a integração. 

Ao mesmo tempo, o Governo Federal elaborou e lançou em abril de 

2007 o Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE). No Plano, a educação 

profissional foi contemplada em três iniciativas que se inter-relacionam e que 

visavam a expansão de Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. 

A primeira delas é a reorgarnização da Rede Federal da Educação Profissional, 

por meio da criação dos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia. 
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A estratégia de expansão consistiria na criação de uma unidade da rede federal 

em cada cidade considerada polo de desenvolvimento regional, cuja meta 

alcançava 214 escolas, até o final de 2010. Diante desta reestruturação foi 

autorizado pelo Ministério do Planejamento novos concursos com o propósito 

de prover 2.100 vagas em instituições federais de educação profissional e 

tecnológica já existentes e nas que viriam a ser criadas. O PDE estava 

estrategicamente ligado ao Plano de Aceleração do Crescimento I (PAC I), 

desta forma, inseria os institutos no PAC I, possibilitando um montante maior 

de recursos financeiros para concretizar a expansão. Além das medidas 

administrativas para a expansão de rede, o PDE tornou-se importante na busca 

da superação da concepção de dualidade entre educação profissional 

tecnológica e ensino propedêutico, afirmando as diretrizes do Decreto 

5.154/2004 e fundamentando a Lei 11.741/2008, que viria a alterar a LDB para: 

"redimensionar, institucionalizar e integrar as ações da educação profissional 

técnica de nível médio, da educação de jovens e adultos e da educação 

tecnológica" (ORTIGARA, p.137, 2014; Lei n. 11.741/2008). 

 

2.1 DE CEFET’S A IF’S: O PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DOS 
INSTITUTOS FEDERAIS DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA. 
 

O processo de criação dos Institutos Federais (IFs) mostra-se 

contraditório, uma vez que, de um lado, temos o debate de extensão e 

interiorização na CNEPT e de outro, de maneira centralizada, mediante 

decreto, o Governo Federal instituiu as diretrizes para concretização desse 

processo sem partilhar a concepção do modelo adotado com as EPT’s 

(Escolas Profissionais e Técnicas). 

Ortigara (2014) ressalta que durante a CNEPT em nenhum momento foi 

apresentado aos trabalhadores e gestores da educação profissional 

tecnológica o modelo dos Institutos Federais. A publicação do Decreto 

6.095/2007 levou as instituições federais de ensino profissional a um estado de 

apreensão e desconfiança. Sobrinho (2007), Otranto (2010) e Ortigara (2014) 

argumentam que não houve discussão por parte do Governo Federal sobre o 

modelo dos Institutos Federais, transformando-os em uma "estranha novidade" 

(SOBRINHO, 2007, p. 1).  
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Os planos de expansão e desenvolvimento das Escolas Agrotécnicas 

Federais (EAF) se deram por meio da sua transformação em CEFET’s que 

permitiria a oferta de ensino superior e concederia maior autonomia à 

instituição. Mas, conforme havia acontecido com o CEFET-Paraná50, o plano 

de desenvolvimento para os CEFET’s, principalmente do CEFET-RJ e CEFET-

MG, era o de se transformarem em universidade tecnológica. De acordo com 

Sobrinho (2007), a pretensão desses centros em se tornarem universidade 

tecnológica é oriunda da demanda do setor produtivo por tecnologia, bem como 

do fato de que grande parte do corpo docente dessas instituições possuíam 

titulação de mestres e doutores, desejando melhores condições de salários, 

ascensão profissional, entre outras melhorias nas condições de trabalho.  

O Decreto 6.095/2007 previa a "agregação voluntária" dos CEFET’s, 

Escolas Técnicas Federais (ETF), Escolas Agrotécnicas Federais (EAF) e 

Escolas Técnicas Vinculadas às universidades (EV) para a transformação em 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia. Tal "agregação" seria 

efetivada com a assinatura de um termo de acordo, assinado por órgãos 

superiores da gestão de cada instituição. Dentre as principais exigências do 

Decreto em questão estavam: a) a oferta de educação técnica profissional em 

todos os níveis e modalidades, com prioridade para os cursos integrados ao 

ensino médio; b) a oferta de cursos de formação inicial e continuada para 

trabalhadores; c) a oferta de cursos e programas no âmbito do PROEJA; d) o 

desenvolvimento de programas de extensão; e) a realização de pesquisa 

aplicada; f) a oferta de educação superior em nível de graduação, programas 

de pós-graduação latu e stricto sensu e oferta de cursos de licenciaturas.  

O Decreto priorizava a oferta de educação profissional integrada ao 

ensino médio, formação continuada e educação de jovens e adultos, ao 

vincular o montante de 50% da dotação orçamentária anual para atender essas 

modalidades de educação; bem como 20% para as licenciaturas. Embora o 

Decreto estabelecesse as diretrizes para integração das instituições federais de 

educação tecnológica aos Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia tenha sido recebido com desconfiança (SOBRINHO, 2007; 

                                                 
50

O CEFET-Paraná foi transformado em Universidade Tecnológica através da Lei 11.184 de 7 

de outubro 2005. 
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OTRANTO, 2010; ORTIGARA, 2014), de acordo com Otranto (2010), houve 

uma adesão imediata da maioria dos CEFET’s. 

Em documento elaborado pelo Conselho de Dirigentes dos Centros 

Federais de Educação Tecnológica (CONCEFET) há elogios à proposta do 

Decreto, com um ligeiro questionamento da opção, por parte do governo 

federal, pelo IFET uma vez que os CEFET’s já gozavam de reconhecimento 

social de qualidade, enquanto instituição pública voltada para educação 

profissional. O documento fez diversas sugestões que foram acatadas pelo 

MEC, dentre elas: a) a inclusão dos IFET’s no Sistema Federal de Educação 

Superior, de modo a gozar de prerrogativas equivalentes às das universidades; 

b) a implantação de um Plano de Cargos e Carreira de Professores da 

Educação Tecnológica; c) criação, em lei, de um Fundo de Financiamento; d) e 

a minuta de um anteprojeto de Lei para a criação dos IFET’s. Somente o 

CEFET-RJ e o CEFET-MG não aderiram à proposta de integração a partir do 

Decreto 6.095/2007: 

 

Dois argumentos foram centrais para a tomada de decisão contrária à 
adesão ao IFET dos CEFET’s Rio e Minas. O primeiro, de que 
significaria um retrocesso acadêmico para as instituições, que contam 
com graduação consolidada, com programas de mestrado e projeto 
de implantação do doutorado, acrescido da consolidação dos grupos 
de pesquisas, em diversas áreas de conhecimento. O segundo, 
relacionava-se à presunção de limitação do financiamento, uma vez 
que 50% das vagas de ingresso para os cursos, deveriam ser 
direcionadas ao ensino médio-profissional, preferencialmente 
integrado, e 20% para o programa de educação de jovens e adultos – 
PROEJA. Os professores argumentaram que os alunos dos cursos de 
nível médio e do PROEJA custam 50% menos que os alunos dos 
cursos de graduação (OTRANTO, 2010, p. 9). 

 

Otranto (2010), em sua pesquisa sobre o processo e o decreto de 

adesão das instituições ao IFET, expõe que a totalidade dos CEFET’s que se 

integraram aos institutos apontaram o fato da remuneração ser aumentada em 

razão dos cargos de direção, bem como, quase 90%, mencionaram que os 

então atuais CEFET’s assumiriam a sede da futura reitoria.  

As Escolas Agrotécnicas Federais (EAF’s) rechaçaram a proposta do 

Decreto por meio de documento emitido por seu respectivo conselho 

(CONEAF), explicitando a preocupação com a perda da identidade e 

subserviência diante dos CEFET’s, defendendo uma expansão via 
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interiorização e crescimento e não por meio de um desenho de uma integração 

imediata. Otranto (2010) ressalta que os debates entre o MEC e as Escolas 

Agrotécnicas foram mais calorosos, mas diante da percepção de que "a não 

adesão poderia trazer consequências indesejáveis", bem como a total 

impossibilidade de tornarem-se CEFET’s e, "diante da possibilidade de ficarem 

em desvantagem no Sistema Federal de Educação", todas as EAF’s aderiram 

ao processo de integração, que culminou nos IFET’s (OTRANTO, 2010, p. 5). 

Por fim, o Decreto de adesão aos IFET’s também foi dirigido às Escolas 

Veterinárias vinculadas às universidades (EV’s), porém o documento de seus 

dirigentes, Conselho Nacional de Escolas Técnicas Vinculadas às 

Universidades (CONDETUF), explicita o desacordo com a forma não 

democrática da implantação do novo desenho da educação profissional, bem 

como a falta de confiança no governo, medo de perda de autonomia ao 

desvincular-se das universidades e receio de oferta de cursos para 

atendimento de necessidades imediatas do mercado. Diante de tantos 

questionamentos, apenas oito EV's aderiram à proposta do IFET.  

O modelo de instituto significou a desistência de se tornarem uma 

universidade tecnológica, no caso dos CEFET’s, e perda da autonomia 

didático-administrativa, uma vez que com os IFET’s, as escolas estariam 

vinculadas a uma reitoria. Por parte do governo, o discurso era que a opção 

pelos institutos, ao invés do modelo de universidades tecnológicas, imprimia 

uma marca de verticalização e integração para as políticas de educação 

profissional.  

Ao final de dezembro de 2008 foi sancionada pelo presidente Lula a Lei 

11.892. Nela, instituiu-se a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica. A Lei estabelecia que a rede seria formada por 38 institutos, 

resultantes da transformação de Centros Federais de Educação Tecnológica 

ou integração entre estes, Escolas Técnicas e Agrotécnicas; além da 

Universidade Tecnológica Federal do Paraná – UTFPR; dos Centros Federais 

de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – CEFET-RJ e o CEFET- 

MG. Embora os CEFET’s e a universidade tecnológica que não aderiram à 

integração tenham sido incluídos na lei que estabeleceu a Rede Federal de 

Educação Profissional, o modelo de IFET, ou simplesmente IF’s (Institutos 
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Federais) foi priorizado na referida legislação como balizador da criação de 

novas instituições e expansão das já existentes. 

Segundo Otranto (2010), o processo de implantação dos Institutos 

Federais pode ser visto como exemplo de ideias e práticas de uma "nova 

pedagogia da hegemonia, com sua estratégia de ‘pacto nacional’ e construção 

de uma ‘submissão consentida’". Por outro lado, Ortigara (2014) entende os 

Institutos Federais como implantação de uma política institucional de educação 

que caminha para a politecnia e superação do dualismo e segregação histórica, 

marcas atemporais da educação profissional brasileira. Percebemos que o 

processo de implantação dos Institutos Federais está inserido em um contexto 

de políticas econômicas e sociais contraditórias e, desta maneira, não está 

descolado da realidade, possuindo contradições internas. As contradições 

históricas descritas e interpretadas nesse capítulo são de suma importância 

para que possamos compreender como se constituem as relações sociais de 

sexo e a distribuição do poder na educação científica, profissional e 

tecnológica. 

 

2.2 A DINÂMICA E A ESTRUTURA DA INSTITUIÇÃO PESQUISADA 
 

A instituição pesquisada faz parte da Rede Federal de Educação 

Cientifica e Tecnológica e foi criada, por lei, em 2008, para oferta de educação 

superior, básica e profissional de forma pluricurricular, com uma estrutura 

multicâmpus. A partir de uma perspectiva pedagógica omnilateral de educação 

que articula a formação humana, educação profissional e tecnológica, a 

instituição oferta cursos de formação inicial e continuada nos diferentes níveis e 

modalidades de ensino.  

Tendo em vista a diversidade de oferta educacional, a lei de criação dos 

institutos federais definiu como prioridade a formação inicial do trabalhador na 

forma da educação profissional integrada ao ensino médio, resguardando 50% 

das vagas das instituições para esse perfil de estudantes. A educação 

profissional integrada ao ensino médio é ofertada por meio de processos 

seletivos, organização curricular e práticas pedagógicas distintas para 

adolescentes que não apresentam defasagem série/idade e para jovens e 
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adultos que por alguma razão não concluíram o ensino médio na idade 

adequada.  

A educação profissional também é ofertada na forma de cursos técnicos 

subsequentes. Tais cursos não possuem elevação de escolaridade e, embora 

seja uma das finalidades dos institutos, não é uma prioridade de oferta, nem 

em lei e nem na instituição pesquisada. São ofertados de forma presencial e a 

distância.  

Com o objetivo de formar professores para educação básica e 

profissional, os institutos federais devem ofertar 20% de suas vagas para 

licenciaturas e cursos de formação pedagógica. Ademais, a instituição tem 

como objetivo a oferta de cursos de bacharelados, engenharias e superiores 

em tecnologia tendo em vista a produção do conhecimento e inserção nos 

diversos setores da economia.  

A oferta de cursos de pós-graduação latu e stricto senso visa formar 

especialistas de diversas áreas com bases perenes em educação, ciência, 

tecnologia e inovação. Deste modo, entre as suas finalidades e características 

também está a de realizar pesquisas que estimulem soluções técnicas e 

tecnológicas, de modo a beneficiar a comunidade onde a instituição está 

instalada; bem como, pautada nos objetivos e finalidades de sua criação, deve 

promover atividades de extensão que se articule com os diversos segmentos 

sociais, mundo do trabalho, produção e divulgação científica. Em suma, a 

instituição tem o desafio de articular as dimensões do ensino, pesquisa e 

extensão nos diversos níveis e modalidades de ensino por meio de uma prática 

pedagógica que visa a formação omnilateral do ser humano.  

2.2.1 Estrutura administrativa e os cargos de gestão 

A mesma lei que criou a instituição (Lei 11.892 de 29 de dezembro de 

2008) definiu parte de sua estrutura administrativa, criou as Funções 

Gratificadas e Cargos de Direção e estabeleceu a quantidade de cargos de 

gestão a serem distribuídos para a administração. Desse modo, ao definir parte 

da estrutura administrativa foram estabelecidos níveis hierárquicos superiores 

da instituição e seus mecanismos de ascensão: eleição e livre nomeação.  
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De acordo com a legislação o cargo mais alto da instituição é ocupado 

por um reitor/reitora, nomeado/a pelo Presidente da República após consulta 

eleitoral à comunidade acadêmica, para um mandato de quatro anos, podendo 

ser reconduzido/a ao cargo mediante reeleição. É permitida a candidatura de 

servidores/servidoras do quadro efetivo de técnico/técnica-

administrativos/administrativas ou docente a partir de critérios de 

posicionamento na carreira ou escolaridade, no caso, o título de doutorado. 

O/A reitor/a participa e preside os colegiados superiores da instituição, e pela 

ocupação do cargo de Reitor/a faz jus à maior gratificação disponível para os 

cargos de gestão dos Institutos Federais, identificada pela sigla CD-1. 

O/A reitor/reitora pode nomear ou dispensar cinco Pró-Reitores/Pró-

Reitoras dentre os servidores/servidoras técnicos/as-administrativos/as e 

docentes, com no mínimo cinco anos de efetivo exercício na educação 

científica, profissional e tecnológica. Os pró-reitores e pró-reitoras dirigem 

setores estratégicos para a instituição, podem nomear outros 

diretores/diretoras e coordenadores/coordenadoras, tem participação garantida 

nos colegiados institucionais, enfim, são cargos com grande visibilidade, 

responsabilidade e poder. Para desempenho de suas atividades os/as pró-

reitores/as percebem a segunda maior gratificação, identificada pela sigla CD-

2.  

Os/As Diretores e Diretoras de Câmpus são nomeados pelo/pela 

reitor/reitora, para exercício do cargo por um período de quatro anos, após 

consulta à comunidade acadêmica. Nos câmpus em implantação, a nomeação 

do/da diretor/a de câmpus dispensa consulta à comunidade sendo de livre 

nomeação e exoneração pelo/pela reitor/reitora. Tais diretores/diretoras são os 

dirigentes máximos do câmpus, desempenhando, principalmente, atividades 

políticas, de participação nos processos decisórios e desenvolvendo, mediante 

assessoria, atividades de despacho administrativo. Sua participação nos 

colegiados é garantida, sendo o elo entre a reitoria e os câmpus. Como 

diretores, eles também têm a possibilidade de nomear e dispensar 

servidores/servidoras para ocupar diretorias e coordenações.  

Os demais cargos de gestão são compostos e classificados nos outros 

subníveis de Cargos de Direção (CDs), Funções Gratificadas (FGs) e Funções 

de Coordenação de Curso (FCCs). Tais cargos foram providos pela Portaria 
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MEC nº 246, de 15 de abril de 2016, que diz respeito à quantidade de cargos 

recebida por cada instituição em razão do número de câmpus implantado e do 

cumprimento de metas estabelecidas pelo MEC, tais como: consonância com o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), relação aluno-professor e 

indicadores pactuados com o MEC. As FCCs ou Funções de Coordenador de 

Curso, são distribuídas de acordo com o número de cursos técnicos na 

modalidade regular, na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos), 

cursos superiores presenciais, cursos superiores EAD (Educação à Distância) 

e pós-graduação.  

Embora o MEC, por meio da portaria supracitada, tenha definido a 

quantidade de cargos a serem distribuídos, os critérios de ocupação dos 

cargos pelos/pelas servidores/servidoras são de responsabilidade das 

instituições. Na instituição pesquisada observou-se que não há uma política 

que define critérios de nomeação para os cargos de gestão institucional. Existe 

apenas uma minuta de proposta de Regimento Geral que esboça o rol de 

atribuições de cada função gratificada e cargo de direção51.  

No quadro abaixo está a relação das CD’s, FG’s e FCC’s com seus 

respectivos níveis, cargo ocupado e valores das gratificações.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51

 http://ifg.edu.br/documentos/regimento-interno 
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Quadro 2: Correspondência de Cargos e Funções para a Educação Científica e 
Tecnológica agosto/2017 
 

 
CÓDIGO 

CARGO / FUNÇÃO 

VALORES DAS 
GRATIFICAÇÕES

52
 

Valor integral da 
remuneração do 

CD 

60% do 
valor da 

CD 

CD1 Reitoria R$ 12.309,21 7.385,53 

CD2 Pró-Reitorias/Diretorias R$ 10.289,74 6.173,84 

CD3 Diretorias/Diretoria executiva R$ 8.077,92 4.846,75 

CD4 Chefia de áreas acadêmicas, Chefia de departamentos R$ 5.866,10 3.519,66 

FCC Coordenação de Curso R$ 898,17  

FG1 
Coordenação de Administração Acadêmica e outras 

coordenações 
R$ 891,18  

FG2 
Coordenação de Apoio Administrativo  Departamento 

de Áreas Acadêmicas, Coordenação de Registros 
Acadêmicos e Escolares; Coordenação de Biblioteca 

R$ 599,55  

FG3 Coordenação Administrativa, etc. R$ 486,07  

FG4 Coordenação de Apoio Pedagógico ao Discente R$ 247,41  

Fonte: Quadro elaborado pela autora a partir de consulta ao Portal da Transparência
53

. 

 

Como não há uma política de dimensionamento de cargos de gestão na 

instituição pesquisada, o que existe na prática é que, para os cargos que não 

tem seus critérios de ocupação definidos em lei (11.892/2008), existe um 

conhecimento tácito de qual cargo faz jus a tal CD ou FG. Essa falta de um 

dimensionamento das gratificações gera distorções em que pessoas com 

cargos e atividades equivalentes recebem gratificações com valores distintos.  

Conforme explanado anteriormente, a lei de criação dos institutos 

estabeleceu duas das instâncias consultivas e deliberativas responsáveis pela 

administração da instituição: o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. O 

primeiro é instância de caráter consultivo, composto apenas por membros 

internos à instituição: cada dirigente de câmpus, pró-reitores e pró-reitoras e 

reitor/reitora, que o preside. Já o Conselho Superior é um colegiado de caráter 

consultivo e deliberativo, que sob a presidência do/da reitor/reitora é composto 

por representantes do quadro de servidores institucionais, dos discentes, do 

Colégio de Dirigentes, egressos, da sociedade civil e do Ministério da 

Educação. Na instituição pesquisada os representantes da comunidade interna 

são escolhidos mediante processo eleitoral.  

                                                 
52

 Ocupantes de Cargo de Direção podem optar por receber o valor integral da remuneração do 
CD ou a remuneração do cargo acrescido de 60% da remuneração do CD. 
53 www.transparencia.gov.br/servidores 
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É importante chamarmos atenção para o fato de que a 

desregulamentação dos níveis hierárquicos inferiores carregou consigo a 

exclusão das pessoas que ocupam tais cargos das instâncias deliberativas. É 

interessante ressaltar que na análise do Regimento do Conselho Superior da 

instituição (CONSUP) observou-se que os critérios de elegibilidade dos 

representantes docentes e técnicos/as-administrativos/as veta a candidatura de 

servidores que possuam cargos de gestão para o Conselho. Este critério de 

inelegibilidade tem efeitos importantes nas relações de gênero na instituição, 

quando identificamos os lugares que as mulheres ocupam na gestão. Tal 

assunto será abordado mais detalhadamente na apresentação dos resultados 

da pesquisa. 

 

2.2.2 A estrutura organizacional na instituição pesquisada 

 

A instituição pesquisada é formada por 14 câmpus em 13 municípios, 

com aproximadamente 12.000 estudantes matriculados, de um total de 119 

cursos, sendo 66 cursos técnicos (integrados e subsequentes), 19 cursos de 

licenciaturas, 27 cursos de bacharelado e tecnológicos e 07 cursos de pós-

graduação (IFG, 2011). 

O quadro funcional da instituição é multiprofissional e atualmente 

apresenta aproximadamente 1.970 servidores/servidoras docentes e 

técnicos/técnicas administrativos/administrativas em educação (TAE), que 

ingressam na carreira mediante concurso público. 

O concurso público para docentes se constitui, geralmente, de três 

etapas: prova objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos. As 

provas de desempenho didático e de títulos podem ter caráter eliminatório ou 

classificatório. É importante mencionar que os processos seletivos adotados 

nas instituições de educação pública merecem ser mais estudados, uma vez 

que a seleção de conteúdos, a forma como as provas são estruturadas e a 

interferência de fatores subjetivos tem significativa importância para o resultado 

final do concurso e, consequentemente, para o perfil de docentes e gestores da 

instituição. Ao ingressar na instituição o/a docente está vinculado ao Plano de 



 

118 

 

Carreira e Cargos de Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, 

regulamentado pela lei 12.772 de 28 de dezembro de 2012. Ao que pese o 

exercício da docência na educação básica, os Institutos Federais possuem 

estrutura, remuneração e condições de trabalho muito superiores em relação 

aos docentes que estão nas demais redes de ensino. 

Os TA’s (Técnicos/as-Administrativos/as) também ingressam na carreira 

mediante concursos que podem ser compostos por provas objetivas, 

dissertativas e práticas. A carreira dos/das servidores/servidoras técnico/a-

adminsitrativos/as em educação abrange tanto os servidores dos institutos 

federais quanto das universidades e envolve cargos de diversas formações e 

níveis de escolaridade.  

A instituição debatida nos anos 2000 e instituída pela lei 11.892/2008 

norteia-se por uma concepção omnilateral de formação humana, tem entre 

suas finalidades a promoção da política de formação de professores para a 

rede pública, a educação integrada, além da formação de profissionais para 

atuar no setor produtivo. Tal instituição realiza um rompimento com as 

instituições que a precederam no sentido de se tornar menos tecnicista e 

caminhar rumo a uma concepção de educação politécnica, substituindo a oferta 

primordial de educação técnica subsequente –  que visava somente a inserção 

do/da trabalhador no mercado –, para a oferta de um percurso formativo 

integral para pessoas em diferentes etapas da vida. 

A implantação da oferta de cursos de licenciatura e cursos técnicos 

integrados, bem como a estrutura técnico-administrativa e pedagógica da 

instituição e a grande expansão da rede, nos indica a possibilidade de maior 

acesso de pessoas que estão situadas em guetos profissionais 

hegemonicamente femininos (assistentes sociais, pedagogas/pedagogos, 

licenciadas/licenciados, psicólogas/psicólogos) e que historicamente, pelo 

caráter de oferta de cursos das Escolas Técnicas e CEFETS, estavam fora da 

educação técnica e profissional. Os resultados obtidos na pesquisa 

demonstram esse incremento da participação feminina na instituição. É a partir 

dele que iremos analisar as relações sociais de sexo na educação profissional 

e tecnológica no próximo capítulo. 
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3 DESIGUALDADES ENTRE HOMENS E MULHERES NOS CARGOS DE 

GESTÃO DA EDUCAÇÃO CIENTÍFICA, PROFISSIONAL E 

TECNOLÓGICA. 

Historicamente a inserção de homens e mulheres no campo da 

educação, ciência e tecnologia é uma questão importante e interessante para 

se compreender os lugares que foram dados a ambos os gêneros na 

constituição social do saber, bem como na divisão sexual do trabalho.  

Enquanto o magistério no século XIX era uma atividade voltada para 

poucos e não tinha os seus objetivos voltados para formação de mão de obra 

alfabetizada para o capitalismo tardio e para um projeto regenerador de nação, 

a atividade era majoritariamente ocupada por homens e no exercício da 

atividade de ensino eles recebiam o tratamento de “mestres” (LOURO, 2004). A 

mudança no perfil docente se deu conforme o sistema capitalista foi se 

estruturando no Brasil e passou a demandar do Estado educação básica como 

forma de qualificação da força de trabalho. Concomitantemente, o Estado 

Republicano passou a considerar a educação como parte de um projeto de 

nação. Nesse contexto as mulheres foram estimuladas a adentrar na profissão, 

a partir de discursos naturalizadores que caracterizavam a atividade como 

inerentemente feminina, em razão da construção social da maternidade. De 

mestres as docentes passaram a ser vistas como mães e tias. Suas condições 

de trabalho e salários tornaram-se ao longo do século XX paulatinamente 

precarizados (LOURO, 2004; CHAMON, 2005). 

As ciências e as tecnologias foram constituídas historicamente e 

epistemologicamente a partir de padrões androcêntricos e brancos e continuam 

com esse perfil. Mesmo nas ciências humanas que possuem em seus bancos 

universitários uma maioria feminina, a maioria dos pesquisadores do topo da 

carreira são do sexo masculino. Autoras como Sandra Harding (1993) e Evelyn 

Fox Keller (2006) comprovam que o padrão androcêntrico e sexista das 

ciências promovem explicações que não são neutras e reproduzem o lugar de 

opressão para as mulheres. Silvia Federici (2004) demonstra que desde os 
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primórdios da constituição da ciência moderna, as mulheres alquimistas foram 

queimadas por serem consideradas bruxas, enquanto os homens exerciam 

livremente tal atividade. Chassot (2017) destaca que durante a Idade Moderna 

as mulheres publicavam seus estudos matemáticos com pseudônimos 

masculinos como forma de ganhar visibilidade acadêmica.  

A inserção subalterna das mulheres nos campos científicos, tecnológicos 

e profissionais continua a se reproduzir. Os estudos da sociologia do trabalho 

confirmam a tendência de exclusão das mulheres de áreas profissionais e 

científicas de maior prestígio; contudo, a partir dos anos 1990 houve uma 

expansão da incorporação feminina em atividades como Engenharia, Direito e 

Arquitetura (BRUSCHINI; LOMBARDI, 1999). 

Velho e León (1998), relatam um progresso da participação feminina na 

produção científica do saber, no entanto, há uma subrepresentação das 

mulheres na carreira científica, demonstrando que as mulheres têm mais 

dificuldades que os homens em chegar ao topo da carreira.  

Chassot (2017) afirma que o acesso das mulheres enquanto docentes 

de cursos como engenharias é um fenômeno recente no Brasil e que isso não 

se deu sem conflitos. Como ilustração, o autor relata o caso da professora 

Yeda Pinheiro Dick, que teve seu nome rechaçado ao ser proposto para 

compor a Escola de Engenharia da UFRGS.  

Bruschini e Lombardi (1999), ao investigarem a inserção feminina em 

carreiras técnicas e científicas, demonstram que houve um incremento da 

participação feminina nos anos 1990 no conjunto das engenharias, entretanto, 

tal incremento se deu com intensidade distinta conforme a área da engenharia. 

De acordo com as autoras a colocação feminina se dá no "domínio intra-muros" 

(BRUSCHINI; LOMBARDI, 1999; p. 12). 

Estudos comparativos desenvolvidos no Brasil e na França por Leta et al 

(2006) a respeito da participação feminina na pesquisa, no desenvolvimento 

tecnológico e na inovação demonstram que em ambos países há uma 

significativa desigualdade de gênero nos patamares mais altos da pesquisa e 

da participação feminina em comitês, academias de ciência e cargos de chefias 

das universidades.  

Lima (2013) conclui que nas ciências exatas as desigualdades de 

gênero se dão horizontal e verticalmente. As desigualdades se estruturam tanto 



 

121 

 

na ascensão da carreira (vertical), quanto das trajetórias das pesquisadoras 

(horizontal) que, em razão de estarem presentes em menor número nas 

carreiras, sofrem violência de gênero por meio do sexismo automático.  

A literatura é ampla e demonstra que no campo da educação, ciência e 

tecnologia as relações de trabalho e gênero são constituídas de forma desigual 

entre homens e mulheres. Tal desigualdade foi constatada desde a 

configuração da força de trabalho até o topo da gestão administrativa da 

instituição pesquisada. 

 

3.1 DA ENTRADA AO TOPO: COMO SE MANIFESTAM AS 
DESIGUALDADES NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
 

O processo de expansão dos Institutos Federais promoveu um aumento 

significativo no número de servidores e cargos de gestão na instituição no 

período que compreende 2010 a 2017.  

Em 2010 a instituição pesquisada contava com um quadro funcional de 

1.026 (IFG, 2011) servidores e com um total de 251 cargos de gestão 

distribuídos em oito câmpus e reitoria. Destes, as mulheres participavam de 

41% e os homens de 58%. Os homens se concentravam principalmente nas 

Diretorias (CDs), com cerca de 80% delas ocupadas pelos homens.  

 
Tabela 3- Distribuição dos Cargos de Gestão por Sexo – 2010 

Sexo CD FG Subtotal 

Feminino 18,67% 50,57% 41,04% 

Masculino 81,33% 49,43% 58,96% 

Total Geral 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos dados fornecidos pela instituição. 

 

Em relação ao perfil dos/das gestores/gestoras em 2010, observa-se 

que a maior parte deles, cerca de 57%, não possuíam pós-graduação. Os 

gestores com pós-graduação stricto sensu tinham uma participação na gestão 

de 28%, destes, cerca de 76% eram homens.  

 

Tabela 4- Ocupação dos Cargos de Gestão por Sexo e Escolaridade – 2010 

Sexo 
Cargo
s 

Ens. 
Fundamental 

Ens.Médio Graduação 
Especial
. 

Mestra
do 

Doutor
ado 

Total 
geral 

Feminino CD 0,00% 0,42% 2,94% 0,84% 1,26% 0,42% 5,88% 

FG 0,00% 5,46% 22,27% 2,94% 3,78% 1,26% 
35,71

% 
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Subtotal 0,00% 5,88% 25,21% 3,78% 5,04% 1,68% 41,60% 

Masculino 
CD 0,00% 0,84% 8,40% 5,04% 5,88% 4,20% 

24,37
% 

FG 0,42% 5,04% 11,34% 5,88% 6,72% 4,62% 
34,03

% 

Subtotal 
0,42% 5,88% 19,75% 10,92% 

12,61
% 8,82% 58,40% 

Total geral 
0,42% 11,76% 44,96% 14,71% 

17,65
% 10,50% 

100,00
% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir dos dados fornecidos pela instituição. 

 

Cerca de 40% dos gestores estavam na faixa etária entre 41 e 50 anos. 

A partir desta faixa etária há um movimento de decréscimo na participação da 

gestão para homens e principalmente para as mulheres. Isto se dá, sobretudo, 

em razão das regras de aposentadoria. 

 

Tabela 5: Faixa Etária dos Gestores/Gestoras em 2010 

Faixa Etária Feminino Masculino Total geral 

18-30 10,76% 8,37% 19,12% 

31-40 11,95% 13,94% 25,90% 

41-50 13,94% 25,90% 39,84% 

51-60 3,98% 7,57% 11,55% 

61-70 0,40% 3,19% 3,59% 

Total geral 41,04% 58,96% 100,00% 

Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados fornecidos pela instituição. 

 

Em 2017, em razão do processo de expansão que perdurou até 2014, a 

instituição abriu mais 06 câmpus em diversas regiões do estado de Goiás. 

Diante da inauguração de novos câmpus, a força de trabalho da instituição 

cresceu 92%, passando de 1.026 para 1.970 servidores. Acompanhando o 

aumento no número de câmpus e do total de servidores houve um crescimento 

de 65% nos cargos, passando de 251 para 414. Tal expansão propiciou um 

significativo aumento da participação feminina na gestão: 

Tabela 6- Crescimento do número de Cargos de Gestão
54

 entre 2010 e 2017 

SEXO ANO RELAÇÃO ENTRE 2010 E 
2017. 2010 2017 

Feminino 103 191 85% 

Masculino 148 223 51% 

TOTAL  251 414 65% 

Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

                                                 
54

Embora tenhamos considerado o cargo de Coordenador(a) de Curso no decorrer do estudo 
não foi possível obter dados deste cargo em 2010. Desse modo, para essa sessão só 
consideramos os Cargos de Direção e Funções Gratificadas.  
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Tabela 7 - Comparação da Participação de homens e mulheres na Gestão em 2010 e 2017 

FEMININO 

Cargos 2010 2017 Relação entre 2010 e 2017 

CDs 14 34 142,86% 

FGs 89 112 25,84% 

MASCULINO 

Cargos 2010 2017 Relação entre 2010 e 2017 

CDs 61 53 -13,11% 

FGs 87 106 21,84% 

Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

A tabela 7 demonstra que entre 2010 e 2017 o crescimento da 

participação feminina se deu em termos quantitativos e, sobretudo, qualitativos. 

Observa-se que em 2010 a participação feminina nas CDs era cerca de 77% 

menor do que em relação à participação masculina no mesmo conjunto de 

cargos, demonstrando um abismo da desigualdade de gênero na instituição. 

Em 2017 há um significativo aumento de 143% na participação feminina nas 

CDs, cargos de maior poder e remuneração. Isto demonstra que a expansão 

da instituição pesquisada favoreceu, principalmente, a inclusão feminina na alta 

gestão. 

Embora os dados referentes a 2017 demonstrem que em relação a 2010 

a desigualdade de gênero na ocupação da gestão tenha diminuído, observa-se 

que ela não foi superada: a participação feminina nos Cargos de Direção 

continua 36% menor que a dos homens. 

 

Tabela 8 - Comparação da diferença de participação feminina em relação à masculina 
nas CDs e FGs em 2010 e 2017 

Ano Cargos De Direção  Funções Gratificadas  

2010 -77% 2% 

2017 -36% 6% 

Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados fornecidos pela instituição. 

 

Atualmente a representatividade feminina é cerca de um terço menor 

que a masculina nos cargos mais altos da hierarquia institucional, de maior 

visibilidade, participação nas instâncias deliberativas, poder de decisão e 
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remuneração. Mas, por que essa diferença? Levantamos como hipóteses 

iniciais as seguintes proposições: 

1. A representatividade feminina mais justa nos cargos de gestão é 

dificultada pelo baixo número de mulheres na instituição.  

2. As mulheres são significativamente menos qualificadas para os 

cargos que os homens.  

3. As mulheres rejeitam convites para ocuparem a gestão 

A seguir demonstraremos e analisaremos, a partir da pesquisa realizada, 

as razões para o déficit feminino na gestão da instituição pesquisada, ou seja, 

na educação, ciência e tecnologia no estado de Goiás.  

3.1.1 A educação é majoritariamente feminina? Depende... 

No capítulo 1 apresentamos que o magistério, sobretudo na educação 

básica, sofreu um processo de feminização, desencadeado pelo Estado e que, 

na medida em que houve um aumento na participação feminina, as condições 

de trabalho e o reconhecimento social da carreira foram decaindo (LOURO, 

2004; DEL PRIORE, 2004; VIANNA, 2013). Além disso, estudos acrescentam 

que o exercício da atividade docente pelas mulheres, principalmente as negras, 

tendem a se concentrar na educação infantil e na primeira etapa do ensino 

básico. Conforme a base curricular insere disciplinas ligadas às ciências exatas 

e naturais no ensino médio há um incremento da participação masculina na 

atividade docente, que se transforma em predomínio masculino no ensino 

superior (SANTOS, 2006). Parte deste movimento é explicada pela histórica 

desigualdade e desestímulo à dedicação feminina às ciências e a inserção 

diferenciada de homens e mulheres nos cursos superiores, bem como pelos 

processos de precarização, aos quais as carreiras sofrem à medida que as 

mulheres vão se tornando maioria na atividade (LOMBARDI, 2003; LIMA, 

2008). 

À vista disso, por se tratar de uma instituição de educação que oferta 

educação básica, científica e profissional em diversos níveis de ensino, torna-

se fundamental analisar a composição atual dos trabalhadores e trabalhadoras 

inseridos/as instituição.  
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A instituição pesquisada tem em seus quadros funcionais 1.970 

servidores/servidoras divididos nas carreiras de docentes e técnico-

administrativos/administrativas em educação (TAs). As mulheres representam 

47% do total de servidores.  

 

Tabela 9 - Servidores/servidoras por sexo e carreira em março de 2017 

CARREIRA SEXO TOTAL 

Feminino 
 

Masculino 
 

Quantidade % Quantidad
e 

% 

Docentes 431 40% 660 60% 1091 

Técnico-
administrativos/as 

491 56% 388 44% 879 

Total geral 922 47% 1048 53% 1970 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Enquanto as mulheres são maioria na carreira técnico-administrativa 

(56%), elas representam apenas 40% do corpo docente da instituição. Não é 

nosso objetivo aqui apontar a causa dessa diferença entre homens e mulheres 

especificamente na docência do instituto, mas podemos indicar que grande 

parte desta diferença está na demanda por profissionais das áreas que 

historicamente são ocupadas majoritariamente por homens, como por exemplo, 

as Ciências Exatas e Engenharias, conforme quadro abaixo: 

 

Tabela 10: Distribuição das/dos docentes por sexo e área do conhecimento/2017 

 ÁREA DO CONHECIMENTO FEMININO MASCULINO TOTAL GERAL 

Ciências Agrárias 1,25% 1,13% 2,38% 

Ciências Biológicas 2,83% 1,59% 4,42% 

Ciências da Saúde 3,85% 2,27% 6,12% 

Ciências Exatas e da Terra 10,87% 28,09% 38,96% 

Ciências Humanas 5,32% 6,34% 11,66% 

Ciências Sociais Aplicadas 2,38% 3,28% 5,66% 

Engenharias 5,10% 11,89% 16,99% 

Linguística, Letras e Artes 8,61% 4,42% 13,02% 

Multidisciplinar 0,34% 0,45% 0,79% 

Total Geral 40,54% 59,46% 100,00% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Entre os/as servidores/servidoras técnico-administrativos/administrativas 

observamos que a demanda institucional é maior para áreas genéricas, cuja 

titulação exigida é o ensino médio e ensino fundamental, bem como há 
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predominância de áreas profissionais majoritariamente femininas, tais como: 

licenciaturas, pedagogia, assistência social e psicologia. No quadro abaixo 

observamos as áreas que mais possuem profissionais na instituição: 

 

Quadro 3 - Principais cargos da carreira de Técnico-Administrativo(a) na instituição por 
sexo e formação/março de 2017 

 
Cargo Emprego Feminino Masculino 

Total 
geral 

Titulação exigida 

 
Assistente em 
Administração 

16,84% 10,24% 27,08% Ensino Médio 

 
Auxiliar em 

Administração 
4,78% 3,30% 8,08% Ensino Fundamental 

 
Técnico de 
Laboratório 

2,16% 4,78% 6,94% 
Diploma Ensino Médio 

Profissionalizante na área 

 

Técnico em 
Assuntos 

Educacionais 
3,98% 1,25% 5,23% 

Diploma de Licenciatura 
em qualquer área 

 
Auxiliar de 
Biblioteca 

2,28% 1,48% 3,75% 
Diploma de Ensino 

Fundamental 

 
Pedagogo 2,96% 0,68% 3,64% 

Diploma de nível superior 
em Pedagogia 

 

Técnico em 
Tecnologia da 

Informação 
0,46% 3,07% 3,53% 

Diploma Ensino Médio 
Profissionalizante na área 

 
Psicólogo 2,84% 0,57% 3,41% 

Diploma de nível superior 
em Psicologia 

 
Assistente 

Social 
2,50% 0,34% 2,84% 

Diploma de nível superior 
em Assistência Social 

 
Técnico em 
Audiovisual 

0,11% 2,62% 2,73% 
Diploma de curso técnico 

em audiovisual 

 
Total 38,91% 28,33% 67,24% 

 
 Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição 

 

As mulheres técnico-administrativas estão inseridas, sobretudo, nos 

cargos cuja exigência para ingresso é o ensino fundamental e médio e em 

áreas de formação profissional marcadas pela presença feminina: licenciaturas, 

pedagogias e assistência social. Entre as atividades mais requeridas na 

instituição, apenas duas, Técnico em Laboratório e Técnico em Tecnologia da 

Informação, possuem composição de mão de obra majoritariamente masculina. 
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Não é nosso objetivo aqui esgotar a análise da composição profissional 

da instituição, entretanto, tal composição pode explicar os lugares que as 

mulheres ocupam na instituição. Além disto, observamos que, de maneira 

geral, a análise da constituição da força de trabalho na instituição vai ao 

encontro do que a literatura diz a respeito da colocação feminina no mercado 

de trabalho e na ciência e tecnologia: as mulheres estão em atividades de 

apoio com menor remuneração e prestígio social, em um processo de 

segregação ocupacional (VELHO; LEÓN, 1998; BRUSCHINI; LOMBARDI, 

1999). 

A instituição de educação que pesquisamos mostra-se masculina, 

formada, sobretudo, por homens oriundos das ciências naturais e da terra, bem 

como das engenharias. Tal composição da educação científica, profissional e 

tecnológica parece interferir significativamente na ocupação dos cargos de 

gestão na instituição. Ao considerarmos a proporção da participação feminina e 

masculina na gestão, de maneira geral, ela é muito semelhante à proporção de 

homens e mulheres na instituição como um todo. Vejamos: 

 

Tabela 11: Participação gestão por sexo - 2017 

SEXO PARTICIPAÇÃO 
 NA GESTÃO 

PROPORÇÃO NA 
INSTITUIÇÃO 

Feminino 46% 47% 

Masculino 54% 53% 

Total geral 100% 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição 

 

Além disto, observamos uma aparente representatividade dos sexos e 

categorias na participação na gestão. A tabela 11 e o gráfico 7 demonstram a 

proporção de participação de trabalhadores/trabalhadoras das diferentes 

carreiras (docente e técnico-administrativa) no conjunto geral de cargos de 

gestão.  

Tabela 12 - Distribuição por sexo e carreira na instituição e na gestão/2017 

SEXO CARREIRA INSTITUIÇÃO GESTÃO 

Feminino Docentes 22% 20% 

Técnicas 25% 26% 

Masculino Docentes 34% 31% 

Técnicos 20% 23% 

TOTAL 
 

100% 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 
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Gráfico 7- Representação da distribuição por sexo e carreira na instituição e na 
gestão/2017 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição 

 

Não obstante, embora a participação na gestão pareça ser praticamente 

um espelho da participação das diferentes categorias e gênero na instituição, 

inclusive com ligeira vantagem das mulheres, sobretudo das técnico-

administrativas, um olhar mais acurado nos permitirá compreender como a 

diferença de gênero se estrutura.  

Em primeiro lugar, observa-se que os homens ocupam cerca de 16% a 

mais de cargos que as mulheres. Essa diferença se dá entre os/as docentes 

uma vez que entre os/as técnico-administrativos/administrativas a proporção de 

mulheres que ocupam cargos de gestão é maior em relação a seus colegas de 

categoria do sexo masculino. As técnico-administrativas ocupam cerca de 14% 

a mais de cargos que seus companheiros de carreira, enquanto as professoras 

ocupam cerca de 35% a menos que os professores: 

 

Tabela 13 - Participação feminina nos cargos de gestão por categoria: 

CARREIRA QUANTIDADE 
DE CARGOS 
OCUPADOS 

PARTICIPAÇÃO EM 
RELAÇÃO AO 

TOTAL  
 DE CARGOS DE 
GESTÃO EM % 

DIFERENÇA DE 
OCUPAÇÃO 

DE CARGOS DE 
GESTÃO 

EM RELAÇÃO AOS 
HOMENS 

DA MESMA 
CATEGORIA EM % 

Professoras 82 39,23% -35,43% 

Técnicas 109 53,17% 13,54% 
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Total geral 191 46,14% -14,35% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição.  

 

Em segundo lugar é preciso demonstrar que, ainda que em um primeiro 

momento a representação de servidores/servidoras na gestão pareça refletir a 

composição institucional da força de trabalho, é necessário observar quais 

lugares homens e mulheres ocupam na gestão. O "reflexo" das categorias e 

sexos na gestão tende a gerar a falsa ideia de que as mulheres estão 

equitativamente representadas em todos os níveis da gestão. Contudo, quando 

observamos o posicionamento das mulheres na estrutura dos cargos e 

verificamos quais cargos elas ocupam percebemos que elas estão 

majoritariamente nos cargos mais operacionais, de menor prestígio, 

remuneração e poder institucional. 

3.1.2 Menor poder de decisão: a inserção feminina na gestão 

No conjunto de cargos aqui analisados (CDs, FGs e FCCs), os Cargos 

de Direção (CDs) conformam níveis hierárquicos de características mais 

estratégicas, cujas funções legais e regimentais envolvem, principalmente, a 

atividade de planejar e deliberar. Tais cargos são divididos em quatro subníveis 

(CD1, CD2, CD3, CD4). A depender do subnível em que o/a servidor/a está 

colocado, ele/ela tem cadeira cativa nos colegiados institucionais. Além disso, 

os ocupantes de determinado nível ao comporem um colegiado podem ser 

eleitos como representante do mesmo em um colegiado superior. A 

importância de tais colegiados está em seu caráter consultivo e, 

principalmente, deliberativo aos quais todas as políticas e ações institucionais 

são submetidas.  

Ademais, aqueles/as designados a tais cargos dirigem 

administrativamente os/as demais servidores/servidoras da instituição. 

Possuem o poder de indicar e nomear servidores/servidoras para ocupar outras 

CDs e FGs; da mesma maneira podem indicar membros de comissões e 

grupos de trabalho que elaboram estudos, regimentos e políticas institucionais. 

Neste conjunto de cargos estão aqueles que compõem a alta gestão 

institucional, sendo eles: o/a dirigente máximo da instituição, os/as dirigentes 
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dos câmpus, os/as pró-reitores/pró-reitoras, diretores/as, auditores/auditoras, 

procuradores/procuradoras, gerentes e chefias no âmbito da reitoria e dos 

câmpus. As gratificações dos Cargos de Direção são as mais altas da 

instituição e são constituídas de quatro dígitos (conforme quadro 1). A 

ascensão aos cargos de Direção se dá, a depender do cargo, por eleição e 

outros por indicação, conforme preconizado na legislação (Lei 11.892/2008) e 

disciplinada pelo regimento interno.  

Já as Funções Gratificadas são organizadas em três níveis (FG1, FG2 e 

FG4). A legislação federal apenas regulamenta o número de FGs por 

instituição conforme critérios já abordados anteriormente. Cabe à instituição 

definir uma política de dimensionamento de cargos que defina critérios para a 

distribuição de Funções Gratificadas e Cargos de Direção que não são 

regulamentados em lei. Entretanto, a instituição pesquisada não possui tal 

política formalizada. Os documentos institucionais (PDI e Minuta de Regimento 

Interno) apenas descrevem os conjuntos de cargos e suas atribuições, 

entretanto não há uma vinculação do cargo à classificação da FG 

supostamente correlata. Assim, os/as gestores/gestoras têm ampla 

discricionariedade para distribuir as FGs. 

De maneira geral, nos documentos analisados, as FGs referem-se a 

posições cujas principais atribuições "regimentais"55 envolvem 

assessoramento, coordenação, execução das atividades rotineiras da 

instituição. São cargos cuja rotina de trabalho envolve o apoio administrativo e 

a operacionalização de sistemas, assessoramento, a interpretação e aplicação 

de regulamentos. A não regulamentação das FGs gera uma tal distorção em 

que pessoas com atividades, volume de trabalho e responsabilidades análogas 

recebem gratificações distintas, que em última instância pode ser considerada 

uma mácula ao princípio da isonomia na administração pública. Ademais, as 

FGs são muito inferiores às CDs, sendo constituídas de três dígitos (conforme 

quadro 1). As Funções Gratificadas são ocupadas somente mediante 

indicação. 

A participação dos ocupantes das FGs nas instâncias colegiadas, 

consultivas e deliberativas da instituição é praticamente nula ocorrendo 

                                                 
55

 É importante endossar que se trata de uma minuta de regimento que ainda não foi aprovada em todas as 

instâncias deliberativas. 
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somente no âmbito dos câmpus. Enquanto servidores imbuídos de 

determinados cargos, representados por CDs, têm garantidos na legislação e 

regulamentos a participação nos colegiados enquanto membros dos Conselhos 

Superiores e instâncias dentro dos Conselhos Superiores, os/as 

servidores/servidoras que possuem FG podem ingressar em dois dos três 

colegiados superiores somente por meio da disputa eleitoral. Entretanto, no 

colegiado/conselho máximo da instituição (CONSUP), a regra de inelegibilidade 

daqueles que possuem cargo de gestão para além dos já definidos no 

regimento como membros natos recai principalmente sobre os/as 

servidores/servidoras investidos/investidas de FG. 

Os/as ocupantes das Funções de Coordenação de Curso coordenam e 

executam trabalhos administrativos e pedagógicos que se referem à 

organização dos cursos ofertados pela instituição. Na forma regimental os/as 

coordenadores/coordenadoras participam, principalmente, das instâncias 

colegiadas internas dos câmpus. A gratificação recebida pelo exercício da 

função se constitui em três dígitos e é superior a maior remuneração das FGs 

(conforme quadro 1).  

Feitas as explicações e considerações a respeito de cada conjunto de 

cargos, observemos a distribuição de homens e mulheres nos mesmos.  

 
Tabela 14: Cargos de Gestão por sexo - 2017 

CARGO/FUNÇÃO MULHERES HOMENS 

CD 39% 61% 

FCC 41% 59% 

FG 51% 49% 

Fonte: tabela elabora pela autora. 

 

Observamos que além do predomínio masculino nos cargos de maior 

poder há um crescimento da participação feminina conforme o cargo adquire 

um conteúdo de apoio operacional, perde poder de participação nas instâncias 

deliberativas e a gratificação recebida é menor. Deste modo, a distribuição das 

mulheres na estrutura da gestão institucional tem consequências políticas e 

econômicas. 

A maior concentração feminina está nas FGs. É justamente neste 

conjunto de cargos que a gratificação recebida é menor; que a participação nos 
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colegiados institucionais é praticamente nula e que as atividades são mais 

operacionais. A pesquisa qualitativa demonstra que as mulheres que ocupam 

as Funções Gratificadas se mostram mais cansadas, sobrecarregadas em 

razão da não delimitação das atividades e da perda da autonomia no exercício 

do trabalho: 

[...] o ponto negativo é que você vira um faz tudo... porque não tem 
explicitado o que tem que fazer. Pelo que eu li é dar o suporte total a 
ele. Dar um suporte total a ele é: se ele te põe nisso você tem que ir, 
se te põe naquilo, você tem que fazer. O negativo é isso, porque não 
tem de fato o que você tem que fazer... Eu fico muito, muito, muito 
sobrecarregada, porque, como eu te disse, não tem especificado o 
que é pra fazer, então dizem: pega aquilo alí e passa para Laudelina. 
Tem uma indicação pra fazer...indica a Laudelina. Então ficou tipo 
assim, um polvo. Vou ter que ser uma servidora polvo. Faz tudo! 
(Laudelina de Campos, 32 anos, negra, solteira, coordenação). 

A autocobrança para se relacionar bem com a chefia e com os colegas e 

a pressão para que os prazos sejam cumpridos tornou-se recorrente nas falas, 

sobretudo das mulheres que ocupam FG: 

[...] porque às vezes você está tão pressionada com os prazos que 
você tem... porque a coordenação lida muito com prazos. É tudo 
assim: é muito rápido e não dá muito tempo, porque às vezes eu 
posso deixar uma coisa de hoje pra manhã, mas às vezes ela tem 
que sair hoje, e isso gera muita tensão pra mim, porque é muita 
cobrança e às vezes não sai hoje e se não sai hoje as pessoas já 
começam a ligar e já começam a pedir uma coisa; e eu: “não, nossa, 
não está pronto ainda e tal, eu vou enviar”. Então, acaba que isso 
gera assim... você quer conversar com as pessoas, ter mais contato 
com elas, mas acaba que essa pressão as vezes bloqueia isso (Luíza 
Mahin, parda, solteira, 28 anos, coordenação). 

 

Os resultados da pesquisa indicam que o cansaço das mulheres que 

ocupam uma função gratificada ocorre em razão do acúmulo de tarefas e 

prazos demandados pela intensidade do trabalho, mas também em razão da 

configuração da articulação entre trabalho e afazeres domésticos, que 

discutiremos mais adiante. Por hora, queremos destacar essa predominância 

feminina nos cargos mais operacionais, que geram maior desgaste emocional e 

físico.  

A segunda função que as mulheres mais ocupam é a de Coordenadora 

de Curso, representando 41% dos(as) coordenadores. Vale destacar que esta 

função envolve a organização administrativa e, sobretudo pedagógica, do curso 

bem como é em grande parte responsável por atividades de relacionamento 



 

133 

 

com docentes e discentes. A participação das coordenações de cursos nas 

instâncias deliberativas está restrita aos câmpus. A atividade é exclusiva a 

docentes.  

O gráfico abaixo demonstra a média dos valores percebidos em cada 

uma das categorias que abarca um conjunto de cargos de direção e funções 

gratificadas, relacionando-os com a participação feminina em cada uma delas. 

 

Gráfico 8: Participação nos cargos de gestão x sexo x remuneração 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição.  

 

Fato parecido acontece quando se observa as subdivisões dos cargos 

de gestão: a participação feminina vai reduzindo conforme a hierarquia e, 

consequentemente, a remuneração do cargo vai aumentando. O gráfico abaixo 

contém o valor recebido em cada um dos cargos de gestão, com exceção do 

cargo mais alto, representado pela CD1, que só é ocupado por uma pessoa; e 

que nos oito anos da instituição foi ocupado apenas por homens.  
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Gráfico 9: Remuneração dos cargos segundo sexo - 2017 

 

Fonte: Gráfico elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Mesmo quando as mulheres têm maioria na composição do cargo, como 

no caso da FG2, a distância entre homens e mulheres é reduzida em relação à 

distância que os separa nos cargos superiores. Enquanto os homens ocupam 

mais que o dobro de CD2, de modo que o número de homens é 160% maior 

que o número de mulheres, o número de mulheres a mais na FG2 é de apenas 

16%.  

Observa-se que a desigualdade de gênero se dá em proporções muito 

maiores nos conjuntos de cargos de CDs, os quais são ocupados 

principalmente por docentes. Neste sentido, o déficit de professoras na 

instituição mostra-se um dos elementos que contribuem com a menor 

participação feminina nas CDs, uma vez que, embora os/as técnico-

administrativos/administrativas sejam elegíveis aos cargos de diretoria, 

geralmente, os candidatos e indicados para estes cargos são docentes.  

Conforme observamos, os dados demonstram um processo de 

desigualdade horizontal e vertical na gestão da instituição. As mulheres são 

minoria na gestão como um todo, mas principalmente nos cargos mais altos. 

Deste modo concluímos que na gestão da educação profissional e tecnológica 

na instituição pesquisada há fortes indícios da existência do fenômeno que a 

sociologia convencionou denominar de "teto de vidro". O teto de vidro diz 
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respeito a barreiras invisíveis que impedem a ascensão feminina na carreira, 

conforme Lima (2008) enumerou: 

 

1) a transparência do vidro, que se refere à ausência de barreiras 
formais/legais que impeçam a participação de mulheres em cargos e 
posições de poder, ou seja, as dificuldades das mulheres não podem 
ser medidas somente pela ausência de dispositivos legais contra sua 
atuação profissional; e 2) a posição do teto, que representa que há 
um entrave para ascensão das mulheres, dessa forma, é possível 
que elas transitem pelas posições dispostas na carreira até um 
determinado ponto: o topo de uma determinada profissão (p.885). 

 

A literatura brasileira tem demonstrado que o fenômeno do teto de vidro 

se dá nas carreiras acadêmicas e científicas, nas carreiras ligadas às 

engenharias, entre as executivas e nos cargos de direção e assessoramento 

do serviço público (VELHO; LEÓN, 1998; LOMBARDI, 2003, 2006; 

BRUSCHINI; PUPPIN, 2004; OTTE, 2008; LIMA, 2008; ABREU, MARIA 

APARECIA AZEVEDO; MEIRELLES, 2012).  

Entretanto, para confirmarmos a existência do “teto de vidro” na 

instituição que pesquisamos faz-se necessário que analisemos como se 

comporta a variável escolaridade, quando analisada em relação à população 

como um todo e em relação à gestão. Uma vez que se pode argumentar que a 

desigualdade de homens e mulheres nos cargos mais altos da gestão se dá em 

razão da maior qualificação dos homens que ocupam tais cargos. Desse modo, 

no próximo item nos dedicaremos a observar se a qualificação dos/dos 

gestores pode justificar a menor presença das mulheres na alta gestão 

institucional. 

3.1.3 Elas: maior escolarização, menor representação 

De acordo com Abreu at al (2016), nas últimas décadas houve 

significativas mudanças que contribuíram para a discussão de gênero seja do 

ponto de vista legal, sociodemográfico ou político no tratamento das 

desigualdades sociais no Brasil. Porém, é no campo educacional "em que as 

brasileiras obtiveram maior progresso nas últimas décadas" (p. 150). De acordo 

com a autora, as políticas de universalização do ensino fundamental 
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contribuem para o maior êxito escolar das mulheres no ensino médio e 

superior. Segundo seus estudos, depois de dada a oportunidade de instrução 

inicial, as mulheres aproveitam melhor a oportunidade da continuidade aos 

estudos, sendo o abandono escolar menor entre elas.  

De acordo com a autora, em 2008 as matrículas de mulheres no ensino 

superior representavam cerca de 55% do total de matrículas para este nível. O 

percentual de concluintes para o sexo feminino no mesmo ano é de 60%. Na 

pós-graduação também há uma predominância feminina na obtenção dos 

títulos de doutores conferidos em 2008: 51% foram conferidos para mulheres56 

(ABREU at al, 2016). 

Entretanto, o incremento de homens e mulheres no ensino superior é 

diferenciado pela área do conhecimento escolhida (SABOYA, 2009; 

LOMBARDI, 2013; ABREU et al., 2016). De acordo com Abreu et al (2016), no 

Brasil e no mundo as mulheres representam a grande maioria na área de 

humanidades, uma pequena maioria nas ciências sociais e da saúde e uma 

minoria nas exatas e engenharias. Estudos demonstram que apesar da 

elevação da escolaridade feminina, "é difícil avaliar em que medida as 

mudanças no perfil educacional das mulheres as têm beneficiado em termos de 

inserção no mercado de trabalho e na geração de renda" (ABREU et al., p. 

151,2016). 

A partir do exposto buscamos elementos para compreender o impacto 

da escolaridade de homens e mulheres na ocupação dos cargos de gestão na 

instituição e as relações de gênero que dela derivam. É importante destacar 

que a legislação federal e o regimento interno da instituição não colocam 

critérios de escolaridade e titulação para a maioria dos cargos de direção e 

coordenações. Apenas o cargo de reitor/a exige a titulação de doutor ou 

determinado posicionamento na carreira docente. As demais CDs e FGs não 

possuem critérios para a ocupação que consideram a escolaridade/titulação. 

Sendo assim, na forma legal e regimental não há uma relação entre a 

ocupação da maioria dos cargos de gestão e a titulação do servidor. Portanto, 

diante desta igualdade de condições legais e regimentais em relação à 

escolaridade ou titulação, cabe analisarmos se os anos de estudos formais 

                                                 

56 Em 2008 foram titulados 10 mil doutores (ABREU et al.,2016).  
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influenciam na ocupação dos cargos de gestão. A tabela abaixo demonstra a 

titulação do universo de servidores da instituição e a proporção de gestores em 

cada titulação. Nela podemos observar que as proporções das escolaridades e 

titulações na gestão se aproximam das retratadas no universo de servidores, 

com uma ligeira subrepresentação de servidores com apenas ensino 

fundamental e mestrado e reduzida sobre-representação de especialistas na 

gestão.  

 

Tabela 15 - Escolaridade: servidores/servidoras e gestores por etapa de ensino 

TITULAÇÕES INSTITUIÇÃO GESTÃO 

Ensino Fundamental 0,15% 0,00% 

Ensino Médio 8,42% 9,42% 

Ensino Técnico 0,35% 1,21% 

Graduação 23,33% 23,67% 

Especialização 14,96% 16,43% 

Mestrado 37,07% 31,16% 

Doutorado 15,72% 18,12% 

Total Geral 100,00% 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Podemos observar que servidores de todas as escolaridades ocupam os 

cargos e funções da instituição. Entretanto, torna-se importante para os 

objetivos desta pesquisa, e diante da hipótese do "teto de vidro" levantada 

anteriormente, observarmos se essa lógica da “representação” se mantém de 

acordo com o sexo. 

 

Tabela 16 - Escolaridade dos(as) servidores/servidoras de 2017 em % 

TITULAÇÃO 
MÁXIMA 

FEMININO MASCULINO TOTAL 
GERAL Em 

relação 
ao total 

de 
servido

res 

Em 
relação 
ao sexo 

Em 
relação a 
escolarida

de 

Em 
relação 
ao total 

Em 
relação 
ao sexo 

Em 
relação 

a 
escolari

dade 

Ens. 
Fundamental 

0,00% 0,00% 0,00% 0,15% 0,29% 100,00
% 

0,15 % 
 

Ens. Médio 3,09% 6,59% 36,75% 5,32% 10,04% 63,25% 8,42% 

Ens.Técnico 0,25% 0,54% 71,43% 0,10% 0,19% 28,57% 0,35% 

Graduação 
13,44

% 
28,62% 57,61% 9,89% 18,64% 42,39% 23,33% 

Especialização 7,91% 16,85% 52,88% 7,05% 13,29% 47,12% 14,96% 

Mestrado 16,13 34,34% 43,50% 20,94% 39,48% 56,50% 37,07% 
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% 

Doutorado 6,14% 13,07% 39,03% 9,58% 18,07% 60,97% 15,72% 

Total Geral 46,96
% 

100,00% 46,96% 53,04% 100,00% 53,04% 100% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Via de regra, os servidores e servidoras da instituição são altamente 

qualificados, 68% deles e delas tem ao menos uma pós-graduação em nível de 

especialização, mestrado ou doutorado. Observa-se que cerca de 47% das 

mulheres e 56% dos homens possuem pós-graduação stricto sensu. Desta 

maneira, a qualificação masculina é maior que a feminina quando considerado 

o universo da população pesquisada. Entretanto, a presença de mulheres com 

pós-graduação stricto sensu nos cargos mais altos da instituição é maior em 

relação ao total de mulheres com a titulação no universo da instituição. Além 

disto, nos altos cargos da gestão a presença feminina com maior titulação se 

sobrepõe à masculina. 

 

Tabela 17 - Escolaridade dos ocupantes de CDs do sexo masculino - 2017/1 em % 

CARGOS ENSINO 
MÉDIO 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO TOTAL 
GERAL 

CD1 0,00% 0,00% 0,00% 1,89% 0,00% 1,89% 

CD2 1,89% 0,00% 1,89% 11,32% 9,43% 24,53% 

CD3 1,89% 1,89% 7,55% 3,77% 3,77% 18,87% 

CD4 0,00% 11,32% 9,43% 20,75% 13,21% 54,72% 

Total Geral 3,77% 13,21% 18,87% 37,74% 26,42% 100,00% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Tabela 18 - Escolaridade dos ocupantes de CDs do sexo feminino - 2017/1 em % 

CARGOS ENSINO 
MÉDIO 

GRADUAÇÃO ESPECIALIZAÇÃO MESTRADO DOUTORADO TOTAL 
GERAL 

CD2 0,00% 2,94% 0,00% 8,82% 2,94% 14,71% 

CD3 2,94% 2,94% 5,88% 5,88% 11,76% 29,41% 

CD4 0,00% 5,88% 0,00% 38,24% 11,76% 55,88% 

Total 
Geral 

2,94% 11,76% 5,88% 52,94% 26,47% 100,00
% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

Nota-se que cerca de 80% das mulheres gestoras possuem título de 

mestre ou doutora sendo que, do total de servidoras da instituição, 47% das 

mulheres alcançam tais titulações. Entre os homens gestores o percentual de 
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mestres e doutores é de 64% em um universo onde 56% dos homens têm a 

mesma titulação.  

 

Tabela 19: Gestores com pós-graduação stricto-sensu por sexo 

CARGOS FEMININO MASCULINO TOTAL GERAL 

CD1 0,00% 2,94% 1,64% 

CD2 14,81% 32,35% 24,59% 

CD3 22,22% 11,76% 16,39% 

CD4 62,96% 52,94% 57,38% 

Total geral 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: tabela elaborada pela autora. 

 

A tabela acima demonstra que embora 80% das gestoras possuam 

mestrado ou doutorado, apenas 15% delas estão nos cargos mais altos 

definidos pelas CD1 e CD2, 85% delas estão nas linhas inferiores. Dos 64% de 

homens que possuem pós-graduação stricto-sensu, 35% estão no quadrante 

superior.  

Ao mesmo tempo em que as mulheres são maioria entre os/as 

gestores/gestoras mais qualificados/qualificadas, de modo que há uma 

sobrerepresentação das mulheres com maior titulação na gestão, há uma 

sobrerepresentação de homens somente com ensino médio na gestão, 

inclusive nas CDs. Conforme demonstra a tabela 20.  

 

Tabela 20 - Comparação da proporção de homens e mulheres na gestão e na instituição 
com titulação mínima (Ensino Médio) e máxima (Doutorado) 

TITULAÇÃO MÁXIMA FEMININO MASCULINO 

Instituição Gestão Instituição Gestão 

Ensino Médio 36,7% 25,6% 63,3% 74,4% 

Doutorado 39,0% 42,7% 61,0% 57,3% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

Enquanto os homens representam cerca de 63% do total de 

servidores/servidoras com ensino médio, na gestão como um todo os homens 

com essa escolaridade representam 74%.  

A sobrerepresentação de homens com ensino médio e de mulheres 

doutoras na gestão demonstra que as mulheres selecionadas para ocupar os 

CDs passaram por maiores processos de qualificação do que os homens que 
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ocupam o mesmo conjunto de cargos. Desse modo o impacto do aumento dos 

anos de estudos é até certo ponto maior para as mulheres, uma vez que se 

observa maior permeabilidade na gestão de homens situados no extremo 

inferior de titulação/escolaridade do que de mulheres com a mesma quantidade 

de anos de estudo. Entretanto, quando consideramos os subníveis das CDs, as 

mulheres se mantêm nas linhas inferiores da alta gestão. Desse modo, 

observamos que, ainda que se situem na parte superior da hierarquia, elas 

estão em proporção muito menor no topo. 

A conclusão de Abreu et al (2006) torna-se fundamental para os 

resultados obtidos nesta seção, demonstrando que as mulheres estão em 

situação de desvantagem em relação aos homens, inclusive nas profissões de 

maior qualificação. De acordo com as autoras, mesmo as mulheres 

de escolaridade elevada e as que trabalham jornadas extensas não 
superam o gap salarial, em parte porque são ainda minoria em 
carreiras e nichos profissionais mais valorizados no mercado de 
trabalho. Tomando os extremos de anos de estudo, tanto mulheres 
menos escolarizadas quanto as de maior nível educacional mostram 
maior discrepância em relação aos homens do que as de 
escolaridade intermediária, em que a competição parece ser mais 
nivelada, aproximando os salários masculinos e femininos (ABREU et 
al, 2006; p. 152). 

A escassez de mulheres no topo da gestão institucional, associada à 

maior permeabilidade de homens com menor escolaridade nos cargos de 

direção e a sobrerepresentação de mulheres mestres e doutoras nos mesmos 

patamares, confirmam a hipótese do "teto de vidro", ao mesmo tempo em que 

nos indica a possibilidade de haver mecanismos que facilitam a ascensão de 

homens aos cargos de maior poder na educação profissional e tecnológica. 

Desde os anos 80, Christine Williams (1992; 2013) tem desenvolvido 

estudos que caracterizam a rápida ascensão dos homens em carreiras 

hegemonicamente femininas. Williams utiliza a metáfora da escada rolante de 

vidro para ilustrar a facilidade que os homens têm de ascender aos cargos de 

comando e prestígio. Sylvia Yannoulas (2013), assim como Alvarenga (2008), 

percebem a escada rolante de vidro no magistério. 

Os dados da nossa pesquisa qualitativa demonstram que a 

desigualdade de gênero na instituição vai além do que os números podem 

dizer. Em entrevista com as gestoras podemos notar que as mulheres 

percebem que não estão em pé de igualdade com seus colegas de gestão sob 
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diversas perspectivas. Ao fazer a pergunta gerativa sobre o que vinha na sua 

mente ao ouvir a expressão: "mulheres em cargos de gestão", Tereza 

respondeu: 

Bom, a primeira coisa que a gente pensa “nossa que bom”! Porque a 
maioria das vezes são os homens que são beneficiados nesses 
cargos. Então, assim: sinal de que a mulher também está 
conseguindo abrir e entrar naquele espaço tão masculino, eu acho 
que é isso (Tereza Benguela, 45 anos, branca, casada, 
coordenação). 

A partir desse quadro, é fundamental verificarmos como se dão as 

trajetórias profissionais dos homens e das mulheres entrevistadas para 

subsidiar nossa análise de quais mecanismos propiciam maior facilidade na 

ascensão na carreira pelos homens. 

3.1.4 Escada rolante de vidro? As diferenças nas trajetórias profissionais 

de homens e mulheres. 

A pesquisa qualitativa revelou que os homens relataram que o convite 

para ocupar função gratificada ou cargo de direção fora recebido com certa 

surpresa dado que muitas vezes eles não conheciam presencialmente quem os  

nomeou, bem como as atividades a serem exercidas na ocupação do cargo.  

As mulheres manifestam um conhecimento maior a respeito das 

atividades a serem realizadas na gestão em razão de dois fatores: 1) já 

exerciam a atividade de gestão sem serem nomeadas para tal; 2) revelam uma 

trajetória de ocupação de cargos de gestão.  

Em relação à realização de atividade inerente à gestão, sem que por ela 

receba gratificação, os relatos são mais recorrentes entre as servidoras 

técnico-administrativas que ocupam funções gratificadas. Nesse sentido, 

Laudelina Campos relata: 

[...] eu já desenvolvia o trabalho da coordenação, eu ia só ficar mais 
tempo. No dia que ele me chamou para oferecer ele falou: você já faz 
esse serviço, você só vai ficar mais tempo aqui, é (sic) duas horas a 
mais. Eu falei assim: você não vai me repassar mais serviços, né? 
Porque eu não vou dar conta, porque eu já faço muita coisa... Ele 
falou que não ia me passar mais nenhum serviço extra, só ia passar 
os memorandos que tem muito a ver com a minha função de fato 
(Laudelina Campos, 32 anos, negra, solteira, técnico-
administrativa, coordenação). 
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Da mesma forma, Carolina de Jesus, ao narrar sua trajetória até chegar 

na função que ocupa, relatou a nomeação diante da solicitação como forma de 

oficializar e receber a gratificação, referente à atividade a qual já realizava e da 

qual tinha domínio do conteúdo do trabalho: 

Quase ninguém sabe, né? Partiu muito de mim de solicitar essa 
gratificação, porque eu estava fazendo o trabalho até fora do meu 
horário, eu já vim trabalhar até finais de semana, vários finais de 
semana; e partiu de mim, já que eu estava morando próximo ao 
trabalho, de ter essa coordenação para eu poder financeiramente 
compensar um pouco, a não ser que eu deixasse as atribuições da 
minha função. Aí eu conversei com Magnólia: Olha! eu já venho aqui 
fora do meu horário, já venho finais de semana, então eu acho que, 
no mínimo, eu tinha que ter uma coordenação para poder continuar, 
se não eu não vou conseguir ter mais motivação para essas 
atribuições.... Já estava muitos anos, desde que eu entrei no Instituto 
que eu faço essa tarefa... Tem um ano e meio só que eu tenho a 
coordenação e eu já estava há mais de seis anos fazendo essa tarefa 
sem reconhecimento financeiro. Mas eu precisava, e teve que partir 
de mim (Carolina de Jesus, 36 anos, parda, técnico-
administrativa, coordenação).  

Os relatos dos homens demonstram uma maior facilidade no acesso à 

gestão, em cargos que eles não sabem inicialmente o conteúdo do trabalho e 

que vão aprendendo a partir do momento que são nomeados: 

 

[...] porque eu não tinha nenhuma experiência com gestão nesse 
âmbito, com uma quantidade de servidores e projetos, e de coisa que 
a gente tem que lidar hoje, e no início não tinha praticamente nada, 
tudo foi surgindo aos poucos. No início era uma “euquipe”, 
praticamente só tinha eu e não tinha outros servidores, e depois as 
coisas foram se estruturando e eu confesso que no início eu não tinha 
muita consciência do trabalho, da amplitude das coisas que eu 
deveria fazer, fui descobrindo mais isso no desenrolar das atividades 
e as coisas foram vindo de forma gradativa e bem proporcional, então 
foi um pouco mais fácil de lidar... Mas, como eu disse, sem muita 
consciência do que viria depois de desdobramentos e etc. (Nicola 
Tesla, 31 anos, pardo, casado, docente, direção). 
 
Foi na troca de gestão, quando o atual reitor entrou, teve toda a troca 
de equipe e a coordenadora anterior manifestou o interesse em largar 
a gestão por questões pessoais, porque ela estava terminando a 
graduação dela e não estava dando conta de conciliar, aí o pró-reitor 
fez o convite para assumir, aí eu fiquei uns dois dias lá para ver como 
era o trabalho, parecia fácil da forma como foi mostrada e aí acabei 
assumindo, depois que eu entrei é que eu vi que a caixa de pandora 
era mais funda, apareceram mais coisas, mais responsabilidades que 
não estavam previstas na fala (Frederico, 29 anos, pardo, técnico-
administrativo, coordenação). 
 
Eu confesso que eu nunca me vi como gestor, inclusive eu falava 
para alguns colegas, que cargos de gestão eu nunca assumiria e aí a 
motivação maior foi a minha tese de doutorado, inclusive no projeto 
em que eu encaminhei para o instituto, porque eu saí de licença, você 
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precisa encaminhar o projeto... e aí eu fiz um compromisso particular 
comigo mesmo, eu falei: “quando eu voltar de licença, eu vou 
contribuir com a instituição, que seja em sala de aula ou em gestão” e 
por coincidência da vida, quando eu voltei, porque tinha entrado de 
greve... aí faltava um mês para terminar as aulas e a professora 
estava grávida, a atual coordenadora na época, e ela sim, pensando 
que ia substituí-la nos seis meses da maternidade, ela falou assim 
“nossa Antônio, você não gostaria de ficar no meu lugar, me 
substituindo?”. Assim eu fiquei muito honrado com o convite e pensei 
“é uma oportunidade de poder conhecer, se eu gostar acredito que 
não faltarão oportunidades para frente e se eu não gostar, seis meses 
acho que não vai matar ninguém, não vai ser ruim, vai ser uma boa 
experiência”... aí acabou que eu não substituí a professora, eu 
assumi outra coordenação e aí um outro professor substituiu 
ela...então acabou que eu não a substitui, eu assumi um cargo de 
dois anos (Antônio, 33 anos, branco, docente, casado, 
coordenação). 

 

O processo de criação e expansão da instituição possibilitou que 

diversas pessoas, com pouca ou nenhuma experiência e com conhecimento 

incipiente a respeito da gestão da instituição passassem a ocupar diretorias e 

coordenação. Por se tratar de uma instituição nova, até mesmo os que já 

tinham experiências com gestão no CEFET ou Escola Técnica se viam 

ocupando a gestão de algo que eles não sabiam bem o que era. A fala abaixo 

é elucidativa dessa constatação, de que tanto quem fez o convite como aquele 

que foi convidado – ambos gestores – pouco sabiam sobre o conteúdo das 

atividades envolvidas: 

O Diretor me ligou, eu estava lá em casa, o diretor me ligou e fez o 
convite e ele liga querendo conversar e eu conversei com ele e foi 
né? Ele nem sabe, é do tipo de coisa que nem ele sabia quais eram 
os desafios. Esse que é o problema por parte da direção, os outros te 
jogam na fogueira para ver o que acontece, deixa você fritando um 
pouco ali, mas você já sabe porque assim, na verdade não é nem 
obrigação dele saber quais eram os desafios lá, mas nem ele sabia: 
"está aí a gerência tal, você aceita e tal?" Aceitei pra gerência e aí 
depois fiquei o primeiro semestre de setembro a dezembro como 
gerente e o Márcio estava saindo, já tinha ficado quatro anos aqui, 
desde 2008 ou antes, eu não sei, mas desde 2008 tenho certeza. Ele 
ficou quase cinco anos aqui nessa função de diretor e ele estava 
cansado e tal e ia sair e aí me convidaram para vir pra cá e 
convidaram o Roberto pra ir pra lá. Os dois ao mesmo tempo, só 
chamou a gente e virou e “é isso e tal, não sei o quê”, aí eu virei para 
o Diego: “estão me convidando pra esse trem agora, então tá”, o 
Diego estava até de férias, mas eles me convidaram pra vir para 
Diretoria (Miguel, 33 anos, pardo, solteiro, docente, direção). 

Ao ser perguntado sobre os fatores que levaram Miguel a aceitar a 

proposta de assumir um cargo de gestão, ele enfatiza o "desafio" de estar na 

gestão:  
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[...] eu nem sei direito assim, eu acho que foi mais um desafio 
mesmo, sinceramente. Até hoje eu acho que foi o desafio na época, 
três, quatro anos, foi 2014 isso, eu com pouco tempo de instituto, três 
anos atrás, vai fazer quatro, mas não fez ainda, fez três. Três anos 
atrás eu tinha quatro anos de instituto, eu disse o que eu achei “não, 
eu vou uai, pra mim vai ser bom demais, eu vou trabalhar 49 anos 
nessa instituição quase, e com quatro anos eu já vou né?” Então pra 
mim vai ser bom... “eu vou lá ver o desafio e tudo, vou lá ver como vai 
ser esse negócio” (Miguel, 33 anos, pardo, solteiro, docente, 
direção). 

Os homens relatam que o convite para ocupar um cargo ou função 

gratificada surgiu de forma inesperada em suas vidas e trajetórias profissionais, 

não dependendo deles manifestarem interesse em estar na gestão. Além disto, 

os homens destacam que não mantinham contato mais próximo àqueles que 

os indicaram: 

[...] então talvez ele tenha tido interesse nesse tipo de experiência, 
mas eu mesmo o conhecia muito pouco, e quando ele me convidou 
eu fiquei muito surpreso e aí eu decido fazer alguns ajustes na minha 
vida, vou me desvincular lá da outra instituição naquela oportunidade 
para passar a trabalhar apenas no Instituto, depois eu decido virar 
dedicação exclusiva que até então, eu não era (Jeferson, 40 anos, 
pardo, casado, docente, diretoria). 

As mulheres relatam mais frequentemente a construção de uma 

trajetória na gestão ou de realização de tarefas ligadas à gestão dentro da 

instituição, até mesmo a ocupação dos cargos em que se encontravam na 

ocasião da entrevista. Além disto, relatam que nas suas trajetórias tiveram que 

manifestar interesse em estar na gestão e mantinham algum contato com a 

pessoa que lhes indicou ao cargo. A fala da entrevistada abaixo demonstra tais 

elementos e também expressa a necessidade de articulação entre família e 

trabalho, como critério para o aceite do convite: 

[...] quando o Otávio me convidou... O Otávio foi ao Câmpus pra 
conhecer os ambientes organizacionais e os servidores a qual seriam 
ligados a ele. Aí ele foi e me conheceu e quis saber como que fazia, 
como era a gestão da coordenação, como era todo o processo, 
porque não era da alçada dele e ele não conhecia, foi quando eu 
disse pra ele que eu estava indo, e ia ser um sistema integrado. Eu 
falei “Como que isso acontecia? Como era um sistema integrado?” só 
que eu não iria participar desse processo porque eu estava indo pra 
Niterói. Então foi aí que partiu dele o convite para eu vir pra cá, só 
que eu falei pra ele o seguinte: “Pra eu ir pra Goiânia, eu preciso que 
eu consiga levar o meu marido de São Paulo pra Goiânia, porque pra 
ficar separada de novo não compensava”. E aí aconteceu. Então eu 
vim a pedido da administração pública e nós conseguimos trazer o 
meu marido pra cá. Então assim: foi bom porque foi um processo de 
juntar entre aspas a minha vida profissional com a minha vida pessoal 
(Lélia Gonzales, 47 anos, casada, branca, coordenação). 
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Zacimba Gaba também apresenta uma trajetória de ocupação de 

diversos cargos de gestão, até chegar à diretoria, como forma de 

reconhecimento pela chefia do seu trabalho desenvolvido em uma função em 

posição de menor hierarquia. Assim como outras entrevistadas, ela relata a 

manifestação do interesse em estar na gestão e não expressa que sua 

participação na gestão é fruto do acaso. 

Eu fui empossada em 2007 para o cargo de assistente em 
administração, lá eu ocupei algumas funções, eu fui coordenadora e 
chefe de gabinete durante a maior parte do tempo, surgiu uma 
oportunidade na gestão de recursos humanos da coordenação de 
pessoal, então um coordenador que queria sair mandou um e-mail 
coletivo, eu me interessei e, ao mesmo tempo, o diretor que era meu 
chefe imediato me incentivou e me recomendou para o então pró-
reitor da época, e o então pró-reitor me aceitou como coordenadora, 
então eu já vim para assumir uma outra função abaixo dessa. E aí, 
enquanto coordenadora, eu acabei sendo reconhecida pelo trabalho 
que eu desenvolvia, especialmente quando o antigo diretor saiu, 
quem me escolheu achou que eu era adequada, e foi o atual pró-
reitor, porque aí tem uma relação de trabalho muito boa e então 
sugeriu ao reitor minha indicação (Zacimba Gaba, 29 anos, branca, 
casada, técnico-administrativa, direção). 

Entre as servidoras e servidores mais antigos na instituição, 

principalmente docentes, que estão na faixa etária entre 40 e 50 anos, que 

presenciaram as diferentes formações institucionais e hoje ocupam diretorias, a 

narrativa de suas trajetórias na gestão inclui um maior número de experiências 

a partir da manifestação de interesse em ocupar espaços na gestão. 

 

Certo, posteriormente já com dois anos, eu disputei – naquela época 
era disputado, hoje em dia não, para você ser coordenador de curso 
ou de área, a gente está tendo que insistir, mas naquela época era 
muito disputado – e com dois anos eu disputei a coordenação. Eram 
dois candidatos: eu e o professor Elias na época, ele era um 
professor mais antigo, vencemos. Fiquei por dois anos como 
coordenador e em 1988 abriu-se a unidade descentralizada, eu me 
dispus a ir participar da implantação daquele câmpus, ou daquela 
unidade, na época não era câmpus. Lá eu fui coordenador de 
formação geral, coordenador geral na área de ensino, fui diretor, 
fiquei lá por seis anos e depois voltei para Goiânia. Então em Goiânia 
tive alguns momentos participando da gestão, coordenador, fui 
diretor, hoje muito parecido com a pró-reitoria de extensão e, mais 
recentemente, nessa expansão de 2008 para cá, eu estive no 
câmpus [nome do Câmpus] participando da implantação daquele 
câmpus, o diretor de administração, ele pôs no câmpus [nome do 
Câmpus] como diretor, vim para Goiânia como pró-reitor logo em 
2003 e me candidatei à direção (Ricardo, 54 anos, negro, casado). 
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Os relatos femininos são ricos em detalhes e são sobremaneira grandes, 

demonstrando o longo percurso que percorreram e diversos cargos que 

ocuparam intercalando-os e as dificuldades que enfrentaram. Além disso, 

expressam claramente que a visibilidade, erros e acertos desenvolvidos no 

âmbito dos cargos de gestão anteriores foram fundamentais para a escalada 

profissional. Ao ser perguntada sobre suas experiências anteriores de gestão, 

Maria Firmina relata:  

 

Ocupei. Nesse itinerário formativo e de trabalho eu tive uma 
experiência muito interessante que foi a primeira experiência de 
gestão, que foi quando eu estava na minha primeira vez como 
professora substituta, a Universidade Federal de Goiás entrou num 
programa de extensão, e eu fiquei na coordenação desse polo por 
quatro anos, não... por quase seis, cinco anos, e aí no segundo ano, 
que eu estava na coordenação, a gente ia nas reuniões em São 
Paulo, e eu sempre fui muito participativa, sempre dei a minha 
opinião, sempre fui uma pessoa que nunca foi tímida, então eu 
sempre me posicionava e dava opinião e tudo. Aí no segundo ano em 
que eu estava como coordenadora de polo aqui, mas participando 
dessas reuniões, eu recebi um convite para ser uma coordenadora da 
rede, fazendo parte de um comitê estratégico de gestão da rede, que 
eram quatro pessoas... Sabe assim, digamos, assim para o meu 
currículo, para minha vivencia de trabalhadora, e aí eu fiquei dois 
anos nesse comitê estratégico e isso foi muito bom pra mim do ponto 
de vista do aprendizado, e de me deparar com diferentes realidades, 
porque a gente viajava pelo Brasil e foram as primeiras vezes que eu 
andei de avião na minha vida, porque eu nunca tinha andado de 
avião. Então a gente foi para o Nordeste, a gente foi para o Sul,  nós 
fomos recebidos pela Yeda Crusius lá em Porto Alegre que era 
[então] a governadora; no Nordeste a mesma coisa. Então aquele 
ambiente assim era algo muito fora da minha realidade pessoal, mas 
eu estar naqueles espaços foram momentos de muito aprendizado, 
sobre vários aspectos das relações inclusive, de gestão e das 
relações, e foi muito bom. E aí quando eu cheguei ao CEFET eu já 
tinha essa bagagem e aí eu entrei no departamento, lá no câmpus e 
lá no departamento, e mais ou menos uns oito meses depois que eu 
estava lá teve uma eleição para a coordenação, eu me inscrevi e fui 
eleita pra ser coordenadora logo no primeiro ano. E aí tem uma fala 
que eu acho que é muito interessante: é que eu fui candidata única 
na época, parece que ninguém queria, e eu falei "ah, eu quero!”, não 
é que parece que ninguém queria, assim, mas as pessoas estavam lá 
numa reunião pra saber quem tinha interesse e eu me coloquei e 
ninguém mais se colocou, nós não éramos um grupo muito grande, 
mas era um grupo de uns dez, doze professores. Mas, isso pra mim 
foi de uma riqueza, ter aceitado esse desafio porque eu aprendi, eu 
comecei a conhecer a escola, eu comecei a conhecer o CEFET. 
Então eu precisava de imprimir alguma coisa, onde que eu ia, se eu 
precisasse de pedir uma autorização, então isso fez eu conhecer a 
escola por dentro; sobre esse ponto de vista ainda bem pequenininho 
de gestão, mesmo coordenação de área, mas que me fez conhecer e 
conversar e entender um pouco os mecanismos da escola, e fez com 
que eu me apaixonasse pelo Instituto. Assim me deu aquele: “gente, 
essa instituição é muito bacana, ela é muito plural”, porque tinha EJA, 
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porque tinha graduação, tinha curso técnico, eu dava aula pra seis 
cursos técnicos e um curso superior quando eu entrei. Então era uma 
carga horária pesada de aula, mas aquilo pra mim não era problema, 
e mais porque era carga horária de coordenação, mas eu organizava 
meus horários, eu ainda dava aula na PUC, era professora na PUC e 
tinha três filhos, porque meu terceiro filho, foi no finalzinho do meu 
mestrado que eu fiquei grávida. Então, mas assim, trabalhar sempre 
foi algo muito importante, muito bom e prazeroso pra mim, eu tive 
essa sorte e eu posso dizer que gosto muito do que faço, sempre 
gostei. Só que chega um momento que aí eu entrei na coordenação, 
fiquei um bom tempo na coordenação, até que eu fui conhecendo os 
outros cargos de gestão, fui conhecendo as outras pessoas e aí até 
que em 2010 eu fui convidada para assumir uma diretoria da pró 
reitoria, só que para ocupar aquele local eu precisava pedir dedicação 
exclusiva, porque eu era só 40h e eu tinha 20h na PUC, aí eu fui e 
pedi o afastamento da PUC, exoneração lá, pedi minha dedicação 
exclusiva no IFG e fui para esse outro cargo de gestão, que foi muito 
bom pra mim, porque era também algo que motivava...Então, eu 
fiquei um ano e alguns meses nesse cargo e também foi um 
momento de muito aprendizado, de muitas mudanças, isso já era no 
final do governo Lula e início do governo Dilma. Então foi nesse 
período, no primeiro mandato da Dilma, início do primeiro mandato, e 
aí várias coisas acontecendo, do ponto de vista nós tivemos um 
aporte financeiro muito grande para assistência estudantil e eu 
participei diretamente das discussões nacionais e isso foi muito bom, 
fui em reuniões em Brasília, fui em reuniões em Fortaleza, nós 
tivemos seminários para entender um pouco essa dinâmica da 
assistência estudantil...e eu trabalhei diretamente nessas áreas 
dentro da pró-reitoria. Então eu me aproximei ainda mais dos 
gestores de primeiro escalão, vamos dizer assim, dos pró-reitores e 
tudo, participava das reuniões e me posicionava, fiz algumas viagens 
com o reitor na época, até que veio o convite e o professor Valbrom 
entrou como diretor do câmpus e aí quando foi fazer o processo de 
implantação do câmpus [nome do Câmpus] o Valbrom me convidou 
para acompanha-lo lá nas discussões da área e do local onde seria 
feito o câmpus. Eu comecei a ajudar o Valbrom aí nas discussões, 
nós íamos em audiências públicas em contato com a prefeitura e 
tudo, foi quando surgiu o primeiro convite para ser diretora de um 
câmpus, só que nesse meio tempo meu casamento acabou, aí eu 
estava nessa época no olho do furacão, em 2011. Meu casamento 
tinha acabado em 2011, no início do ano, e eu nesse ritmo acelerado 
de trabalho que me fazia muito bem, mas tive aí problemas pessoais 
muito sérios, mas mesmo assim meu ex-marido não quis sair de 
casa, eu tive que sair de casa e deixar meus filhos para trás e assim 
foi um ano muito, muito difícil pra mim. Então o trabalho também 
acabava sendo uma válvula de escape para eu me desligar um pouco 
dos problemas domésticos... e assim eu fui morar sozinha. Aí veio o 
primeiro convite para ser diretora de um câmpus, mas como eu 
estava com muita dificuldade doméstica, eu queria ficar próxima dos 
meus filhos, queria meus filhos de volta, a gente estava entrando em 
uma disputa jurídica, eu e meu ex marido, eu declinei e eu falei “eu 
não posso sair de Goiânia agora, não dá” e aí vai daqui e vai dali, 
algumas discussões e tudo e veio o convite para outro câmpus. E eu 
falei “não, esse dá!” (Maria Firmina, 45 anos, branca, docente, 
direção). 

 

Aqualtune, diante da mesma pergunta, responde:  
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Aí quando eu fui pra escola técnica, eu cheguei assim que eu casei e 
depois eu fui para o mestrado,  eu tive o meu primeiro filho, então de 
2000 quando eu fiz o mestrado e eu tive o meu filho, eu já entendi 
que já não era possível eu ter uma jornada tão estendida. Então eu fiz 
a opção, quando eu voltei da licença maternidade, eu pedi aquela 
licença por interesse particular e eu fiquei um ano, e depois eu voltei. 
E quando eu fui pedir já foi alertado: “você sai, mas você não volta 
com o cargo que você tinha, você tá indo e é interesse seu”. Claro 
durante a licença maternidade eu recebi normal, mas assim quando 
eu voltei eu falei é opção minha mesmo. “Então você tá abrindo mão 
da gestão?” “Tô abrindo mão da gestão em função do meu filho e por 
ter já um outro trabalho também.” Aí nesse período eu acabei 
precisando de alguém assumindo a coordenação de curso lá na 
escola técnica por motivo de aposentadoria e algumas pessoas não 
queriam assumir e eu falei que eu podia assumir por um período não 
muito extenso, porque eu tinha um ano só de licença e foi mais ou 
menos o que eu assumi nesse período, mas não foi muito fácil era um 
grupo muito difícil de lidar, então foi uma gestão que eu considero 
que não foi exitosa, pelo contrário foi desastrosa nesse momento, 
mas depois de olhar esse desastre eu acho que foi exatamente nesse 
grupo especificamente, apesar de ser professora da minha área, foi 
onde eu analiso que foi por questão de eu ser mulher, uma vez que 
eu era a única do grupo e os demais eram todos homens, então eu 
acho que isso fez uma, tinha outras, mas as vezes era professor 
substituto ou teve uma professora que ficou menos de um ano e ela 
saiu, praticamente eu que fiquei com o grupo, de uma mulher e 11 
homens. Então acho que isso tudo, e eu era mais nova no grupo, 
então acho que tudo isso teve haver com essa gestão, além de 
pessoas descomprometidas não tinham compromisso, principalmente 
professor substituto, às vezes vir para das às aulas e aí eu achei foi 
tanto, que eu falei: “ainda bem que eu tinha avisado que era por 
tempo determinado”. Então eu sai, assim... Ufa né? dessa gestão. aí 
quando eu tive a minha segunda filha, em 2005, isso eu já estava na 
coordenação de curso, foi assim no meio do semestre, e aí foram “oh, 
tem disciplinas que o pessoal pode pegar, alguém se interessa?”, aí 
foi quando eu me habilitei e falei: “eu me interesso”. Então eu fui e 
fiquei concomitante em duas coordenações. Quando nasceu a minha 
segunda filha em 2005 eu fiz a mesma coisa: dei a luz, peguei um 
ano de interesse particular, na verdade nem peguei, eu já fui direto na 
hora que voltei da licença a maternidade, aí eu já pedi pra sair [nome 
da instituição] e fiquei só com na época o CEFET. De 2005 a 2010 eu 
peguei um cargo de gestão, apesar de que posso considerar que foi 
ocupado um cargo mesmo de gestão, mas eu fui coordenadora do 
laboratório nesse período de 2005, eu fui coordenadora e a gente 
estabeleceu um laboratório, e o outro foi que assumi algumas 
comissões e teve o projeto [que] acabou e que começou com a 
professora Cora, que era coordenadora e saiu pro mestrado por um 
período e eu acabei finalizando como coordenadora do projeto, então 
eu acabei, e que em termos de gestão eu atuei nesses dois períodos 
durante até 2010 (Aqualtune, 45 anos, branca, casada, direção). 
 

Há um esforço significativo das mulheres para poder articular a gestão e 

as questões familiares. Neste sentido, a maternidade significou para elas 

pausas na ocupação de cargos de gestão, entretanto não significou interrupção 

permanente da escalada na gestão. Em nenhuma das respostas sobre a 

trajetória e experiências de gestão os homens mencionaram problemas 
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familiares, dificuldades de articulação entre trabalho e família ou com a 

paternidade, demonstrando o pouco impacto que estas situações têm em suas 

trajetórias profissionais. 

A análise das trajetórias de homens e mulheres na gestão da educação 

profissional tecnológica demonstra que existe um “elevador de cristal” que 

conduz de maneira mais rápida os homens mais jovens ao topo da carreira. O 

acesso dos homens ao elevador é demonstrado pelo pouco conhecimento que 

eles têm a respeito da gestão institucional e das atividades desenvolvidas nos 

cargos aos quais são nomeados ou nomeiam. 

As trajetórias femininas demonstram que além de um “teto de vidro”, 

constatado a partir dos dados quantitativos, existe um “labirinto de cristal” 

(LIMA, 2008) que se manifesta de maneira quase invisível, entretanto ele é a 

expressão das dificuldades de ser mulher  e ter acesso e a permanência na 

gestão. As mulheres entrevistadas que estão na instituição desde longa data e 

ocupam cargos de direção demonstraram em seus relatos uma trajetória em 

que suas carreiras foram compostas por muitas idas e voltas, permeadas de 

interrupções, até alcançarem o cargo que ocupam. Entre as mais jovens 

observamos que a gratificação, a nomeação à gestão se deu mediante 

reivindicação e que, ao ocuparem a gestão, elas já tinham conhecimento e 

realizavam a atividade referente ao cargo assumido. 

Percebemos que ao mesmo tempo em que há um “teto de vidro” que 

bloqueia o acesso das mulheres aos cargos mais altos, há também aquilo que 

Williams (1993; 2003) chama de “escada rolante invisível” para os homens, de 

tal forma que eles são nomeados a cargos que nem mesmo sabem o que 

significam. Já a construção das trajetórias femininas na gestão demonstra que 

a figura do “labirinto de cristal” também retrata as inúmeras barreiras 

horizontais que as mulheres enfrentam para ascender em suas carreiras: 

necessidade de manifestar constante interesse em estar na gestão, ter sua 

competência questionada, enfrentar comentários sobre a sua sexualidade e 

conciliar o trabalho com família. Utilizando a mesma analogia de barreiras 

invisíveis, Lima (2008) denomina “labirinto de cristal” aquelas barreiras que 

dificultam a ascensão feminina nas carreiras profissionais. 
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De acordo com Lima (2013), o labirinto de cristal se configura desde a 

escolha da carreira e simboliza os obstáculos ao longo da trajetória científica 

feminina: 

a) o entendimento de que os obstáculos estão presentes ao longo da 
trajetória profissional feminina, e não somente em um determinado 
patamar; b) a compreensão de que a inclusão subalterna das 
mulheres nas ciências e sub-representação feminina nas posições de 
prestígio no campo científico são consequências condicionadas por 
múltiplos fatores; c) a concepção de que as barreiras e armadilhas do 
labirinto não estão somente associadas à ascensão na carreira, mas 
também ao ritmo do ganho de reconhecimento de atuação das 
cientistas e à sua permanência ou não em uma determinada área 
(LIMA,2013; p.886) 

É no sistema patriarcal que buscamos explicações para a facilidade com 

a qual os homens ocupam as atividades de mando e de destaque nas 

carreiras. A partir da bicategorização biologizante dos sexos (KERGOAT, 2004) 

o patriarcalismo e, mais tarde, o capitalismo, constituíram a imagem do espaço 

público e decisório como naturalmente masculino e o espaço privado como 

naturalmente feminino (KERGOAT, 2004; RIAL, LAGO, GROSSI, 2005; 

TELES, 1993). Nos estereótipos de gêneros constituídos a partir do processo 

de bicategorização sexual as mulheres são identificadas como pouco 

inteligentes, hormonais, excessivamente emocionais, afetuosas; enquanto aos 

homens são atribuídas características como racionalidade, firmeza, poder de 

decisão (WILLIAMS, 1992, 2013; BONELLI et al., 2008; LOMBARDI, 2008; 

BOBBITT-ZEHER, 2011; CORRÊA, 2011). Observa-se que o patriarcalismo 

enquanto estruturante das relações sociais de sexo se mantêm como motor da 

“escada rolante” que leva os homens ao topo das carreiras e consolida a 

argamassa do “teto de vidro” e do “labirinto de cristal”, mantendo as relações 

de gênero tradicionais. 

3.1.5 "Eu nunca me projetei em função ou em cargo de gestão" 

Relatos de gestores nos dizem que, embora em proporção menor do 

que em outros ambientes organizacionais, ainda assim as mulheres 

apresentam maior resistência do que os homens em estar na gestão da 

instituição. Os estudos de Velho e León (1998) demonstram que as mulheres 
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inseridas em instituições majoritariamente masculinas tendem a negar a 

ascensão administrativa na carreira, delegando essa função aos homens.  

Na pesquisa realizada, as diretoras e diretores foram 

questionadas/questionados se alguma mulher expressou dificuldade, negou ou 

rejeitou a oferta de nomeação em uma coordenação ou diretoria, e assim 

responderam: 

Recentemente. Assim, a pessoa, nós temos uma servidora que tá 
grávida e ofereci o cargo pra outra coordenadora, e ela colocou que 
uma das limitações seriam questões familiares, da rotina com filhos, 
os filhos estão pequenos e isso poderia ser...que isso... 
temporariamente ela poderia assumir, mas não é algo que ela pensa 
em assumir por questões de escolha de cuidar da família.(Aqualtune, 
45 anos, branca, casada, direção) 

Em seguida foi perguntado: homens apresentam esse argumento? 

[...] menos, mas a gente tem. Quanto aos homens é mais em 
relação... eu vejo quando o homem... quando a mulher é mais 
dependente desse homem. Então, nós tivemos um gestor aqui que a 
mulher não trabalhava. Então, assim, a mulher exigia umas questões 
de compromisso de buscar na escola, de não sei o que..., então eu 
percebia mais nesse sentido, talvez até da forma como era a 
condução familiar. Mas assim: “tal dia eu não posso, tenho que fazer 
isso com o filho”. Então assim: eu via mais nessas questões 
familiares de quando tinha filhos pequenos (Aqualtune, 45 anos, 
branca, casada, direção). 
 

 

Observa-se aqui, ao mesmo tempo em que é considerado “normal” as 

mulheres rejeitarem propostas de participar da gestão, e dos rumos e decisões 

institucionais, em função da sua vida familiar, o fato do homem participar mais 

ativamente do cuidado dos filhos gera estranhamento à gestora. Nota-se que o 

espaço doméstico é percebido como exclusivamente reservado à mulher e ela, 

portanto, tem que dar conta disso sozinha.  

Ao ser perguntado sobre uma possível resistência feminina em estar na 

gestão, Jeferson destaca experiências em outras instituições e exemplifica a 

partir da experiência de sua própria companheira:  

 

Até para além dessa experiência profissional, em outras experiências, 
eu percebo que as mulheres têm uma dificuldade maior em aceitar os 
cargos, talvez por conta de outros compromissos pessoais, talvez por 
conta da forma de como se dá a divisão interna em suas casas, eu 
tenho a experiência de tentar com que pessoas atinjam determinados 
cargos e é mais negativo de mulheres do que de homens, isso é uma 
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coisa que tecnicamente mais eu percebo. Particularmente aqui na 
instituição isso não aconteceu, não tive essa oportunidade, quando 
eu assumi com a saída do Bosco, eu fiz questão que a Denise 
assumisse a diretoria, e ela prontamente assumiu, assim como eu 
nomei a Geovana que também teve interesse naquela oportunidade, 
e depois ela acabou saindo por outras questões, mas enfim eu nunca 
me preocupei em escolher em virtude do gênero e nunca tive 
nenhuma dificuldade no aceite e não aceite em virtude do gênero. 
Mas, em outras experiências profissionais, eu percebo que tenho 
comigo e às vezes eu percebo que as mulheres já tiveram, minha 
esposa já teve oportunidades de assumir funções e nunca teve 
interesse, certamente em virtude daquilo que ela entende que ela 
perderia se ela assumisse (Jeferson. 40 anos, pardo, casado, 
docente, diretoria) 

 

É interessante pensar sobre o quanto as mulheres são convidadas para 

participar dos cargos de gestão. Em respostas obtidas em pesquisa 

espontânea disponibilizada em formulário eletrônico a todos/todas 

servidores/servidoras, aproximadamente 70% das mulheres que responderam 

que não ocupam cargos de gestão, declararam nunca ter recusado um convite 

para estar na gestão. Entre os homens esse percentual é de 59%. 

 

Tabela 21 - Você já recusou um convite para ocupar uma função gratificada ou cargo de 
direção? 

RESPOSTA SEXO TOTAL GERAL 

Feminino Masculino 

Não 70% 59% 65% 

Sim 30% 41% 35% 

Total geral 100% 100% 100% 

Fonte: tabela elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa 

 

Sobre a recusa aos cargos de gestão os dados nos indicam que os 

homens recusam mais os convites a cargos; logo recebem mais convites do 

que as mulheres para participar dela. Tal dado corrobora com os estudos que 

demonstram que o patriarcado instituiu a ideologia de que o espaço público é 

dos homens e o espaço privado é das mulheres. Nossa pesquisa qualitativa 

corrobora o entendimento de que a oportunidade de estar na gestão é menos 

apresentada às mulheres, bem como o trabalho reprodutivo é percebido como 

responsabilidade feminina. Quando perguntada se a gestora/gestor observa 

algum critério de gênero, Aqualtune responde: 

 
eu acho que assim, pensando assim na própria temática que você já 
colocou, e pensando nessa questão, eu fico pensando será que a 
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questão de gênero por ser mulher ou por ser homem não é um 
primeiro critério na minha escolha? Eu não sei se houve em termos 
dessa preocupação, eu não me lembro se cheguei a pesar em algum 
momento a questão de gênero, [...] eu penso que são pessoas que 
tem conhecimento, pessoas que tem capacidades de ter 
relacionamentos em equipe, que saibam lidar com equipe, que tenha 
disponibilidade, que queira aceitar o cargo não por questões 
financeiras, mas questões de compromisso institucional 
(Aqualtune, 45 anos, branca, casada, direção, grifos da autora). 

 

Em relação à mesma pergunta outro gestor respondeu o seguinte: 

Não, nunca pensei, é algo que você traz para que a gente possa até 
mesmo começar a se posicionar. Muitas vezes eu também não 
trabalho com a questão do fato de ser amigo ou não, acho que gestão 
a gente tem que separar um pouco, mas eu vejo que na primeira 
gestão nossa nós tivemos até mesmo algumas cobranças em público, 
de repente, queira ou não, as pessoas falam um pouco brincando, 
mas tem uma certa seriedade nisso aí. No primeiro encontro de 
culturas negras lá na cidade [exclusão do nome da cidade] nos 
cobraram a respeito de uma equipe muito masculina, praticamente 
não tinha [mulheres] no início mesmo. Só tinha a professora Marta, 
que era diretora executiva, e o restante eram todos homens. Não sei 
se de forma intuitiva, mas hoje a gente está pensando em um modelo 
mais heterogêneo, nessas questões de ter esse atendimento. Mas é 
uma coisa muito natural, não é uma coisa forçada também, nós 
temos que fazer. Eu acho que também pela própria prática, vivência, 
amadurecimento nosso enquanto gestor, até mesmo da instituição, a 
gente percebe que as coisas estão mudando, que as coisas estão 
encaixando com esse novo paradigma, com essa nova forma de 
pensar, que nós estamos dialogando com a comunidade (Ricardo, 54 
anos, negro, casado, direção). 

 

Embora os gestores coloquem que os critérios de escolha são objetivos, 

em razão de compromisso institucional, habilidade política e disponibilidade, há 

que se refletir sobre o significado desta “disponibilidade” e o que o gestor 

considera como "compromisso" e "habilidade política", afinal, muitos desses 

quesitos são considerados como qualidades naturalmente masculinas; ou 

mesmo em relação à exigência do quesito da “disponibilidade” para o aceite do 

cargo de gestão, já que esse pode ser inviável para muitas mulheres por causa 

da maternidade, ou porque elas assumem mais o espaço doméstico do que os 

homens. Ou seja, a pouca participação masculina nos afazeres domésticos e 

no cuidado com os filhos, os arranjos familiares que colocam o ônus da 

conciliação entre trabalho e família majoritariamente às mulheres podem liberar 

mais os homens para que eles atendam a expectativa de "disponibilidade" e do 

"compromisso" exigidas pela gestão.  
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A ideia de que transformação da desigualdade de raça e de gênero se 

dará de forma natural, na medida em que mulheres e pessoas negras 

adquirirem maior escolaridade é expressa nos relatos. Observa-se a ideia da 

democracia racial e de gênero expressa em tais falas, como se a ascensão na 

carreira dependesse unicamente do esforço individual dos sujeitos. Entretanto, 

o que as pesquisas têm demonstrado é que, ainda que com mais qualificação, 

ocupando massivamente os postos de trabalho e sendo maioria da população, 

negros e mulheres não tem alcançado "naturalmente" os postos com maior 

poder e melhor remuneração.  

Até aqui observamos que há um perfil de gestor/gestora que se mostra 

desejável e incentivado na gestão. É importante destacar que a instituição 

surgiu há apenas oito anos, a partir da ressignificação de uma instituição mais 

antiga, de caráter técnico, cuja concepção estava balizada na formação de 

trabalhadores técnicos, com um corpo docente e discente formado 

hegemonicamente por homens, cujas características ligadas ao estereótipo de 

gênero masculino eram predominantes e valorizadas. Além disso, a histórica 

discriminação e exploração do povo negro privou-os de alcançar uma formação 

básica de qualidade e, portanto, o ensino superior. Aqueles que conseguem 

uma formação superior, em seus diversos níveis, alcançam certa ascensão 

social, entretanto não estão nos cargos mais altos das organizações (OSÓRIO, 

2006; THEODORO et al., 2008).  

O aumento de mulheres no corpo docente gerou um aumento da 

participação destas na gestão, logo, nas instâncias colegiadas. Contudo, 

embora desenvolva uma cultura na forma democrática de deliberação, nossa  

pesquisa indica que em tais espaços há um padrão nos tipos de participações 

e posturas que são valorizadas bem como – ainda que a instituição possua em 

seu quadro profissionais altamente qualificados, com remuneração acima da 

média nacional, atuando diretamente com a formação de seres humanos –, 

estes não estão isentos dos impactos do desenvolvimento histórico de relações 

sociais de sexo e raça fundamentadas no patriarcado. 

Analisaremos na próxima seção como os estereótipos de gênero têm se 

manifestado nas instâncias deliberativas da instituição pesquisada. 
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3.2 O IMPACTO DAS DESIGUALDADES DE GÊNERO NAS INSTÂNCIAS 
DELIBERATIVAS 
 

As sessões anteriores demonstraram que a participação feminina na 

gestão se dá principalmente em cargos de menor gratificação, cujo conteúdo 

do trabalho é mais técnico e operacional, com menor poder deliberativo e 

propositivo. Em razão da administração superior da instituição ser de 

responsabilidade das instâncias consultivas e deliberativas é importante 

analisarmos os impactos e reflexos das desigualdades de gênero na 

participação feminina em tais colegiados.  

3.2.1 "Ah, ela é frágil, essa pessoa é frágil": as mulheres em um mundo 

marcado pelos estereótipos 

Um primeiro aspecto na discussão aqui apresentada é que a legislação, 

os regulamentos e regimentos institucionais privilegiam a participação nos 

colegiados das pessoas com cargos de direção (CDs), tanto na forma de 

membros natos quanto na forma de representantes de um grupo de ocupantes 

de cargos de direção.  

A participação dos servidores que possuem FGs enquanto membro 

nato/nata só é possível nos colegiados do câmpus. Nos colegiados superiores 

não há garantia de participação de nenhum dos investidos em uma função 

gratificada, podendo participar do colegiado somente se forem eleitos enquanto 

representantes de sua respectiva categoria (docente ou técnico). Além disto, 

para o Conselho Superior a resolução que disciplina o colegiado coloca a 

investidura em cargos de gestão como impedimento à candidatura como 

representante da categoria docente ou técnico-administrativa. Desse modo, na 

medida em que a participação das mulheres é reduzida, principalmente nas 

Diretorias de Câmpus e Pró-Reitorias, identificados como cargos de CD-2, a 

participação nos colegiados superiores diminui.  

A participação nas instâncias deliberativas foi um dos aspectos 

abordados nas entrevistas realizadas com gestoras e gestores. As falas 

demonstram que o caráter democrático destes ambientes muitas vezes, com a 

possibilidade de fala e voto por todos, torna a discriminação de gênero um 
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pouco mais sutil, imperceptível e tolerada. Uma das maneiras pelas quais a 

discriminação de gênero ocorre é por meio da qualificação da mulher e do seu 

trabalho por meio de estereótipos de gênero: 

 

[...] eu acho que uma das questões que me fez pensar diferente é 
porque eu comecei a refletir mais dentro das reuniões e perceber 
pensamentos machistas com relação... apesar de todo mundo ter 
vez, voto, e de ter espaço democrático a gente percebe que há ainda 
assim uma cultura muito machista dentro desses espaços. Por 
exemplo, quando, assim, “Ah! Ela é frágil, essa pessoa é frágil" então 
qualquer ideia que a gente possa ter sempre tem aquela ideia [de 
que] é frágil, então assim: você vê como que as pessoas, 
principalmente nas defesas, são defesas contrárias ao 
posicionamento das mulheres, às vezes defesas muito...às vezes até 
de maneira pra mexer com o emocional. Pra você ver que mexer com 
o emocional feminino... você vê que há ainda essa cultura de alguns 
comentários que você vê: "ah, vamos trazer uma caixa de lenços para 
as mulheres, elas vão chorar”. Então assim, esse tipo de atitude que 
demonstra a questão de que não é um espaço democrático... no 
sentido total que você vê que existe algumas questões que sim, mas 
não há por exemplo, votações em blocos: "Ah, só as mulheres que 
votam, só os homens que votam". A gente percebe alguns 
comentários, alguns posicionamentos, ou então aquela coisa: "é 
fulana que tá fazendo isso?!". Então você percebe que até esses 
grupos de whatsapp, de ter grupo masculinos de ter as mulheres fora 
dos grupos: “ah, mulher não pode porque aqui a gente fala coisas de 
homem", "então: esse grupo é especial não é um grupo de trabalho”. 
Aí você não sabe até que ponto aquele grupo que estão dizendo que 
não é de trabalho, mas ali estão sendo discutidas [questões de 
trabalho]... então eu percebo que as mulheres ficam de fora de 
algumas discussões, de alguns debates, que as vezes são feitos 
nesses grupos masculinos, e as vezes até algumas decisões que são 
tomadas ali (Aqualtune, 45 anos, branca, direção). 

 

Sobre como é a relação com os demais gestores, a gestora demonstra 

que as falas proferidas em tom de brincadeiras, que desvalorizam a mulher, 

ocorrem no exercício da função institucional. Ainda que ela diga, em um 

primeiro momento, que não se sente desrespeitada, o desenvolvimento da 

narrativa demonstra que há um desconforto em relação aos posicionamentos 

machistas e que eles são frequentes nos ambientes institucionais. Perguntada 

sobre como era a relação com os demais gestores, Maria Firmina responde: 

Ela é boa, ela é respeitosa, eu nunca posso dizer que, assim, eu fui 
desrespeitada por essa coisa de gênero, pelo menos isso não foi 
explícito e na cara, nem eu e nem uma das colegas nas reuniões que 
eu participei, a gente sempre foi ouvida e foi respeitada e tudo, mas 
isso não quer dizer que nunca aconteceram piadas de cunho dessa 
questão de gênero, por exemplo: “Ai, esse grupo tá ficando mais 
mole, está ficando mais sentimental, mais sensível, agora a gente 
tem lanche, e ainda bem que tem as mulheres aqui porque agora as 
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reuniões tem lanche”. Mas, assim, e aí gente escuta e se faz de 
surda, deixa pra lá e fala assim “os meninos podem trazer lanche 
também” e aí uma fala e a outra fala, porque assim é um grupo de 
gestoras muito conscientes do seu papel, então mas já aconteceu 
gracinhas, piadinhas, nada assim ofensivo. Essa da policial, eu achei 
ofensivo e por isso que eu me posicionei, mas não tinha sido a 
primeira, as outras tinham sido mais leves, agora assim, em termos 
de brincadeiras, isso já aconteceu e não só dentro do colégio de 
dirigentes, não, igual você falou, em outros ambientes institucionais e 
às vezes no happy hours depois da reunião que é um ambiente mais 
descontraído, pois você ainda está com os colegas de trabalho. Então 
isso também já aconteceu (Maria Firmina, 45 anos, branca, 3 filhos, 
docente, solteira) 

Podemos identificar outras formas pelas quais a discriminação de 

gênero se reproduz no âmbito da instituição: a expressão de surpresa quando 

o que é considerado um bom trabalho é atribuído a mulher, como se ela não 

fosse capaz de desenvolvê-lo; a procura por desestabilizar emocionalmente as 

mulheres e assim deslegitimar suas falas; a utilização de grupos em redes 

sociais, dos quais as mulheres estão excluídas, para tratar de assuntos 

institucionais.  

Sobre a desqualificação das mulheres por meio dos estereótipos de 

gênero a entrevistada Carolina narra o seguinte:  

 

Até para essas eleições, né? Que vai ter agora é como se a gente 
tivesse que mostrar que também é forte de um jeito agressivo, que 
não precisa ser competente, ser forte, ser um candidato interessante 
para aquele cargo não precisa ser agressivo e conduzir da maneira 
que os homens estão acostumados a conduzir, é difícil você quebrar 
esses padrões se for muito delicada, uma pessoa que é mais gentil 
parece que isso daí dificulta. A mulher tem que ocupar o lugar dela, 
lutar para ocupar o lugar dela, demonstrando agressividade, mais 
masculinidade, mais do que o preciso. As pessoas têm essa visão 
que você tem que ser igual ao homem, se equiparar a esse jeitão 
masculino de andar e de ser. [...] Até já ouvi críticas: "não vai dá 
conta, é muito boazinha", já ouvi muitas vezes isso; já ouvi as 
tentativas né? Então boazinhas, somos boazinhas. Leva um tempo 
até mudar tudo isso (Carolina de Jesus, 37 anos, parda, técnico-
administrativa, solteira, coordenação). 

 

Da fala de Carolina podemos inferir sobre a percepção do perfil 

desejável de gestor/gestora. A "firmeza", objetividade e clareza são atributos 

que foram recorrentemente citados para caracterizar uma "boa" participação 

nas instâncias deliberativa e na gestão. Observa-se que as mulheres que 

demonstram um profundo conhecimento associado a um posicionamento 

contundente, firme, que estabelece debates "severos", de caráter mais 
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agressivo são as que são valorizadas na gestão e, consequentemente, na 

participação dos espaços democráticos institucionais. 

 

Olha assim: eu estou pensando aqui nos fóruns de que eu faço parte, 
eu estou tentando olhar para essa realidade especificamente, é 
curiosa essa pergunta, porque eu tenderia, se eu não fizesse esse 
exercício, tenderia sim a achar que existem comportamentos próprios 
de um gênero e próprios do outro, mas quando eu submeto essa 
análise da realidade em que eu trabalho, eu percebo que isso não se 
sustenta. Nós temos no colégio de dirigentes, vou pegar esse fórum 
especificamente, em que existem diretores do gênero masculino, 
diretoras, eu percebo que existem diretoras profundamente 
objetivas, profundamente claras nas suas posições e ações, ao 
passo que também existem diretores de gêneros masculinos que são 
absolutamente prolixos e que seja possível estabelecer essa relação 
de objetividade e gênero nos fóruns, do qual eu participo. Eu 
particularmente, se eu for pegar as últimas reuniões de que eu 
participei, meus embates mais severos foram com pessoas do gênero 
feminino, que desmonta qualquer tese de que necessariamente as 
mulheres, pelo menos nos fóruns que eu participo, são mais frágeis, 
então talvez coubesse aí, eu não sei, outro tipo de correlação para 
além do gênero. Talvez com a formação, fazendo relações, talvez as 
mulheres ou os homens, na medida em que eles têm uma formação 
mais próxima uma da outra, eles começam a ter as mesmas 
características, ou seja, debate de gênero começa a perder a 
relevância. Vamos imaginar aqui, mais uma vez, uma relação 
imaginando que talvez com pessoas com uma formação não menor 
do ponto de vista do grau de instrução, os homens precisam mais, 
talvez, de ter uma presença bruta maior, então ele esconde o seu 
desconhecimento, sua falta de conhecimento atrás de um força física 
maior, vamos colocar esse termo na ausência de outro, a medida que 
começa a ter um pouco mais de ascensão do ponto de vista 
acadêmico, ele abre mão disso em prol daquilo que ele ganhou do 
ponto de vista acadêmico, ou seja, pra dizer que o ambiente onde eu 
opero em que as pessoas possuem um grau de formação superior, 
superior do ponto de vista da educação formal, essas diferenças 
começam a ficar cada vez menores (Jeferson, 40 anos, pardo, 
casado, docente, diretoria, grifos da autora) 

 

Se por um lado as mulheres que estabelecem debates severos com os 

homens "desmonta a tese de que as mulheres são frágeis", por outro, observa-

se que recai sobre as mulheres com mais ênfase critérios de um perfil para a 

gestão adequado para ser gestora. Enquanto o homem com menor instrução 

acadêmica participa e se impõe pela "força" nos órgãos consultivos e 

deliberativos institucionais, o perfil feminino valorizado neste espaço é aquele 

com um profundo conhecimento, com posicionamentos firmes, claros, precisos, 

objetivos e com uma postura que não lembre em nada a prolixidade e a 

fragilidade. 
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Sinto, nesse aspecto eu sinto, e eu sinto que essa percepção também 
passa pelas outras colegas. Sabe, até acho que tem colegas que são 
muito mais ouvidas e respeitadas do que eu, porque tem 
posicionamentos muitos firmes e muitos precisos, muitos 
contundentes, argumentos muitos sólidos e tem uma capacidade de 
elaboração melhor do que a minha. Sabe assim, e melhor do que 
muitos outros colegas do sexo masculino, muitos outros colegas 
homens. Então, assim, eu nunca me senti pela minha condição de 
gênero, eu nunca me senti desrespeitada não (Maria Firmina, 45 
anos, branca, docente, solteira). 

 

É possível indicar que há certa tensão nos espaços institucionais de 

discussão, que se dá não somente pela divergência de ideias e concepções 

políticas e pedagógicas, mas por uma relação conflituosa entre homens e 

mulheres. Os homens demarcam o lugar da mulher como o da sensibilidade, 

do lanche, de sentimentalidade, da fragilidade, expressas nas piadas e 

comentários de tons jocosos, enquanto as mulheres se posicionam de maneira 

firme e objetiva para serem ouvidas. Entretanto, nos relatos acima, 

percebemos que, tanto os homens quanto as mulheres entrevistadas, 

minimizam essa possível tensão de gênero, atenuando os possíveis conflitos 

decorrentes das exigências que determinam as características para homens e 

mulheres ocuparem os cargos de chefia, características quase sempre 

estereotipadas do “ser homem” ou do “ser mulher” para estar nos espaços de 

poder e de decisão. 

Observamos também uma hipervalorização da objetividade, clareza e 

firmeza nos colegiados e conselhos consultivos e deliberativos; assim as 

mulheres que possuem ou desenvolvem estas características conseguem ser 

mais ouvidas e "mais respeitadas" entre seus pares. Ainda que de maneira 

sutil, as características expressadas nos relatos como “objetividade, clareza e 

firmeza” são consideradas dentro de um padrão definido socialmente como 

masculino. As mulheres que tiveram suas participações lembradas como 

objetivas, claras, firmes e contundentes foram imediatamente comparadas aos 

homens. São "mulheres específicas" que demonstram uma aproximação das 

"qualidades masculinas" e, por paralelo, "homens específicos" demonstram a 

mesma aproximação com "qualidades femininas". A diferença fundamental é 

que, ao se posicionarem de maneira compreendida como "masculina", os 
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argumentos delas serão mais bem validados pelo grupo. Qualquer atitude ou 

característica que se assemelhe daquilo que historicamente e socialmente foi 

constituído como feminino é repudiada nos espaços de gestão:  

[...] Sabe, isso já aconteceu, e nós tivemos alguns episódios aqui 
muito difíceis, em período de greve do ano passado, período de 
ocupação, e houve uma reunião em que eu saí da reunião, a reunião 
foi ficando de um jeito tão tenso, foi tão agressiva que eu falei “não, 
eu não preciso estar aqui, eu estou num cargo de gestão e eu acho 
que eu não tenho que deliberar sobre”. Eu saí da reunião, mas eu saí 
muito nervosa e eu quando fico nervosa fico vermelha, meu rosto fica 
vermelho. Aí eu cheguei aqui, a chefe de gabinete veio e sentou aqui 
comigo e perguntou o que aconteceu. E eu contando assim pra ela, e 
eu acho que eu estava muito vermelha, e aí chegou outra servidora e 
falou assim “você está chorando, o que aconteceu que você está 
chorando?”. Antes que eu respondesse, a chefe, que é uma menina 
bem jovem, a chefe falou assim: “não, ela não chora”. Aí eu peguei e 
falei “choro sim, mas eu não estou chorando”; eu acho que eu nunca 
chorei em público aqui no câmpus, não que eu nunca tenha me 
emocionado, eu me emocionei muitas vezes, mas eu acho que isso é 
um pouco da minha personalidade, eu não sou uma pessoa que 
chora fácil, mas em alguns momentos assim eu já segurei o choro, eu 
já me emocionei assim, e é aquele chorar de raiva mesmo, não é 
chorar por emoção, porque chorar por emoção, eu já chorei num 
discurso de uma formatura, a gente se emociona, engasga e tudo. 
Mas esse choro de raiva, que o outro vai me ver numa condição de 
fragilidade, talvez esse eu nunca chorei, nunca chorei aqui felizmente, 
nunca precisei, porque assim: eu choro. Não sou uma mulher 
chorona, mas assim, já tive vontade e segurei o choro, porque não 
acho que seja um problema, mas eu sei como isso é visto. E a minha 
colega que era gestora, ela era muito chorona e falava isso: “Maria do 
céu, eu choro e eu tinha que me segurar porque eu acho que as 
pessoas me veem muito frágil quando eu choro, e isso acaba sendo 
ruim pra mim”. E eu falava “mas isso é seu, o que você vai fazer? As 
pessoas têm que entender que é da sua personalidade, do seu jeito, 
tem pessoas que são mais sensíveis mesmo, choram mais, vamos 
dizer assim: choram à toa"! E as vezes não é à toa, choram porque 
está difícil. Nesse ponto, eu sou mais durona, mas não é porque eu 
escolhi ser assim, é porque eu acho que vem um pouco da minha 
personalidade também, não sei explicar (Maria Firmina, 45 anos, 
branca, docente, solteira). 

 

É recorrente nas entrevistas com as mulheres a preocupação com a 

forma como são vistas nos cargos de gestão. A fala de Maria Firmina 

demonstra o quanto a posição de gestora exige um controle das emoções, dos 

sentimentos, da subjetividade, sob o risco de serem consideradas fracas, 

choronas e, consequentemente, incompetentes, pois essas características são 

comumente associadas a fragilidade do “ser mulher”. Outra gestora, Zacimba 

Gaba, demonstra a dificuldade de se manter a humanidade quando se está na 

gestão: 
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Então, me falta nessas avaliações, principalmente a consideração do 
fator humano, os gestores são pessoas e falo assim muito nessa área 
da gestão de pessoas, você lida com pessoas, mas fala-se muito 
pouco que as pessoas que lidam com pessoas são pessoas, não são 
máquinas que lidam com as pessoas; também tem sentimentos. 
Essas pessoas que lidam com pessoas e também têm dias ruins, não 
querendo justificar nada, mas assim, espera-se que essas pessoas 
sejam perfeitas. Estou falando muito aqui da minha área de atuação, 
mas assim, tudo de perfeito porque a pessoa que está sendo 
atendida precisa desse equilíbrio precisa que você seja empático, 
mais assertivo, mais educado. E inúmeras vezes nós somos 
destratados aqui, por exemplo, e ninguém questiona a pessoa que te 
destrata; e se você às vezes perde a paciência, perde a compostura, 
não querendo justificar, mas aquela pessoa pode perder a paciência, 
mas você não é humana. Você tem que ser uma máquina humana, 
porque a pessoa tem que achar que está falando com uma [máquina], 
você tem que ter aquele calor, aquela empatia para acolher, mas o 
seu sentimento só pode servir pra isso, mas se você tiver [outros] 
sentimentos e perder a paciência, você está errado. Então assim, eu 
acho que falta isso, de reconhecer que as pessoas que lidam com 
pessoas também são humanas, e que os gestores – que às vezes 
tem certas dificuldades mesmo fora da gestão de pessoas –, que 
estão liderando uma equipe, eles também são pessoas, também tem 
dificuldades e também devem ser acolhidos. Não é fácil, e muitas 
vezes a gestão é fortemente criticada, por sorte eu não tenho 
problemas dessa natureza aqui com a equipe. É bem tranquilo, mas 
as vezes a equipe acaba sendo contra o gestor, mas ninguém se 
coloca no lugar dele, ninguém, inclusive, quer assumir a função, e 
assim acaba que aqui a gente fica sabendo desses conflitos, tem uns 
setores que ninguém as vezes quer ser o chefe, porque é difícil 
demais, entendeu? “Ah, não vou ser chefe ali, porque as pessoas são 
muito difíceis, não quero chefiar aquela equipe”. Então, não é só o 
gestor, lógico que o gestor vai ter falhas, ele é um ser humano e todo 
ser humano falha, eu acho que assim, especialmente a equipe tem 
que dar o toque, tem que falar e apontar as falhas mesmo, para que 
você possa mudar, acolher, pensar. E às vezes a equipe te fala hoje 
e na hora você não pensa, mas você dorme e amanhã dá um passo 
para atrás. Esse diálogo tem que ocorrer, porque [senão] é só uma 
atitude muito inquisidora em relação a quem ocupa cargo de gestão; 
lógico que nós ocupamos cargos de gestão porque a gente aceitou e 
a gente pode a qualquer tempo não estar mais ali, mas é uma atitude 
meio que a gente desconsidera isso, entendeu? (Zacimba Gaba, 29 
anos, branca, casada,  direção). 

 

As gestoras demonstram certa angústia frente à expectativa de serem 

consideradas um “ser humano”, que falha, erra, chora, se emociona, mesmo 

ocupando cargos de gestão. Talvez a permanência do estereótipo masculino 

com sua “agressividade necessária”, quase sempre exigida àqueles que 

ocupam os espaços de poder, entre em choque com o estereótipo produzido 

das mulheres, como o sexo frágil, que chora à toa e que, portanto, não 
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apresenta o “perfil necessário” exigido para comandar e gerir racionalmente o 

espaço público, produzindo certo sofrimento psíquico às mulheres. 

Assim, por um lado, os espaços deliberativos são entendidos muito mais 

como espaços de deliberação objetiva, despachos rápidos e encaminhamentos 

do que de discussão e reflexão. Desse modo, o perfil exigido e valorizado é o 

da objetividade, clareza, assertividade imediata, que entra em contraste com a 

concepção institucional de formação integral do ser humano. Ao valorizar uma 

gestão objetiva e desvalorizar atitudes e reflexões sobre aspectos da 

subjetividade dos/das gestores/gestoras, por meio da sensibilidade e reflexão 

profunda e prolongada dos processos deliberativos da instituição, entram em 

contradição com sua concepção formativa. A valorização de tal perfil atinge 

principalmente as mulheres, uma vez que o processo de socialização 

masculino exige dele a repressão das emoções e desenvolve neles o gosto 

pelas atividades exatas. Além disso, as instâncias deliberativas foram 

historicamente reservadas aos homens, que se sentem muito à vontade nelas. 

Provavelmente estes são os possíveis motivos pelos quais eles não 

apresentaram preocupação, nas suas falas, com a imagem que passam aos 

seus pares. Os homens se apresentam mais seguros em relação à 

permanência nos cargos ocupados; tal segurança se sustenta no fato de que 

eles estão dentro do padrão criado e exigido para ocuparem os espaços de 

poder e de gestão, assim seus modos de agir não geram questionamentos 

sobre sua competência. Ao contrário dos homens, as mulheres, ainda que 

apresentem um alto nível de escolarização, com suficientes competências para 

exercerem o cargo, constantemente são questionadas, em razão dos 

estereótipos do “ser mulher”, ou por meio de especulações a respeito das suas 

vidas sexuais, como se não fossem merecedoras e capacitadas para ocuparem 

o cargo: 

 

[...] eu acho que algumas cobranças, que eu até consigo ver, acho 
que há diferença sim, por exemplo, quando eu vi algumas cobranças 
para as diretoras que são diretoras de câmpus, algumas cobranças 
assim “ah isso de orçamento e elas não entendem”. Então questões 
assim, acho que como eu não entro nessa área muito de orçamento, 
talvez eu não perceba isso tão claramente comigo, mas eu percebo 
claramente quando as questões são administrativas de orçamento, de 
processos, de compras que eu vejo uma cobrança em termos das 
mulheres. Mas aqui eu não percebo essa questão, justamente por 
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essa ideia dessa questão administrativa isso ser uma característica 
de homens, né? Então acho que as diretoras são mais cobradas 
nesse ponto (Aqualtune, 45 anos, branca, casada, direção). 
 

No trecho abaixo fica evidente o questionamento da capacidade e da 

qualificação associada a objetificação sexual da mulher, que parte da premissa 

de que o acesso de mulheres a determinados cargos só seria possível 

mediante concessões sexuais. A associação da inserção profissional da mulher 

e seu sucesso à libertinagem sexual é demonstrada por Teles (1933), que 

relata que no processo de implantação capitalista no Brasil a propagação das 

ideias higienistas e do trabalho feminino fora do lar foram sendo associados ao 

desvio moral e a libertinagem. 

Ao estudar as executivas brasileiras que chegaram ao topo de 

organizações, Carvalho Neto (2010) observa que a sexualidade é um elemento 

diferenciador entre homens e mulheres executivos/executivas, uma vez que as 

mulheres sofrem o preconceito de alcançar cargos altos em razão da 

sexualidade. 

 

[...] dois colegas pararam próximo de nós, colegas que não eram 
diretores, que faziam parte assim de um grupo de gestão, porque 
esse congresso tinha os delegados, e assim um perguntou para o 
outro e falou assim “qual foi o critério de escolha das duas gestoras” e 
aí o outro falou, deu uma risada e falou: “deve ter sido o critério 
horizontal”. Nós olhamos uma para outra assim, e ficamos muito 
constrangidas e nos fizemos notar, a gente falou um pouco alto e a 
pessoa olhou para trás e viu que nós estávamos muito próximas e 
ficou aquele negócio assim: “será que ouviram?”, e saíram de perto. 
Então assim, eu vivenciei isso, e eu falei “meu Deus”! Pra você ver o 
grau do machismo, né? Assim, eu acho que esse foi o episódio mais 
difícil, assim que eu pensei: “nossa, é assim que as pessoas nos 
veem, é assim que as pessoas pensam” (Maria Firmina, 45 anos, 
branca, docente, solteira). 

 

Dandara faz uma reflexão profunda dos questionamentos e 

silenciamentos aos quais as mulheres sofrem ao ocupar espaços tidos como 

masculinos. 

 

[...] ser mulher já não é algo fácil, porque a sociedade já questiona 
por si só a nossa competência no nosso cotidiano, ela já questiona a 
nossa capacidade intelectual, a nossa capacidade de organização. E 
ser uma mulher negra eleva a pressão e a um tensionamento muito 
maior. Então é muito claro pra mim, que exige um esforço tremendo 
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da minha parte e de tantas outras mulheres. Eu percebo isso, para se 
manter num cargo assim, com esse perfil, um perfil de um ambiente 
extremamente competitivo, um ambiente que naturalizou o espaço 
como sendo um espaço do homem, um espaço masculino, 
naturalizou-se que são pessoas com outro recorte racial que devem 
ocupar esse lugar. Então depois da gente observar todos os olhares, 
todos os silenciamentos, todos os questionamentos acerca da sua 
competência, da sua capacidade intelectual, cognitiva, enfim, existe 
um esforço muito maior por parte das mulheres negras e eu me 
enquadro nesse perfil, então eu sou uma pessoa que vive hoje para o 
trabalho, e a vida pessoal é algo extremamente mal resolvida... 
(Dandara, 33 anos, negra, casada, docente, direção). 

 

Em nenhum momento os homens relataram ter sua competência 

questionada em razão de algum estereótipo de gênero ou da sua vida sexual. 

Em apenas uma entrevista um gestor narrou uma situação de constrangimento 

e questionamento da autoridade em razão da sua idade:  

 

Eu nunca tive muita dificuldade em relação a serem mulheres, mas 
nessa parte da equipe que trabalha comigo, na parte mais da 
assistência social e assistência da saúde dos alunos, têm duas 
servidoras que tem mais tempo de casa, mais experiência no 
câmpus, e mais idade inclusive do que eu, uma dificuldade maior que 
eu já tive com elas, que hoje já está mais bem resolvido, é que elas 
me consideravam, claro que indiretamente, ou me consideram, muito 
jovem para coordenar um trabalho com elas, então no início eu tinha 
muita dificuldade porque elas queriam se reportar diretamente a 
minha chefia imediata e não a mim (Nicola Tesla, 31 anos, pardo, 
casado, docente, direção). 

3.2.2 "É só uma brincadeira...": o verniz do palhaço que encobre o 

assédio 

Os/As entrevistados foram questionados se já sofreram assédio sexual 

ao longo das suas trajetórias. Observamos que as narrativas de assédio sexual 

são predominantemente femininas e os relatos são de episódios acontecidos 

em um passado relativamente distante. As entrevistadas demonstram que a 

percepção do assédio se deu de maneira anacrônica em relação ao fato. Ao 

olharem para trás relatam que situações de assédio, à época, não eram 

compreendidas como tal, motivo pelo qual não denunciavam ou abriam 

processos administrativos contra os assediadores. 
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Você já sofreu algum tipo de assédio moral ou sexual no seu 
ambiente de trabalho ao longo da sua trajetória? 
Já, quando eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava numa instituição de 
ensino que era de graduação e havia um professor que me assediava 
muito, muito, era muito complicado, eu me sentia invadida, me sentia 
ofendida e aquilo lá me incomodava e também teve um outro... em 
uma outra ocasião que foi no câmpus, por um aluno, um aluno do 
ensino noturno do subsequente e isso me incomodou muito porque 
essas duas pessoas em especial, eles confundiram gentileza e 
educação com você está dando moral. O fato de ser educada e tratar 
o outro com educação e de atender bem, achavam que eu estava 
dando mole entre aspas, que eu estava sendo fácil e não é isso, eu 
fui educada, eu sou educada e fui criada para ser educada e se eu 
gosto de ser atendida, eu gosto de atender bem. Então isso gerou má 
interpretação das duas pessoas. 
Você chegou a abrir um processo? 
Não abri, mas eu falei com os dirigentes “Olha isso aconteceu assim 
e assim, não gostei” e no câmpus, especialmente, tinha um aluno que 
nós éramos muito amigos e quando era o intervalo, eu pedia pra ele 
ficar comigo pra me sentir segura, era ele e mais um outro. Eles 
ficavam lá comigo pra eu me sentir segura e aí teve uma ocasião que 
um dos professores que era professor desse aluno queria colocar na 
Polícia, na PF, e eu disse não precisa. Eu só disse “fala pra ele que 
eu sou assim, eu sou educada, o fato de atender bem não lhe dá 
margem de interpretar mal e ele interpretou mal”. Aí logo depois de 
uns dois, três meses, eu sai do câmpus e vim pra cá (Lélia Gonzales, 
47 anos, branca, técnico-administrativa, coordenação). 
 
Na realidade, quando a gente é jovem e adolescente, você hoje com 
mais maturidade, você vê que é assediada pela beleza às vezes, por 
ser nova. Mas na época era uma coisa tão...que era tampado, e não 
era assim tão divulgado, você relevava. Mas nunca sofri nada assim: 
“eu fui agredida", essas coisas não. Às vezes em fala e gestos da 
pessoa assim, mas nada demais que falasse assim: “esse mexeu 
comigo”. Mas vai fazer mais de trinta anos, então era uma coisa que 
era bem... ninguém falava em assédio numa época dessa e as 
pessoas até riam de você, “o que é que isso”? (Tereza Benguela, 45 
anos, branca, casada, técnico-administrativa, coordenação) 
 
[...] não, assim eu, acho que não tive nenhum. Não, uma vez eu tive, 
foi até engraçado, foi um assédio sexual, mas igual eu falo: foi logo 
que eu entrei e não tinha essa coisa, assim como hoje... talvez se 
fizesse... na época..., mas da pessoa assim parava e ficava 
esperando a gente passar “oi, tudo bem? Vem tomar um café na 
minha sala e não sei o quê”, e eu entrando na instituição era uma 
pessoa que tinha um cargo, né? E eu falava “então tá né, vamos lá, 
sei lá o que vai falar” “não, muito bom, você é nova, vamos conversar, 
a gente precisa conversar um pouco da instituição” e eu “sim senhor” 
aí depois foi umas duas, três vezes, aí na terceira vez foi assim: 
“vamos marcar pra gente sair, pra conversar fora da instituição, 
porque aqui, às vezes podem entender de forma diferente”. Eu falei 
“mas nós estamos no espaço da instituição”, “mas é bom a gente sair 
tomar uma cervejinha, você toma?” Assim: achei estranho o terceiro 
momento e a pessoa até falou assim: “se achar que tá te 
incomodando a gente pode até marcar para um lugar mais seguro, 
então a gente pode marcar num motel, mas a gente vai pra lá só pra 
conversar e tomar uma cervejinha, o que que você acha?”. Então 
assim, isso foi um assédio, mas na época assim, hoje eu conto e 
falo... Gente, na época! Poderia, se fosse hoje, até minha forma, eu 
não tava acostumada com as pessoas me tratarem desse jeito, então 
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acho que as pessoas estão mais esclarecidas sobre as questões. 
Então, simplesmente não passei mais nesse corredor pra evitar, mas 
não destratei essa pessoa, não abri nenhum processo, também não 
respondi ela, eu simplesmente sai da sala, hoje eu responderia de 
outra maneira, a gente vai amadurecendo, e eu achando que eu tinha 
costume de em outra instituição a gente ter essa questão de 
conversar e realmente discutir...nunca tinha tido nenhum problema de 
assédio, e aí aparece assim, aí me assustei muito... (Aqualtune, 45 
anos, branca, casada, direção). 
 

 

É interessante notar o processo de auto culpabilização das mulheres. Ao 

passarem pela experiência do assédio sexual atribuem essa experiência à sua 

condição de mulher, à sua forma de tratar o outro educadamente, à sua 

juventude; enfim, a fatores relacionados a si mesmas e não ao homem que lhe 

assediou. Ademais, o tom de brincadeira torna-se uma estratégia que deixa o 

assediado inseguro e confuso em relação à configuração do assédio e a 

possibilidade de denúncia; na outra ponta, deixa o assediador muito 

confortável, uma vez que o tom de brincadeira deixa o assédio com um caráter 

dúbio: 

Já presenciei e já sofri, mas sempre com aquele verniz da 
brincadeira, nunca, nada muito explícito e nem muito contundente, 
sabe? Sempre em cima da piadinha: “Ah, mas então você separou? 
Ah, mas agora você voltou para prateleira?”. Sabe assim na 
brincadeira, na gracinha, aí: "hahaha", um monte de gente, junto, ri 
(Maria Firmina, 45 anos, branca, 3 filhos, docente, solteira). 

 

Os homens demonstram certa estranheza quando perguntados sobre o 

assédio. As respostas em relação ao assédio sexual são, de maneira geral, 

negativas, ou relatam uma situação de assédio da qual eles têm conhecimento 

em que a vítima foi uma mulher. 

Presenciar não, mas assim a gente tem relatos, de novo, no câmpus, 
né? A gente tem um relato de um assédio moral a uma servidora, 
técnico-administrativa, lotada lá na chefia de departamento, a gente 
só tem relatos, e tem relatos no câmpus de tentativas de assédio, não 
sei como que foi, de professor em relação aos alunos, são relatos que 
você ouve... Presenciar eu nunca presenciei, mas também nunca fui 
atrás das pessoas para saber alguma coisa disso. A única coisa 
comigo que eu tenho como orientação, caso aconteça alguma coisa 
disso, vai na ouvidoria, porque isso é inadmissível, inadmissível um 
servidor fazer assédio a outro, principalmente se for em uma turma 
com os alunos e tudo mais, que é obrigação do servidor fazer... Mas 
nunca tive, não acho que tive assédio nenhum, sou bem tranquilo lá 
no câmpus e aqui também, fui bem recepcionado aqui, todo setor que 
eu vou, eu sou bem recebido e a gente é bem respeitado assim, 
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então até o momento não, de ser assediado não (Caio, 27 anos, 
branco, solteiro, técnico-administrativo, direção). 

Já o assédio moral é relatado pelos gestores de ambos os sexos: 

A gente pode pensar de forma bastante explícita e de forma mais 
sutil, de forma bastante explícita, felizmente não. Aliás, assim aqui, 
especificamente a gente trata às vezes com determinadas pessoas 
que não conseguem compreender que a instituição pública, ela não 
tem dono, ela é de todo mundo. Então assim eu já sinto que eu já fui 
agredido em mais de uma oportunidade, em que eu estava 
simplesmente defendendo o interesse público e não o interesse do 
interlocutor; e assim não foi só uma vez que alguém vira pra mim e 
fala: “porque eu não autorizo tal pagamento, já que não sou eu que 
estou pagando”. Assim: eu chamo isso de assédio, isso já aconteceu 
em mais de uma oportunidade e vai continuar acontecendo porque as 
pessoas vão continuar tendo essa impressão obtusa, e eu vou 
continuar tendo a minha postura. Agora nessa organização, para 
além dessa, talvez um outro debate com o MEC, eu ia ter me sentido 
coagido, tive discussões muito duras com planejamento, mas aí 
também eu fui muito agressivo, trabalhei numa situação que a gente 
precisava desvincular o SIASS do IFG da UFG, que era uma 
operação que não funcionava, e aí foi uma discussão muito dura, com 
palavras mais duras, perto do planejamento, bom que a gente 
conseguiu fazer a desvinculação. Mas, sim existe, tem alguma ou 
outra experiência de debates, mas que eu me senti assediado 
defendendo um interesse, sendo interesse público, sim (Jeferson, 40 
anos, pardo, docente, casado, direção). 
 
Sim, tanto nos trabalhos anteriores quanto aqui, eu já tive gestor que 
desligou o telefone na minha cara, que ficou sem falar comigo, eu já 
tive que fazer um documento para o comando de greve, que eu tava 
sendo assediada moralmente, porque o gestor queria que eu fizesse 
trabalho que não era minha atribuição, porque os servidores estavam 
em greve, então tive que fazer esse documento. Ele foi convidado a 
conversar para poder esclarecer o que tava acontecendo, já tive que 
ir na CAS conversar a respeito de um gestor também que sempre 
achava que ligando no meu ramal eu iria resolver as coisas sem 
passar pra minha chefia, então depois de um tempo, que ele 
reconheceu e pediu desculpas, hoje em dia a gente se fala muito 
bem. Mas por estar num cargo mais alto, ser muito educada, ser 
mulher e muito educada eles confundem as coisas, acham que 
podem passar por cima legal, do que é regulamentado, do que é 
certo para as normas da instituição. Coincidentemente foram homens 
(Carolina de Jesus, 37 anos, parda, técnico-administrativa, 
solteira, coordenação). 
 
Sim, por parte de um docente quando a gente foi trabalhar na 
organização de um evento, e esse docente estava à frente da 
organização geral, e de certa forma eu senti um certo assédio moral 
na forma como ele tratava os outros servidores, em especial os 
técnico-administrativos, tanto eu quanto as meninas que estavam 
colaborando nesse evento. 
Vocês denunciaram o assédio? 
- Não, acabou ficando assim, vamos fingir que a gente está brincando 
para não ficar algo mais sério (Frederico, 27 anos, pardo, solteiro, 
técnico-administrativo, coordenação). 
 
Então já tive vários momentos sim, em cinco anos eu posso dizer pra 
você que o momento que mais me feriu e não só me deu vontade de 
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deixar o cargo como eu deixei o cargo, eu entreguei o cargo 
formalmente, foi o momento que eu fui assim assediada. Eu tenho 
certeza disso, só não entrei com um processo porque foi um pedido 
do meu grupo que estava comigo nesse momento da entrega dos 
cargos, eles acharam que seriam um tensionamento muito difícil para 
todo mundo, eu particularmente ainda continuo achando isso um 
sacrifico enorme pelo meu grupo. É algo que me fere muito do ponto 
de vista pessoal, porque tudo que eu gostaria de ter feito era ter 
entrado sim com uma solicitação para uma sindicância, que foi o 
momento em que a direção geral do meu câmpus, de maneira 
autoritária aumentou a voz, bateu na mesa e mandou a gente "se 
fuder". E como eu não posso admitir esse tipo de desrespeito, nem 
comigo e nem com as pessoas com quem eu trabalho, que são as 
pessoas que eu mais admiro, que são profissionais muito 
competentes, são pessoas de boa índole, são pessoas íntegras, são 
pessoas com quem eu aprendo no meu cotidiano, isso me feriu muito. 
Não só me feriu como me adoeceu, um mês depois eu tive uma crise 
terrível, fui parar no psiquiatra e ainda estou medicada até hoje. Já é 
o terceiro mês com medicamentos muito fortes, com medicação muito 
forte, da qual eu nunca dependi, da qual eu nunca precisei utilizar, e 
já passei por muitas situações traumáticas na minha trajetória, por 
muitas superações. Então, de fato, esse foi o momento, o pico mais 
alto, tão alto, ao ponto de eu ter entregado o cargo, entregado a 
função, abrindo mão de fazer uma coisa que eu gosto muito de fazer 
(Dandara, 33 anos, casada, negra, docente, direção). 

 

Solicitamos à instituição o número de processos por assédio sexual, 

moral, discriminação de raça e gênero na instituição por meio do serviço de 

informação ao cidadão, entretanto, a instituição informou que não faz o controle 

do processo pelo assunto do qual ele trata, impossibilitando a concessão dos 

dados.  

Observamos que o uso do “tom de brincadeira” no ato do assédio 

constrange e dificulta que o assediado denuncie o fato. Sobre os casos de 

assédio, quando perguntado a Tereza sobre os pontos positivos e negativos de 

se estar na gestão, ela respondeu:  

 

[...] apesar de que aqui tem muita gente que você sabe que sofre 
assédio, uma coisa ou outra, mas no geral está buscando e está 
fazendo trabalhos, esses processos que sempre tem sindicâncias e 
tem muitos processos circulando aí de assédio. Então isso também 
eu acho que vem e é um ponto positivo que está buscando investigar 
e tentando fazer com que amenize; acabar eu acho que é muito difícil 
(Tereza Benguela, 45 anos, branca, casada, coordenação, 
técnico-administrativa). 

 

O assédio é mais uma das paredes do “labirinto de cristal” que atrapalha 

o desenvolvimento das carreiras das mulheres, entretanto observamos que ele 
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recai mais a partir da consubstancialidade e coextensividade das estruturas de 

dominação que produzem relações sociais de sexo e de raça.  

3.2.3 "A gente não quer perceber" 

A partir dos estudos de Moema Poli Teixeira (2006) constata-se que a 

participação do povo negro no magistério se deu principalmente na educação 

básica, sobretudo na educação infantil ofertada na rede municipal. A inserção 

do/da negro/da na docência acompanha sua inserção no ensino superior, ou 

seja, ainda é muito escassa e se dá principalmente nas licenciaturas.  

 

Quero aqui trazer uma reflexão no sentido de que, para o negro, 
galgar a posição de professor universitário é uma grande conquista, 
mas também é um grande desafio para se manter na posição 
(SANTOS, 2006, p. 160).  

 

Iolanda de Oliveira (2006) demonstra que a vida do professor 

universitário negro é repleta de situações que colocam em dúvida sua 

capacidade em ocupar as cátedras universitárias. Ao mesmo tempo em que 

tais situações constrangem, elas demonstram para tais professoras e 

professores a necessidade da afirmação da identidade negra manifesta na 

aparência física. 

Ivo Santana (1999), ao pesquisar negros que compunham os altos 

escalões de bancos em Salvador, na Bahia, uma cidade hegemonicamente 

negra, verificou que não havia nenhum negro no primeiro escalão das 

instituições. Os negros representavam menos de 10% entre os executivos do 

segundo ao quarto escalão da estrutura organizacional dos bancos estudados, 

inclusive entre os bancos estatais.  

Embora o mito da democracia racial tente esconder os conflitos entre 

raças no Brasil, ele se manifesta de forma material e ideológica. Ao 

verificarmos os efeitos da reestruturação produtiva e do seu processo de 

desregulamentação compreendemos que eles recaem principalmente sobre as 

mulheres negras; bem como a histórica inserção da mulher negra no trabalho 

doméstico, e de maneira mais contemporânea os processos de qualificação 

não trazem um melhor posicionamento das pessoas negras em relação aos 
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brancos em funções análogas; diante disso o argumento da harmonia da 

democracia racial é materialmente demonstrado inválido (HIRATA; KERGOAT, 

2003, 2008; VILASBOAS, 2015). Na perspectiva ideológica os homens 

brancos, desde a exploração imperial passando pelo sistema colonial sob 

bases patriarcais, enquanto detentores do poder econômico, se colocaram 

como portadores da racionalidade, humanidade, inteligência, firmeza e poder 

de decisão (BOBBITT-ZEHER, 2011; BONELI, 2008; CORRÊA, 2011; 

FEDERICI 2010; LOMBARDI, 2008; 2013; WATTS, 2009; WILLIAMS, 1992; 

2013).  

Nesse sentido, a fala de Dandara evidencia o quanto as marcas da 

estrutura social são mais profundas quando o sujeito além de ser do gênero 

feminino é também da raça negra. 

Então assim, eu já tive vários embates, vários questionamentos sobre 
a função que eu ocupo, sobre a minha competência, sobre a minha 
capacidade. Posso citar vários deles, entre eles, um professor que 
disse uma vez para a direção geral, que seria a minha superior no 
câmpus, que ele não admitia ter uma mulher como chefe. Então isso 
ficou muito evidenciado; ela estranhou e veio conversar isso comigo e 
é obvio que a gente consegue fazer o recorte, e qual é o recorte? Eu 
sou uma mulher e sou chefia imediata, mas a diretora também era 
uma mulher e era chefia também. Então eu percebo que a dificuldade 
dele não era só pelo fato de eu ser mulher, porque eu estou no 
câmpus que a coordenadora acadêmica é mulher, a coordenadora 
pedagógica é mulher, as coordenações de curso na sua maioria são 
mulheres. Ele convivia com mulheres, então quando ele encontra em 
mim na chefia de departamento um motivo pra dizer isso para a 
direção geral, que não é uma mulher negra, e eu sou uma mulher 
negra, que ele não aceitava mais trabalhar comigo, porque eu sou 
uma mulher? Não é só porque eu sou uma mulher, está evidenciado 
que existe um escamoteamento, algo sendo silenciado e 
negligenciado, existe um racismo colocado, e isso foi muito 
evidenciado posteriormente, porque esse professor é justamente um 
professor que responde hoje um processo por questões [de 
discriminações] raciais (Dandara, 33 anos, negra, casada, docente, 
direção). 

A consubstancialidade e coextensividade das relações sociais de sexo e 

de raça se mostraram em todo o processo da pesquisa, seja na configuração 

histórica do patriarcado brasileiro, de bases coloniais e escravagistas, seja na 

dificuldade de obter dados institucionais e bibliografias que contem e analisam 

a história do povo negro. Neste sentido, a obtenção de dados sobre o perfil dos 

servidores da instituição foi de pronto atendida, no que diz respeito à carreira, 

sexo, cargo, estado civil, entretanto, ficou limitada em relação à raça/cor. 

Conforme já explicitado anteriormente, a instituição alegou não possuir tais 
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dados. É de suma relevância reforçar que, desde 2002, por meio do Programa 

de Ações Afirmativas para o Serviço Público, os órgãos públicos recebem 

orientações para o registro da autodeclaração de cor dos servidores nos dados 

cadastrais. Parafraseando José Jorge de Carvalho (2006) a ausência de 

censos raciais da docência no Brasil demonstra a resistência dos que estão em 

condição de privilégios raciais de enfrentarem o problema.  

O formulário com questões da pesquisa possibilitou que levantássemos 

estimativas da cor/raça dos servidores da instituição. O questionário ficou 

disponível para toda a comunidade de servidores da instituição durante um 

mês e obteve 208 respostas no período. Entretanto, por ser um questionário de 

resposta espontânea, as mulheres mostraram-se mais motivadas a 

responderem ao questionário, portanto, 56% das/dos respondentes são do 

sexo feminino. Este percentual destoa da proporção de servidoras na 

instituição, demonstrando que as mulheres se apresentaram mais interessadas 

em contribuir com as pesquisas cujos objetivos são as relações de gênero.  

A partir das respostas obtidas, observamos uma maioria branca na 

instituição, cerca de 53%. Os/As negros/negras formam um percentual de 46%, 

os autoidentificados como amarelos/amarelas conformam somente cerca de 

1% e não houve servidor/servidora que se autodeclarou indígena.  

 

Tabela 22: Estimativa dos servidores por cor e sexo - 2017 

COR FEMININO MASCULINO TOTAL GERAL 

Branca 53,17% 49,47% 51,58% 

Parda 35,71% 41,05% 38,01% 

Preta 9,52% 8,42% 9,05% 

Amarela 1,59% 1,05% 1,36% 

Indígena 0,00% 0,00% 0,00% 

Total geral 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: tabela elaborada pela autora, a partir do questionário disponibilizado pela autora aos 
servidores da instituição.  

 

Dentre os negros há uma predominância dos pardos, com cerca de 38% 

do total de servidores. Os autodeclarados pretos somam apenas cerca de 9% 

do total de servidores. Considerando brancos/brancas e negros/negras em 

razão do sexo, as mulheres negras são minoria na instituição. Por ser parte de 

uma estrutura de opressão, o racismo se manifesta, assim como a 
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discriminação de gênero, de diversas formas, sobretudo sob o manto da 

"brincadeira", da jocosidade:  

Olha, eu já percebi brincadeiras que excederam; brincadeiras de 
fundo racista e de preconceito mesmo, então eu já presenciei sim 
episódios em que a brincadeira tinha um conteúdo talvez para 
rebaixar quem estava recebendo aquela brincadeira e aquela 
abordagem, mas não tão próximo a mim (Caio, 27 anos, branco, 
solteiro, coordenação) 

Ainda que com alta escolaridade, servidor/a público/a selecionado 

mediante concurso, com salários acima da média brasileira e ocupando uma 

função estratégica na instituição, a pessoa negra não está imune ao racismo.  

Olha, geralmente eu não percebo, melhor, a gente não quer perceber, 
eu sei que isso existe, existe em qualquer lugar, mas a gente leva 
isso com bastante tranquilidade. Mas fica difícil, talvez na posição que 
nós estamos hoje, como gestor, talvez isso fique mais diluído, mais 
em momentos anteriores. Ela se percebe nas brincadeiras que são 
realizadas, a gente poderia dizer assim que é alguma coisa cheia de 
nuances. Mas, realmente ela existe, nos vários locais, nessa 
caminhada, mas existe hoje um pouco mais de respeito pelas 
posições que a gente toma em relação a essas práticas que a gente 
considera incorretas socialmente, e outras também. É algo que dentro 
da nossa própria instituição nós focamos na questão assim que nós 
assumimos, uma comissão provisória da igualdade racial, fez todo um 
trabalho e culminou na comissão permanente. Mas nós temos que 
avançar cada vez mais, acho que é uma luta que já vem de algum 
tempo, e ela tem que ser intensificada, nós não podemos parar de 
lutar por aquilo que a gente entende como o devido, não só na 
questão das raças e tudo mais, mas nas questões de gênero 
(Ricardo, 54 anos, negro, casado, docente, direção). 

 

A estratégia racista da jocosidade apresenta-se eficiente ao gerar certa 

intimidação e dificultar a tomada de decisão na abertura de processos que 

registrem e punam atitudes racistas. O desenvolvimento da pesquisa 

demonstrou que a questão racial precisa receber maior atenção por parte das 

instituições e pesquisadores das diversas áreas do conhecimento. 

 

Devemos realizar uma inclusão generalizada dos negros e dos índios 
em todos os espaços do ensino superior, para que os seus saberes 
há tanto tempo negados tenham finalmente espaço para crescer e 
influenciar nossos parâmetros de saberes. Faremos a inclusão não 
somente para que os negros se preparem melhor para competir no 
mercado de trabalho, mas também para que as nossas disciplinas 
expandam os seus horizontes e se renovem. Por exemplo, para que a 
nossa Psicologia seja mais rica, e que não reproduza apenas teorias 
psicológicas eurocêntricas trazidas dos EUA e da Europa, para uma 
população composta em sua metade de negros e índios – enfim, para 
desenvolver uma Psicologia que seja também negra e indígena. Para 
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que os departamentos de Arte estudem também arte negra e 
indígena e não somente arte europeia. Para que os departamentos 
de Música ensinem também música africana e indígena e não apenas 
ocidental. Para que nossa Arquitetura também inclua as arquiteturas 
indígenas e africanas. Todos os saberes das nossas universidades se 
ampliarão a partir da inclusão de negros e índios. Os estudantes e 
pesquisadores das nossas universidades somente têm a ganhar com 
o intercâmbio intelectual que surgirá do convívio entre brancos, 
negros e indígenas (CARVALHO, 2006, p. 9). 
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3.3  ARTICULAÇÃO TRABALHO E FAMÍLIA  
 

A literatura demonstra que a participação feminina e masculina no 

trabalho doméstico tende a se comportar de maneiras distintas conforme se 

aumenta o nível de escolaridade e renda. Enquanto as mulheres com maior 

escolaridade e renda tem seu tempo de dedicação ao trabalho doméstico 

diminuído, muito em razão da externalização do trabalho doméstico para outras 

mulheres, observa-se um tímido crescimento da participação masculina entre 

os que possuem maior escolaridade (ABRAMO; VELENZUELA, 2013).  

Ao mesmo tempo, os estudos que articulam trabalho produtivo com 

trabalho reprodutivo demonstram que as responsabilidades ligadas aos 

afazeres domésticos e cuidado com os filhos permanecem sob 

responsabilidade primordial das mulheres. Os homens realizam o trabalho 

doméstico como algo que não lhe diz respeito e sob a perspectiva da "ajuda" 

(BRUSCHINI, 1998). Estudos demonstram que há uma persistência do modelo 

tradicional de divisão das responsabilidades domésticas entre homens e 

mulheres (ABRAMO E VELEZUELA, 2016). Neste sentido, os resultados de 

nossa pesquisa se aproximaram tanto da perspectiva de diminuição da 

participação nos afazeres domésticos entre as mulheres mais escolarizadas, 

quanto da permanência de modelos tradicionais de divisão do trabalho 

reprodutivo. 

3.3.1 "Ela é meu braço direito, esquerdo, duas pernas". 

Nas entrevistas realizadas, observamos que o trabalho reprodutivo se 

configura a partir dos seguintes fatores: o gênero e a remuneração recebida. O 

gênero mostra-se como o principal marcador a determinar quem será 

responsável pela tarefa doméstica do ponto de vista da sua execução, auxílio e 

planejamento.  

As narrativas demonstram que as mulheres são as principais, e muitas 

vezes únicas, responsáveis pelos cuidados com a casa e família, 



 

175 

 

independentemente do sexo do/da gestor/gestora. O fator remuneração 

influencia se esta mulher, responsável pelo trabalho doméstico, contratará 

outra mediante pagamento em caráter eventual ou fixo.  

Entre as mulheres gestoras com menor remuneração, geralmente as 

servidoras técnico-administrativas, que estão em coordenações e funções mais 

operacionais caracterizadas pelas "FGs", o trabalho doméstico é realizado de 

forma pessoal, com pouca ou nenhuma divisão do trabalho doméstico entre os 

que na casa habitam, ou delegação para terceiros, mediante remuneração. 

Quando há em alguma proporção a divisão do trabalho doméstico entre os 

moradores da residência, ela é tratada sob a perspectiva da "ajuda".  

 

Não, eu não tenho nenhuma pessoa, nenhuma ajudante e meu 
marido deita no sofá, dorme e come e levanta. Faz nada! E meus 
filhos fazem às vezes algumas atividades. Eu coloco para eles o 
básico daqui de casa, eles fazem. Lavar louça, tirar lixo, organizar os 
quartos deles, essas coisas básicas eles fazem; o restante sou eu 
(Tereza Benguela, 45 anos, branca, técnico-administrativa, 
coordenação). 
 
[...] então, sou eu que vou administrando essas coisas na casa e no 
final de semana quando [nome do companheiro] tá lá comigo, aí ele 
me ajuda... (Carolina de Jesus, 37 anos, parda, técnico-
administrativa, solteira, coordenação). 

 

A delegação das tarefas domésticas para outras mulheres, de forma 

esporádica, sem vínculo contratual, mediante pagamento, nos termos definidos 

para diaristas, é uma das formas que as mulheres encontram para poderem 

administrar as responsabilidades domésticas.  

 

Eu tenho duas vezes na semana uma diarista, duas vezes na 
semana. Mas durante [o resto] da semana eu que faço. Meu marido 
não me ajuda, ele só bagunça (Lélia Gonzales, 47 anos, branca, 
casada, técnico-administrativa, coordenação).  
 
[...] sim, eu tenho uma faxineira que vai uma vez na semana e uma 
passadeira que vai a cada 15 dias (Mariana Crioula, 51 anos, 
branca, casada, técnico-administrativa, direção). 

 

O terceiro padrão de realização de trabalhos domésticos acontece entre 

as mulheres docentes com filhos, cujo cargo e remuneração são mais altas. 

Entre essas mulheres a manutenção da limpeza, organização e preparação 
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das refeições para a família acontecem, principalmente, mediante delegação 

das tarefas às empregadas domésticas, que prestam serviços domésticos de 

forma contínua e permanente. 

 

Como que eu organizo isso do ponto de vista doméstico? Minha mãe 
mora comigo e me dá um apoio muito grande, a minha mãe não é 
daquelas mães que vai para cozinha e que cozinha tudo, mas pelo 
menos ela é companhia para os meus filhos, eles nunca ficam lá 
sozinhos e eu tenho uma funcionária que está comigo há dezesseis 
anos; ela praticamente criou os meus três filhos. Eu tenho um filho de 
vinte, vai fazer vinte ainda, um de dezesseis que vai fazer dezesseis, 
ela foi trabalhar comigo assim que ele nasceu, e eu tenho um de 
doze. Então ela é meu braço direito, esquerdo, duas pernas, às 
vezes eu falava assim “eu prefiro ficar sem marido do que ficar sem a 
Sofia"! E acabou acontecendo, porque ela sempre foi minha parceira, 
e é uma pessoa que eu valorizo muito e ajudei muito, e faço muito por 
ela, uma relação assim de amizade, eu tenho com ela uma relação de 
parceria, é ela que me ajudou a criar os filhos, mesmo porque, 
principalmente depois, mas mesmo durante a época que eu tinha 
marido... (Maria Firmina, 45 anos, branca, 3 filhos, docente, 
solteira). 

 

Para conseguir atender as demandas do lar em concomitância com o 

exigido pela gestão, em primeiro lugar as entrevistadas recorrem às suas 

parentes, tanto para a limpeza e organização da casa, quanto no cuidado com 

as filhas/filhos e isso mesmo que ainda convivam com seus companheiros no 

mesmo lar. É na ausência ou na impossibilidade de dividir as tarefas 

domésticas com suas familiares, geralmente as mães e filhas, que a 

entrevistada menciona a contratação de uma diarista ou empregada fixa.  

É interessante notar que, nas narrativas femininas, o trabalho doméstico, 

mesmo quando é transferido para outras mulheres de forma remunerada, é 

tratado na primeira pessoa do singular. Tal construção da fala indica que as 

entrevistadas são as únicas responsáveis pelo trabalho doméstico, inclusive 

pelo planejamento, organização, pagamento e atividades burocrático-

administrativas decorrentes de uma contratação fixa. 

Você disse que tem uma secretária que te auxilia nas tarefas 
domésticas, a responsabilidade do supermercado, por 
acompanhar o trabalho dela, de fazer os pagamentos por trazer 
outras demandas é de quem? (Pesquisadora) 
 
É toda minha. Na verdade inclusive, assim normalmente, as pessoas 
hoje que estão nessa, trabalhando nas casas como empregadas 
domésticas, elas são pessoas que tem pouco estudo são pessoas 
que tiveram dificuldade na vida, assim que não vê perspectiva de vida 
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e é uma situação muito difícil, por mais que a gente tenta incentivar 
as pessoas a estudarem a gente vê algumas limitações e a gente vê 
que elas têm limitações, que elas dependem muito de alguém 
direcionar o trabalho delas, não é uma coisa que você explica uma 
vez e tá explicado pelo resto da vida. Toda a semana você tem que 
falar uma coisa duas, três vezes, não é tão simples, então você tem 
que fazer assim, não adianta você ter que comprar as coisas e 
colocar na geladeira, que ela não vai criar o cardápio do almoço, por 
mais que eu fale: “tem verdura, salada, carne”, tá bom, falei! Mas se 
deixar... O dia que eu deixo por conta faz aquilo que parece que você 
nunca falou nada e a pessoa faz de uma forma mais simples ou de 
um jeito dela, isso é mais complicado. Então eu sempre tenho que 
acompanhar essa questão, além das compras, de comprar, eu ainda 
tenho que direcionar o que tem que fazer. Ver se tá tudo ok com essa 
questão, principalmente das refeições, acho que é importante, e aí 
nesse caso tem que fazer essa questão. E toda a parte de 
pagamento de hoje, eu sempre assinei carteira, mesmo antes de ter a 
lei já assinava, então toda essa parte burocrática, hoje existe um 
sistema que melhorou a vida da gente que é o e-social, ele facilita 
muito o controle e os cálculos, os recibos, porque antes tinha que 
criar, hoje então facilita um pouco. Então assim, demanda um tempo 
você tem que cada mês, tem os dias, é uma demanda de controle. E 
aí sem contar assim, que você vive a vida, ela já tá comigo há onze 
anos praticamente, então você vive a vida dela também: “meu filho 
tem que levar no dentista”... Então você acaba fazendo isso, e você 
acaba preocupando também com a rotina de vida, de querer ajudar, 
de querer que ela saia de um aluguel, que ela possa ter de juntar 
dinheiro, de acompanhar, de dar palpite, conselhos para a questão 
familiar. Então acho que a gente acaba tendo não só essas questões, 
mas também pessoais na nossa casa e tudo mesmo, mas também 
com a vida da outra pessoa... de acompanhar. Eu compro os 
materiais dos filhos dela, eu também quero preservar, assim não é de 
um aumento, mas precisar de um dinheiro emprestado pra comprar 
material então eu posso dar o material e o fato de dar o dinheiro e as 
pessoas trocarem o dinheiro por bebida, então inclusive de garantir 
que vai mesmo para os filhos. Então eu ainda tenho essa outra parte 
com ela, que eu acho que é o tratamento, é uma pessoa que me 
ajuda, então eu tenho que ajudar, é compartilhado então, eu acho 
que ela me ajudou muito e me ajuda na questão dos filhos também, 
não só meu marido, mas a presença dela de poder sair e saber que 
tem uma pessoa que tá ali com alguém, apesar de morar em um 
apartamento que isso facilita, mas é uma pessoa que ajuda nesse 
controle, principalmente quando tá doente e tudo mais, e faz um 
papel de mãe pra gente também. Então meus filhos têm muito 
carinho com ela também, porque é uma pessoa que tá ali com eles 
no dia-a-dia (Aqualtune, 45 anos, branca, casada, direção). 

 

A fala de Aqualtune expressa a exclusiva responsabilidade feminina 

sobre a dinâmica e o funcionamento do trabalho doméstico e ilustra um padrão 

da “externalização do trabalho doméstico” (HIRATA; KERGOAT, 2007), que 

ocorre apenas entre mulheres, cujo modelo de delegação é fixo e de longo 

prazo. Sobre essa “externalização do trabalho doméstico”, Hirata e Kergoat 

(2007) ressaltam que: 
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Como o trabalho doméstico nem sempre é levado em conta nas 
sociedades mercantis, e o envolvimento pessoal é cada vez mais 
solicitado, quando não exigido pelas novas formas de gestão de 
empresas, essas mulheres para realizar seu trabalho profissional 
precisam externalizar “seu” trabalho doméstico. Para isso, podem 
recorrer à enorme reserva de mulheres em situação precária, sejam 
francesas ou imigrantes (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 07). 

 

No Brasil tal situação se assemelha, claro que resguardadas suas 

diferenças e especificidades, pois se trata de um país com enorme 

desigualdade social e de renda, no qual há muitas mulheres em situação 

precária que, geralmente com baixo nível de escolaridade, migram de bairros, 

cidades e regiões pobres do país para as metrópoles em busca de melhores 

condições de vida e acabam constituindo-se em uma “reserva de mulheres” 

para o trabalho doméstico, possibilitando dessa forma que outras mulheres, 

com maior poder aquisitivo e maior escolaridade, invistam em suas carreiras e 

consigam a “‘conciliação’ da vida familiar/vida profissional. Entretanto, 

contraditoriamente, como ilustrado pelos relatos de nossas entrevistadas, a 

única protagonista dessa “conciliação” são as mulheres, consagrando, 

portanto, “o status quo segundo o qual homens e mulheres não são iguais 

perante o trabalho profissional” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 09). 

Observamos nos relatos também que, embora a relação seja contornada 

pelos aspectos formais e legais da contratação jurídica, há elementos que a 

remetem à informalidade, a mera ajuda mútua, a afetividade, a preocupação e 

certa subestimação das trabalhadoras domésticas. As relações narradas 

retiram parte do conteúdo profissional da atividade doméstica e inserem nela 

conteúdos próprios das relações afetivas que são análogas, ou pelo menos 

comparáveis, às relações familiares, de amizade e de companheirismo. 

As relações com as empregadas domésticas são caracterizadas por 

meio de figuras de linguagens e expressões que denotam que o trabalho com o 

lar e os/as filhos e filhas só podem ser realizados pelas próprias entrevistadas 

ou por pessoas que remetam ao núcleo familiar. Ora, como elas estão 

envolvidas em atividades do trabalho fora de casa e um corpo não pode ocupar 

dois espaços ao mesmo tempo, tais gestoras em suas narrativas demonstram 

que o trabalho doméstico é intrínseco a elas e para realizá-lo bem se torna 



 

179 

 

necessário uma extensão de si mesma: "Então ela é meu braço direito, 

esquerdo, duas pernas" ou “faz o papel de mãe pra gente". 

Notamos que as entrevistadas expressam a obrigação de compensar 

essa substituição, extensão de si mesmas, por meio de ações que também 

estão para além das responsabilidades enquanto patroa. Ao relatar a 

preocupação com os/as filhos e filhas da empregada, realização de 

empréstimos e evocar uma relação de amizade, observa-se uma tentativa de 

redimir certa dívida de gratidão da patroa em relação a quem a substitui. Neste 

sentido, mesmo quando a externalização do trabalho doméstico constitui-se 

formalmente mediante relações trabalhistas, na troca de serviços por salários, 

regulamentada pela lei, as relações entre aquelas que se entendem como 

responsáveis exclusivas pelo trabalho doméstico e aquelas que o executa 

como profissão, venda de sua força de trabalho, tornam-se carregadas de 

características e sentidos que ultrapassam o vínculo trabalhista. Nas relações 

de trabalho doméstico fixo e remunerado a trabalhadora doméstica acaba 

substituindo a empregadora e a liberando para assumir compromissos maiores 

no trabalho remunerado.  

Diante de tal substituição é preciso uma relação de confiança e 

cumplicidade que vai se estabelecendo com maior intensidade ao longo do 

tempo. Observa-se que o tempo de serviço das empregadas domésticas nas 

casas compreende o período de criação dos/das filhos e filhas. Desta forma, a 

relação meramente profissional perde lugar para uma relação que remete à 

constituição histórica do trabalho doméstico enquanto trabalho que é feito em 

razão dos afetos e da obrigação moral. Essa característica de personalização e 

investimento emocional do trabalho doméstico e camuflagem da relação 

contratual-laboral ao mesmo tempo em que se incorporam hierarquias de raça 

e classe social foram constatadas por Abramo e Velezuela (2016) em estudo 

sobre o tempo de trabalho remunerado e não remunerado na América Latina.  

Observa-se que na articulação entre trabalho e família das gestoras e 

gestores a contratação de trabalhadoras domésticas se dá como "uma forma 

de resolver as tensões de um contrato de gênero em crise sem alterar esse 

contrato" (ABRAMO E VELEZUELA, 2016).  
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3.3.2 "A gente procura dividir, mas eu sempre achei que a divisão é 

desigual" 

Abramo e Velezuela (2016) constataram que entre as famílias cujos 

casais são mais jovens, está se formando um "novo modelo" de realização do 

trabalho doméstico, no qual não há um responsável específico pelo trabalho, 

mas a realização das tarefas na medida da necessidade. Observamos que há 

um tímido processo de mudança neste sentido, pois a permanência de 

relações tradicionais de gênero no âmbito da divisão do trabalho doméstico é 

hegemônica. 

As entrevistas com os homens reforçam a ideia de que o trabalho 

doméstico é um trabalho de mulher. Nenhum dos entrevistados colocou-se 

como principal responsável pela administração do lar e com o cuidado com 

os/as filhos/filhas e, em alguns casos, houve certa estranheza em relação à 

pergunta sobre o trabalho doméstico, como se esta pergunta não coubesse a 

eles. Abramo e Velezuela (2016) destacam que esse espanto dos homens em 

relação a assuntos do âmbito doméstico demonstra o distanciamento deles de 

tais atividades.  

Observamos que a divisão do trabalho doméstico segue os princípios da 

divisão sexual do trabalho, deste modo, é regida pelo princípio da separação –  

trabalho de homem e trabalho de mulher –, e da hierarquia – trabalho de 

mulher vale menos que o de homem. Dessa maneira, entre os homens 

solteiros o trabalho doméstico é exercido principalmente pelas avós e mães. 

Tais homens assumem com maior facilidade que não são eles que executam o 

trabalho doméstico, entretanto, observa-se nas suas falas a tentativa de 

minimizar o trabalho dessas mulheres e de justificá-lo. A argumentação 

caminha em direção a um processo de esvaziamento do conteúdo e 

intensidade do trabalho por meio do uso de palavras no diminutivo, com 

adjetivos tais como "básico" e "fácil". Utilizam o argumento de que todos os 

moradores são adultos, como se o trabalho doméstico nesse tipo de 

configuração familiar não fosse muito dispendioso e justificam a pouca, ou 

nenhuma, participação masculina nos afazeres domésticos porque passam o 

dia todo fora de casa. 
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Depende, eu moro com uma heptagenária, o básico ela faz. Limpar a 
poeirinha aqui, varrer, passar um paninho, ela faz, agora o grosso 
sobra pra mim. Porque eu já tentei com ela de pagar uma diarista, e 
ela não permite, ela fala que não, que vai mexer nas coisas dela, não 
sei o quê. Então sobra para o neto, e aí nos feriadões eu que dou 
faxina lá em casa, faxina de lavar tudo, tirar trem para fora, lavar 
parede, lavar teia de aranha, porta, janela (Frederico, 29 anos, 
solteiro, técnico-administrativo, coordenação) 
 
Na maioria das vezes é a minha avó, porque somos quatro, ela e os 
três netos, nós somos todos independentes, trabalhamos o dia todo 
fora, então assim, as atividades cotidianas, refeição, o cotidiano é ela 
que faz. E como a gente tem muito vínculo em [nossa cidade] no 
[nosso estado], ela tem muitos negócios, muitas atividades que ela 
desenvolve lá. Ela está sempre viajando, então tem temporadas que 
ela fica lá trinta dias seguidos, ou ela vai pelo menos uma vez ao 
mês. Então, quando ela não está, ou nós três fazemos no final de 
semana algo superficial, e quando surge a necessidade a gente 
contrata uma diarista, uma terceira pessoa para prestar o serviço 
para gente, mas na maioria das vezes, cotidianamente é a minha avó 
que tem feito esse suporte para gente lá em casa (Caio, 27 anos, 
branco, solteiro, técnico-administrativo, direção). 
 
Sinceramente, não. Até porque eu fico o dia inteiro na rua 
praticamente, então nunca almoço em casa, só segunda, né? Não é 
todo dia que eu janto, mas sempre que eu vejo minha mãe fazendo 
algo fácil de comer, porque ela sabe que eu estou quebrado, quando 
eu chego muito tarde, um purê ou algo assim, só pra eu comer e 
dormir.  
Então é sua mãe que cuida das tarefas domésticas ou tem 
alguém que faz esse tipo de serviço? (Entrevistadora). 
Ela não gosta e não tem. Nunca gostou. Lá em casa hoje está eu, 
minha mãe e meu pai, então a casa já está mais...né?! E os meus 
dois cachorros que sujam a casa. Então pra mim os cachorros, minha 
responsabilidade é deixar eles me lamber e quem dá comida é minha 
mãe, eu dou banho, minha responsabilidade é de rolar no chão com 
eles (Miguel, 33 anos, pardo, docente, direção). 

 

Os entrevistados afirmam que a realização das atividades domésticas 

por suas avós e mães é mera opção, porque elas não se sentem à vontade 

para delegar a outra pessoa mediante pagamento. O trabalho doméstico 

aparece nas vidas desses entrevistados como "sobra", resíduo, de algo não foi 

feito por uma mulher e tendo a possibilidade de delegar para uma diarista, ou 

empregada, não delegou. 

A participação masculina no trabalho reprodutivo foi abordada por 

Bruschini e Ricoldi (2012); as autoras chegaram a resultados muito 

semelhantes aos que constatamos nessa pesquisa. Nesse sentido, a 

participação masculina nas atividades domésticas é percebida como "sobra", 

"ajuda" com aquilo que não é responsabilidade do homem. Chama atenção o 

quanto as mulheres, ainda que idosas ou muito ocupadas, realizam o trabalho 
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doméstico e bajulam seus jovens filhos e netos. Este fator mostra-se recorrente 

tanto nas entrevistas realizadas com os homens quanto com as mulheres 

gestoras. O ato de cozinhar, organizar e administrar as atividades domésticas é 

percebido pelas entrevistadas como intimamente ligado ao ato do amor. Por 

outro lado, enquanto os filhos, homens solteiros, podem usufruir do trabalho 

realizado por suas mães e avós sem serem cobrados por isso, normalmente as 

filhas são responsáveis pelas atividades domésticas, em conjunto com suas 

mães. Mesmo depois de um longo dia de trabalho as gestoras estão 

preocupadas com a manutenção da vida e bem-estar dos maridos e filhos, 

inclusive com os filhos em idade adulta.  

Então assim: eu chego em casa e aí eu falo assim, que minha mãe já 
estava lá porque minha funcionária já tinha ido embora – 15:30h ou 
16h da tarde ela já ia pra casa – e eles ficavam ali com a minha mãe. 
Então eu chegava e eles não falavam nem oi, eles falavam assim: 
“mãe, estou com fome”. Então eu sempre tive esse momento também 
de fazer um lanche, de esquentar a janta. Bem, essa coisa do afazer 
doméstico. Por sorte e por uma condição socioeconômica eu não 
tinha que limpar a casa ainda não. Mas assim: eles esperavam. O 
meu [filho] mais novo, ele tinha a história do leitinho. Era muito 
engraçado. Eu podia fazer a janta, e o lanche e tudo; na hora de 
deitar ele dizia: “mãe faz o leitinho pra mim?”. Até hoje. Hoje ele dá 
risada, ele faz gracinha, ele já está do meu tamanho. Ele fala assim: 
“mãe faz um leitinho pra mim?” [risos], porque ele sabe que isso me 
incomoda até hoje. E então assim, é um pouco isso... (Maria, 45 
anos, branca, solteira, direção). 

Constatamos que enquanto os homens solteiros entrevistados vivem 

com familiares, as mulheres que ocupam uma função na gestão e são solteiras 

vivem sozinhas. A escolha por morar sozinha pode estar diretamente ligada à 

carga de trabalho que o mundo familiar impõe às mulheres; enquanto para os 

homens a família representa desincumbir-se das atividades domésticas. 

Entre os homens casados, que ocupam cargos mais elevados, a 

narrativa caminha em direção à contratação de trabalhadoras domésticas, tanto 

para serviços eventuais como de forma fixa. De maneira geral, e a princípio, o 

trabalho "pesado" é realizado por diaristas e faxineiras e, na ausência dessas 

trabalhadoras ou diante de serviços que não são realizados por elas, os 

homens afirmam que o trabalho é compartilhado pela família. Assim, os 

homens demonstram que o trabalho doméstico para eles tem uma 

característica residual.  
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Diante da circunstância de não ter todo ou parte do trabalho realizado 

por uma mulher, os homens colocam-se como coparticipantes do trabalho 

doméstico. A participação masculina é descrita, em um primeiro momento, a 

partir de uma perspectiva que tenta equalizar o trabalho realizado por eles e 

suas companheiras, por meio de uma linha argumentativa, cujo pronome 

utilizado para descrever o trabalho doméstico está na terceira pessoa, 

indicando um compartilhamento das tarefas. Os homens pontuam suas 

atividades e caracterizam esse compartilhamento de tarefas domésticas como 

algo realizado "sem planejamento", sem muita combinação, realizado "na 

medida em que se acha necessário", que depende da percepção e da boa 

vontade dos envolvidos, aqueles que percebem a demanda a realiza. 

Hoje a gente faz assim: a gente tem uma diarista que passa as 
roupas de quinze em quinze dias. Em relação a lavar roupas, a gente 
meio que coordena, no sentido de quem chegar, olhou e viu o que 
tem, não tem muito um esquema fechado. Então se eu chego e tem 
muita roupa, eu ponho para lavar, e às vezes ela tira, às vezes ela 
põe para lavar e eu estendo, não tem nada muito rígido. Em relação à 
outra parte, que seria a limpeza da casa, a gente tem uma moça que 
vai uma vez por semana, que faz uma faxina mais pesada, mas aí a 
gente tem combinado que cada um cuida dos seus ambientes 
pessoais, materiais de escritório, essas coisas... A gente tem dois 
banheiros, então cada um cuida dos seus banheiros, cada um resolve 
as suas coisas. E a comida a gente acaba fazendo muita coisa junto. 
Então, às vezes vai fazer uma coisa pra comer, um faz alguma coisa 
e outro faz outra, um põe na mesa e o outro termina de preparar, e o 
que a gente tem de mais acertado é que dependendo da situação, 
que é o que geralmente acontece, ela acaba finalizando alguma coisa 
no jantar, e as louças depois eu acabo lavando. Então a gente meio 
que reveza com isso, não tem esquema, na verdade a gente vai 
fazendo de acordo com isso, vai chegando e vai fazendo. Mas é um 
pouco dividido assim, como eu disse ela não tem muito tempo, a 
gente tem muito o hábito com relação a alimentação, preparar as 
coisas num dia e aquilo a gente vai comendo enquanto tiver (Nicola 
Tesla, 31 anos, casado, pardo, direção). 
 
Trabalho doméstico...O que a gente tem? Eu vou explicar aqui a 
rotina de casa. A rotina de casa... Por quê? Porque minha esposa 
trabalha de manhã, então hoje não é que a gente tenha uma 
secretária registrada, não. A gente tem uma pessoa de confiança que 
fica em casa, chega ao final da manhã para fazer o almoço e sai no 
meio da tarde, justamente para dar esse apoio, e esse apoio está em 
preparar o almoço para as meninas, arrumar ali a cozinha e, às vezes 
ajudar na limpeza de alguma coisa, por enquanto está sendo assim. 
Por que por enquanto está sendo assim? Porque caso ela venha 
encontrar um trabalho, a gente vai ter que fazer o registro dela. Agora 
a limpeza de casa tem uma questão: eu acabei de mudar para um 
sobrado, então a limpeza de casa é assim, no apartamento era eu e a 
Jéssica e as meninas, agora no sobrado a gente tem uma diarista, 
contratou uma menina para limpar e hoje ainda está assim, a gente 
contrata uma para limpar, existe hoje essa que vem cotidianamente, 
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mas a limpeza em si é feita por uma diarista e no final de semana 
pela família (Galileu, 38 anos, casado, pardo, docente, direção). 

 

Vocês dividem as tarefas domésticas? 
A gente vai fazendo, normalmente a cozinha é minha, tudo, e aí não 
tem assim um planejamento, vai assim na medida que acha que é 
necessário, o quarto das meninas, elas arrumam. Sala lá em casa, 
questão de preparação, arrumar sala de estar é a gente que faz e aí a 
limpeza geral, efetiva, a diarista que faz. Então tem essa colaboração 
(André, 38 anos, pardo, casado, direção). 

 

Observa-se entre os homens uma narrativa que caminha em direção à 

aparente perspectiva de complementaridade, conciliação das demandas do 

trabalho doméstico por meio da divisão familiar, de forma tranquila e sem 

maiores preocupações ou conflitos. Os relatos expressam que não há uma 

definição de atividades entre o casal que "vai fazendo" as tarefas domésticas 

na medida da necessidade. Entretanto, é preciso estar atento ao conteúdo das 

narrativas. 

Se no início das respostas temos "A gente procura dividir igual", "a gente 

tem uma diarista", "a gente faz assim...", no decorrer da fala se demonstra que 

esse "a gente" não expressa um trabalho equitativamente dividido e a principal 

responsável por ele está definida:  

Mas é um pouco dividido, assim como eu disse, ela não tem muito 
tempo (Nicola Tesla, 33 anos, pardo, casado, docente, direção). 
 

Embora os relatos destaquem que a divisão do trabalho doméstico não é 

muito delimitada, que ambos são igualmente responsáveis e que eles "vão 

fazendo" tudo que tem pra fazer, observamos que as atividades dos homens 

são definidas: limpar o banheiro, cuidar do seu espaço, limpar a cozinha no 

final de semana, trocar lâmpadas; enquanto as mulheres ficam com o trabalho 

cotidiano. De maneira geral, no decorrer da argumentação a pretensa 

igualdade na divisão das tarefas vai se desmanchando, como na entrevista 

abaixo, que o casal participa da gestão:  

 

A gente procura dividir igual, por exemplo, eu lavo o banheiro. A 
gente não faz comida em casa com frequência e aí eu compro o 
nosso almoço, aí algum reparozinho em casa, se queima o chuveiro, 
trocar uma lâmpada. Nas tarefas domésticas ela assume as compras, 
eu também assumo, eu também faço compras de casa, a gente 
procura dividir, mas eu sempre achei que a divisão é desigual, porque 
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aí acaba que ela lava roupa, limpa a casa (Antônio, 33 anos, 
branco, casado, coordenação). 

 

As entrevistas também revelaram que a maior parte das companheiras 

desses gestores, principalmente entre os que estão em cargos estratégicos, 

não estão envolvidas em trabalhos que demandam a dedicação em tempo 

integral, ou na gestão.  

 

Sim, minha esposa trabalha fora, ela trabalha. Só que ela trabalha 
apenas no turno da manhã, ela trabalha seis horas, ela trabalha das 
07:00h às 13:00h, então acaba que ela é muito mais responsável 
pelas demandas de ordem doméstica do que eu, especificamente 
essa divisão que eu falei, a divisão que é possível, considerando que 
no início da manhã eu estou em casa, por isso essa divisão é mais ou 
menos igualitária. Agora, no geral, não há essa divisão, a gente tem 
uma pessoa que trabalha lá em casa, que mora lá em casa, mas ela 
[esposa] acaba totalmente responsável não só por resolver 
completamente essa demanda, mas por tantas outras demandas, 
como levar criança a tarde em natação, qualquer que seja atividade, 
fazer tarefa, enfim, isso é absolutamente minha esposa (Jeferson, 40 
anos, pardo, casado, docente, direção). 
 
Trabalho doméstico...O que a gente tem... Eu vou explicar aqui a 
rotina de casa. A rotina de casa... Por quê? Porque minha esposa 
trabalha de manhã... (Galileu, 38 anos, pardo, casado, docente, 
direção). 
 
Trabalha, ela trabalha aqui no Instituto mesmo, ela está lá no 
Departamento ela está trabalhando meio período tranquilamente para 
conciliar, e geralmente o [nosso filho] fica com a minha sobrinha, 
porque tem essa dificuldade, igual você falou, talvez essa cobrança 
maior, talvez porque a minha esposa não é daqui, ela é de [outro 
Estado], [nome da cidade], e a mãe dela está no [outro país], ela 
mora [em outro país] há muito tempo, então ela é muito sozinha, e 
isso é uma dificuldade que a gente tem, mas dá pra conciliar sim 
(Ricardo, casado, negro, 54 anos, docente, direção). 

 

É interessante analisar, a partir das falas acima e à luz das pesquisas de 

Hirata e Kergoat (2007), o modelo de “conciliação da vida familiar com a vida 

profissional” na vida concreta e cotidiana das mulheres. Tal modelo, segundo 

as autoras, passou a receber muitas críticas na França, porque “entre modelo e 

realidade das práticas sociais pode haver uma grande distância, e em geral 

incumbe apenas às mulheres operar essa conciliação” (p.10). Parece ser mais 

coerente, segundo elas, utilizar aquilo que vários autores propõem, de 

substituir a “’conciliação’ por ‘conflito’, ‘tensão’, ‘contradição’ para evidenciar a 

natureza fundamentalmente conflituosa da incumbência simultânea de 
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responsabilidades profissionais e familiares às mulheres” (p. 10). Assim, se é 

possível afirmarmos que no discurso dos homens que entrevistamos não surge 

o “conflito”, a “tensão” e a “contradição”, como consequências da sobrecarga 

de trabalho advinda do “modelo da conciliação vida familiar/vida profissional”, 

que é adotado na prática pelas mulheres gestoras entrevistadas, não significa 

que eles não existam. Ao contrário, esses conflitos existem e são explicitados 

em algumas falas das mulheres entrevistadas: “[...] eu acho que os homens 

estão bem menos preparados, e eu incentivei ele a voltar a estudar, justamente 

porque eu tinha medo de que se ele não tivesse estudando, haveria conflitos, 

dele não entender a minha indisponibilidade [...]” (Zacimba Gaba). 

Cabe aqui notarmos que a perspectiva da participação masculina nas 

tarefas domésticas apareceu mais forte em apenas uma entrevista com uma 

gestora. Neste caso é o homem que tem maior flexibilidade no trabalho e 

assume compromissos com a filha: 

Também, ele trabalha para ele, desde que nos casamos ele era 
empregado, e ele perdeu o emprego, tentou alguns empregos, mas o 
salário não compensava em relação a trabalhar por contra própria, 
então ele trabalha por conta própria porque permite que ele tenha 
uma flexibilidade, então por ele ter uma flexibilidade ele acaba 
assumindo mais alguns compromissos, especialmente com minha 
filha, essas coisas de buscar na escola, fazer as tarefas de escola 
durante a semana, é ele que faz, então ele acaba tendo essa 
flexibilidade e ele cobre isso, inclusive se não tivesse seria outro 
problema, porque não teria quem fizesse isso, já que eu fico aqui o 
dia inteiro e a noite vou para a aula, praticamente eu paro os fins de 
semana em casa (Zacimba Gaba, 29 anos, branca, casada, 
técnico-administrativa, direção) 

 

Ao longo da narrativa ela demonstra que a responsabilidade assumida 

pelo companheiro lhe possibilita estar na gestão e dar continuidade aos seus 

estudos. A relação descrita pela entrevistada Zacimba Gaba apresenta 

elementos de rupturas e de continuidades do “modelo da conciliação vida 

familiar/vida profissional”. Diferentemente dos/das demais 

entrevistados/entrevistadas o companheiro de Zacimba Gaba é quem está em 

uma situação de flexibilização e assume as atividades que envolvem presença 

parental com a filha. Entretanto, em relação ao trabalho doméstico temos 

algumas permanências: 
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Eu pago uma diarista que vai uma vez na semana para fazer uma 
faxina na casa. No dia a dia nós vamos fazendo. Então às vezes eu 
tenho um pouco de tempo de noite, eu lavo algumas roupas, e meu 
esposo lava muitas roupas e vai fazendo o que dá. Normalmente, a 
semana é de acúmulo, se for na minha casa amanhã vai estar uma 
zona habitável, mas é uma zona. Então aí, a organização mesmo, é 
feita uma vez na semana. A gente tenta manter no fim de semana. Na 
segunda como é bem mais corrido, a gente tem bem menos tempo, a 
gente vai fazendo no tempinho que dá uma ou outra coisa mais 
urgente, mais assim: lavar louça e lavar roupa, essas coisas que não 
tem como ficar sem. (Zacimba Gaba, 29 anos, branca, casada, 
técnica-administrativa,direção) 

 

As atividades domésticas cotidianas são descritas de forma que nos 

permitem compreender que são divididas entre o casal, buscando evidenciar a 

atividade masculina. Assim como nas narrativas masculinas em certo momento 

é colocada a questão do "acúmulo" que é dissolvido no momento em que uma 

mulher assume mais ativamente as tarefas. O pagamento da diarista é 

realizado pela gestora, algo recorrente em todas as entrevistas com as 

mulheres. É interessante notar que essa mulher, diferentemente das outras, 

demonstra certo desapego, desinteresse em relação ao trabalho doméstico ou 

à necessidade de manter a casa o tempo todo em ordem. Mas, de maneira 

geral, ainda que o homem assuma como sua responsabilidade a atividade 

doméstica, ela não é solucionada por ele. A atividade doméstica aparece 

sempre como uma responsabilidade feminina, mesmo que a mulher crie 

estratégias e negocie com o companheiro uma nova configuração para sua 

realização. Em todas as narrativas que relatam alguma participação masculina 

nas atividades domésticas surgiu na voz feminina a queixa do acúmulo de 

atividades. Esse acúmulo demonstra que "o vai fazendo" não acontece de 

forma a ser feito, finalizado, encerrado. Na realidade o acúmulo será 

solucionado sempre por uma mulher, uma que executa o trabalho e outra que 

paga. Neste sentido o "a gente" desaparece e o "eu" feminino faz e também 

remunera. Ainda nesse contexto, é importante também refletir que essa 

“externalização do trabalho doméstico” – que permite que muitas dessas 

mulheres gestoras possam se desincumbir do trabalho doméstico e se 

desenvolver profissionalmente – pode cumprir, em um primeiro momento, com 

a função de apaziguamento das tensões nos casais (HIRATA; KERGOAT, 

2007, p. 08), contudo esse processo de “[...] pacificação das relações sociais 
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dos casais [...]”, como bem concluem as autoras, faz vista grossa tanto sobre 

as condições do trabalho doméstico, quanto, 

[...] não ajuda a avançar nem um pouco na luta pela igualdade. Ao 
contrário, ela tem sobretudo uma função regressiva a esse respeito, 
pois funciona no nível do mascaramento e da negação. Ao mesmo 
tempo, as relações de classe são exacerbadas numericamente, pela 
maior quantidade de indivíduos, homens e mulheres, engajados 
nesse tipo de relação e, concretamente, pelo contato físico – por meio 
do trabalho doméstico – entre mulheres em situação precária (do 
ponto de vista econômico e/ou legal) e mulheres abonadas (HIRATA; 
KERGOAT, 2007, p. 08). 
 

Concluímos, portanto, que, ainda que os casais tentem, em alguma 

medida, promover uma divisão do trabalho doméstico, "o grosso", o trabalho 

pesado é de responsabilidade das mulheres. Isso independentemente da 

configuração familiar, das atividades desenvolvidas e da renda familiar: a 

mulher sempre fica com o trabalho doméstico rotineiro e pesado. 

O processo de dar uma nova perspectiva à realização das tarefas é 

conflituoso, negociado, requer da mulher elaborar estratégias para ficar mais 

liberada para investimento na vida profissional: 

 

Estou muito satisfeita, tem as dificuldades, mas assim: eu tenho muito 
apoio em casa, eu convenci o meu esposo também a voltar estudar, 
porque eu acho que deu uma motivação extra, ele não se sente só. 
Por conta da casa, porque é uma dificuldade, ele se sente às vezes 
desvalorizado porque ele acaba ficando mais por conta da casa. 
Então, o que é uma coisa que acontece com todas as mulheres, eu 
acho que os homens estão bem menos preparados, e eu incentivei 
ele a voltar a estudar, justamente porque eu tinha medo de que se ele 
não tivesse estudando, haveria conflitos, dele não entender a minha 
indisponibilidade em razão do estudo, ele ia ficar sobrecarregado, 
mas não ia entender. Como ele está estudando ele entende, ele 
também estuda, ele também tem as dificuldades dele, ele também 
está crescendo com isso. Então, acho que foi estratégico para evitar 
esse tipo de conflito em casa (Zacimba Gaba, 29 anos, branca, 
casada, técnico-administrativa, direção). 

 

Assim, para a mulher, a articulação entre trabalho remunerado, trabalho 

doméstico e investimento na sua qualificação não se dá sem conflitos. Os 

conflitos estão alicerçados na perspectiva historicamente construída de que a 

mulher é a responsável pelo lar enquanto ao homem é reservado o espaço 

público. Observa-se na narrativa da maioria das mulheres que o trabalho 

doméstico é elemento marcante na sua rotina diária, objeto de ocupação nas 
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horas de "descanso" e, inclusive, na sua percepção enquanto gestora. A 

entrevistada Lélia Gonzales, ao ser perguntada sobre o que lhe vinha à cabeça 

ao ouvir a expressão "mulheres em cargos de gestão" respondeu:  

 

Mulheres desbravadoras, mulheres que são altamente competitivas. 
Mulheres que fazem três jornadas de manhã, a tarde e à noite e em 
casa. Então são mulheres que são fortes e que, acima de tudo, de ser 
mãe, ser profissional, são mulheres trabalhadoras, mulheres fortes no 
que elas exercem, tanto em casa quanto na sua gestão, quanto no 
trabalho (Lélia Gonzales, 47 anos, branca, casada, técnico-
administrativa, coordenação). 

Em outro trecho, apontou: 

 

[...] é como eu te disse, quando essa forma de conciliar o trabalho, 
casa e filho, porque a gestão requer, não que as outras funções não 
requeiram, não é isso... a gestão... muitas vezes você não tem 
horário, você tem que viajar muito, então não é fácil. O que eu te falei: 
“você administra todas essas três jornadas, principalmente a mulher”. 
A mulher que administra as três jornadas, são poucos os homens que 
fazem essas três jornadas. Então isso é difícil quando você está na 
gestão. Então depende do projeto, ou alguma coisa que você esteja 
fazendo, então, muitas vezes eu tenho hora de entrar, mas as vezes 
eu não tenho hora de sair, e aí eu ligo: “Ó estou no trabalho ainda, e 
então vai preparando alguma coisa pra você comer porque não sei a 
hora que eu chego”, ou “eu vou chegar mais tarde”. Então, isso é 
complicado por causa dessa tripla jornada, não é fácil não (Lélia 
Gonzales, 47 anos, branca, casada, técnico-administrativa, 
coordenação, grifo nosso). 

 

Ao ir ao trabalho a mulher leva consigo as responsabilidades domésticas 

e as coloca em cima da mesa. Entre uma demanda e outra ela resolve o 

almoço das crianças, a compra no supermercado e a janta do marido. Para os 

homens, trabalho doméstico não é um problema cotidiano. Ao contrário, o 

estranhamento demonstrado pelos homens ao ouvir a pergunta sobre trabalho 

doméstico demonstra que essa não é uma responsabilidade que eles 

compreendem como suas. Deste modo, a responsabilidade doméstica, o 

trabalho doméstico, é um problema das e para mulheres, não importa o tempo 

e o trabalho fora de casa. A gestão requer articulação entre trabalho e família 

somente para as mulheres. 

Nesta sessão abordamos como as gestoras e gestores lidam com uma 

dimensão do trabalho reprodutivo, o trabalho doméstico. Cabe ressaltar aqui 

que o trabalho doméstico não é uma categoria estanque e nessa sessão 
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buscamos enfatizar o trabalho de cuidado com a casa, entretanto, o cuidado 

com a casa perpassa a manutenção da vida de seus moradores levando-nos 

refletir sobre o cuidado com os/as filhos e filhas. Na próxima sessão 

abordaremos mais profundamente essa dimensão do trabalho reprodutivo 

expressa pela maternidade e paternidade.  

Em resumo, a respeito do trabalho doméstico temos: tanto as entrevistas 

com homens como as entrevistas com mulheres nos indicam que as mulheres 

são as principais responsáveis pelo trabalho doméstico. Entretanto, entre as 

mulheres com maior renda na instituição, dadas pela carreira docente e a 

ocupação dos cargos de direção, há uma maior externalização do trabalho 

doméstico. Dito de outro modo, o que temos é o seguinte: entre homens e 

mulheres, de menor e de maior renda, em cargos estratégicos ou operacionais, 

a principal responsável pelo trabalho doméstico é uma mulher. Dentre as 

mulheres gestoras, as que estão em atividades de gestão de cunho técnico e 

de apoio, cujas rendas são menores, a maior parte do trabalho doméstico é 

realizado por si mesmas, uma vez que elas não têm condições financeiras para 

externalizar a maior parte do trabalho doméstico. Conforme as 

responsabilidades no trabalho aumentam, por meio da ocupação de cargos 

estratégicos, a renda desta mulher aumenta e a frequência com que essa 

gestora delega o trabalho doméstico também cresce. Esta relação diretamente 

proporcional entre renda e delegação não é tão evidente entre os homens. Isto 

se dá em razão de não serem eles os responsáveis diretos pelo trabalho. 

Desse modo, o que se observa é que as mulheres que convivem com os 

gestores se articulam para fazer e administrar o trabalho doméstico seja por 

meio do trabalho em tempo parcial, seja não assumindo maiores 

responsabilidades em seus trabalhos. Mesmo em situações em que a mulher 

tem um cargo de maior responsabilidade em seu trabalho é ela quem fica com 

a maior parte do trabalho doméstico.  

Ainda que exista uma perspectiva de participação masculina no trabalho 

doméstico, esta participação está restrita às atividades pontuais, na 

organização do seu próprio ambiente privado e em atividades historicamente 

configuradas como masculinas. Entre aqueles que relatam a perspectiva do 

"vai fazendo", observa-se que há um acúmulo de atividades que só é 

solucionado por uma mulher, que realiza e paga pelo trabalho doméstico. Os 
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homens não apresentam o trabalho doméstico como elemento cotidiano de 

suas vidas. A participação masculina nas atividades do lar é residual e quando 

assumem mais do que é comum em relação às atividades doméstica sentem-

se desvalorizados. 

Diante desses fatores percebe-se que, ainda que estejamos tratando de 

mulheres com alto nível de escolaridade, com uma remuneração muito acima 

da média das mulheres brasileiras, ocupando posições de mando e 

deliberação, as mulheres não estão liberadas do trabalho doméstico, sendo 

elas ainda as principais responsáveis por ele, seja realizando-o ou delegando-o 

a outras mulheres. 

3.3.3 A relação entre maternidade/paternidade e trabalho 

A relação com os/as filhos e filhas torna-se um elemento importante na 

análise das trajetórias de gestores e gestoras e a maneira com que eles e elas 

administram demandas domésticas, trabalho fora de casa e de processos de 

qualificação. Nesse sentido a maternidade e a paternidade tornam-se 

elementos que impactam de diferentes maneiras na vida de homens e 

mulheres.  

Como demonstramos anteriormente há uma intensa auto cobrança das 

mulheres em relação ao "papel de mãe". Neste sentido, as responsabilidades 

de homens e mulheres para com as filhas/filhos são apresentadas de maneiras 

distintas. Além das mulheres demonstrarem maior preocupação e 

responsabilidade com a limpeza do lar e alimentação dos familiares, são elas 

que vão a reuniões de responsáveis, participam das festas, ajudam os filhos 

nas tarefas escolares. Em relação ao cuidado com os filhos, os homens 

participam, principalmente, do transporte e das atividades lúdicas:  

 

[...] um dia típico eu acordo de manhã e normalmente lá em casa – eu 
tenho dois filhos pequenos –, então, duas vezes na semana, eu 
arrumo os meus filhos, outras vezes minha esposa arruma meus 
filhos, tem os dias que eu os levo para escola, tem os dias que ela os 
leva para escola (Jeferson, 40 anos, docente, casado, pardo, 
direção). 
 
Terça e quinta eu pego a minha filha mais velha no inglês, quinze 
para as sete, chegando em casa sete horas. E aí já janta e prepara 
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elas para dormir, brinca para poder dormir, e aí de vez em quando 
tenho um tempo porque elas deitam, e aí eu vou preparar uma aula, 
estudar alguma coisa, e isso é o meu dia aqui... (Galileu, 38 anos, 
pardo, casado, docente, diretoria). 

 

Em outro trecho o entrevistado prossegue, 

 

Já perdi vários aniversários que elas iam, já perdi algumas 
confraternizações que minha esposa ia, já falaram pra ela assim “seu 
marido é igual bosta de índio, ninguém nunca viu”. Então assim, eu 
tenho uma preocupação muito grande com isso, questão de escola, 
então agora eu tenho participado mais da vida acadêmica delas e 
dado apoio em casa, principalmente para minha esposa, assim em 
algumas questões, porque quando envolve a família desse jeito, por 
exemplo, envolve questões médicas, tem que levar no médico, fazer 
uma consulta, antes era tudo a cargo dela. Hoje a gente divide. E a 
localização da reitoria, ela está bem propícia para isso, então às 
vezes dependendo do horário, eu vou e volto e ainda consigo ainda 
fazer alguns despachos entre aspas aqui dentro. Hoje eu consigo 
acompanhar muito mais, então o final de semana é delas, final de 
semana é bagunça, às vezes é uma festinha, arrumar alguma coisa, 
é pra elas, e aí quando sobre algum tempo, aí é para dar atenção 
também para o casal. Então hoje está bem melhor, mas antes não 
era não, foram cinco anos assim que eu perdi algumas coisas, e a 
mais velha às vezes critica, ela é crítica, dia dos pais por exemplo, 
quantas vezes o avô dela teve que ir para poder me substituir lá, eu 
não estava e não tinha jeito. Você tem que fazer uma escolha, e aí 
você tem que pensar muito no futuro delas, em [nome da Cidade], se 
fosse eu e minha esposa a gente estava morando lá, mas pra elas 
não tem como, e outra coisa a condição, eu estou no redor de 
Brasília, e a realidade de Brasília não é igual daqui, lá em Brasília eu 
não consigo colocar num colégio que elas estão, não consigo dar 
para elas uma casa que elas têm, com a mordomia que elas têm, de 
jeito nenhum. Então assim quando você tem a responsabilidade de 
pai e de mãe, muda um pouco. Então a gente preferiu estar nesse 
desgaste aí do que ir pra lá e não poder dar um ensino, a questão de 
saúde pra lá também, não é das melhores coisas assim, então tudo 
acontece na vida na hora certa, na hora que tem que acontecer. 
Então um dos motivos que às vezes fez com que eu aceitasse esse 
desafio, pode-se colocar essa questão, é estar mais próximo da 
família, e aí é aproveitar se for um ano, dois, seis meses, aproveitar 
enquanto puder (Galileu, 38 anos, pardo, casado, docente, 
diretoria). 
 

 

Assim como constatado por Bruschini e Ricoldi (2012), os homens 

expressam uma preocupação com aspectos relacionados a conforto, poder 

econômico, qualidade educacional e fatores de longo prazo:  

 

Eu tinha conversado com a esposa, talvez de ou aposentar, viver um 
pouco fora até do país por um tempo, até mesmo fazer um doutorado 
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fora do país e dar oportunidade para conhecer uma nova realidade, 
não só para mim mesmo, quanto para a esposa, para o filho, tomar 
uma decisão, porque agora a gente tem que pensar no futuro para os 
filhos, não só talvez para [nome da criança] que está pequeno, como 
também para a minha filha caçula que já está com vinte e sete anos, 
talvez criar outra oportunidade (Ricardo, 54 anos, negro, casado, 
docente, direção).  

 

Já as mulheres expressam uma preocupação com a sua presença, com 

o tempo gasto com os filhos e familiares.  

 

Então acho que isso é fundamental que essa construção dessa 
liberdade que tanto quanto eu quanto ele estamos em casa acho que 
é um fator fundamental pra gente conseguir avançar, porque a gente 
como mulher tem demandas que são das mulheres mesmo... de... 
acho que da mulher, de querer ser mãe de cuidar de pensar em 
coisas. Parece que é da gente, não é porque o homem... é da cultura 
tá ali, então acho que algumas questões assim que pesam mais e a 
gente tenta, sofre um pouquinho, principalmente quando há 
cobranças maiores... que o motivo foram meus filhos, né? “mãe 
porque você não pode hoje? Porque você chega tarde? Mãe porque 
você fez isso? Mãe você comprou isso?” Então, assim é uma 
cobrança em termos de questões que eles sentiram falta, mas eu 
acho que assim, eu sempre procurei os meus momentos que eu tô 
em casa de ficar com eles. A gente sempre teve férias com eles, 
então eu procurei nos meus momentos de lazer compensar esse 
momento da gestão. É claro que a gente tem as cobranças “ah minha 
mãe podia ter mais tempo. Mãe porque você que não fica hoje à tarde 
em casa?” então assim você vai com o coração partido, mas eu acho 
que hora nenhuma eu vou desistir por conta de família ou por conta 
dos filhos. Então acho que aconteceram assim fatos também que te 
põe a refletir mais quando você perde os pais. Aí essa questão do 
tempo, que será que eu deixei de dar algum tempo para eles? Então 
eu acho que isso, hoje é o que eu mais me cobro da gestão, mas é 
uma cobrança minha, eles também nunca cobraram isso de mim, mas 
eu fico pensando se eu tinha e podia ter tido mais tempo com eles. 
Igual, próximo dia das mães eu acho que a gente fica... [a 
entrevistada chora]. Hoje eu tava pensando nisso na hora que eu vim 
pra cá, ela faleceu em 2014, em janeiro, e foi quando eu tive menos 
tempo pra ela, então se hoje assim... eu me sinto um pouco... Nesse 
período a quem eu dei menos, que eu privei mais do meu convívio foi 
a minha mãe, então eu acho que assim, a gente não espera, não 
esperava que eu ia perder ela tão cedo. Então eu acho que hoje eu 
penso que talvez eu teria tido ou me esforçado pra ter ficado mais 
tempo com ela, foi isso (Aqualtune, 45 anos, branca, docente, 
casada, direção). 

 

Os diferentes aspectos com os quais homens e mulheres se sentem 

responsáveis no âmbito familiar demonstram que a velha configuração do 

homem provedor e a mulher auxiliadora, guardiã do lar e cuidadora dos 

familiares, permanece. Enquanto os homens priorizam o trabalho fora do lar 
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como forma de gerar renda para a família, as mulheres priorizam o trabalho 

reprodutivo. Tal configuração não só permite como estimula que os homens 

assumam maiores responsabilidades no trabalho e fora do ambiente 

doméstico. 

[...] eu falei “eu preciso de um tempo e tal, tenho que pensar em casa” 
e aí a gente teve que definir. Definimos, ela [a esposa] abriu mão 
dessa ausência nossa, muitas vezes, nas atividades do dia a dia da 
família. Para esses quatro anos eu penso, [nome do filho] que quando 
eu terminar o primeiro mandato ele vai estar com dois anos, então a 
convivência já está programada a partir dos seis, do dia a dia, é uma 
questão de entendimento. Agora com o tempo vai ter cobrança, a 
esposa sempre cobra, “ah você tem que lembrar”, e eu falo “eu 
sempre lembro”. Mas faz parte do ser humano quando cobra coisas, 
em função da carência, da necessidade, da presença, um pouco 
maior na família. Então tem que conciliar, tem que fazer essa 
conciliação, realmente não é fácil de ser feita, mas é possível 
(Ricardo, 54 anos, negro, casado, docente, direção). 
 
Nunca tive nenhum incômodo, sempre tivemos uma boa relação, e 
em relação a isso, ela nunca me cobrou muito disso [...] (Nicola 
Tesla, 33 anos, pardo, docente, direção) 
 
Não, não, porque eles sabem que eu trabalho, então eles sabem que 
até umas 19:00h eles desconfiam que eu estou trabalhando, tem dia 
que eu estou mesmo, de fato. Mas se eu não cheguei lá até umas 
21:00h e pouco, eles sabem que eu estou em algum lugar nesse 
mundão aí, e sabem onde que eu trabalho, eles sabem disso. Eles 
não sabem detalhes, mas sabem que não é fácil ter chegado aqui na 
diretoria. Eles sabem tudo isso, e que aqui na direção é muita 
responsabilidade, então, o que eu faço depois do meu trabalho, eles 
não estão ligando muito não (Miguel, 33 anos, pardo, docente, 
direção). 

 

A perspectiva do espaço doméstico e familiar como feminino atravessou 

séculos e não foi superada, mesmo entre pessoas com alto nível de 

escolaridade, com acesso a diversas discussões no âmbito político e científico. 

Entre os gestores, quando existem cobranças, ela é pontual, principalmente em 

datas comemorativas. Além disto, o significado que os homens atribuem às 

cobranças é distinto do significado atribuído e do impacto na vida pelas 

mulheres. Os homens relatam as demandas afetivas sem sofrimento. Tratam 

tais demandas como um problema de quem está as estão requerendo e não 

necessariamente deles. Os homens têm a ausência justificada, pelo trabalho 

produtivo, seus projetos e pela falta de tempo. Para as mulheres as demandas 

por cuidado e presença recaem no seu íntimo, chegando a chorar durante a 

entrevista por sentirem-se em falta com seus entes queridos. As mulheres 
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culpam-se continuamente pela ausência do lar em função da gestão. Sentem-

se responsáveis afetivas não só pelos filhos/filhas, mas também em relação 

aos familiares e com cuidados com parentes idosos. Tal cuidado é expresso 

com ajudas financeiras e auxílio direto na vida de familiares. 

 

Assim, eu não vou dizer que eu sou responsável diretamente, mas 
sempre que eu estou de boa, eu mando dinheiro para minha irmã que 
às vezes não está bem, mando dinheiro para os meus pais também, 
entendeu? Mas não sou responsável, é só quando eu estou bem, 
esse mês eu estou tranquila, aí eu mando, ou quando eles precisam 
e aí eu dou um jeito de mandar (Laudelina, 32 anos, negra, solteira, 
técnico-administrativa, coordenação). 
 
Ah, eu cuido do meu pai mais a minha irmã. Eu venho de uma família 
de nove filhos, nove irmãos. Eu tenho uma irmã que ela requer 
cuidados especiais. Então, eu e mais uma irmã e meu pai e mais 
outra irmã mais velha, nós cuidamos dessa nossa irmã, então, 
financeiramente e no dia a dia também. Embora ela não more 
diretamente comigo, mas cuido principalmente financeiramente, 
porque ela está mais distante, ela mora em [Cidade]. Nós somos seis 
mulheres e três homens. E eu e mais duas irmãs e meu pai que 
cuidamos mais dela. Somos nós que financeiramente levamos pra 
médica, buscamos pra médica, tudo isso. A gente que toma conta 
dela porque ela requer cuidados e a minha mãe faleceu tem seis 
anos e ela ficava com minha mãe e meu pai, aí quando minha mãe 
faleceu depois de um ano meio meu pai casou-se de novo e ela ficar 
com meu pai e a outra esposa dele não daria certo. A gente não 
deixou e nós preferimos cuidar dela (Lélia, 47 anos, branca, casada, 
técnico-administrativa, coordenação). 
 
[...] atualmente só a minha mãe que já é bem idosa, a minha mãe tá 
com 90 anos, mas assim uma pessoa extremamente independente, 
mora sozinha. Mas assim aquele cuidado de todo o dia a noite eu ligo 
pra saber como que foi o dia, se ela tá bem, se tomou os remédios, 
assim a gente tem esse contato bem próximo, no fim de semana as 
vezes ela vai pra casa...eu perdi meu sogro e minha sogra ano 
passado que eram dependentes inclusive financeiramente, e foram os 
dois embora no mesmo ano, e tem o meu pai que já tem um tempinho 
maior que também requeria mais cuidado por questão de saúde já 
tem um tempo um pouco maior que ele faleceu, aí só minha mãe 
mesmo. Ela tá bem graças a Deus, fez 90 agora em fevereiro. 
(Mariana Crioula, 51 anos, branca, casada, técnico-
administrativa, direção). 

 

Enquanto entre as mulheres tanto solteiras quanto casadas existe a 

demanda familiar em dar apoio aos familiares, nos cuidados com mãe, pai, 

sogro, sogra; entre os homens o que se observa é que em sua maioria eles 

não são responsáveis por parentes e, ao contrário, recebem apoio e cuidados 

dos familiares, em especial das mulheres: 
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Totalmente independente, na verdade sou eu que dependo dela para 
lavar, passar e cozinhar. No médico ela vai sozinha, tem que segurar 
porque ela não para em casa. Despesa de casa eu não tenho, meu 
dinheiro é todo meu e acabou, eu que invento de ajudar, mas se falar 
assim, precisa? Não precisa, ela mesmo sustenta a casa. Mas eu 
nem fico em casa, só vou em casa para tomar banho e dormir 
(Frederico, 29 anos, pardo, solteiro, técnico-administrativo, 
coordenação). 
 
Eu não tenho filho pra criar, minha mãe não precisa de dinheiro, meu 
pai não precisa, ninguém precisa de mim, ainda bem né? (Miguel, 33 
anos, pardo, solteiro, docente, direção). 
 
Você perguntou dessa questão do cuidado, então assim, a minha 
rotina sempre foi estudo, faculdade e trabalho, eu sempre trabalhei 
oito horas. Poucos meses, aqui mesmo [nome da instituição] com a 
flexibilização de seis horas, mas a grande maioria da minha carga 
horária sempre foi fazer oito horas. Então era dividido, trabalhar o dia 
todo, estudar a noite e ter essas relações de família em [nome da 
cidade] com minha avó, porque ela já veio idosa e hoje ela tem 
setenta e três anos, a minha relação com ela é muito próxima. Então 
assim, a minha ligação, se eu tenho alguém para prestar cuidados? 
Eu te digo que não, pela questão do tempo, mas quando eu posso, 
porque a gente mora tudo junto, a gente está sempre com esse 
cuidado, um cuida do outro. Somos uma formação atípica, ela e três 
netos, mas todos os netos são independentes. Então a gente presta 
esse apoio da forma que a gente consegue, ela se apoia em nós e 
nós também nos apoiamos nela, porque ela ajuda a gente bastante 
(Caio, 27 anos, branco, solteiro, técnico-administrativo, direção). 

 

A necessidade de lidar com as responsabilidades da gestão institucional, 

administrar as demandas domésticas e responder satisfatoriamente ao que 

dela é cobrado no âmbito familiar torna as relações entre trabalho e família 

conflituosas:  

 

Isso é conflituoso o tempo inteiro, isso está colocado em pauta nesse 
momento, nesse exato momento [risos]. Esse conflito, ele é latente, 
ele é o tempo inteiro, todo o momento, porque a minha família exige 
uma atenção de mim, porque os meus irmãos exigem uma atenção, 
porque meus pais exigem uma atenção, porque os meus tios exigem 
uma atenção, porque os meus avós exigem uma atenção, porque o 
meu marido exige uma atenção, porque os meus enteados exigem 
um atenção, porque os meus sobrinhos exigem uma atenção, todas 
as pessoas exigem que eu seja aquilo que é uma identidade que está 
colocada, a de irmã, a de tia, a de esposa, a de filha. Eu até exerço 
sim, na medida que eu consigo fazer, mas desde que eu assumi essa 
função, que é justamente o alvo da sua pesquisa, eu me distanciei 
bastante desse papel e isso gera uma série de conflitos, então tem 
muitas reclamações, tem muitas queixas. O meu relacionamento, o 
meu casamento é muito difícil administrar, esse conflito está colocado 
todos os dias, quando eu não atendo a ligação do meu esposo, 
quando eu não retorno a ligação no tempo que ele espera, quando eu 
não consigo atender a ligação dos meus pais, dos meus irmãos, 
porque eu estou de uma reunião na outra, porque eu estou dando 
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aula, porque estou desenvolvendo um projeto. Porque eu estou com 
os amigos em [cidade em que trabalha] e colegas de trabalho, então, 
de fato esse conflito está instaurado. Por que ele está instaurado? 
Porque não é normal, mas é comum que as pessoas esperem que eu 
ocupe o papel de mulher naquele perfil tradicional do que venha a ser 
uma mulher. Então, o meu marido em especial, meu companheiro, 
ele é uma pessoa que compreende, uma pessoa que apoia, é uma 
pessoa que evita ter conflitos comigo, mas os conflitos são latentes, 
não porque ele queira que seja assim, mas existe algo determinado 
nessas relações (Dandara, 33 anos, negra, docente, direção).  

 

O que está determinado nas relações que envolvem mulheres no âmbito 

doméstico e familiar, seja como esposas, mães, tias, netas ou irmãs são os 

cuidados que elas devem prestar aos membros da família. Os cuidados são 

requeridos e demonstrados de diversas formas: na manutenção da vida com o 

preparo de alimentos, de ordem financeira com ajuda econômica e de ordem 

afetiva, emocional, com a cobrança dos pais e parentes pela presença feminina 

na forma de visitas, cuidados com pessoas que requerem mais atenção e 

resposta imediata às ligações telefônicas. Mesmo que a mulher esteja 

fortemente envolvida com a vida pública, em um trabalho altamente complexo e 

desgastante, que requer constante estudo, a presença da mulher é requerida, 

cobrada e reclamada no âmbito doméstico. 

O processo de socialização feminino voltado para o âmbito doméstico 

gera um acentuado senso de responsabilidade e auto cobrança entre as 

mulheres. Atender as expectativas e satisfazer necessidades dos familiares 

torna-se parte intrínseca da sua constituição enquanto ser. Este acúmulo de 

responsabilidades e cobranças gera um cansaço acentuado nas mulheres, 

deixando a gestora sobrecarregada, impossibilitando a conciliação com demais 

projetos pessoais e gerando processos de adoecimento. 

[...] porque tem que fazer esse planejamento quando chega em casa 
tem que cuidar de tudo. Aí a noite é tão longa esse pedacinho entre 8 
a 11 da noite ela tão longa quanto o dia inteiro pra mulher, parece 
que o tempo não passa e que você não consegue na demanda no 
outro dia já tá de novo ali, você não consegue nunca dar baixa nas 
coisas sabe, é meio constrangedor. Aí a frustração da faculdade, eu 
tive que cancelar. Cancelar não, trancar, antes do tempo que queria, 
eu queria trancar final de junho, participar de seminário com grupo, aí 
não consigo porque agora começaram as aulas práticas, e 
aumentaram os dias da semana que eu tenho que tá, que é muito 
bacana, muito interessante, mas como? Se eu chego em casa e 
tenho as coisas pra fazer? Aí fiquei um pouco triste por isso 
(Carolina, 37 anos, parda, técnico-administrativa, coordenação). 
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Embora as mulheres relatem apoio de seus familiares e companheiros 

em relação à ocupação de um cargo de gestão, observamos que o que é 

compreendido por elas como "apoio" diz respeito a uma não oposição explícita 

a sua inserção na gestão. Ademais, observa-se que esse apoio é muito mais 

retórico que de ordem material. Ainda que a mulher esteja no topo da pirâmide 

organizacional com jornadas de trabalho extensas, necessidade de constante 

qualificação e dedicação no âmbito do trabalho, ela não está liberada do 

trabalho doméstico.  

A pesquisa quantitativa nos demonstra que 54% do total de gestores tem 

no registro funcional o estado civil declarado como casado. Destes, cerca de 

60% são do sexo masculino. De outro modo, 54% das mulheres que estão na 

gestão não são casadas57.  

O percentual de homens casados aparece com maior proporção em 

todos os conjuntos dos cargos e com maior expressão nos cargos mais altos 

da instituição. Já entre as mulheres observamos um predomínio de mulheres 

solteiras nas coordenações. Ou seja, os cargos mais altos são ocupados por 

homens casados. 

Tabela 23: Estado civil dos/das gestores /gestoras – 2017 

SEX
O 

FUNÇÕ
ES 

CASADAS(
OS) 

SOLTEIRAS(OS), VIÚVAS(OS) E 
DIVORCIADAS(OS) 

TOTAL 
GERAL 

Fem. Total 46,60% 53,40% 100,00% 

CD 55,88% 44,12% 100,00% 

FCC 57,78% 42,22% 100,00% 

FG 39,29% 60,71% 100,00% 

Mas. Total 60,99% 39,01% 100,00% 

 CD 67,92% 32,08% 100,00% 

 FCC 67,19% 32,81% 100,00% 

 FG 53,77% 46,23% 100,00% 

Total geral 54,35% 45,65% 100,00% 

Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição.  

 

Tabela 24: Ocupação dos cargos de gestão por estado civil e sexo 

SEXO FUNÇÕES CASADAS(OS
) 

SOLTEIRAS(OS), 
VIÚVAS(OS) E 

DIVORCIADAS(OS) 

TOTAL 
GERAL 

Feminino Total 46,60% 53,40% 100,00% 

CD 55,88% 44,12% 100,00% 

FCC 57,78% 42,22% 100,00% 

FG 39,29% 60,71% 100,00% 

                                                 

57 Solteiras, viúvas e divorciadas. 
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Masculino 

Total 60,99% 39,01% 100,00% 

CD 67,92% 32,08% 100,00% 

FCC 67,19% 32,81% 100,00% 

FG 53,77% 46,23% 100,00% 

Total geral 54,35% 45,65% 100,00% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

É interessante notar que do total de servidores/servidoras da instituição, 

56% são casados/casadas. Destes, 54% são homens e 46% mulheres. 

Quando comparadas aos homens casados, a proporção de mulheres com o 

mesmo estado civil é menor. 

Quando relacionamos os dados do total de servidores/as da instituição 

com os dados dos servidores que estão na gestão, observamos que há uma 

sobrerepresentação de homens casados na gestão. Enquanto no universo de 

servidores os homens casados representam cerca de 30%, na gestão eles são 

33%. As mulheres casadas representam 26% no quadro pessoal na instituição, 

na gestão sua participação é de 21,5% conforme tabela 25: 

 

Tabela 25: Servidores/servidoras casados/casadas na instituição e na gestão 

SEXO INSTITUIÇÃO GESTÃO 

Feminino 26% 21% 

Masculino 30% 33% 

Total geral 56% 54% 

Fonte: Tabela elaborada pela autora a partir de dados fornecidos pela instituição. 

 

As narrativas reproduzidas na pesquisa qualitativa nos dá elementos 

para compreendermos, além dos dados numéricos, as possíveis razões do 

perfil que predomina na gestão da instituição ser o de homens casados. As 

mulheres, ainda que estejam na gestão, tem presente as preocupações 

domésticas sendo as principais responsáveis pelas demandas do trabalho 

reprodutivo.  

Já os homens estão praticamente isentos das demandas domésticas. As 

tarefas domésticas cotidianas são realizadas por mulheres que lhe dão o apoio 

material necessário para dedicarem-se à gestão.  

Embora as mulheres relatem terem apoio familiar para estar na gestão, o 

que observamos de fato é que elas têm que conciliar e atenuar os conflitos 
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decorrentes da relação entre trabalho, trabalho doméstico e família e, 

principalmente, gestão. O que elas chamam de apoio, na verdade se 

caracteriza como uma não oposição explícita em ocuparem um cargo de 

gestão.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O processo de implantação e expansão da educação científica, 

profissional e tecnológica por meio de uma política que valoriza as licenciaturas 

e a educação básica integrada à educação profissional possibilitou que os 

institutos federais tornassem seu corpo docente e técnico-administrativo cada 

vez mais diverso.  

O processo de criação e expansão não se deu sem contradições em 

relação à sua concepção e objetivos, entretanto, suas diretrizes vão em direção 

da consolidação de uma instituição pautada na politecnia. A estrutura 

organizacional criada garantiu que a gestão se organizasse em cargos e 

funções, bem como seus processos deliberativos tivessem a forma 

democrática com representações docente, discente e técnico-administrativa.  

Entretanto, as possibilidades da diversidade e da participação 

democrática não garantem que elas se realizem de fato de maneira "natural". 

Ao contrário, as relações estruturais configuradas historicamente interferem 

com tamanha força que, ainda que as pessoas alcancem a alta qualificação e 

remuneração um pouco acima da média nacional, as estruturas desiguais das 

relações sociais de sexo e raça se mantêm. 

Tais estruturas partem do sistema patriarcal e observamos suas raízes 

imbricadas na educação profissional tecnológica quando, ainda que com 

possibilidade de acessar um maior número de cadeiras, as mulheres são 

somente 40% do corpo docente em uma instituição de ensino básico, técnico e 

profissional, cujas condições de trabalho, autonomia pedagógica, participação 

no processo deliberativo se configuram como as melhores da educação básica.  

Observou-se que as mulheres na educação profissional tecnológica são 

minoria nos cargos de gestão, sobretudo nos cargos mais altos. As mulheres 

que estão nos patamares mais altos da hierarquia institucional estão entre as 

mais qualificadas da instituição, bem como a gestão mostrou-se mais 
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permeável aos homens com escolaridade mínima do que para as mulheres, 

configurando o fenômeno do “teto de vidro”.  

Pela lógica patriarcal, presente em nossos corpos e mentes, as 

instâncias deliberativas e gestoras são percebidas como lugar natural do 

homem. Assim, os homens, meio que sem saber os “por quês”, “por quem” e 

“para quê”, são levados à gestão. As mulheres têm o acesso aos cargos de 

gestão em menor proporção, sobretudo nos cargos de níveis mais baixos da 

estrutura organizacional, com um conteúdo de trabalho muito mais operacional 

que político ou deliberativo, cuja gratificação financeira é baixa e o volume de 

trabalho técnico é alto.  

O fenômeno do “labirinto de cristal” na vida das mulheres se manifesta 

por meio de trajetórias que são marcadas pela necessidade de reivindicar 

remuneração por atividades de gestão não reconhecidas; pela 

responsabilidade de articulação entre trabalho e família; pelo constante 

questionamento de sua competência; por receberem menos propostas para 

estar na gestão; pela sobreposição de assédios. Entre as mulheres que 

conseguiram alcançar os pontos mais altos que o “teto de vidro” permite, suas 

trajetórias são marcadas pela extenuante manifestação clara de interesse e 

disponibilidade para a gestão. As paredes do labirinto geram narrativas 

marcadas pelo cansaço. Deste modo, temos confirmada a hipótese de que as 

mulheres têm maior dificuldade de se manterem nos cargos que os homens.  

Observa-se que a estrutura regimental associada com a desigualdade 

na ocupação dos cargos de gestão dificulta a participação feminina nas 

instâncias deliberativas. Os espaços democráticos de discussão e deliberação 

são espaços de tensão, que se dá não somente pela divergência de ideias e 

concepções políticas e pedagógicas, mas por uma relação conflituosa entre 

homens e mulheres, próprias das relações sociais de sexo. Os homens 

demarcam o lugar da mulher como o da sensibilidade, do lanche, 

sentimentalidade, fragilidade por meio das piadas e comentários em tons 

jocosos enquanto as mulheres se posicionam de maneira firme e objetiva para 

serem ouvidas.  

Em relação à articulação entre trabalho e família, observou-se a 

manutenção das relações sociais de gênero tradicionais, na medida em que o 

espaço doméstico é entendido como espaço próprio da mulher, inclusive para 
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estas mulheres, altamente qualificadas, com enorme poder argumentativo e 

iniciativa na vida pública. As mulheres são as principais responsáveis por 

articular trabalho e família, o que lhes gera sobrecarga de trabalho.  

Na mesma direção, constatou-se que a natureza das responsabilidades 

familiares de homens e mulheres é distinta. As mulheres relatam com maior 

intensidade atividades e preocupações com o trabalho reprodutivo. Além disto, 

a presença e a atenção à família são motivos de muita cobrança externa e auto 

cobrança para as mulheres. Já os homens demonstram dedicarem-se mais ao 

trabalho fora de casa. Inclusive a sua não participação nos afazeres 

domésticos é justificada pelas longas jornadas de trabalho. Além disto, os 

homens relatam responsabilidades e preocupações que estão ligadas ao 

conforto e futuro econômico da família, realizam tarefas domésticas pontuais e, 

em relação aos filhos, a maior parte dos entrevistados relata o transporte dos 

filhos como principal atividade em relação a estes.  

A hipótese inicial da pesquisa, de que as mulheres têm maior dificuldade 

em acessar e se manter nos cargos foi confirmada. A ausência de dados 

institucionais impediu que as análises estatísticas com o recorte de raça 

fossem realizadas. Entretanto, na pesquisa qualitativa fica evidente que as 

pessoas negras se percebem como poucas na gestão e relatam experiências 

de cobranças, enfrentamento de dúvidas sobre suas competências e situações 

de injúrias e discriminações raciais com maior ênfase que as pessoas 

declaradas brancas.  

Compartilhando da mesma estrutura de opressão das relações sociais 

de sexo de forma consubstancializada, as relações de raça no Brasil também 

têm sua base no patriarcalismo e no sistema escravagista. Desse modo, a 

população negra sofreu exploração e foi estereotipada como incapaz, pouco 

inteligente e excessivamente emocional. A estrutura racista e classista impediu 

que a população negra tivesse acesso à escola pública de qualidade e, 

consequentemente, limitou a presença de negros nos bancos das 

universidades. A história do povo negro enquanto protagonista de suas 

próprias lutas não foi registrada e continua a não o ser pelas instituições 

públicas. A ausência de dados limitou enormemente o tratamento da variável 

raça conforme o planejado e o merecido. Entretanto, podemos constatar que, 

ainda que as pessoas estejam em altos cargos, que sejam intensamente 
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qualificadas, e presentes em uma instituição de ensino elas não estão livres do 

machismo, do racismo e do assédio moral. Observamos tensões, conflitos, que 

ora são expostos, encarados e levados à tona, ora são ignorados; quando 

mulheres "fingem-se de surdas" ou negros/negras "não querem perceber".  

A desigualdade de raça e gênero, em suas diversas formas, constatada 

a partir da análise do perfil das trajetórias e das relações de gênero na 

educação profissional tecnológica, não destoa do já verificado em pesquisas 

que relacionam trabalho e gênero, demonstrando que o problema é estrutural; 

e de forma estrutural merece ser tratado.  

As limitações deste trabalho nos apresentam uma série de 

oportunidades de pesquisa que merecem ser desenvolvidas no futuro, 

sobretudo que busque articular ciência, educação, raça e gênero. Além disso, 

esperamos que, mesmo com limitações, esse trabalho e suas reflexões 

possam contribuir com as instituições públicas de ensino na promoção da 

igualdade de raça e gênero. 
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APÊNDICES 

3.4 APÊNDICE A: GLOSSÁRIO ONOMÁSTICO 
 

Aqualtune (Século XVII)  

 Aqualtune era uma princesa guerreira africana, filha do Rei do Congo, 

que de acordo com as narrativas, liderou um exército de 10 mil guerreiros. Em 

uma das pelejas, perdeu a batalha e foi trazida como escrava ao Brasil, 

ingressando no país pelo porto de Recife. Ao chegar no Brasil, Aqualtune foi 

vendida  como escrava para reprodução para um engenho de açúcar próximo a 

Palmares. Grávida, Aqualtune ouviu falar de Palmares e "nos últimos meses de 

gravidez, organizou sua fuga e de outros escravos do engenho, partindo em 

busca do quilombo. Este tinha uma grande dimensão territorial, com inúmeros 

povoados forticados, onde os ex-escravos preparavam a organização de um 

estado negro naquelas terras. Mantinham as tradições africanas e seus ritos 

originais; assim, o governo de cada localidade era dado aos que em sua terra 

tinham sido chefes. Aqualtune, sendo uma princesa, teve reconhecida sua 

ascendência e recebeu o governo de uma aldeia, onde cada mocambo 

organizava-se de acordo com suas próprias regras. A tradição afirma que o 

famoso líder negro Ganga Zumba seria da família de Aqualtune e uma filha 

dela teria gerado Zumbi, lendário herói da resistência do povo negro à 

escravidão." (SCHUMA; BRAZIL, 2015, p. 103) 

 

Carolina de Jesus (Século XX) 

Carolina de Jesus é um expoente na literatura afrobrasileira. Nasceu em 

1914 em Sacramento, Minas Gerais. Estudou por apenas dois anos, aprendeu 

a ler e escrever e nunca parou de escrever. Quando se mudou para São Paulo, 

morou na favela e trabalhou como catadora de lixo. No lixo e na vida na 

periferia encontrou matéria prima para escrever o seu livro mais famoso: 

"Quarto de despejo - Diário de uma favelada", que foi lançado em 1960 e hoje 

já foi traduzido em 13 idiomas e é vendido em mais de 40 países. Sua obra se 

destaca pela narrativa feminina e periférica. Inspirou outras obras no campo da 

música, da literatura, do teatro, cinema e televisão. Carolina morreu em 1977 

com 62 anos. O site www.vidaporescrito.com divulga sua vida e obra.  
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Dandara dos Palmares (Século XVII) 

Não existem registros do local de nascimento de Dandara, entretanto, 

acredita-se que ela tenha nascido no Brasil e ainda menina foi para o Quilombo 

dos Palmares que se localizou na Serra da Barriga, que hoje está na região de 

Alagoas. Dandara era líder e teve papel primordial no planejamento de 

estratégias e de planos para a defesa do Quilombo dos Palmares. Entretanto, 

em 1694, ao ser presa, Dandara se suicidou para evitar a escravidão.  

  

 

Laudelina Campos (Século XX) 

Desde muito jovem, Laudelina estava integrada ao movimento negro e 

sindical. Em 1936 criou uma associação para empregadas domésticas em São 

Paulo e em Santos.  Laudelina era empregada doméstica e ao se ver 

desempregada e sendo preterida em relação às trabalhadoras brancas, 

Laudelina denunciou o preconceito racial nos anúncios para o trabalho 

doméstico em Campinas. Trabalhou ativamente para o desenvolvimento da 

autoestima em jovens negros e negras da região de Campinas - São Paulo. Em 

1961, fundou a Associação Profissional Beneficente das Empregadas 

Domésticas de Campinas.  

Em 1988, a Associação foi transformada em Sindicato dos 
Trabalhadores Domésticos e continuou a luta em favor dos direitos da 
categoria, reivindicando piso salarial, amparo legal, registro em 
carteira e defesa das filiadas contra abusos de vários tipos. Laudelina 
atuou em Campinas até a sua morte em 22 de maio de 1991. 
(SCHUMA; BRAZIL, 2015, p. 360) 

 

Lélia Gonzales (Século XX) 

Lélia foi uma ativista, pesquisadora e feminista negra, destacou-se pela 

sua atuação nos Movimentos Negros e de Mulheres Negras. Candidatou-se em 

1982 para Deputada Federal pelo PT-SP e em 1986 para Vereadora do Rio de 

Janeiro (PDT), em ambas as disputas ficou como suplente. Cunhou o conceito 

de "amefricanidade". Apaixonada por samba, pertenceu a Grêmios Recreativos 

e Escola de Samba que resgatavam o samba de raiz, além de ajudar a fundar 

o grupo Olodum. Lélia era graduada em filosofia e história, tinha mestrado em 
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Comunicação Social, doutorado em Antropologia. Dentre todas as mulheres 

negras encontradas e escolhidas para compor os pseudônimos utilizados nesta 

dissertação, Lélia é interessante pois desenvolveu pesquisa sobre raça e 

gênero, bem como ocupou um cargo de direção na Faculdade de Sociologia da 

PUC de São Paulo.  

 

Luísa Mahin (Século XIX) 

 Seu nome foi dado a uma praça da capital paulista, no bairro Cruz das 

Almas, entretanto sua vida e história é muito mais grandiosa que uma praça e 

se concentraram na Bahia, onde liderou a Revolta dos Malês em 1835. 

Aproveitando-se de seu trabalho como quituteira, Luísa despachava 

mensagens escritas em árabe para outros rebelados, valendo-se de meninos 

que simulavam a compra de suas iguarias para levar estes bilhetes. Se os 

escravos tivessem sido vitoriosos, Luísa Mahin teria sido empossada Rainha 

da Bahia Rebelde. Porém os planos dos revoltosos foram revelados às forças 

da repressão. Os líderes do movimento foram perseguidos e castigados 

brutalmente, mas Luísa conseguiu fugir para o Rio de Janeiro, onde 

continuou a luta pela liberdade de seu povo. Nesta cidade foi presa e, 

possivelmente, deportada para a África. Luiza é mãe do poeta abolicionista 

Luiz Gama. (SCHUMAHER; BRAZIL,  2015, p.346) 

 

Maria Firmina dos Reis (1825-1917) 

 Maranhense, foi uma das primeiras professoras negras no Brasil. Foi a 

primeira mulher a escrever um romance abolicionista no Brasil: Ursula. Seu 

livro é considerado um marco na literatura abolicionista feminina. Foi a primeira 

a fundar uma escola mista e gratuita para crianças pobres. "Especialistas em 

literatura brasileira consideram Maria Firmina a primeira romancista brasileira". 

(SCHUMAHER; BRAZIL, 2015, p. 456) 

 

Mariana Crioula (Século XIX) 

Ficou conhecida como "Rainha do Quilombo" quando, no dia 05 de 

novembro de 1838, assumiu a liderança, juntamente com Manoel do Congo, da 

fuga de escravos na região do Vale do Paraíba no Rio de Janeiro, ao serem 

capiturados pela Guarda Nacional, um guarda relatou no processo: 

[...] que a negra Mariana, com seus 30 anos, pusera-se à frente dos 
revoltosos, resistindo ao cerco da polícia e esbravejando: “Morrer, 
sim, entregar não!” (SCHUMAHER; BRAZIL, 2015, p. 484) 
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Mariana livrou-se da execução porque disse que fora induzida a fugir, o 

que ia de acordo com a ideia de inferioridade e ingenuidade feminina. Manuel 

Congo foi condenado ao enforcamento sob a acusação de homicídio. 

 

Teresa Benguela (Século XVIII) 

 Também conhecida como Teresa do Quariterê foi uma líder quilombola 

na região de Cuiabá, próximo à fronteira com a Bolívia. Organizou política e 

administrativamente o Quilombo no século XVIII. De acordo com a literatura, o 

Quilombo "contava com um parlamento, um conselheiro da rainha e um 

sistema de defesa com armas trocadas com os brancos ou roubadas nas vilas 

próximas. Teresa exercia grande controle e influência sobre o quilombo, que 

mantinha uma agricultura de algodão e alimentos muito desenvolvida. Possuía 

teares com os quais fabricavam-se tecidos que eram comercializados fora dos 

quilombos, bem como os alimentos excedentes." (SCHUMA; BRAZIL, 2015) 

 

Zacimba Gaba (Século XVIII) 

Diz a tradição que Zacimba Gaba assim como Aqualtune e Tereza 

Benguela, era uma princesa africana e guerreira que foi escravizada e trazida 

de Cabinda ao Brasil. Foi vendida a um engenho no Espírito Santo e após 

envenenar o seu senhor, liderou centenas de escravos e fundou um Quilombo 

na região de Itaúnas. Zacimba liderou a libertação de escravos entre 1700 a 

1710, quando foi assassinada. (O’DWYER, 2002) 
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3.5 APÊNDICE B: ROTEIRO DAS ENTREVISTAS 
 

Dados Pessoais 
 
Nome:__________________________________________________________ 
 
Idade:____                                                                        
 
Cor/Raça:__________________ 
 
Função_______________________________________ 
 
Formação:                                                                    
 
Titulação: 
 
Atividade/Função 
 
Situação Conjugal: casado(a) (  ) Solteiro(a) (  )        
 
Possui filhos: sim (  )       não ( ) 
 
E-mail:                                                                        Telefone:  
 

 
Questão gerativa: gostaria que você me dissesse o que vem a sua cabeça 
quando falo a expressão "mulheres nos cargos de gestão":  
 
Temática: Itinerário formativo 
Gostaria que você me falasse de seu itinerário formativo: como que foi a 
escolha da graduação e pós-graduação (se for o caso)? 
 
No processo de formação houve a necessidade de articulação entre estudos, 
trabalho e família? Como isso se deu?  
Atualmente, você faz algum curso de qualificação?  
 
Temática: Carreira profissional 
Conte-me como foi o ingresso na carreira do magistério do ensino tecnológico 
profissional. Ano? Concurso? Como era o modelo do concurso à época? Onde 
se deu sua lotação inicial? Já havia passado pela experiência de professor(a) 
anteriormente?  
Qual foi o percurso até que você chegasse ao cargo de Diretor(a)/ Pró-reitor(a)/ 
Reitor? Você já tinha experiência com a gestão? Qual? 
 
Em caso de Diretores: Descreva o processo que o levou à função de Diretor: 
(Foi por meio de eleição ou indicação? Como foi o processo de decisão para 
concorrer à eleição?) 
Existiu algum conflito – pessoal, com os colegas, com a família – em relação à 
decisão pela disputa eleitoral. Como foi a experiência do processo eleitoral? 
Quantos eram os concorrentes e qual o sexo deles?. 
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Em caso de ascensão por meio de indicação: Quando você recebeu o convite? 
Como foi recebida a notícia? Você fazia parte da "base aliada" do Reitor eleito? 
Você já havia ocupado função de diretor nesta ou em outra gestão? Como foi o 
processo de decisão para ocupar a função? (Perguntar quais os pontos que 
fizeram você refletir em favor ou contra a ocupação do cargo) 
 
Para os Pró-Reitores (as):  
Descreva como você chegou ao cargo de pró-reitor (a): (Quando você recebeu 
o convite? Como foi recebida a notícia? Você fazia parte da "base aliada" do 
Reitor eleito? Como foi o processo de decisão para ocupar a função? Perguntar 
quais os pontos que o fizeram refletir em favor ou contra a ocupação do cargo. 
Você já havia ocupado função de direção ou pró-reitoria em outra 
oportunidade?) 
 
Para todos(as):  
Discorra sobre os pontos negativos e positivos de ocupar um cargo de gestão.  
 
Participação política  
 
Temática: Atividades cotidianas no trabalho/gênero: 
Descreva como é um dia de trabalho, desde a hora de chegada, principais 
atividades, passando pelo horário de almoço, o tempo de pausa, até o horário 
de saída. (Quanto tempo você costuma passar no trabalho? Quanto tempo 
você costuma passar trabalhando, ainda que fora do local de trabalho?) 
 
Descreva como você se sente em relação ao seu ambiente de trabalho e 
função: (Você se sente relevante para a Instituição? Você sente que está 
fazendo a coisa certa? Você sente que é reconhecido(a) e valorizado(a) pelo 
seu trabalho na gestão, seja pelos seus subordinados, colegas gestores e 
superiores? Você entende que a gratificação recebida pelo desempenho de 
função de direção é adequada ao volume de trabalho? Você acha que por ser 
mulher você trabalha mais que um colega homem que ocupa a mesma 
função?) Helena Hirata 
 
Sobre as relações com os demais servidores: Descreva sua relação com os 
subordinados(as): (Você se sente respeitado (a), as demandas levadas por 
você para equipe são realizadas; é necessário falar múltiplas vezes, ou 
endossar a importância da questão, para que uma demanda seja atendida ou 
um trabalho realizado?) Você acha que por ser mulher você é menos ouvida 
pelos subordinados? Há resistência deles em fazer o que você delega? 
Descreva-se como gestor: (Perfil, pontos que você considera como fracos e 
fortes) 
 
Fale um pouco da sua relação com os/as demais diretores/ pró-reitores/reitor: 
Como são as reuniões de trabalho? Como você percebe a sua participação nas 
mesmas? Suas contribuições são ouvidas e analisadas com igual respeito e 
seriedade que as dos demais participantes? As pessoas tentam te explicar 
coisas óbvias? Você é interrompido durante sua fala, constantemente? Você se 
considera pró-ativo nas reuniões de trabalho? 
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E os encontros fora do horário de trabalho, os chamados happy hours, 
comemorações, festas familiares, costumam acontecer entre os servidores? 
Você costuma participar? Caso aconteçam, quem geralmente frequenta essas 
reuniões? Você considera a participação em reuniões informais, fora do horário 
de trabalho, importante para o exercício da sua função e sua imagem perante 
os colegas?  
 
Discorra sobre as principais dificuldades enfrentadas para uma pessoa que 
está na gestão de uma instituição como o IFG.  
 
Você já foi assediado(a) sexualmente, moralmente, ou sofreu racismo no 
ambiente de trabalho? A situação é recorrente?  
 
Para todos: Pergunta contrastiva: Você concorda com a frase: "os homens 
são mais objetivos por isso é melhor trabalhar com eles"? Por quê? 
 
Articulação Trabalho-Família: 
Discorra sobre como é sua família (Como é o arranjo familiar? Tem filhos? Qual 
a idade dos filhos? Mora ou cuida dos pais, tios...? É casado(a)? O 
companheiro(a) exerce atividade remunerada? O companheiro exerce algum 
cargo de direção? Qual a jornada de trabalho do companheiro (a)? A maior 
parte da renda familiar é obtida por meio do trabalho de quem?  
 
Discorra sobre como sua família percebe sua dedicação ao trabalho. 
 
Como as tarefas domésticas são realizadas na sua casa? (Existe delegação? A 
quem é delegada estas tarefas? Quais tarefas são delegadas e quem é 
responsável por conferir se as tarefas foram realizadas adequadamente?) 
 
Em caso de ter filhos (as), como são divididas as responsabilidades em relação 
os mesmos? (Levar na escola, levar nas atividades extracurriculares, fazer as 
tarefas de casa, participar das reuniões e atividades escolares, levar em 
consultas médicas) 
 
Às vezes o trabalho no Instituto demanda algumas viagens à trabalho. Como 
essas viagens são vistas pela sua família? Como você se sente em relação a 
passar alguns dias longe de casa?  
 
Para os homens: Discorra sobre a expressão: “Homens são naturalmente mais 
aptos para a gestão devido à racionalidade e liderança”. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

223 

 

3.6 APENDICE B: FORMULÁRIO DISPONIBILIZADO A TODOS OS 
SERVIDORES 
 

Pesquisa: " O perfil dos/das profissionais em funções gratificadas e 

cargos de direção no Instituto Federal de Goiás" 

 

Este questionário integra uma pesquisa de mestrado, na área de 

sociologia do trabalho, cujo objetivo é analisar as relações de gênero e raça 

entre os ocupantes dos cargos de direção no Instituto Federal de Goiás. A 

pesquisa está vinculada ao Programa de PósGraduação em Sociologia da 

Universidade Federal de Goiás, sob orientação da professora Lucinéia 

Scremim Martins e tem Danielle Fernanda Morais Pavan como pesquisadora 

responsável. O tempo de para o preenchimento do questionário é de, 

aproximadamente, 5 (cinco minutos). 

As informações obtidas serão utilizadas apenas para elaboração de 

trabalhos científicos, sendo resguardada a identidade dos/das respondentes, 

conforme as regras do Comitê de Ética da Universidade Federal de Goiás. 

 
*Obrigatório 

 
Perfil do/da profissional  
 

1.1 Qual é a sua idade? 
 * Marcar apenas uma oval. 

De 18 a 30 anos 
De 31 a 40 anos 
De 41 a 50 anos 
De 51 a 60 anos 
De 60 a 70 anos  
Mais de 70 anos 

 
1.2 Qual o seu Sexo/Gênero 

 * Marcar apenas uma oval. 
Masculino  
Feminino  
Outro: 

 
 

 
1.3 Você considera que sua cor/raça é:  

* Marcar apenas uma oval. 
Amarela  
Branca  
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Preta  
Parda  
Indígena 

 
Qual sua escolaridade/ titulação máxima?  

* Considere apenas títulos já obtidos. Marcar apenas uma oval. 
 

Ensino Fundamental completo  
Ensino Médio completo  
Ensino Superior completo  
Mestrado 
Doutorado 
Pós Doutorado 

 
 

1.4 Você tem filhos/filhas? 
 * Marcar apenas uma oval. 

Não tenho filho(s)/filha(s)  
Tenho 1 filho/filha 
Tenho 2 filhos/filhas 
Tenho 3 filhos/filhas  
Tenho 4 filhos/ filhas 
Tenho mais de 4 filhos /filhas 

 
 

1.5 Qual a sua situação conjugal? 
 * Marcar apenas uma oval. 

Casado(a) / União Estável /Mora com o companheiro (a)  
Solteiro(a) 
Divorciado (a) / Separado (a) / Desquitado (a)  
Viúvo(a) 

 
1.6 Você é o/ a responsável, em maior parte, pelo sustento ou atenção 

afetiva a algum /alguma parente idoso/idosa?  
*Considere como idoso as pessoas com idade igual ou superior a 60 
(sessenta) anos. Marcar apenas uma oval. 
 

Sim  
Não 

 
2. Carreira e tempo de trabalho 
 

2.1 Há quanto tempo você trabalha na rede pública de educação 
profissional?  

* Marcar apenas uma oval. 
Menos de 1 ano  
Entre 1 e 4 anos 
Entre 5 e 9 anos 
Entre 10 e 14 anos 
Entre 15 e 24 anos 
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Entre 25 e 30 anos  
Mais de 30 anos 
 

2.1 Atualmente, você está enquadrado em qual das carreiras?  
* Marcar apenas uma oval. 

Técnico Administrativo em Educação 
Professor do Magistério do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico 

 
2.2 Você ocupa alguma função gratificada ou cargo de direção no IFG?  
* Marcar apenas uma oval. 

 
Sim 
 
Não Pare de preencher este formulário. 

 
 
Função Gratificada e Cargo de Direção 
 

Você respondeu que exerce atividade de função gratificada ou cargo de 
direção, por favor, nos indique qual FG ou CD você ocupa:  
*Marcar apenas uma oval. 

 
FG1  
FG2  
FG3  
FG4  
CD1  
CD2  
CD3  
CD4 
 

Há quanto tempo você exerce atividades no atual cargo de gestão ou função 
gratificada? 
* Por favor, coloque a resposta em números. Ex: 1,5 anos 

 
 

Ao ocupar a função gratificada ou cargo de direção que você atualmente 
exerce, você já possuía experiência em gestão?  
*Marcar apenas uma oval. 

 
Sim  
Não 

 
Obrigada por sua contribuição. Você estaria disposto a contribuir ainda mais 
com esta pesquisa, concedendo uma entrevista? Por favor, deixe seu e-mail e 
telefone.  




