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RESUMO 

 

O ingresso e a permanência das mulheres, principalmente as de classe média, no 

mercado de trabalho, ocupando cargos de maior poder e prestígio ocupacional, vem 

produzindo transformações profundas no modo como as mulheres são representadas, 

pois os cargos de poder e prestígio são permeados por pressupostos que designam 

características, tidas como masculinas, às mulheres que assumem estas funções. 

Partimos do pressuposto que as construções discursivas sobre tais mulheres interferem 

no modo como elas definem, entendem e veem o mundo, bem como intervêm na forma 

como elas constroem suas identidades, nós questionamos que significados essas 

mulheres representam sobre a atuação de mulheres em cargos de poder e prestígio e das 

suas próprias atuações enquanto pertencentes a este grupo. A literatura informa que o 

mundo do trabalho é sexista, havendo várias tensões que compõem este campo. 

Elencaremos inicialmente a divisão sexual e social do trabalho e a ordem patriarcal que 

trouxeram consequências para as funções masculinas e femininas no que diz respeito à 

distribuição do poder até hoje. Em seguida abordaremos a luta dos movimentos 

feministas que apontaram as desigualdades de gênero, questionando e politizando a 

relação entre público e privado. Posteriormente abordaremos a relação entre o trabalho 

feminino e a identidade. Neste contexto, desenvolvemos pesquisa cujo objetivo geral foi 

o de analisar os discursos de mulheres que ocupam cargos de poder e prestígio sobre 

suas trajetórias no mundo do trabalho. De forma específica, visamos identificar e 

analisar os atributos, apresentados por essas mulheres como responsáveis pelo 

desenvolvimento de suas carreiras, procurando observar a presença de atributos 

tradicionalmente vistos como próprios do mundo masculino, bem como identificar as 

dificuldades na carreira, relatadas por essas mulheres, e se elas associam essas 

dificuldades à questão de gênero. Para tanto, escolhemos trabalhar com mulheres que 

desenvolvem cargos de poder e prestígio em áreas profissionais diversas, que residem 

no Recife (PE), realizando entrevistas semiestruturadas com treze mulheres, com idades 

que variam entre trinta e dois e setenta anos. Norteamo-nos neste trabalho, pela 

perspectiva teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva, na qual a linguagem 

não é considerada apenas como um instrumento de comunicação, mas como um 

poderoso instrumento de construção da realidade. As falas analisadas evidenciam a 

presença recorrente de representações das mulheres em que elas são apresentadas como 

pessoas que são essencialmente sensíveis, éticas e solidárias, embora maneiras 

alternativas de descrevê-las também tenham sido observadas. Diante do exposto, 

observou-se que, apesar do grande avanço no que tange ao reconhecimento social da 

capacidade intelectual e da qualificação profissional das mulheres, os estereótipos que 

reproduzem a desigualdade não desapareceram por completo. Há, nos relatos das 

entrevistadas, sinais dessas discriminações citadas de forma aberta ou sutil.   

 

 

Palavra-chave: Mulher; Gênero; Mercado de trabalho; Identidade; Discursos. 
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ABSTRACT 

 

The entry and permanence of women, especially the middle class, in the labor market, 

occupying higher positions of power and occupational prestige, has produced profound 

changes in the way women are represented, because the power and prestige positions 

are permeated by assumptions that designate characteristics, taken as masculine, women 

who assume these functions. We assume that the discourses on such women interfere in 

how they define, understand and see the world and intervene in the way they construct 

their identities, we question the meanings these women represent about the performance 

of women in positions of power and prestige and their own actions as belonging to this 

group. The literature reports that the world of work is sexist, with several strains that 

make up this area. Initially Elencaremos sexual and social division of labor and the 

patriarchal order that brought consequences for the male and female functions with 

regard to the distribution of power today. Then discuss the struggle of the feminist 

movements that indicated gender inequalities, questioning and politicizing the 

relationship between public and private. Later we discuss the relationship between 

women's work and identity. In this context, we developed research whose main 

objective was to analyze the discourses of women in positions of power and prestige on 

their path through the world of work. Specifically, we aim to identify and analyze the 

attributes presented by these women as developers of their careers, trying to observe the 

presence of attributes traditionally seen as male world own as well as the difficulties in 

career, reported by these women, and if they associate these difficulties to gender. 

Therefore, we chose to work with women who develop power and prestige positions in 

many professional areas, living in Recife (PE) in a semi-structured interviews with 

thirteen women, with ages ranging from thirty-two and seventy. Norteamo us in this 

work, the theoretical and methodological perspective of Discursive Social Psychology, 

in which the language is not considered only as a communication tool, but as a powerful 

instrument of reality construction. The analyzed statements show the recurring presence 

of women's representation in which they are presented as people who are essentially 

sensitive, ethical and supportive, although alternative ways of describing them also have 

been observed. Given the above, it was observed that despite the great progress in 

relation to social recognition of intellectual capacity and professional skills of women, 

the stereotypes that reproduce inequality have not disappeared completely. There, in 

interviewees' reports, signs such discrimination cited openly or subtly. 

 

Key words: Women; Gender; Labor Market; Identity; Speeches. 
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INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho focaliza relatos de mulheres que ocupam cargos de poder e 

prestígio sobre suas trajetórias no mundo do trabalho. O interesse por esse tema surgiu a 

partir da experiência da mestranda durante a atuação profissional como psicóloga 

organizacional em um hospital do Recife. Nessa instituição, 67,9% do quadro de 

funcionários é composto por mulheres. Destas, apenas 5,6% ocupam cargos de 

liderança, englobando as funções de coordenação, gerência e diretoria. Era comum, nas 

falas dos outros profissionais desta instituição quando se referiam a estas mulheres, 

encontrar expressões como: “ela é mal amada”; “não tem marido e filhos para cuidar, 

por isso que se dedica tanto a empresa”; “acho que ela nunca terá filhos”; entre outros. 

Estas colocações demonstram a difícil relação entre a mulher e o trabalho, proveniente 

de construções discursivas preconceituosas a respeito das mulheres ocupando cargos de 

poder e prestígio. Concordamos com Perrot (1998) quando afirma que frases como estas 

estruturaram adjetivos reducionistas no sentido de não considerarem as mulheres parte 

do sistema produtivo no trabalho.  

Trata-se de um trabalho de indiscutível relevância teórica e social. Relevância 

teórica pela escassez de trabalhos no nosso contexto que abordem, com o uso do método 

de análise de discurso, o modo como às mulheres definem e percebem a construção de 

suas identidades no mundo do trabalho. Relevância social porque o conhecimento dos 

conteúdos e processos que constituem a identidade das mulheres que desenvolvem 

cargos de poder e de prestígio na atualidade fornecerá elementos para intervenções 

fundamentadas no caso de reprodução dos discursos tradicionais que sempre as 

posicionaram numa posição de submissão e inferioridade. 

Os discursos sobre a inserção das mulheres no mundo do trabalho em cargos de 

prestígio e poder são permeados por pressupostos que designam características, ditas 

masculinas, a mulheres que assumem estas funções. Tais construções discursivas se 

tornam aceitáveis, para a maioria da população brasileira, pois quando uma mulher 

executiva apresenta traços culturalmente definidos como femininos, ela geralmente é 

vista como não apropriada para as funções que exerce. “Se ela, contudo, agir de acordo 

com os padrões masculinos de liderança, também será condenada por ser vista como 

„pouco feminina‟” (ROCHA-COUTINHO; COUTINHO, 2011, p. 67).  

 Bruschini e Puppin (2004) apontam que desde a década de 1990, o Brasil passou 

por várias transformações demográficas, culturais e sociais que tiveram grande impacto 
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sobre o trabalho feminino: a queda da taxa de fecundidade, sobretudo nas cidades e nas 

regiões mais desenvolvidas do país; redução no tamanho das famílias; envelhecimento 

da população brasileira, com maior expectativa de vida das mulheres e, 

consequentemente, aumento do percentual de viúvas na população; e aumento do 

número de famílias chefiadas por mulheres. 

Além dessas transformações demográficas, mudanças nos padrões culturais e 

nos valores relativos ao papel social da mulher, alteraram a identidade feminina que está 

cada vez mais voltada para o trabalho produtivo. Ao mesmo tempo, a expansão da 

escolaridade e o ingresso nas universidades viabilizaram o acesso das mulheres a novas 

oportunidades de trabalho. Lavinas (1999) demonstra que, desde 1980, a taxa anual de 

emprego das mulheres mostra-se mais elevada que a masculina, levando a um forte 

aumento do sexo feminino entre os ocupados. Este fenômeno é nomeado de 

“feminização do mercado de trabalho”. 

Entretanto, após décadas de lutas feministas e da inegável evolução nas 

condições de vida de muitas mulheres, é notório que o seu acesso a posições de poder 

nas inúmeras organizações de diferentes domínios ainda não é um fato. Bruschini e 

Puppin (2004) apontam para a persistência de algumas continuidades que dificultam a 

dedicação das mulheres ao trabalho ou fazem delas trabalhadoras de segunda categoria. 

Fazendo com que estejam sempre em desvantagem no mercado de trabalho em relação 

ao homem, visto que permanecem sendo as principais responsáveis pelas atividades 

domésticas e pelos cuidados com os filhos, idosos e enfermos. Amâncio (1989, p. 33) 

complementa que “a realidade atual indica (...) que a mudança estrutural representada 

pela entrada das mulheres de diferentes classes sociais nos diversos setores do mundo 

do trabalho, não é suficiente para alterar a função da mulher na família, nem dá 

necessariamente origem a uma mudança na sua condição social”. Desta forma, é comum 

percebermos a ausência delas em postos de poder e de decisão, tanto em empresas e 

organizações privadas quanto em diferentes esferas do serviço público. 

 Existem várias pesquisas na psicologia que apontam a questão da discriminação 

de gênero e os desafios que as mulheres, nessas funções, têm de enfrentar para alcançar 

ou para manter essas posições. A existência de um “telhado de vidro” (glass ceiling, 

DAVIDSON; COOPER, 1992) representa todas as barreiras invisíveis, mas poderosas, 

que dificultam as carreiras das mulheres que pretendem chegar a postos de liderança.  

Contudo, poucas pesquisas tem se preocupado em compreender as vidas das 

mulheres que lutaram para atingir essas posições. Frequentemente generalizam as 
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experiências das mulheres e dão pouca atenção à sua variabilidade (NOGUEIRA, 

2006). Ainda segundo Nogueira (2006), muitas dessas pesquisas psicológicas, 

claramente convencionais e imbuídas de um espírito positivista acrítico, não questionam 

as bases da própria discriminação e não refletem sobre seu próprio papel enquanto 

mecanismo de regulação social e construtor de “identidades”, “verdades” e 

“possibilidades”. Nesse assunto em particular, continuam a manter as mulheres 

afastadas do poder e dos locais de tomada de decisão, não socializadas como sujeitos 

políticos e continuamente longe da arena política quer como sujeitos, quer como 

agentes. 

 A partir dessa perspectiva teórica, pretendemos, nesta dissertação, nos debruçar 

sobre a vida de algumas mulheres em cargos de poder e prestígio da cidade do Recife, 

enfatizando suas relações com o trabalho. Algumas questões nortearam este trabalho. 

Quais as características pessoais apresentadas por essas mulheres como responsáveis 

pelo desenvolvimento de sua carreira? São características tradicionalmente vistas como 

masculinas? Quais as dificuldades e obstáculos na carreira relatados por essas 

mulheres? 

 De maneira coerente com essas questões de pesquisa, o objetivo geral deste 

trabalho é analisar os discursos de mulheres que ocupam cargos de poder e prestígio 

sobre suas trajetórias no mundo do trabalho.  Os objetivos específicos são os seguintes: 

identificar e analisar os atributos apresentados por essas mulheres como responsáveis 

pelo desenvolvimento de suas carreiras, procurando observar a presença de atributos 

tradicionalmente vistos como próprios do mundo masculino; identificar as dificuldades 

na carreira relatadas por essas mulheres e se elas associam essas dificuldades à questão 

de gênero. 

O trabalho encontra-se organizado em cinco capítulos. No primeiro capítulo, 

faremos um levantamento teórico sobre o tema, fazendo uma breve exposição a respeito 

da divisão social e sexual do trabalho e da influência da ordem patriarcal neste contexto, 

do movimento feminista e do estudo de gênero como desdobramento para o trabalho 

feminino e das identidades femininas e do trabalho das mulheres no Brasil. O segundo 

capítulo é dedicado à abordagem teórico-metodológica da Psicologia Social Discursiva 

que será usada para analisar o material discursivo. O terceiro capítulo versará a respeito 

do método utilizado para realizar a investigação, apontando os instrumentos e 

procedimentos realizados na coleta de dados. Descreveremos os sujeitos que 

participaram da investigação, bem como informaremos como foi realizada a análise do 
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material discursivo. No quarto capítulo, daremos início à análise do material discursivo 

produzido pelas participantes, focalizando os atributos pessoais mencionados como 

responsáveis pelo desenvolvimento de suas carreiras. O quinto capítulo abordará os 

obstáculos na carreira relatados pelas participantes. Por fim, faremos nossas 

considerações finais. 
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1. AS MULHERES NO MUNDO DO TRABALHO 

 

Sentimos a necessidade de realizar um estudo teórico sobre o tema e o fizemos 

através de uma revisão de literatura baseada em Alves (1992). Neste sentido, 

inicialmente foi utilizada a revisão para o próprio consumo da pesquisadora, para que 

fosse possível ter clareza sobre as principais questões teórico-metodológicas pertinentes 

ao tema escolhido e posteriormente aqueles que vão efetivamente integrar o relatório de 

estudos. 

Realizou-se busca da literatura nas bases de dados: Scielo, Google Acadêmico, 

Biblioteca Digital da USP, Pérgamo, Portal de Periódicos da CAPES, Portal de 

Pesquisas da BVS e Bibliografia citada nos Artigos e Currículo Lattes dos autores. 

Buscamos inicialmente produções mais recentes, publicados no período de 2010 a 2014 

e depois artigos publicados antes de 2010. Utilizamos como descritores: Mulher e 

Trabalho, Mulher e Identidade, Mulher e Política, Poder e Prestígio, Ordem Patriarcal, 

Teorias Feministas, Gênero, Identidade e Economia. Foram encontrados mais de mil 

artigos científicos. Destes, foram selecionados 251 artigos nacionais e 10 internacionais 

que antecederam os critérios de inclusão. Os autores que mais encontrados foram: Lauro 

Ramos, Maria Lúcia Rocha-Coutinho, Fúlvia Rosemberg, Cristina Bruschini, Helena 

Hirata, Michele Perrot, Conceição Nogueira, entre outros. Entre os artigos encontrados, 

o maior número de publicações está em São Paulo, seguido do Rio de Janeiro, Brasília, 

Minas Gerais, Maringá, Porto Alegre e Belo Horizonte. Em relação às áreas de 

conhecimento entre os artigos encontrados estão: Psicologia, Administração, Sociologia 

e Enfermagem. Relativo às revistas científicas encontradas, podemos citar: Psicologia, 

Ciência e Profissão; Psicologia, Reflexão e Crítica; Estudos Feministas; Revista de 

Economia Política; Revista de Gestão da USP; Centro Feminista de Estudos – 

CFEMEA; Psico; Estudos Avançados; Cadernos de Pesquisa; Cadernos de Saúde 

Pública; Psicologia e Sociedade; Psicologia em Estudo; Economia Aplicada; Paidéia; 

Cadernos Pagu e Trabalho e Gênero e SOS Corpo. 

Também foram encontrados e utilizados 27 livros, divididos em temas da 

mulher, identidade e psicologia social e 3 revistas. Além de nove Anais de Simpósios, 

Conferências, Relatórios e Dossiês. Utilizamos dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE em pesquisas que apontam a situação das mulheres 

brasileiras e estas em relação ao mercado de trabalho nos anos de 2003 a 2014. 
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Além dos artigos científicos, anais e dados do IBGE, também foram encontradas 

30 dissertações e teses entre os anos de 2001 a 2012, com maior incidência no ano de 

2010. 

Entretanto, é preciso ressaltar que tal revisão não será longa ou exaustiva, mas 

apenas uma discussão que situe o leitor a respeito das diferentes posições sobre o 

trabalho da mulher, além da trajetória desse tema como objeto de estudo nas pesquisas 

brasileiras. 

 

1.1. Divisão Sexual e Social do Trabalho e Ordem Patriarcal 

 

O trabalho, ao longo da história humana, adotou diferentes formas, atendendo a 

objetivos diversos referentes aos homens e às mulheres. Ao se constituir como um meio 

de sobrevivência humana, o trabalho realiza a adequação do indivíduo no interior da 

sociedade em que vive.  

De forma geral, o trabalho para a mulher, representa uma fonte de renda e de 

realização pessoal. Do ponto de vista econômico porque ter uma renda foi e é a única 

maneira para se sobreviver em uma sociedade capitalista, além de que, através da venda 

da sua força de trabalho é possível obter mais autonomia e romper com a dependência 

financeira e emocional dos homens; e também uma fonte de realização pessoal, pois 

“(...) ter um emprego significa participar da vida comum, ser capaz de construí-la, sair 

da natureza para fazer a cultura, sentir-se menos insegura na vida” (SAFFIOTI, 1979, p. 

58). Esta mesma autora afirma que as mulheres brasileiras responderam a pergunta 

“Como é ser mulher hoje?” da seguinte maneira: “39% delas ressaltaram sua inserção 

no mercado de trabalho e a independência que isto lhes confere; 33% referiram-se à 

liberdade de agir segundo seu desejo e, desta sorte, poder tomar decisões; apenas 8% 

mencionaram a conquista de direitos políticos” (SAFFIOTI, 2004, p. 43). 

A autora ressalta ainda que o trabalho constitui a consciência e, por isso, se 

torna um elemento fundante do ser social, embora afirme ainda que ele não é a única 

fonte de realização para a mulher, pois a família é outra estrutura também fundamental 

para a consolidação das suas relações sociais. 

A inserção da mulher no mercado de trabalho tem sido marcada por 

discriminações que as colocam em uma posição de subordinação no campo 

socioprofissional. Hirata e Kergoat (2007) afirmam que o mundo do trabalho é sexista, e 

asseguram que há várias tensões que compõem este campo. Elencaremos inicialmente a 
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divisão sexual do trabalho, ou seja, o trabalho do homem é acatado como fundamental, 

é considerado como o “proprietário” do trabalho, enquanto que o trabalho da mulher é 

considerado complementar, visto como “participação”. Bruschini e Rosemberg (1982) 

referem que a partir daí estabelece-se a segregação ocupacional, característica universal 

do trabalho feminino. 

Há duas formas de justificar a divisão sexual do trabalho: ou pelas teorias 

biológicas ou pelas construções sociais. Durante muito tempo as teorias que se 

baseavam nas diferenças biológicas entre homens e mulheres serviam para justificar a 

suposta “submissão natural” das mulheres. Demonstrando este modo de pensar, 

Rousseau (1985, apud NYE, 1995, p. 21) afirma: “a natureza das mulheres determina 

seu destino e elas não devem ir contra ele [...] elas devem sua impotência „ao caminho 

que a natureza lhes traçou‟”. 

Para as construções sociais, a divisão social do trabalho atua como um fator 

importante na reprodução desse processo de subordinação. Hirata e Kergoat (2007, p. 

599) afirmam que “a divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 

decorrente das relações sociais entre os sexos, um „fator prioritário para a sobrevivência 

da relação social entre os sexos‟”. Revelam que essa forma é modulada histórica e 

socialmente e tem como características “a designação prioritária dos homens à esfera 

produtiva e das mulheres à esfera reprodutiva e, simultaneamente, a apropriação pelos 

homens das funções com maior valor social adicionado (políticos, religiosos, militares, 

etc.)”.  

Já em 1863, Marx assegurou que a relação do trabalho, em sua simplicidade já 

era uma perversão, visto que, personifica a coisa e coisifica a pessoa. Na sociedade 

capitalista, existe uma contraposição bastante marcada entre o trabalho produtivo e o 

trabalho reprodutivo. O primeiro é visualizado como aquele que produz mercadorias, 

gera valor e é remunerado; já o segundo é o que não cria mercadorias, portanto não gera 

valor de troca e nem é remunerado (MARX, 1987). Nesse sentido, o trabalho 

reprodutivo pode ser considerado uma prestação de serviços que habitualmente não é 

remunerado por ser realizado pelo membro feminino da família. 

A mulher, ao desempenhar o trabalho reprodutivo, está possibilitando as 

condições para a reprodução da força de trabalho. Este trabalho não representa 

dispêndio para o capitalista, uma vez que é um trabalho gratuito e invisível, já que até 

bem recentemente o conceito de trabalho estava restrito às atividades produtivas 

desenvolvidas nas indústrias, majoritariamente por homens. Conforme Aquino et. al. 
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(1995, p. 281), “um exemplo marcante dessa invisibilidade relaciona-se ao trabalho 

noturno hospitalar, exercido preponderantemente por mulheres”. 

Segundo Hirata (2006, p. 200), o debate marxista sobre trabalho produtivo e 

improdutivo, que dominou a polêmica sobre o trabalho doméstico nos anos setenta e 

oitenta, foi suplantado pelo estudo empírico das características constitutivas do trabalho 

doméstico, como relação de “disponibilidade permanente” aos filhos, ao marido, ao 

companheiro, etc.. Guimarães et. al. (2011) assinalam ainda que essas análises 

apontariam hoje para outra dimensão do trabalho, a dimensão da afetividade, do amor, 

que está no cerne do exercício do care no interior da família. No Brasil e nos países de 

língua espanhola, a palavra “cuidado” é usada para designar a atitude; mas é o verbo 

“cuidar”, designando a ação, que parece traduzir melhor a palavra care. No caso do 

trabalho feminino de care só há vendedor do trabalho, visto que não há o comprador, 

uma vez que o trabalho é gratuito, a não ser quando se paga uma profissional para 

desempenhar estas funções. 

Essa é a dificuldade na luta contra a divisão sexual do trabalho doméstico, que 

libera o homem para as responsabilidades na esfera profissional, enquanto que destina à 

mulher as tarefas relacionadas com a casa, crianças, idosos e enfermos. Como essas 

tarefas são próprias da dimensão da afetividade, as mulheres ficam mais suscetíveis a 

uma “servidão voluntária”. A gratuidade do trabalho doméstico e do trabalho exercido 

pelas mulheres no interior das famílias ressoa até hoje no trabalho profissional das 

mulheres, que é constantemente desvalorizado e pouco reconhecido (HIRATA, 2006). 

 

Se as mulheres parassem de fazer todo o trabalho pelo qual não são pagas, 

esta sociedade ficaria paralisada, pois boa parte do trabalho produtivo que os 

homens executam depende do trabalho ignorado e não pago das mulheres 

(HUBBARD, 1993, p. 25).  

 

Hirata e Kergoat (2007, p. 597) garantem que foi com a tomada de consciência 

de uma “opressão” específica que teve início o movimento das mulheres. Torna-se 

então “coletivamente „evidente‟ que uma enorme massa de trabalho é efetuada 

gratuitamente pelas mulheres, que esse trabalho é invisível, que é realizado não para 

elas mesmas, mas para outros, e sempre em nome da natureza, do amor e do dever 

materno”.  
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Outro fator frequentemente apontado como importante na reprodução da 

subordinação da mulher no mercado de trabalho é a ordem patriarcal. Saffioti, (1999) 

afirma que: 

 

 Há três eixos principais que estruturam a sociedade brasileira: o gênero, a 

raça/etnia e a classe social. Estas contradições não operam isoladamente. 

Formaram, ao longo da história, um verdadeiro nó, [...]. No novelo, a 

contradição encontra-se potenciada, do que decorre, dentre outras, uma 

importante implicação, ou seja, a necessidade de se formularem estratégias de 

enfretamento dessa realidade mais complexa, que não está presente em cada 

um de seus elementos integrantes (SAFFIOTI, 1999, p. 142). 

 

 

Já Barret e McIntosh (1985 apud BRAH, 2006, p. 350), optaram pelo uso de 

“patriarcal” significando “relações sociais particulares que combinam uma dimensão 

pública de poder, exploração ou status com uma dimensão de servilismo pessoal”. Mas 

deixaram de especificar como e por que o conceito de “patriarcal” seria analiticamente 

superior ao de “patriarcado” no estudo das interconexões entre gênero, classe e racismo. 

A mera substituição do conceito de patriarcado por relações patriarcais não pode, em si 

mesmo, dar conta das críticas de a-historicismo, universalismo ou essencialismo que 

foram feitas ao primeiro. Embora, como diz Walby (1990), seja possível chegar a 

argumentos historicizados de patriarcado. Como resposta a tais reconceituações de 

patriarcado, Joan Acker (1989) sugere que seria mais apropriado deslocar “o objeto 

teórico do patriarcado ao gênero, que podemos definir brevemente como diferenciações 

estruturais, relacionais e simbólicas entre mulheres e homens”. Ela é cautelosa em 

relação ao deslocamento, contudo, pois “gênero”, segundo ela, não tem o gume político 

crítico de “patriarcado” e poderia ser cooptado e neutralizado com maior facilidade 

dentro da teoria “estabelecida”. Vale lembrar que todo esse debate foi geralmente 

situado dentro dos parâmetros da oposição binária masculino/feminino e não trata da 

indeterminação do “sexo” enquanto categoria (BUTLER, 1990). 

 Brah (2006) informa que prefere reter o conceito de “patriarcal” sem 

necessariamente subscrever o conceito de “patriarcado” – historicizado ou não. Segundo 

ela, relações patriarcais é uma forma específica de relação de gênero em que as 

mulheres estão numa posição subordinada. Em teoria, pelo menos, deveria ser possível 

imaginar um contexto social em que relações de gênero não estejam associadas à 

desigualdade. Além disso, tenho sérias reservas sobre a utilidade analítica ou política de 

manter fronteiras de sistema entre “patriarcado” e a particular formação socioeconômica 
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e política (por exemplo, o capitalismo ou o socialismo de estado) de que ela é parte. 

Seria muito mais útil compreender como relações patriarcais se articulam com outras 

formas de relações sociais num contexto histórico determinado. Estruturas de classe, 

racismo, gênero e sexualidade não podem ser tratadas como “variáveis independentes” 

porque a opressão de cada uma está inscrita dentro da outra – é constituída pela outra e 

é constitutiva dela (BRAH, 2006, p. 351). 

 

1.2. Teorias Feministas e o Estudo de Gênero 

 

O feminismo conferiu as mulheres como sujeitos da ação política, revelando a 

dimensão política das desigualdades de gênero, questionando e politizando a relação 

entre público e privado, desconstruindo a ideia de que o espaço doméstico é o lugar da 

mulher. Para Brah (2006, p. 342), o objetivo principal do feminismo tem sido mudar as 

relações sociais de poder imbricadas no gênero. Como as desigualdades de gênero 

penetram em todas as esferas da vida, as estratégias feministas envolvem um 

enfrentamento da posição subordinada das mulheres tanto dentro das instituições do 

estado como da sociedade civil. 

Nas palavras de Goldemberg e Toscano: 

 

O movimento feminista, enquanto ação organizada de caráter coletivo que 

visa mudar a situação da mulher na sociedade, eliminando as discriminações 

a que ela está sujeita, só vai surgir no quadro de mudanças mais profundas 

que marcaram a história da Europa Ocidental a partir do século XVIII 

(GOLDENBERG; TOSCANO, 1992, p. 17). 

 

O feminismo é definido por Bento (2011, In: MEDRADO, GALINDO, 2011, p. 

357) como “a luta política contra a estrutura naturalizada e binária para os gêneros”. A 

autora Rian Voet (1998) faz a distinção entre os três tipos de teorias feministas: teorias 

feministas humanistas, teorias feministas centradas nas mulheres e teorias feministas 

desconstrucionistas. A autora refere que para alterar a teoria dominante de cidadania 

liberal é o objetivo fundamental para qualquer feminismo que se pretenda ser 

emancipador. Apesar das diferentes teorias feministas advogarem de forma 

inquestionável a necessidade de mais mulheres ocuparem posições de poder, 

apresentam, contudo, argumentos profundamente distintos para justificar essa mudança. 

O feminismo brasileiro esteve atualizado e proferido com mulheres se 

posicionando contra a ditadura, violação dos direitos humanos e outras práticas de 
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opressão e dominação, exigindo liberdade e igualdade de direitos. Esses anos foram 

marcados pela revolução sexual e cultural das mulheres onde elas começaram a sair do 

espaço doméstico para estudar, trabalhar, construir relações fora do casamento e 

participar de sindicatos e partidos políticos. Santana (2010, p. 78) afirma que elas foram 

vítimas de preconceitos, acusadas de desviar os “bons costumes” e responsabilizadas 

pela ruptura dos padrões da moral vigente, sob os quais se mantinha a organização 

familiar. 

Nas palavras de Besse: 

 

O ingresso de mulheres de classe média na força de trabalho ameaçava o 

modelo de família burguesa, a qual exigia uma divisão sexual do trabalho. E 

a presença continuada das mulheres pobres na força de trabalho – 

especialmente em cargos que as afastavam fisicamente da esfera doméstica – 

tornava-se mais uma problemática. Numa era de crescimento industrial, os 

empregadores e o Estado preocupavam-se com a saúde física e a socialização 

“apropriada” de crianças (futuros trabalhadores) cujas mães passavam o dia 

nas fábricas. Numa era de conflito social, a ausência das mulheres no lar era 

um obstáculo aos novos esforços para promover a organização “apropriada” e 

com a estabilidade da família e da classe operária. Os conservadores 

deploravam a necessidade de as mulheres de todas as classes ingressarem na 

força de trabalho, prevendo que isso iria corrompê-las, pôr em risco sua 

saúde e a saúde de seus filhos e solapar a estabilidade social e a ordem 

política (BESSE, 1999, p.145). 

 

Neste contexto, Rago (1997) ainda  destaca a frequente associação entre a 

mulher no trabalho e a questão da moralidade social. Acreditava-se que: 

 

O trabalho da mulher fora de casa destruiria a família, tornaria os laços 

familiares mais frouxos e a educação infantil seria prejudicada, já que as 

crianças cresceriam sem a constante vigilância das mães. As mulheres 

deixariam de serem mães dedicadas e esposas carinhosas, se trabalhassem 

fora do lar, assim como poderiam deixar de se interessar pelo casamento e 

pela maternidade (RAGO, 1997, p. 585). 

 

Piscitelli (2004, p. 44) ressalta que “as diversas correntes do pensamento 

feminista afirmam a existência da subordinação feminina, mas questionam o suposto 

caráter natural dessa subordinação”. Elas sustentam, ao contrário, que essa subordinação 

é decorrente das maneiras como a mulher é construída socialmente. “Isto é fundamental, 

pois a ideia subjacente é a de que o que é construído pode ser modificado. Portanto, 

alterando as maneiras como as mulheres são percebidas seria possível mudar o espaço 

social por elas ocupado”, ou seja, o feminismo tanto reivindicava a igualdade dos 

direitos, como questionava as raízes culturais destas desigualdades. 
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No marco do debate sobre a natureza, gênese e causas da opressão e 

subordinação social da mulher, Gayle Rubin publica o ensaio O tráfico das mulheres: 

notas sobre a Economia Política do Sexo, onde descreveu o sistema sexo/gênero como: 

“uma série de arranjos pelos quais uma sociedade transforma a sexualidade biológica 

em produtos da atividade humana, e nos quais essas necessidades sexuais transformadas 

são satisfeitas”, localizando essa passagem no trânsito entre natureza e cultura, 

especificamente, no espaço da sexualidade e da procriação (1975, p. 3).  

Para essa autora, é importante pensar a subordinação das mulheres como produto 

das relações por meio das quais sexo e gênero são organizados e produzidos. Desta 

forma, é necessário estudar cada sociedade para determinar os mecanismos através dos 

quais as convenções da sexualidade se produzem e mantém. Na formulação de Rubin 

(1975), no que se refere à diferença sexual, a cultura se sobrepõe à natureza: 

 

Homens e mulheres são, é claro, diferentes. Mas nem tão diferentes como o 

dia e a noite, a terra e o céu, yin e yang, vida e morte. De fato, desde o ponto 

de vista da natureza, homens e mulheres estão mais próximos entre si do que 

com qualquer outra coisa – por exemplo, montanhas, cangurus ou coqueiros. 

A ideia de que homens e mulheres diferente mais entre si do que em relação a 

qualquer outra coisa deve vir de algum outro lugar que não [seja] a natureza 

[...] longe de ser a expressão de diferenças naturais, a identidade de gênero é 

a supressão de similaridades naturais (RUBIN, 1975, p. 179) 

 

O pensamento feminista inclui diversas correntes. As adeptas a teoria do 

patriarcado argumentam que os homens se apropriam das posições sociais superiores e 

mantêm as mulheres em posições subordinadas e exploradas. Nessa perspectiva, as 

mulheres são percebidas como uma classe oprimida, já que depende econômica, social e 

psicologicamente dos pais ou maridos. Nesse sentido, Charvet (1982, p. 128) afirma que 

“a filiação a qualquer classe social torna-se uma questão temporária, com as mulheres 

pertencendo à classe social de seus respectivos pais ou maridos”. Shulamith Firestone, 

uma das principais pensadoras desta corrente, afirma no livro A dialética do sexo, de 

1976, que as origens da subordinação feminina estão visivelmente localizadas no 

processo reprodutivo. A autora afirma que as funções desempenhadas por homens e 

mulheres na reprodução da espécie, são fatores fundamentais de onde derivam as 

características que tornam possível a dominação que os homens exercem sobre as 

mulheres, uma vez que essas funções tornam as mulheres prisioneiras da biologia. Neste 

sentido, o sexo seria também uma construção discursiva/cultural produzida a partir de 

uma suposta natureza sexuada, pois não há corpo que não sofra interpretações culturais 

e atribuição de significados (BUTLER, 2003). 
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Esse feminismo considera que para liberar as mulheres é necessário derrotar o 

patriarcado. Isso só seria possível se as mulheres adquirissem o controle sobre a 

reprodução, uma vez que havia também o controle sobre a sexualidade e a reprodução 

feminina. Piscitelli (2004, p. 46) afirma que o corpo aparece como o centro de onde 

emana e para onde convergem opressão sexual e desigualdade. 

 

O corpo das mulheres não lhes pertence. Na família, ele pertence ao seu 

marido e deve “possuí-lo” com sua potência viril. Mais tarde, a seus filhos, 

que as absorvem inteiramente. Na sociedade, ela pertence ao Senhor. As 

mulheres escravas eram penetráveis a seu bel-prazer. O sistema feudal 

estabelece distinções de tempo e de classe. O senhor tem direito sobre a 

virgindade das servas (PERROT, 2005, p. 447). 
 

Em termos gerais, as feministas favoráveis à teoria do patriarcado sublinharam a 

conexão entre mulheres através do tempo e das culturas, considerando que o corpo 

feminino era uma pré-condição necessária para a permanência da opressão patriarcal. 

É importante ressaltar que nas culturas patriarcais, assim como a brasileira, não 

foi diferente: se atribui à mulher uma identidade associada ao privado e à subordinação. 

Essa identidade foi elaborada historicamente de diferentes formas em modalidades 

culturais específicas, de acordo com o modelo dentro do sistema de dominação vigente. 

Saffioti (2004, p. 136) em seus estudos argumenta que “tratar esta realidade 

exclusivamente em termos de gênero distrai a atenção do poder do patriarca, em 

especial como homem/marido, „neutralizando‟ a exploração-dominação masculina”. 

Assim,  

 

As mulheres são objetos da satisfação sexual dos homens, reprodutoras de 

herdeiros, de força de trabalho e de novas reprodutoras. Diferentemente dos 

homens como categoria social, a sujeição das mulheres, também como grupo, 

envolve prestação de serviços sexuais a seus dominadores. Essa soma/mescla 

de dominação e exploração é aqui entendida como opressão. Ou melhor, 

como não se trata de fenômeno quantitativo, mas qualitativo, ser explorada e 

dominada significa uma só realidade (SAFFIOTI, 2004, p. 105). 

 

Com o decorrer do tempo, o conceito de patriarcado passou a ser visto como 

“um conceito quase vazio de conteúdo, profundamente essencialista”, referindo-se a 

“um sistema político quase místico, invisível, trans-histórico e transcultural, cujo 

propósito seria oprimir as mulheres” (PISCITELLI, 2004, p. 48). Embora esse conceito 

não tenha sido inteiramente abandonado, hoje é alvo de críticas em razão da sua 

generalidade: 
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Esse conceito é essencializante, na medida em que ancora a análise da 

dominação na diferença física entre homens e mulheres, considerada como 

aspecto universal e invariável (SCOTT, 1988, p. 34).  

 

Amazonas et. al. (2011) aponta que nos dias atuais, não mais se sustenta a visão 

convencional pautada em uma concepção de sociedade que se caracteriza pela divisão 

social do trabalho, baseada na natureza biológica, que situa o homem no espaço público 

e confina a mulher no espaço privado do lar.  

 

Se o caráter imutável do sexo é contestável, talvez o próprio construto 

chamado „sexo‟ seja tão culturalmente construído quanto o gênero; a rigor, 

talvez o sexo sempre tenha sido o gênero, de tal forma que a distinção entre 

sexo e gênero revela-se absolutamente nenhuma. O sexo, portanto, seria 

também uma construção discursiva/cultural produzida a partir de uma 

suposta natureza sexuada. Ele não é facticidade anatômica pré-discursiva, 

pois não há corpo que não sofra interpretações culturais e atribuição de 

significados (BUTLER, 2003, p. 25). 

 

É com o surgimento dos estudos de gênero, a partir dos anos de 1980, que uma 

nova agenda de investigação vai surgir no mundo acadêmico. Os estudos de gênero são 

marcados por dicotomias, quais sejam: doméstico/público (ROSALDO, 1995) e 

natureza/cultura (ORTNER, 1979). 

Scott (1989) inaugura definitivamente a ideia de relações de gênero como um 

sistema que marca diferenças e pode organizar a distribuição do poder da mesma forma 

que o fazem a raça e a classe. A ideia de gênero como categoria de análise permite ver 

homens e mulheres em suas relações, ou seja, ao se falar da mulher, também se está 

falando do homem e das relações entre eles, o que não ocorria nos estudos anteriores. 

O conceito de gênero compreende o masculino e o feminino como construções sociais 

que buscam “dar significado às relações de poder, de modo que masculinidade e 

feminilidade passariam, a ser encaradas como posições de sujeito, não necessariamente 

restritas a machos ou fêmeas, biológicos” (SCOTT, 1990, p. 14). Nesse sentido, Brah 

(2006) refere que as feministas não ignoram a biologia das mulheres, mas questionam 

ideologias que constroem e representam a subordinação das mulheres como resultado de 

suas capacidades biológicas. 

Scott (1994) complementa informando que gênero: 

 

Tem duas partes e diversas subpartes. Elas são ligadas entre si, mas deveriam 

ser distinguidas na análise. O núcleo essencial da definição repousa sobre a 

relação fundamental entre duas proposições: gênero é um elemento 

constitutivo das relações sociais, baseadas nas diferenças percebidas entre os 
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sexos e mais, o gênero é uma forma primeira de dar significado às relações 

de poder (SCOTT, 1994, p. 13).  

 

Podemos refletir que as relações sociais construídas pela sociedade através das 

convenções culturais e sociais, são mantenedoras de um modelo que passa a servir como 

referência e que tem o objetivo regular às relações entre homens e mulheres em todas as 

esferas da vida que são permeadas pelas relações de poder. E o gênero considerado uma 

“relação política, que ocorre num campo discursivo e histórico de relações de poder” 

(NARZAV; KOLLER, 2007, p. 217). Ainda neste sentido, Tavares (2003) destaca que: 

 

As relações de gênero são construídas historicamente através de uma 

hierarquia/antagonismo de gênero, caracterizadas pela dominação masculina 

e subalternidade das mulheres, ou seja, por uma assimetria no que se refere a 

posições e espaços ocupados por homens e mulheres, tanto na esfera pública 

quanto privada (TAVARES, 2003, p. 3).  

 

Para Butler (2001), os corpos jamais se conformam totalmente às normas que 

lhes são impostas. De fato, não há qualquer essência da mulher ou do homem. O próprio 

ato de nomeação “é uma mulher” é performativo. A performatividade não deve ser 

entendida como ato singular, mas como prática reiterativa, isto é, a citação repetida de 

uma norma que adquire autoridade na medida em que é citada como uma norma, mas 

que deriva seu poder das citações que impõe, ou seja, a performatividade é sempre a 

reiteração de uma norma ou de um conjunto de normas através da qual o discurso 

produz os efeitos que nomeia (AMAZONAS, et. al., 2011). 

Estudiosa das características de gênero, Kergoat (1998) apresenta as práticas das 

mulheres como construtos sociais que têm uma base social que é o trabalho. Esses 

arrolamentos de trabalho geram relações de poder entre os sexos, com valor hierárquico 

que garante ao homem visibilidade e vantagem no trabalho em relação à mulher. Castro 

(1992) afirma que o uso do termo gênero coincidiu com a problematização das 

subjetividades e das identidades no mundo do trabalho e, para as mulheres, com a luta 

pela desmasculinização do mundo do trabalho. 

A propagação desses referenciais teóricos serviu para compreender a relação 

entre sistemas de dominação e produção de diferenças, além de auxiliar na abertura de 

linhas de pesquisa e reflexão sobre gênero não centrado nas mulheres, masculinidades, 

por exemplo. Entretanto há uma forte discussão em torno da recriação da categoria 

“mulher”, uma discussão, sobretudo política. Costa (1998) é uma das autoras que 



23 
 

propõe um retorno à noção de mulher no contexto do Brasil, considerando-a, como uma 

categoria política. 

 Nos termos de Nicholson (2000), trata-se de uma ideia de mulher que, atenta à 

historicidade, não tem um sentido definido. Isto é, seu sentido não é encontrado através 

da elucidação de uma característica especifica, mas através da elaboração de uma 

complexa rede de características que não podem ser pressupostas, mas descobertas. 

Algumas dessas características exerceriam um papel dominante dentro dessa rede por 

longos períodos de tempo, em certos contextos - o que não quer dizer que possam ser 

universalizadas. Nessa proposta, não se trata de pensar “mulheres como tais” ou 

“mulheres nas sociedades patriarcais”, mas em “mulheres em contextos específicos”. 

Ainda conforme esta autora, a categoria ofereceria a vantagem de possibilitar o 

reconhecimento de diferenças entre mulheres. Mas, uma vez que também permite 

mapear semelhanças, não inviabilizaria a prática política (NICHOLSON, 2000, p. 37). 

 

1.3. Trabalho Feminino e Identidade 

 

No século XIX as moças de classe média ocupavam cargos de balconistas, 

datilógrafas ou auxiliares de escritório nas fábricas; enquanto as instruídas e de “boas” 

famílias dominam o magistério e, mais tarde, a enfermagem, atividades que não 

apresentavam riscos de “masculinizar” a mulher porque perpetuavam os estereótipos da 

natureza feminina (BESSE, 1999; RAGO, 1985; LOURO, 1997).  

Segundo Abramovay: 

 

As atividades produtivas relacionadas com serviços e com assistência médica 

e educacional são redutos femininos e estão associados ao papel reprodutivo 

que a mulher desempenha na família e na sociedade. Ser professora ou 

enfermeira é uma forma de praticar tudo o que foi ensinado às mulheres: 

cuidar, dar amor, ter paciência e carinho (ABRAMOVAY, 1989, p. 63). 

 

Como afirma Perrot (2005, p. 251) “as mulheres sempre trabalharam, mas nem 

sempre exerceram „profissões‟” e com as mulheres brasileiras não foi diferente. Elas 

tiveram muitas dificuldades para sua profissionalização. Um exemplo disso foi o 

Código Civil de 1916 que determinava a necessidade de autorização do marido ou juiz 

para que uma mulher casada se empregasse (MALUF; MOTT, 1998). Apesar de tudo 

isso, chegamos ao final do século XX com um enorme contingente de mulheres 

trabalhadoras.  
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Naturalmente consideradas frágeis e pouco hábeis para desempenhar 

qualquer tarefa que fugisse ao universo doméstico, a participação das 

mulheres no mundo do trabalho foi protelada por um discurso que insistia em 

lhes naturalizar a inaptidão para qualquer atividade produtiva (MOURA, 

1999, p. 101-111).  

 

Os anos 70 foram marcados pela expansão da economia, pela crescente 

urbanização e pelo acelerado ritmo da industrialização que resultaram em um grande 

crescimento econômico, favorável à incorporação de novos trabalhadores, inclusive os 

do sexo feminino. Segundo o censo demográfico de 1970, mais de 80% do contingente 

feminino ativo trabalhava em apenas 10 ocupações, todas elas de baixo prestígio e poder 

de remuneração: 1) empregadas domésticas; 2) trabalhadoras rurais; 3) professoras 

primárias; 4) funcionárias de escritório; 5) costureiras; 6) lavadeiras; 7) balconistas; 8) 

serventes; 9) enfermeiras e 10) tecelãs (UNICEF, 1982). 

Para Sullerot (1970, p. 118) “a história do trabalho das mulheres não pode ser 

inteiramente decalcada da história do trabalho dos homens, nem ser escrita totalmente à 

sua sombra”.  

Ao longo das últimas três décadas do século XX, o leque ocupacional feminino 

foi se ampliando e, consequentemente, a segregação ocupacional e a discriminação 

salarial no mercado de trabalho foram abrandadas. Mesmo assim, segundo o censo 

2000, a profissão de empregadas domésticas continuava a absorver o maior contingente 

de mulheres da População Economicamente Ativa - PEA, com o agravante de que 90% 

delas ganhavam menos do que dois salários mínimos e cerca de 80% não tinham 

registro em carteira (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 2000). 

Alves (2013) analisa o crescimento da PEA, entre os anos de 1950 a 2010, a 

partir de vários dados do IBGE e revela que houve redução nas taxas de atividade para 

homens que passaram de 80,8% em 1950 para 67,1% em 2010, e aumento das taxas 

femininas, que passaram de 13,6% para 48,9% no mesmo período. Com relação à taxa 

de atividade e a idade das mulheres, o autor percebeu que a partir de 1991 as taxas de 

atividades femininas continuaram crescendo até o grupo etário 30-39 anos, e só 

apresentando uma tendência de queda rápida a partir dos 49 anos. Em relação às 

diferenças de gênero, afirma que o padrão por sexo está cada vez mais parecido, pois as 

diferenças eram muito grandes em 1950 e diminuíram consideravelmente em 2010. 

Apesar disso, Nogueira (2006, p. 57) ressalta que “é evidente que o acesso das mulheres 



25 
 

a posições de liderança ou de poder nas inúmeras organizações de diferentes domínios 

ainda não é um fato”. 

A maioria dos estudos mencionados revelam muitos anos de ausência de 

mulheres em posições de evidência no espaço público do trabalho. Atualmente, 

encontramos no país mulheres ocupando estas posições, ainda que a exclusão persista, 

mesmo que na maioria das vezes, de forma velada (ARAÚJO; SCALON, 2005; 

ROCHA, 2000). Neste sentido, Saffioti (2004, p. 117) afirma que “a marginalização das 

mulheres de certos postos de trabalho e de centros de poder cavou profundo fosso entre 

suas experiências e as dos homens”. 

A esse respeito, Eldridger (1999) contribui:  

 

No passado os obstáculos para se chegar ao topo eram mais óbvios e portanto 

mais fáceis de serem denunciados e combatidos. Hoje, eles se manifestam de 

maneiras mais sutis, o que torna o desafio de combatê-los muito mais duro 

em todos os níveis. Justamente por parecer que as barreiras desaparecem, 

muitos acreditam que as mulheres têm se igualado aos homens nos altos 

escalões das empresas, e assim desviam o olhar para outra direção. (apud 

LOBOS, 2003, p. 19). 

 

Conforme informações do Banco de Dados sobre o Trabalho das Mulheres
1
, a 

segregação ocupacional também se mantém, isto é, barreiras e resistências à 

participação das mulheres em determinados campos de atividades e dificuldades para 

atravessar essas fronteiras. Informaram ainda que quando estão lá, as mulheres 

vivenciam barreiras objetivas como falta de equipamentos e estruturas adequadas ao 

corpo feminino, e também barreiras simbólicas, que geram discriminação e opressão – o 

sentimento permanente de ser alguém “fora do lugar”.  

Segundo Vandeli Guerra, analista do departamento de rendimento do IBGE, está 

acontecendo quebra de paradigmas que não empregavam mulheres. A mulher tem 

deixado de lado o sonho da maternidade e, essa redução do número de filhos é um dos 

fatores que tem ajudado a facilitar a presença feminina no mercado. A queda da taxa de 

fecundidade e o aumento do nível de instrução da população feminina têm 

acompanhado a evolução da mulher no mercado e a evolução de sua renda:  

 

O que estamos constatando é uma quebra de tabus em segmentos que não 

empregavam mulheres. Nas Forças Armadas, por exemplo, elas estão 

ingressando pelo oficialato. Para consolidar sua posição no mercado, a 

                                                           
1
 Este banco está disponível para consultas, no site da FCC - Fundação Carlos Chagas, Equipe responsável Cristina Bruschini 

(Pesquisadora), Maria Rosa Lombardi (Pesquisadora), Cristiano Mercado (Assistente de Pesquisa), Miriam Bizzochi (Assessoria 

Estatística). Disponível em: www.fcc.org.br, com estatísticas de 1970 a 1995. 

http://www.fcc.org.br/
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mulher tem cada vez mais adiado projetos pessoais, como a maternidade. A 

redução no número de filhos é um dos fatores que tem contribuído para 

facilitar a presença da mão de obra feminina, embora não isto seja visto pelos 

técnicos do IBGE como uma das causas da maior participação da mulher no 

mercado (PROBST, 2003 p. 6). 

 

Em relação à escolaridade, o IBGE (2008) ressalta que as mulheres alcançam 

posição de destaque: “cerca de 60% das mulheres ocupadas cursaram, pelo menos, o 

ensino médio; elas têm em média, um ano a mais de estudos que os homens; e a maior 

parte de profissionais graduados e pós-graduados são do sexo feminino”, embora se 

dirijam cada vez mais aos cursos superiores em determinadas áreas de formação, em 

carreiras consideradas femininas. A alegação de que a mulher deve procurar um 

trabalho que lhe permita uma conciliação com o lar e com a família surge claramente 

como um preconceito que visa encaminhá-la para carreiras de menor prestígio e de 

remuneração inferior. Em relação às mulheres com curso superior, elas têm, em média, 

uma remuneração 40% inferior a dos homens, ou seja, as mulheres precisam estudar 

mais para atingir o mesmo nível salarial dos homens (IBGE, 2008). Concluímos que se 

há um investimento em educação maior por parte das mulheres, isso pode ser explicado 

da seguinte forma: para seus salários serem compatíveis com o salário dos homens e 

elas terem as mesmas oportunidades que eles no mundo do trabalho, elas precisam 

provar mais conhecimento, capacidade, competência, agilidade, habilidade e 

inteligência.  

Para Leite (1994), o conhecimento é a chave que pode proporcionar às mulheres 

oportunidades concretas de realização profissional. É ele também que lhes pode dar 

liberdade e mobilidade dentro do mercado de trabalho, ampliando os horizontes de sua 

realização pessoal. Para a autora, a educação é a via pela qual a mulher pode abreviar 

seu ingresso, com segurança, nas carreiras profissionais. 

As mulheres, que antigamente faziam parte de um grupo considerado minoritário 

tanto na quantidade como em postos de tomadas de decisão, atualmente vêm-se 

tornando expressivas. Um exemplo disso é a pesquisa realizada em 2013 pelo Grupo 

Catho
2

 com 53.600 respondentes: ela demonstrou que nos últimos doze anos as 

mulheres estão ganhando destaque em postos de chefia e já são maioria em cargos de 

coordenação. De acordo com dados do IBGE (2008), quando comparadas aos homens, 

as mulheres representam, aproximadamente, apenas 6% dos presidentes; 19% dos vice-

presidentes e diretores; e 25% dos gerentes. Kergoat (1998, p. 322) mostra um forte 

                                                           
2 Disponível em: www.catho.com.br/carreira-sucesso 

http://www.catho.com.br/carreira-sucesso
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crescimento da categoria “profissões executivas e intelectuais superiores”, que passaram 

de 440.276 em 1982 para 895.408 em 1994. 

De acordo com o site da campanha Mais mulheres no poder: eu assumo este 

compromisso!
3
 ainda é grande a distância entre homens e mulheres na ocupação do 

espaço público e, mais especificamente, dos espaços de poder da política institucional. 

No Brasil, as mulheres são mais da metade da população e do eleitorado, têm maior 

nível de escolaridade e representam quase 50% da população economicamente ativa do 

país. Entretanto, não chegam a 20% nos cargos de maior nível hierárquico no 

Parlamento, nos Governos Municipais e Estaduais, nas Secretarias do primeiro escalão 

do Poder Executivo, no Judiciário, nos Sindicatos e nas Reitorias. A campanha faz um 

alerta sobre o nosso sistema eleitoral, informando que ele é desfavorável à ampliação da 

participação feminina na esfera política. Os entraves criados por esse sistema podem ser 

observados, por exemplo, na ineficácia da chamada “Lei das Cotas”, no baixo acesso 

por parte das mulheres aos recursos de financiamento de campanhas políticas, no baixo 

capital político das mulheres e no consequente baixo número de votos recebidos, na 

dificuldade de acesso a recursos dentro dos partidos políticos, no baixo número de 

candidaturas femininas para cargos eletivos e no consequente baixo número de 

mulheres eleitas.  

Belle (1993) defende que não existem mais espaços reservados, funções 

atribuídas em caráter definitivo, separações estritas ou muros intransponíveis entre o 

masculino e o feminino. O que ela percebe é uma segregação velada e disfarçada que 

atinge as mulheres no ambiente de trabalho. Trata-se do fenômeno do “teto de vidro” 

estudado por Steil (1997) que consiste em uma barreira sutil e transparente, mas 

suficientemente forte, para bloquear a ascensão das mulheres a níveis hierárquicos mais 

altos. Este autor menciona que este fenômeno pode ser claramente identificado quando, 

apesar da quase equivalência numérica em relação aos homens e da tendência ao melhor 

preparo educacional, a ascendência profissional das mulheres é barrada, na maioria das 

vezes, por esse obstáculo “invisível” que as impede de ocupar espaços de poder e de 

tomada de decisão, como se as carreiras femininas tivessem uma fronteira diferenciada, 

culturalmente definida. 

O Relatório Anual do Observatório Brasil da Igualdade de Gênero 2009/2010, 

aponta que outros aspectos contribuem para a baixa atuação feminina em cargos de 

                                                           
3 Disponível em: www.mulheres.gov.br/mais-mulheres-no-poder/ 
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poder. Podemos citar: o sexismo, o racismo e a violência institucional. Estes são 

denunciadores de métodos discriminatórios ao pertencimento de cargos.  

No Brasil, dos 42.276 cargos de diretoria computados pela Relação Anual de 

Informações Sociais - RAIS
4
 no ano 2000, apenas 23,6% eram ocupados por mulheres. 

Em outra pesquisa realizada por Bruschini e Puppin (2004) sobre o trabalho de 

mulheres executivas, revelam que, no Brasil, cerca de 24% dos cargos de diretoria são 

ocupados por mulheres. Entretanto, os dados das duas pesquisas também revelaram que 

os cargos se concentram em áreas tradicionalmente ditas como femininas, como a 

social, a cultural e a da saúde. Ou seja, mesmo nos níveis elevados da carreira, as 

executivas brasileiras marcam presença, sobretudo em tradicionais redutos ou como 

denominou Bruchini e Lombardi (2000) “guetos femininos”, como o magistério e a 

enfermagem. Hirata (in BRUSCHINI; UNBEHAUM, 2002) aponta que se a atividade 

feminina continuar concentrada em setores como o de serviços pessoais, de serviços de 

saúde ou de educação, a tendência à diversificação das funções ocupadas aponta para 

uma situação de bipolarização:  

 

Um dos polos é constituído de profissionais altamente qualificadas e bem 

remuneradas como engenheiras, arquitetas, médicas, professoras 

universitárias, gerentes, advogadas, juízas etc.; e o outro, de trabalhadoras 

ditas não qualificadas, ocupando empregos mal remunerados e não 

valorizados socialmente (In: BRUSCHINI; UNBEHAUM, 2002, p. 345). 

 

É neste fazer cultural e histórico complexo que os significados de gênero e dos 

processos de identificação se desenvolvem. Mesmo com as mudanças sociais que estão 

ocorrendo “em direção a levar a mulher ao espaço público com mais frequência e força, 

não conseguiram alterar, significativamente, o conceito de identidade feminina 

construída ao longo da história da humanidade” (CAIXETA, 2004, p. 212). A mulher 

continua constituindo-se em múltiplas facetas, sem perder sua principal fonte de 

identificação que é a maternidade (BEAUVOIR, 1960, trabalho original publicado em 

1949; ROCHA-COUTINHO, 1994; 2000). Por esse motivo, algumas mulheres, 

buscando compatibilizar vida pessoal, vida familiar e vida profissional/pública, se 

enredam em “um sentimento bastante comum de estranhamento, dívida e culpa por 

acharem que não estão cumprindo bem o papel tradicional de cuidado da família e de 

suas relações afetivas” (CARREIRA; AJAMIL; MOREIRA, 2001, p. 13-14). Como 

aponta Rocha-Coutinho (1994): 

                                                           
4 Brasil, Ministério do Trabalho e Emprego: RAIS: Relação Anual de Informações Sociais. Brasília, 2000. 
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A maior preocupação de seus maridos e companheiros nas tarefas domésticas 

e na educação dos filhos – participação esta que alguns homens hoje em dia 

já parecem dispostos a empreender – pode ser impedida, como assinala 

Süssmuth (1988), pelas próprias mulheres, por sua incapacidade em abrir 

mão do poder e controle que sempre exerceram no âmbito da casa e da 

família. Isto porque, o controle, a perfeição exigida do lar e das crianças, a 

insistência de que a mãe tem sempre razão, é a versão feminina do 

machismo, que a mulher sempre usou para contrabalançar ou mascarar sua 

vulnerabilidade, sua dependência econômica, sua subestimação pela 

sociedade e por si mesma (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 63). 

 

Alves (2013) refere que, para que haja maior equidade no mercado de trabalho e 

no uso do tempo, é preciso garantir políticas públicas para evitar a prática do 

“familismo”. Para ele o ponto cego das políticas públicas da América Latina e do Caribe 

é a conciliação entre a vida profissional e familiar baseada na redistribuição das tarefas 

de cuidado entre o Estado, o mercado e as famílias. Refere ainda que existe um lapso 

entre as obrigações legais para com o cuidado de ambos os cônjuges em relação com 

seus descendentes, ascendentes e as normas, os serviços, a infraestrutura e as provisões 

disponíveis para sua realização. Nesta situação, as desigualdades de gênero são 

evidentes. Alicia Bárcena, Secretária Executiva da Comissão Econômica para a 

América Latina e o Caribe – CEPAL assegura que não será possível conseguir 

igualdade de trabalho para as mulheres enquanto não for resolvida a carga de trabalho 

não remunerado e de cuidados que recai historicamente sobre elas:  

  

A incorporação das mulheres ao mercado de trabalho em iguais condições 

que as dos homens requer uma análise e uma mudança estratégica da função 

social e simbólica estabelecida na sociedade. Isto implica, por uma parte, 

redistribuir a carga de trabalho não remunerada associada à reprodução e ao 

sustento da vida humana e, por outra, desmontar o sistema de poder que 

subjuga as mulheres, tanto na dimensão privada (o direito a uma vida livre de 

violência, o direito de decidir plenamente sobre a reprodução e suas 

condições), como na dimensão pública (a representação equitativa nos níveis 

de tomada de decisões da sociedade) (CEPAL, 2010, p. 7 - 8).  

  

Desta forma, existe a necessidade de articulação entre as esferas da produção e 

da reprodução e do sistema de emprego e o cuidado das famílias e indivíduos. Na 

perspectiva da titularidade dos direitos, as políticas públicas devem garantir o acesso ao 

emprego, ao mesmo tempo em que provê serviços públicos para aqueles que dão e 

recebem cuidados. Alves e Martine (2010) referem que conciliar trabalho e família é 

fundamental para que haja uma maior equidade entre homens e mulheres e para que a 
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articulação entre Estado, família e mercado possa se dar em benefício das pessoas e da 

ascensão social ascendente de todos, com equidade de gênero. 

 

1.4. Poder e prestígio 

 

Pretendíamos, no início da pesquisa, entrevistar mulheres que desenvolviam 

cargos de poder e de prestígio ocupacional. Entretanto, após a qualificação, ficou 

evidente a importância de demarcar o que eu estava chamando de profissões de poder e 

prestígio ocupacional, se era pela questão salarial das mulheres, dos cargos que 

desenvolviam, ou por ambos. 

Os estudos de prestígio ocupacional compreendem a hierarquização das 

ocupações, segundo o status social a elas conferido pela sociedade ou por grupos sociais 

restritos. Diferentemente dos demais estudos de estratificação social, gozam de grande 

aceitação entre os estudiosos de Sociologia. 

Iniciaremos definindo as duas diferentes abordagens que podem ser utilizadas no 

estabelecimento de hierarquias de prestígio ocupacional citadas por Mattar (1995), uma 

é a constituída através do desenvolvimento pelo próprio pesquisador de um esquema de 

classificação socioeconômica para as ocupações. O trabalho mais importante realizado 

utilizando essa abordagem, nos EUA, foi o de Edwards em 1943. A segunda abordagem 

e mais aceita entre os estudiosos é a de se chegar à hierarquia ocupacional através de 

pesquisas junto à população em estudo, solicitando-se que os respondentes avaliem o 

"posicionamento geral", ou o "prestígio", ou o "respeito" tido para com determinadas 

ocupações.  

Vale mencionar quão difícil é avaliar o prestigio social das ocupações, pois essa 

avaliação é baseada em um sistema complexo de valores culturais existentes em 

determinada sociedade. O nível socioeconômico – NSE aparece em inúmeros estudos 

como variável explicativa ou de controle para a análise de diversos fenômenos sociais 

(ALVES; SOARES, 2009). 

Albert e Reiss (1961) afirmam que os estudos sociológicos preocupam-se com a 

medida do status social das atividades ocupacionais. Estes autores referem ainda que a 

maioria das pessoas, por exemplo, não possuem conhecimento das ocupações a ponto 

de serem capazes de avaliar o real prestígio ocupacional delas.  

Este aspecto pôde ser constatado com as participantes desta pesquisa, algumas 

mulheres convidadas não achavam que desempenhavam funções de poder e de prestígio 
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ocupacional. Uma delas inclusive mencionou que achava que a pesquisadora havia 

“surtado” uma vez que a tinha convidado. Esta participante desempenhava a função de 

coordenação de uma área considerada até pouco tempo de reduto masculino. Outro caso 

interessante de mencionar foi da participante que desenvolve a função de Procuradora 

do Estado e que também desenvolve a função de professora. Ela cita que a função que 

lhe confere prestígio é a de professora e não a de Procuradora, pois acredita que como 

professora está ensinando a futuros “agentes da lei”. 

Duncan (1963 apud ALVES; SOARES, 2009, p. 4) desenvolveu uma escala de 

status econômico dos títulos ocupacionais registrados no censo norte-americano de 

1950. A escala elaborada por ele previa um índice que associava o ranking de prestígio 

ocupacional com as características dessas posições em relação à educação e renda 

registrada no censo. Sua hipótese era a de que a qualificação para a ocupação se dava 

por meio da educação e que a remuneração era resultado da ocupação. Para ele, a 

educação e a renda são, respectivamente, causa e efeito do status ocupacional. 

Para Mattar (1995), os estudos de prestígio ocupacional apenas procuram 

ordenar as ocupações segundo o prestígio social a elas atribuído. Ele afirma que esses 

estudos não levam nem ao estabelecimento de estratos sociais e, muito menos, à 

identificação e ao estabelecimento de limites ou linhas demarcatórias de classes de 

prestígio ocupacional. 

Segundo Schaefer (2006), em uma série de levantamentos nacionais, os 

sociólogos designaram classificações de prestígio a aproximadamente quinhentas 

profissões, variando de médico a jornaleiro. Refere que os sociólogos usaram esses 

dados para designar classificações de prestígio a praticamente todos os trabalhos, e 

descobriram que existe uma estabilidade nas classificações desde 1925. Apresenta a 

seguinte tabela com as posições de prestígio das profissões: 

 

Tabela 1 – Posições de Prestígio das Profissões 

Profissão Posição Profissão Posição 

Médico 86 Secretária 46 

Advogado 75 Agente de seguros 45 

Dentista 74 Caixa de banco 43 

Professor universitário 74 Auxiliar de enfermagem 42 

Arquiteto  73 Fazendeiro 40 

Clérigo 69 Funcionário de Instituição Correcional 40 

Farmacêutico 68 Recepcionista 39 

Enfermeiro registrado 66 Barbeiro 36 

Professor do primeiro grau 66 Funcionário de creche 35 
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Contador 65 Funcionário Administrativo de Hotel 32 

Piloto de Avião Comercial 60 Motorista de ônibus 32 

Policial ou detetive 60 Motorista de caminhão 30 

Professor de jardim da infância 55 Vendedor (sapatos) 28 

Bibliotecário 54 Lixeiro 28 

Assistente Social 52 Garçom e Garçonete 28 

Eletricista 51 Trabalhador Agrícola 23 

Agente Funerário 49 Faxineiro 22 

Carteiro 47 Jornaleiro 19 
Nota: 100 é a mais alta e 0 é a mais baixa posição de prestígio possível 

Fonte: J. Davis, et. al., 2003 (In: SCHAEFER, 2006) 

 

Ganzeboom, De Graaf e Treiman (1992) propuseram uma medida de nível 

sócio-econômico-NSE, que independe de escores de prestígio ocupacional, com o 

objetivo de ser aplicado em pesquisas internacionais. Eles construíram uma escala a 

partir das informações sobre educação, ocupação e renda dos indivíduos disponíveis em 

censos nacionais à qual denominaram de International Socio-economic Index (ISEI). O 

objetivo dos autores é que o ISEI possa ser aplicado para a atribuição de um valor de 

NSE em qualquer estudo que tenha o registro da ocupação dos indivíduos pesquisados, 

sem a necessidade de coletar dados primários sobre educação e a renda.  

Em relação aos estudos de estratificação ocupacionais realizados no Brasil, 

podemos mencionar os estudos de Hutchinson (1957) e de Haller, Holsinger e Saraiva 

(1972).  

O estudo de Hutchinson (1957) teve por objetivo hierarquizar trinta ocupações 

brasileiras, conforme seu status ocupacional. O estudo foi realizado com uma amostra 

probabilística sistemática de 500 dos 1.800 alunos dos primeiros anos dos cursos de 

graduação de todas as Faculdades da Universidade de São Paulo, em agosto de 1955. 

Foi entregue aos participantes jogos com trinta cartões contendo cada um o nome de 

uma das ocupações. A seguir, era solicitado que eles separassem os cartões em seis 

grupos de cinco cartões, em ordem de status social descendente, sendo que o critério de 

status utilizado era o que o respondente julgasse ser o que a comunidade, em geral, 

usava para cada ocupação. Solicitava-se, em seguida, que, em cada grupo, os cartões 

fossem ordenados por ordem descendente de status. Ao final do processo, obtinha-se de 

cada entrevistado o ordenamento das trinta ocupações por ordem de status social 

descendente.  

Silva (1980) aponta que a escala de Hutchinson é composta por seis níveis de 

prestígio ocupacionais assim distribuídos: profissionais liberais e altos cargos 
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administrativos; cargos de gerência e direção; altas posições de supervisão, inspeção e 

outras ocupações não manuais; ocupações manuais especializadas e cargos de rotina não 

manuais; ocupações manuais semiespecializadas e não especializadas. Esta escala 

sofreu várias críticas. Entretanto, tem sido extensivamente usada, e algumas pesquisas 

mostraram, inclusive, que o nível ocupacional reflete consistentemente o nível de 

educação e renda dos indivíduos, sendo, portanto, um indicador razoavelmente 

confiável de status socioeconômico. 

O estudo de Haller e Saraiva (1972) mostrou como medir a influência política 

legítima (poder), renda e propriedade (privilégio econômico), prestígio ocupacional e 

educação entre a população rural, isolada e em geral analfabeta. Outro estudo sobre 

prestígio ocupacional entre a população rural nordestina empobrecida de Haller, 

Holsinger e Saraiva (1972), juntamente com alguns dados do projeto de Haller e Saraiva 

(1972) mostrou que as estruturas de prestígio ocupacional não são necessariamente 

idênticas de um lugar para outro, nem dentro do mesmo país (HALLER, 2000, p. 14-

15). 

Atualmente no Brasil, os estudos mais influentes utilizam os dados produzidos 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no âmbito da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) e dos Censos Demográficos.  

Nesta pesquisa, como será abordado no capítulo que versará sobre a 

metodologia, utilizamos os critérios de cargos, nível de instrução e salário das 

participantes para definir poder e prestígio. 
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2. ABORDAGEM TEÓRICO-METODOLÓGICA 

 

2.1. Construcionismo e Psicologia Social Discursiva 

 

A investigação aqui proposta é orientada em termos teórico-metodológicos pela 

perspectiva da psicologia social discursiva. Uma abordagem construcionista, no interior 

da psicologia social (BILLIG, 1985, 1987, 1991; POTTER; WETHERELL, 1987; 

POTTER et. al., 1990; WETHERELL; POTTER, 1992; WETHERELL, 1996; 

POTTER, 1996).  

Estes autores foram os primeiros a formular uma proposta de aplicação da 

análise do discurso no interior da psicologia social, colaborando, assim, para uma 

melhor compreensão da interação social e da construção da vida social através do 

estudo dos textos sociais, dos discursos e da interação discursiva. Nossa pesquisa situa-

se, desse modo, no âmbito dos estudos do discurso como linguagem falada ou textual. 

Como Garay, Iñiguez e Martínez (2005) argumentam, a linguagem tem uma função 

fundamental na construção da realidade.  

 Em termos epistemológicos, essa perspectiva inspira-se no construcionismo. 

Méllo (et. al. 2007, p. 26) apontam o construcionismo como um movimento que se opõe 

às correntes representacionistas, oferecendo uma nova maneira de realizar pesquisa, na 

qual a linguagem é concebida como ação, como uma prática social produtora de 

consequências, ou seja, uma “forma de ação no mundo”. Neste sentido, ela busca 

trabalhar a interface entre os aspectos performáticos da linguagem e as condições em 

que esta é produzida (SPINK; MEDRADO, 2004). É importante notar que a captação 

das produções linguísticas não se reduz a análise de produções orais. Um texto escrito, 

por exemplo, é idealizado como um “ato de fala” impresso à medida que 

compreendemos que uma pessoa, ao produzir um texto, dialoga com vozes internas e 

mesmo dirige-se a um outro enquanto produz. O construcionismo é marcado por várias 

tensões, visto que é utilizado por vários posicionamentos epistemológicos diferentes, e 

em alguns casos até contrários, como afirmam Rasera, Guanaer e Japur (2004). Desta 

forma, o tratamos como uma posição crítica frente ao mundo, que não pretende 

apresentar verdades a partir de princípios pré-estabelecidos e inquestionáveis.  

 O construcionismo social é abordado na psicologia por Kenneth Gergen, em 

1985, no artigo intitulado The social construccionist movement in modern psychology. 

Para este autor: “a pesquisa construcionista ocupa-se principalmente de explicar os 
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processos pelos quais as pessoas descrevem, explicam, ou, de alguma forma, dão conta 

do mundo em que vivem (incluindo-se a si mesmas)” (GERGEN, 1985, p. 1). 

Diferente dos pensamentos até então presentes, o construcionismo visa situar o 

conhecimento dentro dos processos de intercâmbio social. Gergen (1985, p. 2) convida-

nos, portanto, “a desafiar as bases objetivas do conhecimento convencional”.  Por este 

motivo, esta postura causou uma grande colisão na maneira de analisar e produzir o 

conhecimento até então. 

Para os empiristas lógicos, o conhecimento era visto como uma representação 

mental do mundo físico, ou seja, apenas um relato original deste mundo. Ele também 

discorda da perspectiva fenomenológica, baseada na concepção de que o conhecimento 

depende dos processos internos do organismo: o homem abrigaria tendências inatas a 

pensar, processar informações e categorizar, e essas tendências seriam de suma 

importância na configuração do conhecimento, muito mais do que características do 

mundo em si mesmo (GERGEN, 1985). 

De acordo com López e Moya (2003), a questão central dos argumentos 

construcionistas refere-se à ideia de que é impossível produzir um conhecimento que 

seja livre das marcas, dos elementos sociais que o cercam. Diante dessa referência, 

podemos elencar como exemplo o objeto central da presente pesquisa a relação entre a 

mulher e o trabalho, devemos pensar que ao estudá-lo não poderíamos abandonar os 

elementos econômicos, sociais, culturais e históricos que os constituem. Isto é, não 

podemos deixar de considerar que tanto o trabalho como a luta feminista pelos direitos 

das mulheres estão envoltos em processos históricos bastante marcados e em constante 

mudança. Não poderíamos deixar de mencionar ainda que a própria noção de trabalho 

não possui o mesmo significado que possuía há cinquenta anos atrás, e de que não 

estamos nos referindo a qualquer tipo de trabalho, mas do trabalho feminino. Desta 

forma, podemos informar que a perspectiva construcionista nos convida a uma 

ampliação do objeto a ser pesquisado. 

Segundo Spink (2004), o construcionismo aparece como uma vertente que 

questiona a realidade posta como uma condição absoluta que se esgota em si mesma. 

Essa perspectiva de pensamento destaca o caráter contingente da verdade. O 

posicionamento escolhido pelo construcionismo diante do conhecimento indica que 

devemos abandonar o espectro representacionista do conhecimento, que tem como 

princípio a mente como espelho da natureza. Precisamos ver o conhecimento não como 

uma coisa que as pessoas possuem em suas cabeças, mas sim como algo que constroem 
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em convívio umas com as outras. Dessa forma, aquele que se dispõe a seguir a visão 

construcionista deverá esforçar-se para “desconstruir” noções a muito pregadas por 

nossa cultura (SPINK, 2004). 

Rasera e Japur (2005), a partir das leituras de autores construcionistas como Burr 

(1995), Nightingale e Cromby (1999) e do próprio Gergen (1999), trazem quatro 

características centrais para a perspectiva construcionista: (a) A especificidade cultural e 

histórica das formas de se conhecer o mundo, refere-se à premissa de que a realidade 

não demanda formas específicas de descrição, não existindo uma relação de necessidade 

entre as palavras e a realidade que elas descrevem. Ou seja, uma palavra utilizada para 

definir determinado objeto ou situação poderá vir a sofrer várias transformações ao 

longo do tempo (RASERA; JAPUR, 2005); (b) A primazia dos relacionamentos 

humanos na produção e sustentação do conhecimento, implica considerar que 

construção e explicação de uma dada realidade, ou situação social, ocorrem de forma 

coletiva, através da interação entre distintas pessoas. Os significados que as palavras 

possuem dizem respeito aos seus usos no contexto social de interação no qual estão 

inseridas (RASERA; JAPUR, 2005); (c) A interligação entre conhecimento e ação, 

sugere que as diferentes formas de descrever o mundo implicam distintas formas de agir 

socialmente. As descrições e explicações que são produtos das interações sociais, 

“servem para sustentar determinadas formas de viver e agir no mundo” (RASERA; 

JAPUR, 2005, p. 3); e por último Rasera e Japur (2005) discutem (d) A valorização de 

uma postura crítica e reflexiva, por parte dos autores construcionistas, que se dispõe a 

não aceitar as verdades que circulam na sociedade sem repensar o contexto e as funções 

para as quais as mesma foram construídas. Pontuam também a importância de que seja 

repensado aquilo que é tido como certeza em nossa sociedade, para que possamos 

refletir sobre os diferentes usos e finalidades dessas verdades e sobre os interesses que 

elas atendem. 

 Esta nova forma de entender a linguagem modificou o cenário científico e 

marcou muitos teóricos da Psicologia Social (IBAÑEZ, 2004). Fixar-nos-emos nos 

trabalhos dos teóricos da psicologia social discursiva, desenvolvidos por Michael Billig, 

Jonathan Potter, Margaret Wetherell e Derek Edwards (BILLIG, 1985; 2008; 

EDWARDS, 2004; POTTER; WETHERELL, 1987; POTTER et. al. 1990; POTTER, 

1998; WETHERELL; POTTER, 1992). 



37 
 

 Para Oliveira Filho (2005), a psicologia social discursiva é uma abordagem 

teórico-metodológica que enfatiza a natureza retórica do discurso, sua função, efeitos e 

variabilidade. 

 Esta abordagem foi inicialmente estruturada pelos psicólogos sociais britânicos 

Jonathan Potter e Margaret Wetherell na obra Discourse and social psychology: beyond 

attitudes and behavior (1987). Eles informaram a perspectiva da análise de discurso que 

utilizam em suas pesquisas e ainda apresentam as três bases teóricas fundamentais: a 

teoria dos atos da fala, a etnometodologia e a semiótica. 

 A primeira base teórica é influenciada pelos estudos do filósofo britânico Austin. 

Ele propôs a teoria dos atos da fala, reconfigurando a maneira de ver a linguagem e o 

seu funcionamento, visto que, a linguagem para ele é utilizada como uma ferramenta 

para se fazer as coisas. Interessa-se pela linguagem simples, ordinária, uma vez que ela 

permite espaços para ambiguidade, equívocos, falhas, deslizes, etc.. Austin (1982; ed. 

original inglesa de 1962) iniciou seus estudos diferenciando dois tipos de enunciados: 

aqueles que descrevem ou relatam um estado de coisas – constativos ou constatives 

acts; e aqueles que não descrevem, não relatam, nem constatam nada, mas que quando 

são proferidos na primeira pessoa do singular do presente do indicativo, na forma 

afirmativa e na voz ativa, realizam uma ação – os performativos ou performing acts. 

Estes últimos eram os de maior interesse do autor, pois estes, para ele, quando 

proferidos, realizam a ação denotada pelo verbo: não servem para descrever nada, mas 

sim para executar atos (POTTER; WETHERELL, 1992). 

 Entretanto, ele constatou que se um enunciado performativo for articulado em 

um momento inadequado pode não surtir efeito, ou seja, apenas articular um enunciado 

performativo não garante a sua realização. Desta maneira, Austin se volta para o estudo 

das condições nas quais esses enunciados são produzidos, ressaltando que o enunciado 

performativo é indissociável das relações interlocutivas de diversas ordens que os 

falantes realizam entre si. Após algum tempo ele percebeu que a distinção entre os 

enunciados constativos e performativos não poderia se sustentar. Concluiu que os 

constativos também realizam ações, que as sentenças ao mesmo tempo em que 

descrevem também realizam ações e abandona a diferença entre as duas classes de 

enunciados, as reorganiza e desenvolve a teoria dos atos da fala. Os estudos deste 

teórico foram fundamentais para o reconhecimento da linguagem como prática humana. 

A etnometodologia é uma corrente sociológica iniciada na década de 1960 nos 

Estados Unidos e teve como obra inaugural Studies in Ethnomethodology de Garfinkel 
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(1987; primeira publicação em 1967). Nesta obra, Garfinkel (2006, p. 9) ele afirma que 

os estudos etnometodológicos analisam as atividades, situações práticas e o 

“razonamiento sociológico prático como objetos de estúdio empírico”. Estes estudos 

interessavam-se pelas atividades cotidianas em que pessoas comuns estavam 

envolvidas. Esta teoria reforça que o sentido de uma expressão não existe dissociado do 

contexto de sua produção. Busca, portanto, investigar os métodos que os sujeitos 

utilizam para desenvolver uma vida social explicável (POTTER, 1998). 

Uma premissa fundamental da etnometodologia para Iñiguez (2004, p. 79) é a 

noção de que todos os sujeitos pertencentes à sociedade são “sociólogos/as na prática”, 

pois cada um deles, nas atividades diárias, descrevem, falam e produzem a realidade. A 

realidade social é compreendida como uma construção coletiva, determinada pela ação 

dos sujeitos. 

Analisaremos apenas dois conceitos desta teoria: a indexabilidade e a 

reflexividade. Sobre a indexabilidade, Potter (1998) afirma que só é possível 

compreender completamente uma enunciação analisando eventos, situações e ocasiões 

que a envolvem. Garfinkel (2006), citando Hussel, afirma que cada expressão se refere a 

algumas pessoas, lugares e tempo. Desse modo, seu significado também está 

relacionado àquele que a pronuncia, bem como ao uso que faz dela. Diante disso, a 

análise de discurso deve respeitar a indexabilidade e estar atenta à entonação das 

palavras, à forma como são utilizadas e à sequência de sua construção, pois esses 

instrumentos possibilitam uma interpretação dos recursos utilizados pelos sujeitos na 

construção de fatos (EDWARDS, 2006). Sendo assim, pode-se afirmar que as premissas 

provenientes dessa teoria permitem aos pesquisadores discursivos analisar os meios 

utilizados na construção do discurso, as situações em que é inscrito e os objetivos que 

deseja alcançar (POTTER, 1998). 

A reflexividade significa que o enunciado descritivo não serve apenas para 

relatar acontecimentos ou transmitir informações, mas também realiza algo. Nesse 

sentido, segundo o autor, nossas descrições são elementos constitutivos dos cenários aos 

quais nos referimos (GARFINKEL, 2006). Na medida em que os etnometodólogos 

destacam a natureza reflexiva do discurso, rompem com o binarismo entre a descrição e 

aquilo ao qual ela se refere, visto que este conceito informa que, ao descrever uma 

situação, simultaneamente, estamos construindo-a (POTTER, 1998). 

A partir da interação com outros sujeitos, Iñiguez (2004), refere que estamos 

falando, relatando e narrando um acontecimento ou evento social, estamos produzindo 
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significados a respeito deles, tornando-os compreensíveis. Portanto, ao praticar tais 

ações, na verdade, também estamos fabricando os acontecimentos e as situações 

descritas, bem como produzindo uma versão de mundo. 

Referente à semiologia, Eco (1997, p. 4) a descreve como a disciplina sobre 

“tudo o quanto possa ser usado para mentir”. Para compreendermos melhor é necessário 

primeiramente entender que a semiótica busca estudar os elementos que são ou possam 

ser assumidos como signos. Sendo estes tudo o que pode ser assumido como substituto 

significante de outra coisa qualquer, isto é, o signo é o veículo de uma ideia. 

O termo signo para Barthes (1964) possui uma história muito rica e já foi 

utilizado em diversos momentos de formas distintas. Possui uma série de termos afins, 

como sinal, ícone, alegoria, índice. O signo é um termo que possui dois componentes: 

um significado e um significante. Sendo o componente dos significantes o plano da 

expressão e o dos significados o plano do conteúdo. Este último funciona como uma 

representação psíquica de alguma coisa e não como a coisa em si, ou seja, serve como 

um mediador entre a matéria e a sua representação. Eco (1997) afirma que mesmo 

Saussure não encontrou uma definição precisa para significado, o colocando em um 

meio caminho entre uma imagem mental, um conceito e uma realidade psicológica não 

circunscrita diversamente. 

A compreensão de significante para Barthes (1964) sugere a mesma descrição de 

significado, não se podendo separar a definição do primeiro das ideias trazidas por esse 

último. Ele acrescenta apenas que a materialidade do significante pode ser representada 

através de sons, imagens e objetos. Ressalta ainda que a união entre o significado e o 

significante é definida como a significação, sendo esta compreendida como um 

processo. 

Nesse momento, a semiologia surge na busca da sistematização dessas leituras 

do cotidiano, na tentativa de entender os valores sociais, morais e ideológicos de uma 

determinada sociedade. Como assegura Barthes (2001), a semiologia busca dar sentido 

a uma série de acontecimentos aparentemente anárquicos que poderiam ser 

interpretados como casuais. 

Desta forma é possível afirmar que a produção de sentidos vai além da leitura do 

discurso linguístico ou da linguagem verbal. A leitura do cotidiano possui 

características mais complexas e solicita a incorporação de mais elementos como gestos, 

sons e hábitos produzidos por um corpo social.  
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Entendendo um pouco a respeito das três vertentes teóricas que são incorporadas 

pela psicologia social discursiva é possível verificar a amplitude de possibilidades que a 

mesma comporta. No contexto de nossa pesquisa é importante mencionar que, analisar 

unicamente as entrevistas realizadas pelas mulheres que desenvolvem cargos de poder e 

prestígio – discurso verbal - mesmo sendo uma ação produtiva e pertinente, não seria 

tão rica quanto, além dos elementos verbais, refletir também acerca do espaço físico dos 

seus trabalhos e das suas relações interpessoais. 

Nesse contexto, verificamos como o nosso objeto de estudo pode mostra-se 

intenso e sua compreensão incorpora várias dinâmicas distintas. De acordo com Potter 

(2003) não devemos considerar a psicologia social discursiva apenas como um conjunto 

de métodos, sendo a mesma uma abordagem que se move em meio a diversas reflexões 

teóricas e metodológicas. Segundo o autor, o progresso teórico em torno do estudo da 

linguagem, por exemplo, foi um elemento de grande impulsão para o seu 

desenvolvimento, sendo, sob seu ponto de vista, um elemento extremamente relevante 

quando se considera a fala e os textos como parte de construções sociais. 

 

2.2. Fundamentos da Psicologia Social Discursiva 

 

Os psicólogos sociais discursivos referem à grande importância do contexto na 

compreensão da linguagem, visto que eles buscam investigar os usos da linguagem 

contemplando o cenário de sua produção na análise de discurso. 

Para a psicologia social discursiva, todas as interações faladas e todos os textos 

escritos são considerados ação desenvolvida em contextos sociais (EDWARDS, 2004; 

POTTER; EDWARDS, 2001; POTTER, 1998; POTTER; WETHERELL, 1987). Nesse 

sentido, como os dois últimos autores afirmam o interesse não reside em formas 

linguísticas abstratas, mas em compreender a vida social, por isso procuram analisar as 

produções discursivas pelas quais os sujeitos constroem o mundo. 

O discurso é uma parte fundamental das nossas vidas. Tomamos como exemplo 

o ato de aprender a falar, pois ele é imprescindível para a aprendizagem de uma cultura, 

e a linguagem fornece as hierarquias e os limites para a compreensão de si e dos outros. 

Há uma série de disciplinas que abordam diferentemente a questão do discurso, entre 

elas: linguística, sociologia, psicologia, psicologia social, filosofia, estudos de 

comunicação, teoria literária e cultural. 
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Para Potter e Edwards (2001), a análise de discurso utilizada pela Psicologia 

Social Discursiva pode ser considerada a partir de três premissas fundamentais: o 

discurso é situado, orientado à ação e construído. Quando afirmam que o discurso é 

situado, eles se interessam em investigar os argumentos usados pelos sujeitos para 

refutar ou defender noções de mundo (POTTER; EDWARDS, 2001).  

Quando estes autores afirmam que o discurso é orientado à ação, eles assumem 

que o discurso pode ser utilizado de modo a realizar ações, a produzir efeitos de 

diversos tipos, como culpar, convidar ou mostrar-se neutro num debate sobre um 

assunto polêmico, por exemplo. 

Finalizam informando que o discurso é construído a partir de dois aspectos. O 

primeiro é referente às palavras, as expressões linguísticas, as produções retóricas, 

histórias, as descrições, os relatos, etc., sendo mobilizados e construídos durante a 

interação entre os sujeitos ou em ações específicas realizadas por eles. Os analistas 

discursivos estariam interessados, neste caso, em investigar como as descrições são 

montadas a fim de oferecer um determinado relato. O segundo refere-se à maneira como 

os discursos constroem versões de mundo, ou seja, no modo como as falas e textos 

produzem eventos, estados psicológicos, histórias, grupos e estruturas sociais, bem 

como distintas realidades (POTTER; WETHERELL, 1987; POTTER et. al. 1990; 

POTTER; EDWARDS, 2001).  

Ao ressaltarem o contexto de uso do discurso, Potter e Wetherell (1992) falam 

sobre os repertórios interpretativos, e os descrevem como um conjunto de termos e 

descrições, que são agrupadas em torno de figuras, imagens e metáforas, e que abordam 

o conteúdo das enunciações e da organização do discurso. Sistemas de significação 

utilizados para descrever as estruturas sociais, o eu e suas ações, recursos discursivos 

usados para avaliar, construir versões tidas como verdadeiras e realizar ações 

específicas (WETHERELL; POTTER, 1992). Os autores deixam claro que o seu foco 

na linguagem não é na sua dimensão linguística, mas sim naquilo que é realizado a 

partir do uso dessa linguagem. 

Outro elemento importante na psicologia social discursivamente orientada é a 

retórica. Billig (BILLIG, 1985, 1987, 1991) é quem mais tem contribuído para o 

interesse pela retórica na psicologia social. Para ele, os velhos “insights” acerca da 

“natureza retórica da argumentação” seriam muito benéficos no estudo da ideologia e 

das opiniões. Tais coisas diriam respeito essencialmente à retórica e à argumentação 

(BILLIG, 1991, p. vii).  
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Os analistas do discurso também buscam encontrar contradições, inconsistências 

e ambiguidades presentes no discurso, considerando que ele é caracterizado pela 

variabilidade tanto dentro de um mesmo grupo social quanto nas diferentes intervenções 

discursivas de um mesmo sujeito. 

A psicologia social discursiva teve um grande impacto nas ciências sociais e 

humanas, apresentando uma taxa anual de quinhentas citações em periódicos, livros e 

capítulos ao ano. Ela contribuiu para estabelecer uma forma de análise do discurso 

como um componente de psicologia social e ciências sociais em geral dispuseram de 

novas formas de trabalhar com entrevistas abertas, o que ajudou a legitimar o uso de 

métodos qualitativos em psicologia. 

Dessa forma, como os autores ressaltam, quando orientamos nossa fala para um 

tema como a mulher em cargos de poder e prestígio, quando narramos uma estória de 

modo a posicionar um grupo ou indivíduo numa determinada categoria, ou mesmo 

quando construímos argumentos para defender, acusar, negar e justificar algum relato, 

na verdade estamos produzindo uma versão da realidade, na qual estão implícitas, ou 

explícitas, a maneira como definimos, vemos, entendemos e vivemos nosso cotidiano, 

como lidamos com os conflitos intergrupais ou demais lutas presentes na sociedade 

contemporânea, a forma como constituímos nossas identidades, ou mesmo a maneira 

como reproduzimos estereótipos negativos de grupos e indivíduos e disseminamos o 

preconceito contra tais sujeitos. 

 

2.3. Discurso e Identidade 

 

Este trabalho apresenta uma ênfase na constituição da identidade feminina como 

formada por significados relacionados aos processos de identificações. A partir desse 

olhar, Hall (1987) informa que as identidades não são fixas e permanentes, ou seja, são 

definidas historicamente e não biologicamente, propondo uma visão não-essencialista. E 

continua: “identidade é entendida como instâncias dinâmicas e dialógicas do 

desenvolvimento do EU”, ou seja, no sentido de identificações: “a identidade torna-se 

uma „celebração móvel‟, formada e transformada continuamente em relação às formas 

pelas quais somos representados ou interpelados nos sistemas culturais que nos 

rodeiam”. 

Hall (2000, p. 105) afirma que o conceito de “identificação” acaba por ser um 

dos conceitos menos bem desenvolvidos da teoria social e cultural, quase tão capcioso – 
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embora preferível – quanto o de “identidade”. Entretanto, ele não facilita uma maior 

compreensão conceitual. Só nos resta encontrar compreensões do repertório discursivo, 

visto que é um campo semântico muito complexo, embora relevante para esta pesquisa. 

O autor afirma ainda que em contraste com o “naturalismo” dessa definição, a 

abordagem discursiva vê a identificação como uma construção, como um processo 

nunca completado – como algo sempre “em processo”. Ela não é, nunca, 

completamente determinada – no sentido de que se pode, sempre, “ganhá-la” ou “perdê-

la”, no sentido de que ela pode ser sempre, sustentada ou abandonada.  

Hall complementa: 

 

É precisamente porque as identidades são construídas e não fora do discurso 

que nós precisamos compreendê-las como produzidas em locais históricos e 

institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas 

específicas, por estratégias e iniciativas especificas (HALL, 2000, p. 109). 

 

O conceito de identidade para Benwell e Stokoe (2006) é um produto das suas 

condições históricas, formulado e reformulado em diferentes estratégias de acordo com 

o período ou movimento no qual ele surgiu e da preocupação de seus teóricos. 

Complementa que a identidade é: 

Um fenômeno público, uma performance ou construção que é interpretada 

pelas outras pessoas. (...) Crucialmente, a identidade tem sido reposicionada: 

dos domínios “privados” da cognição e da experiência, para os domínios 

“públicos” do discurso e outros sistemas semióticos de produção de sentido. 

Muitos críticos, portanto argumentam que ao invés de refletida no discurso, 

identidade é ativamente, progressivamente, dinamicamente constituída no 

discurso (BENWELL; STOKOE, 2006, p. 4) 

 

Vieira (2005) ressalta que a política da identidade trata de desconstruir e 

reconstruir identidades (necessariamente múltiplas) para assim resistir e debilitar as 

mitologias dominantes que sustentam sistemas particulares de relações de poder. A 

feminista Gallop (1982), expressa da seguinte maneira:  

 

Não acredito em uma “nova identidade” que seja adequada e autêntica. Mas 

não procuro nenhum tipo de liberação da identidade. Isso me levaria só a 

outra forma de paralisia: a passividade oceânica da indiferenciação. A 

identidade deve ser continuamente assumida e imediatamente questionada 

(GALLOP, 1982, In: WETHERELL, 1995). 

 

Barker e Galasínski (2001) referem que as três concepções de sujeito propostas 

por Hall coincidem com a ideia que a identidade é marcada por uma plasticidade, pois 
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pode variar de pessoa para pessoa e está inscrita no tempo e no espaço. Os autores 

afirmam ainda que Hall, Gergen e Rorty ponderam as múltiplas identidades 

fragmentadas do sujeito pós-moderno como decorrência dos processos de construção de 

identidade e representações simbólicas. Neste sentido, não podemos dizer o que 

realmente somos; podemos, no máximo, enquanto sujeitos múltiplos, fazer descrições 

de nós mesmos através da língua.  

Ainda segundo Barker e Galasínski (2001, p. 28) “identidade (...) não é melhor 

entendida como uma entidade mas como uma descrição emocionalmente carregada que 

fazemos de nós mesmos”. As correntes essencialistas consideram a identidade como 

algo inato, essencial, estável e, portanto, pré-discursivo, e aqueles que a veem como um 

construto social, reconhecendo seu caráter público, instável e, portanto, discursivo 

(BENWELL; STOKOE, 2006). Já para as correntes não-essencialistas, a identidade é 

ideologia e discurso, um processo em contínua construção, a partir de pontos de 

similaridade e diferença; é uma posição estratégica que torna possível o sentido; e, além 

disso, é estabilizada temporariamente pela prática social e comportamentos regulares. 

Uma identidade cultural não seria, portanto, essência, mas a contínua descrição de nós 

mesmos (BARKER; GALASÍNSKI, 2001, p. 30). A noção de identidade presente nesta 

dissertação localiza-se na segunda perspectiva, em que se faz gênero, ou seja, na qual o 

gênero é visto como ato performativo (BUTLER, 1990) em contextos sociais 

específicos e que se reconfigura de acordo com as idiossincrasias que marcam novos 

contextos. 

Howard (2000) afirma que se as nossas identidades são inscritas em discursos 

disponíveis, estes processos podem operar para reproduzir as desigualdades sociais, o 

processo que ele denomina como "constituição ideológica do eu”. Neste sentido, o 

desenvolvimento do indivíduo torna-se um processo de aquisição, uma versão 

ideológica particular do mundo, concluindo por preservar o status quo. Identidade ou 

identificação torna-se assim  uma força colonizadora para moldar e direcionar o 

indivíduo. Este tipo de modelo discursivo implica uma visão anti-essencialista de 

identidade, uma vez que a entende por uma série de representações mediadas por 

sistemas semióticos. Para Derrida (1976), não há nada além do texto: a realidade é 

sempre representação e, portanto, é a linguagem que constitui o "eu" através do 

processo de significação.  
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Neste trabalho a identidade será vista como uma estabilização temporária, uma 

produção: “qualquer noção do eu, da identidade ou de comunidades de identificação são 

ficções marcando uma temporária, parcial e arbitrária aproximação de sentido
”
 

(BARKER; GALASÍNSKI, 2001, p. 42-43).  

Já em relação ao conceito de mulher, é importante destacar que este não é uma 

noção monolítica, ou seja, “não há algo como „ser uma mulher‟ fora das várias práticas 

que definem o „ser mulher‟ para a minha cultura” [minha tradução] (CAMERON, 1995, 

p. 43), ou, ainda, como afirma Sarti (2002), não existe uma categoria universal de 

mulheres. Sendo assim, ao investigar assuntos referentes às mulheres, “é importante 

enfatizar que estudos contemporâneos de língua e gênero levam em consideração 

diferentes variáveis sociolinguísticas em suas análises” [minha tradução] (HEBERLE 

1997, p. 32), tais como idade, classe social e educação. Portanto, para desenvolver um 

estudo coerente com esse contexto teórico, foco não somente nas manifestações 

linguísticas, mas também nas implicações socioculturais que permeiam o objeto de 

análise escolhido a fim de evitar visões generalizantes a respeito das mulheres. 

Enfim, consideramos que, em uma sociedade que está sempre em movimento, 

como a atual, as identidades vêm sendo constantemente construídas e, nestas mudanças, 

a sociedade vem reavaliando seus processos e “acomodando” essas novas identidades. 

Este é o caso, por exemplo, da nova identidade profissional das mulheres de classe 

média. 
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3. MÉTODO 

 

Neste capítulo pretendemos abordar os aspectos metodológicos que 

possibilitaram realizar a pesquisa com mulheres que trabalham em cargos de poder e 

prestígio ocupacional. Destacamos as características do campo de pesquisa, as 

dificuldades encontradas, o critério de escolha das participantes, o instrumento utilizado 

na coleta de dados, e o modo como se deu o processo da análise do material discursivo. 

O presente estudo parte da metodologia qualitativa em psicologia social. 

Acreditamos que não cabe neste local uma discussão aprofundada sobre a pesquisa 

qualitativa. No entanto, teceremos breves considerações para marcar o lugar do qual 

estamos partindo. Nesse sentido, González (2002) defende que o caráter dialógico da 

pesquisa qualitativa permite realizar a investigação considerando a natureza 

interpretativa e compreensiva do fenômeno.  

Além disso, esta abordagem observa os aspectos subjetivos inerentes aos sujeitos 

pesquisados, como por exemplo, os significados, os valores, as representações e as 

atitudes; bem como o contexto social, cultural e econômico onde o fenômeno ocorre 

(TRIVIÑOS, 1987).   

Bogdan e Biklen (1982 apud GODOY, 1995) afirmam que embora haja muita 

diversidade entre os trabalhos denominados qualitativos, alguns aspectos essenciais 

identificam os estudos desse tipo: a) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como 

fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento fundamental. Nessa abordagem 

valoriza-se o contato direto e prolongado do pesquisador com o seu ambiente e a 

situação que está sendo estudada; b) a pesquisa qualitativa é descritiva – a palavra 

escrita ocupa lugar de destaque nessa abordagem, desempenhando um papel 

fundamental tanto no processo de obtenção dos dados quanto na disseminação dos 

resultados, ou seja, os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e 

não simplesmente com os resultados ou produto; c) o significado que as pessoas dão às 

coisas e à sua vida é a preocupação essencial do investigador – os pesquisadores 

qualitativos tentam compreender os fenômenos que estão sendo estudados a partir da 

perspectiva dos participantes; d) pesquisadores utilizam o enfoque indutivo na análise 

de seus dados - como os pesquisadores qualitativos não partem de hipóteses 

estabelecidas a priori, não se preocupam em buscar dados que corroborem ou neguem 
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tais suposições. Partem de questões ou focos de interesse amplos, que vão se tornando 

mais diretos e específicos no transcorrer da investigação. 

Já Schwandt (2006) afirma que a pesquisa qualitativa surge a partir de um 

movimento crítico que questionou os padrões tradicionais de produção do conhecimento 

científico. As críticas não se ativeram a dimensão metodológica, mas se desdobraram 

aos campos epistemológico, ético e político. O autor define que a pesquisa qualitativa é 

como um fazer engajado, que prioriza as pesquisas de cunho social e ressalta 

experiências do cotidiano. 

Para Spink e Menegon (2004) a pesquisa qualitativa em psicologia está 

fortemente associada à emergência de uma vertente teórica crítica, fundamentada em 

questionamentos de cunho epistemológico e político. 

Bauer, Gaskell, Allum, (2002) referem que os acontecimentos sociais devem ser 

cobertos por diferentes métodos e dados. Entretanto é importante ressaltarmos que ao 

lançarmos mão da pluralidade metodológica, devemos fazê-lo de forma responsável e 

coerente, levando em consideração as visões de mundo, de pessoa e de produção de 

conhecimento de cada abordagem. 

 

3.1. Instrumento e Procedimentos 

 

Como instrumento de coleta dos dados, escolhemos a entrevista semiestruturada, 

pois tal formato oferece maior liberdade para o entrevistado e o entrevistador, além de 

possibilitar a formulação de novas perguntas à medida que a investigação prossegue.  

Todas as participantes responderam a um mesmo roteiro de perguntas 

(APÊNDICE B). As unidades iniciais de referência para elaboração do roteiro foram os 

tópicos que se desdobravam em ordem cronológica dos fatos, iniciando por questões da 

infância, passando para a adolescência com a influência dos pais em suas escolhas, até a 

vida adulta e profissional destas mulheres. Esses tópicos foram desenvolvidos também a 

fim de estimular a mulher entrevistada a discorrer, de forma mais abrangente, sobre a 

atuação das mulheres em geral no mercado de trabalho e posteriormente afunilando o 

tema para a atuação de mulheres em cargos de poder e prestígio, isto é, suas conquistas, 

dificuldades, impactos em sua vida pessoal, exigência social para uma postura 

profissional, fazendo-a discorrer sobre o seu percurso profissional levando em 

consideração todos os aspectos que podiam ou não estar presentes em seus percursos. 
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Nesse sentido, o roteiro de entrevistas criado serviu como base de apoio, sendo a 

temática que se desejava discutir alcançada através de uma conversa e interação entre a 

participante e a pesquisadora, uma vez que a entrevistadora tinha abertura de intervir na 

conversação, de forma espontânea e não controlada. Ou seja, diante das respostas eram 

feitos novos questionamentos e intervenções solicitando mais esclarecimentos ou 

comentando algo a respeito do que estava sendo mencionado. É importante frisar que 

esta postura ativa adotada nas entrevistas pela pesquisadora está de acordo com a 

postura proposta por Wetherell e Potter (1992, p. 99) quando lembram que, numa 

abordagem discursiva, as entrevistas são tratadas como uma interação social e, nessa 

direção, o entrevistador contribui tanto quanto o entrevistado, pois “ambos são tópicos 

analíticos de interesse”
5
, pois estão construindo versões que compõem uma variedade de 

fontes interpretativas. Desse modo, a ideia de que o pesquisador deve adotar uma 

postura neutra e distante não é compatível com a teoria utilizada nesta pesquisa. 

Os assuntos que se pretendia abordar diziam respeito, unicamente, a dois 

grandes temas ligados aos objetivos específicos da pesquisa: características pessoais e 

trajetória profissional e obstáculos na carreira profissional. A análise de discurso 

considera a entrevista como um processo dialógico, “um encontro conversacional”, 

dessa forma, as intervenções do pesquisador também são consideradas no processo de 

análise. Tais elementos são entendidos como ativos e construtivos e não como passivos 

e neutros. Isto é, a forma como as questões são construídas é tão importante quanto às 

respostas formuladas pelos entrevistados (POTTER; WETHERELL, 1987). 

O construcionismo compreende a entrevista como prática discursiva, como ação 

situada e contextualizada, sendo, através da mesma, possível produzir sentidos e 

construir versões da realidade (PINHEIRO, 2004). Esta autora ressalta ainda que o jogo 

de posicionamentos também se encontra presente durante o momento das entrevistas, 

uma vez que, durante o referido processo, o entrevistador posiciona o entrevistado e este 

posiciona o entrevistador. 

Nessa perspectiva, o que é visto como importante não é se os discursos 

identificados são verdadeiros ou não, se refletem algo de estável que existe nas pessoas, 

mas apenas uma compreensão possível do que pode implicar a utilização desses 

discursos por esse conjunto de mulheres entrevistadas.  

Desde o início, ficou evidente que entrevistar mulheres em cargos de poder e 

prestígio não seria uma tarefa fácil. Utilizamos a “amostra por conveniência” proposta 

                                                           
5 Tradução livre de “both are analytic topics of interest” 
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por Gil (2006), ou seja, foi realizado um levantamento a partir da rede social da 

pesquisadora, com pessoas conhecidas oriundas de áreas de atuação diferentes. A partir 

daí, foi explicado de forma sucinta o projeto e como seria a entrevista, solicitando a 

indicação de alguma mulher que se enquadrasse neste perfil e que tivesse interesse e 

disponibilidade de participar. Essa estratégia de escolha teve como intenção diversificar 

a amostra segundo as áreas de atuação. 

Após as indicações, tecemos um mapeamento do perfil das mulheres e as 

convidamos, através de e-mail, a participar da entrevista. De formal geral, foram 

enviados mais de vinte emails com convites, algumas mulheres concordaram em 

participar na ocasião, em resposta ao e-mail, entretanto, quando realizamos contato 

posterior para agendarmos as entrevistas, algumas desistiram e outras não 

demonstraram interesse. Dessa forma, foram entrevistadas as mulheres às quais a 

pesquisadora teve acesso. 

As entrevistas foram realizadas individualmente, em data, horário e locais 

marcados com cada participante de acordo com sua disponibilidade. Algumas foram 

realizadas em locais públicos e outras em suas residências, com duração média de uma 

hora.  

Entrevistar estas mulheres foi um privilégio na medida em que elas 

compartilharam suas vidas e suas experiências, enriquecendo grandemente para a 

pesquisa. A ideia inicial era ter um grupo heterogêneo de mulheres, então entrevistar 

mulheres com tipos diferentes funções de poder e prestígio e com segmentos diferentes 

de vida, por exemplo: uma freira, uma física, uma delegada, uma deputada, se deu 

mediante a tentativa de obter discursos heterogêneos, entretanto isso não aconteceu, 

assim como descrito nos capítulos destinados à análise.  

Destacamos que só iniciamos as entrevistas após a aprovação, em 27 de 

fevereiro de 2014 de nosso projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 

Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Nesse sentido, procuramos obedecer a 

todas as exigências feitas pelo Comitê, que tem como objetivo proteger os participantes 

da pesquisa, oferecendo-lhes garantias éticas e legais. 

Considerando as diretrizes para pesquisa com seres humanos, que buscam a 

proteção dos direitos envolvidos na pesquisa, conforme os aspectos éticos indicados 

pela Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, as mesmas foram realizadas 

após as participantes lerem e assinarem o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

– TCLE (APÊNDICE A).  
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Com a autorização das participantes, todas as entrevistas foram gravadas pela 

própria pesquisadora por meio de um gravador e de um Mp4. Também foi a mesma 

pesquisadora que realizou as transcrições, nas quais procurou preservar as pausas, 

expressões regionais, enfim a linguagem usada no cotidiano. Por isso, serão 

encontrados, nas transcrições das falas dos sujeitos, alguns usos da linguagem que 

ferem a norma culta. 

Também se solicitou a cada uma das participantes que escolhessem o nome 

fictício para ser utilizado na pesquisa e que as identificaria. Todas justificaram a escolha 

do nome, mesmo sem termos solicitado tal justificativa. Realizamos este procedimento 

para preservar a identidade destas mulheres e torná-las mais próximas dos resultados 

desta dissertação, modificamos também os nomes das empresas, pessoas ou instituições 

citadas por elas a fim de preservar o sigilo. Vale ressaltar que coincidentemente duas 

das participantes escolheram o mesmo nome: Fátima. E como a escolha se deu de 

maneira livre, sem qualquer influência da entrevistadora, então as diferenciei através do 

codinome Fátima A e Fátima B. Realizamos uma biografia das participantes para que o 

leitor tenha mais acesso ao percurso pessoal das participantes (APÊNDICE C). 

 

3.2. Participantes 

 

No que diz respeito à caracterização da população, do ponto de vista da amostra, 

não nos detivemos nem ao tamanho nem na representatividade no sentido tradicional, já 

que isso não assume um papel relevante para a psicologia social discursiva. 

O nosso interesse na escolha das participantes residiu no critério de natureza 

estratégica, isto é, procurou-se maximizar a variabilidade em termos dos cargos 

ocupados pelas participantes. Também procuramos mulheres que se situavam em 

categorias heterogêneas, isto é, que tivessem idades diferentes, distintos estados civis, 

diferentes formações e ocupações, assim como serem, ou não, figuras públicas.  

Foram entrevistadas treze mulheres que ocupam cargos de poder e prestígio, 

com faixa etária entre 32 e 70 anos de idade. Destas, quatro já são aposentadas por 

algum emprego, mas continuam trabalhando, e uma delas já poderia estar aposentada, 

mas optou por não fazê-lo.  

Entre as participantes, sete são casadas, uma delas pela segunda vez; quatro são 

divorciadas e duas são solteiras. Destas participantes, dez tem filhos e três não os têm. 
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Três delas já tem netos. Todas são integrantes da camada social média e média alta e 

residem na área urbana da cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Os indicadores 

tomados como base para definir poder e prestígio foram: cargos, nível de instrução e 

salário. 

O grau de escolaridade também foi diversificado: a que tem menor escolaridade 

tem o ensino superior incompleto e as que têm maior escolaridade, tem mestrado. Em 

relação às áreas de formação: três são de direito, duas de enfermagem, duas de 

psicologia, uma de administração (curso superior incompleto), uma de jornalismo, uma 

de medicina e três delas tem duas áreas de formação: uma em farmácia e biologia, outra 

em biomedicina e física e uma última em arquitetura com especialização em engenharia 

de segurança do trabalho.  

A maioria das mulheres entrevistadas trabalha fora de casa desde cedo. Três 

delas porque se divorciaram e tiveram que buscar o seu próprio sustento e o sustento 

dos filhos, pois o seu salário era a única fonte de renda familiar. As rendas apresentam 

uma grande variação, ficando entre R$ 3.500,00 e R$ 19.000,000, gerando uma média 

salarial de R$ 10.061,53. 

Em relação aos cargos de poder e prestígio que desempenham, quatro exercem 

cargos de coordenação, sendo duas em áreas tidas como masculinas: - suprimentos e 

engenharia - e duas em áreas tradicionalmente vistas como femininas: - extensão e 

pesquisa em enfermagem em uma clínica-escola. Destas, duas possuem cargos 

comissionados: a coordenadora de engenharia e a de pesquisa e extensão em 

enfermagem e atuam em órgãos públicos; uma ocupa cargo de vice-diretora de um 

hospital público de Pernambuco e também tem cargo comissionado; três ocupam cargos 

de gerentes nas áreas de farmácia, recursos humanos e risco ambiental; uma exerce 

atualmente o cargo de responsável técnica por uma agência transfusional, também é 

funcionária pública e tem cargo comissionado; uma é delegada; uma é procuradora do 

estado de Pernambuco; uma é juíza; uma, por fim, é deputada estadual. 

  

3.3. Análise dos Dados 

 

Para analisar as entrevistas foi utilizado o método de análise de discurso 

desenvolvida pelos teóricos da psicologia social discursiva (BILLIG, 1985, 1987, 1991; 
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POTTER; WETHERELL, 1987; POTTER et. al., 1990; WETHERELL; POTTER, 

1992; WETHERELL, 1996; POTTER, 1996). 

Iniciamos o processo de análise a partir das transcrições das entrevistas. Potter 

(1998) afirma que uma transcrição de boa qualidade deve conter os detalhes, pois eles 

permitem compreender os sentidos das falas inseridas em um determinado contexto 

interativo. Todas as entrevistas foram transcritas buscando preservar a forma como as 

participantes falaram, respeitando seus erros de pronúncia, concordância, pausas, etc.. 

Após a transcrição, foi realizada uma leitura detalhada das transcrições das 

entrevistas. É importante ressaltarmos mais uma vez que o tipo de análise de discurso 

desenvolvido aqui compreende a entrevista como processo dialógico, por isso a 

importância de transcrevermos na íntegra considerando tanto as respostas realizadas 

pelos entrevistados quanto as perguntas realizadas pelo entrevistador (POTTER; 

WETHERELL, 1987). Além disso, essa fase do trabalho organiza o processo de análise, 

possibilitando a familiarização com o texto e uma pré-análise do material, ou seja, a 

marcação de texto a fim de identificar os enunciados discursivos sobre o fenômeno 

pesquisado. 

Toda a leitura do material foi simultaneamente acompanhada da releitura da 

teoria que, constantemente, serviu de respaldo para que essa exploração acontecesse de 

forma minuciosa e criteriosa. 

Desse modo, a fala das participantes não aparece, aqui, apenas com caráter 

ilustrativo; ao contrário, seus depoimentos são convocados, invariavelmente, para 

estabelecer um diálogo com os pressupostos teóricos. Teoria e relatos se entrelaçam 

com a pretensão de enriquecer o estudo da temática, de chamar a atenção, as 

participantes apontaram que a mulher, para compreender como elas lidam com o 

atendimento a esse modelo e, principalmente, para contribuir com a discussão que 

envolve a relação da mulher com o trabalho de poder e prestígio e a identidade. 

Segundo Spink (2004) esse tipo de análise exige muito cuidado, pois se uma 

expressão é separada do enunciado onde foi produzida, corre-se o risco de perder seu 

sentido original. Portanto, é fundamental estar atento a todos os pontos que envolvem a 

produção desses enunciados.  

Após as falas serem transcritas, foram feitas várias leituras desse material e 

seguimos para o próximo passo, a codificação. Esta procurou nas falas das participantes, 
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temas ou categorias que estivessem relacionados com cada objetivo específico da 

pesquisa. Wetherell e Potter (1992) alertam que a codificação não pode ser confundida 

com a análise em si, pois o objetivo não é de achar resultados, mas aprontar o caminho 

para um estudo detalhado do material colhido, concentrando nos pontos relevantes para 

a discussão, facilitando assim o processo de análise. As categorias de análise emergiram 

a partir das próprias entrevistas e à medida que realizamos leituras cuidadosas e 

repetitivas do material, que se tornaram relevantes para o nosso estudo (POTTER; 

WETHERELL, 1987). Elas se referem a conteúdos que foram agrupados pela sua 

repetição nos discursos, ou por aparecerem envoltos de tensões e/ou ambiguidades, 

pelos consensos, ou ainda por terem sido pouco mencionados ao longo das entrevistas. 

Para uma melhor visualização das categorias de análise, nós copiamos extratos 

de fala de todas as entrevistas que tinham alguma relação com o tema de interesse e 

criávamos, assim, um novo arquivo. Esta seleção das falas era inclusiva, ou seja, sempre 

que havia uma passagem que estivesse relacionada com uma categoria em particular, 

nós o adicionávamos ao arquivo. Potter e Wetherell (1987) ressaltam que o processo 

entre a codificação e a análise é considerado um movimento cíclico, pois, à medida que 

as análises vão se tornando mais sofisticadas, podemos voltar várias vezes ao material 

original com o objetivo de tornar nosso trabalho claro e compreensível ao leitor. 

Quanto à análise, primeiramente procuramos por padrões nos discursos das 

entrevistadas. Dessa forma, buscamos inicialmente padrões nas falas das participantes. 

Esses padrões se apresentam em forma de variabilidade, isto é, nas diferenças de 

conteúdos ou formas dos discursos, como também apareciam em forma de coerência, 

consistência, nas características comuns nos diversos argumentos desenvolvidos pelos 

sujeitos (POTTER; WETHERELL, 1987). Após termos identificado às variações e 

consistências discursivas, procuramos discutir as funções e consequências desses 

discursos. 

Buscar a variabilidade discursiva é importante porque ela é uma demonstração 

de que diferentes formas de construção de eventos, processos ou grupos estão sendo 

utilizados para alcançar distintos efeitos. “Padrões de variações e consistência na forma 

e conteúdo dos discursos ajudam o analista a mapear os padrões de repertórios 

interpretativos que os participantes estão construindo”
6

 (WETHERELL; POTTER, 

                                                           
6 Tradução livre de “patterns os variation and consistency in the form and content os accounts hel the analyst to map out the pattern 

of interpretative repertoires that the participants are drawing on” 
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1992, p. 102). Em outras palavras, eles servem para revelar as diferentes formas pelas 

quais o discurso orienta-se para a ação. 
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4. CARACTERÍSTICAS PESSOAIS E TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

 

Neste capítulo analisaremos relatos em que as mulheres participantes da 

pesquisa apresentam suas trajetórias profissionais relacionando-as a determinadas 

características pessoais. Dividimos os relatos das entrevistadas em duas categorias: 1) 

relatos que mobilizam características éticas e afetivas e 2) relatos que mobilizam 

características racionais e volitivas. 

 

4.1 Características éticas e afetivas  

 

Ao descreverem suas trajetórias profissionais, em diferentes momentos das 

entrevistas, as participantes mobilizaram expressões ou termos que faziam referência à 

ética e ao papel da conduta ética em suas carreiras. Vejamos alguns exemplos: 

 

Fátima A: Ai a gente vê como uma... um reconhecimento né? e assim, você, 

você nessa área fica conhecida né? pelo ... graças a Deus, pelas boas coisas 

que a gente faz, pelas coisas certas que a gente faz... é... pela ética, não é? 

(Arquiteta e Engenheira – Engenheira de Segurança do Trabalho). 

Ana Paula: quando eu identifico uma, uma ação que não condiz com a 

minha ética, não tem dinheiro que me faça ficar naquele cargo, sabe? Pra 

mim eu saio de cabeça erguida, como eu não posso tirar o chefe, eu saio, 

mesmo perdendo (Psicóloga - Assessora de Departamento e Professora 

Universitária). 

 

Mariana: pra mim é muito gratificante olhar pra trás e ver que eu cheguei 

aqui, por exemplo no hospital como seria em qualquer hospital que eu fosse 

por causa da minha ética, de ter chegado aqui e não ter nem uma sala, 

praticamente pra sentar, eu dividia uma mesa, quando cheguei aqui no 

hospital, porque ninguém sabia do farmacêutico, o farmacêutico era o 

profissional que era obrigado o hospital ter, pronto... e... com o meu objetivo 

era mostrar que ele tem valor, então eu procurei, ao longo da minha vida 

achar o caminho né? (Farmacêutica, Bióloga e Gerente de Farmácia). 

 

Fátima A estabelece uma relação clara entre o “reconhecimento” e a conduta 

ética (as “coisas boas”, “coisas certas”, “ética”), relação esta que é claramente de 

causalidade, onde a conduta ética aparece como causa do reconhecimento “na área”. Já 

Ana Paula não estabelece uma relação entre conduta ética e reconhecimento 

profissional. A conduta ética em sua trajetória profissional aparece na forma de 
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imperativo ético que não pode ser relativizado por quaisquer considerações de ordem 

financeira ou que tenham relação com o sucesso profissional (“... não tem dinheiro que 

me faça ficar naquele cargo...”, “... eu saio mesmo perdendo”). Ela se apresenta como 

alguém que é intransigente com desvios éticos. Mariana é ainda mais enfática do que 

Fátima A ao estabelecer uma relação de causalidade entre conduta ética e 

reconhecimento profissional: “... pra mim é muito gratificante olhar pra trás e ver que eu 

cheguei aqui, por exemplo, no hospital como seria em qualquer hospital que eu fosse 

por causa da minha ética”. Para dar mais credibilidade ao argumento que apresenta, 

desenvolve uma pequena narrativa de superação em que ela é apresentada como alguém 

que não teria, no início da carreira, uma sala “pra sentar” e alcançou o reconhecimento 

profissional em razão de sua ética e por ter o “objetivo” de mostrar o valor do 

farmacêutico.   

Relacionando aos aspectos éticos citados pelas participantes acima, podemos 

estabelecer uma relação com as feministas adeptas das teorias do standpoint,
 
herdeiras 

diretas do feminismo radical. Oliveira e Amâncio (2006) mencionam que estas 

feministas partem do posicionamento na hierarquia social (etnicidade, sexo, classe, 

orientação sexual, nacionalidade, etc.). Assim, as mulheres seriam as cientistas ideais 

para estudarem as mulheres, evidenciando um privilégio epistêmico que adviria da sua 

própria condição feminina. O conhecimento é assumidamente parcial, contextualizado e 

experiencial. A ideia da experiência feminina e da necessidade de dar voz às mulheres é, 

pois, uma das maneiras de combater essa opressão patriarcal instalada na ciência. O 

desenvolvimento de teorias e métodos radicalmente diferentes dos convencionais-

positivistas, presentes nos posicionamentos e nos percursos das mulheres, enfatiza a 

utilização das biografias como forma de traduzir a experiência feminina e o modo único 

como enxergam o mundo. Das principais críticas a essas epistemologias, sobressaem o 

essencialismo e o consequente diferencialismo que preconizam, por estarem presentes 

num privilégio epistêmico derivado da condição feminina, ou seja, da pertença ao grupo 

das mulheres (NOGUEIRA, 2001). 

Outro aspecto mencionado pelas participantes a partir do questionamento sobre 

como elas percebem as mulheres atuando no mercado de trabalho, foi o tema da 

afetividade, da sensibilidade para o sofrimento do outro, que esteve presente em várias 

entrevistas, algumas vezes de maneira muito sutil e, em outras, de maneira aberta.  
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Quando definiam o trabalho feminino, usaram recorrentemente termos 

pertencentes ou próximos ao campo semântico dos sentimentos e da solidariedade: 

“caridade”, “compaixão”, “cuidado com o outro” e “defesa dos mais fracos”.  

Ana Paula: Acho que tem esse lado mais afetivo, que eu acho que você pode 

dar ciência da coisa à humanidade, que eu priorizo muito isso. Uma coisa 

não se distancia da outra. Hoje, eu diria que eu mais nova não tinha tanto 

essa característica, mas hoje, para mim, se eu olhar para um aluno eu não 

estou olhando para mais um. Eu me sinto muito em contato com o aluno, a 

ponto de sair da aula e eles virem me procurar para dizer alguma coisa mais 

de ordem pessoal, para fazer uma questão mais íntima.  (Psicóloga - 

Assessora de Departamento e Professora Universitária). 

 

Helena: eu queria exercer algo nessa área jurídica, algo que me 

aproximasse das comunidades mais pobres, porque... primeiro que eu via a 

dificuldade que eu tinha de ter acesso a muita coisa e... eu dizia: “não, 

quando eu fizer Direito eu quero dar palestras em escola pública” e eu fiz 

isso com a minha profissão, eu quero... eu quero ensinar o pouco que eu 

souber pra pessoas que não possam pagar... (Delegada). 

 

Helena: ... ai eu queria fazer Direito porque eu gostava muito dessa coisa de 

justiça, de defender os... os mais fracos, nas brigas dos meus amiguinhos eu 

sempre era a que defendia... sempre tomava a... eu sempre fui mediadora, eu 

não gosto de viver em conflito com as pessoas, eu tenho essa aptidão pra 

essa área do Direito... mas e ai... quando eu vim pra cá a gente ralou muito... 

muito... dificuldade de... então aquela vontade de fazer justiça aumentou 

muito mais (Delegada). 

 

Marta: eu sempre fui assim mesmo, com cinco anos de idade eu disse que ia 

prender o meu padrinho porque maltratava a minha madrinha, pronto, então 

com cinco anos de idade eu já dizia: “qualquer dia desse eu vou prender o 

meu padrinho” (Juíza). 

 

Lara: meu pai era um médico, como é que eu posso dizer, um médico pobre, 

porque 50% do tempo dele ele trabalhava remunerado e 50% dele, do tempo 

dele, ele trabalhava é... é... gratuitamente... então, isso me levou a área de 

saúde, eu sempre tive esse sonho de desenvolver de ir para área de saúde, de 

fazer a mesma coisa, fazer medicina e... pra poder ajudar os pobres, cresci 

com isso (Biomédica, Física e Gerente de risco ambiental). 

 

Lúcia: Minha mãe era, meu pai e minha mãe eram fazendeiros, a fazenda 

enorme e ela comandava, tinham muitos é, moradores, no interior a gente 

chamamos de moradores, aquelas pessoas que trabalhavam e moravam nas 

casas da fazenda. E minha mãe era quem, era a administradora da fazenda, 

meu pai era um tipo São Francisco, para ele tudo tava bom, se tivesse uma 

casa pra morar tava ótimo, se não tivesse comida pra comer, tudo bem, era a 

natureza servir os outros. A mamãe já era o outro lado né, a mamãe era a 

administradora ela agia... cabeça, colocava o coração, né, que tem que ser 

as duas coisas, os dois... mas muitas vezes a mamãe, (risos) era a formação 

dela daquela época, era muito mais cabeça, né, determinada, então ela 

controlava tudo, eu achava assim, uma mulher muito trabalhadora, muito 

positiva assim, muito dinâmica, então realmente a minha mãe marcou muito. 

Com relação a ser é... religiosa, já foi com meu pai, porque meu pai lia um 

livro de Santa Bernadete e papai gostava muito de ler e ai eu prestava 

atenção, ele sabia, não gostava, “mas não quero que você vá não, você é 

filha única, tem que ficar pra cuidar da gente quando a gente tiver velha, não 

invente não”. Eu sabia que ia ser Irmã, eu sabia que ia ser freira, não sabia 

o porquê que eu queria ser freira, né? mas descobri. Eu queria pra cuidar 



58 
 

dos pobres e dos pobres de modo geral, não sabia ainda de que tipo de pobre 

eu queria e nem a congregação (...) É o amor que eu tenho pelo doente, não 

tem outra razão, por Jesus Cristo. É o único, porque quando eu decidi na 

minha vida: ser filha da caridade, e como opção o pobre doente, é isso que 

eu quero e que vou querer até o dia que Deus sabe o que quer pra mim, é 

isso que eu quero (Enfermeira e Vice-diretora de um Hospital Público). 

 

Ana Paula afirma que prioriza “muito” “esse lado mais afetivo”. Apresenta-se 

como uma pessoa capaz de ver o outro na sua singularidade, mas essa qualidade não é 

apresentada como uma qualidade que esteve sempre presente na mesma intensidade; é 

apresentada implicitamente como algo adquirido ao longo da vida (“hoje, eu diria que 

eu mais nova não tinha tanto essa característica”).  

Em relação ao campo reflexivo do cuidado e a prática do care, Tamanini e 

Monticelli (2014) mencionam o trabalho das autoras Marie Garrau e Alice Le 

Goff, (2010). Referem que elas apontam para um rol abrangente de interfaces para 

pensarmos em formas coletivas de ação, nas instituições públicas e familiares, no 

trabalho e na relação social, pensando inicialmente na dependência em suas múltiplas 

dominações e na precariedade da vida corporal e biológica em fases diversas da 

experiência humana. Posteriormente, apoiadas em Gilligan (1982), referem os aspectos 

positivos da ética do care e da dependência, informando que dependemos um dos outros 

e que a preservação das relações constitui um jogo moral tão importante quanto o da 

justiça. À dependência dá-se um valor positivo, como lugar de uma aprendizagem moral 

e de uma experiência moral completa, o que significa que no plano das reivindicações 

de direitos pode-se partir de outras significações. Por isso, as autoras, ainda que 

ressaltem o valor da teoria do desenvolvimento moral de Gilligan (1982), também se 

somam às críticas que o feminismo produziu ao binarismo presente na forma de uma 

ética do cuidado e da justiça. Esta construção de Gilligan (1982) acabou por colocar 

o care ancorado em uma ideia tradicional de solicitude natural das mulheres, pensando 

em uma equivalência entre a preocupação com os outros e o sacrifício de si, e 

justificando o confinamento das mulheres no âmbito privado e de uma ética 

do care feminista que se desenvolve a partir das críticas destes mecanismos que a 

primeira ideia propaga. Dessa crítica à visão binária e essencializadora do feminismo, 

passou-se de uma perspectiva exclusivamente moral para uma perspectiva social e 

política. Restituiu-se ao care seu duplo contexto histórico e social e ressaltou-se a 

subordinação das mulheres (GARRAU; LE GOFF, 2010).  
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As referidas autoras buscam ainda nas reflexões de Joan Tronto (1987) aspectos 

da fundamentação do cuidado nos níveis sociais, políticos e éticos e das consequências 

da marginalidade da ética do care e de quem proporciona suas tarefas (em sua maioria 

as mulheres). Ao lutar contra a marginalidade da ética do care, Tronto (1987) torna 

possível e visível a sua centralidade na vida humana, que é compreendida como 

relacional e social.  Essa definição holística de Tronto (1987) torna o conceito de 

care um conceito crítico e político, que afasta das mulheres e do âmbito privado a 

responsabilidade pelas práticas que ele envolve e traz para a discussão política as 

desigualdades fomentadas nestas relações, além de possibilitar o questionamento: quem 

cuida e em quais condições?  Ela não deixa de mencionar os grandes fluxos migratórios 

globais, que empregam mulheres de determinadas classes e etnias para realizar este 

trabalho, vinculando-o ainda a outras formas de desigualdades feminilizadas e de 

mercantilizações da vida íntima (HOCHSCHILD, 2008). Garrau e Le Goff concluem 

mostrando que as teorias contemporâneas da justiça não vêm contemplando as 

realidades familiares - vistos frequentemente como harmônicos - em suas 

desigualdades. Elas insistem que a implementação de princípios da justiça no seio da 

família, precisa se conectar com as responsabilidades compartilhadas entre seus 

membros. 

Já a fala de Helena é mobilizada de modo a apresentar a sua decisão de atuar na 

área jurídica como algo decorrente do desejo de se aproximar das comunidades pobres e 

ajudá-las, e este desejo estaria relacionado à sua história de vida. Após a separação dos 

seus pais, ela, sua mãe e seus irmãos teriam passado por dificuldades financeiras. Seu 

discurso tem a função de construir uma versão na qual ajudar os pobres fazia sentido 

porque ela já esteve nesse lugar (de pobre) e sabe o quanto foi sofrido. Para dar mais 

credibilidade à sua história ela faz uso do discurso direto: “não, quando eu fizer Direito 

eu quero dar palestras em escola pública”. O discurso direto é muito eficaz na produção 

de fatos (ver POTTER, 1998), afinal citar de modo literal uma frase dita numa cena que 

teria ocorrido no passado é uma boa maneira de apresentá-la como um fato e não como 

produto da fantasia ou má-fé. 

Em sua segunda fala Helena faz uso do termo “mediadora” na tentativa de 

nomear a função que desempenhava com os amigos, até na própria escola, antes da 

faculdade. Continua o seu discurso traçando outra característica sua para corroborar a 

função de mediação que fazia: “eu não gosto de viver em conflito com as pessoas”. A 

participante conclui o trecho ressaltando novamente o período de dificuldade que ela, 
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sua mãe e irmãos passaram, fazendo uso do verbo “ralar” com intenção de expressar 

que a fase que passou foi de muita dificuldade e informa que esta foi uma das razões 

pela qual se motivou ainda mais a querer “fazer justiça”.  

No mesmo sentido, o discurso de Marta ressalta o suposto desejo já presente na 

infância de fazer justiça. Conta a história da madrinha que seria maltratada pelo 

padrinho e utiliza-se do discurso direto para apresentar aquilo que relata como um fato. 

Em seu relato, ela afirmava na infância, diante dos maus tratos sofridos por sua 

madrinha: “qualquer dia desse eu vou prender o meu padrinho”,  

Os relatos de Helena e Marta constroem as suas entradas no mundo do direito de 

um modo muito semelhante à descrição de Menkel-Meadow (1986). Para ela, a entrada 

das mulheres no Direito traria diferença, na medida em que elas adotariam uma 

abordagem protetiva, valorizando empatia e mediação, em contraposição a uma 

orientação mais competitiva, contraditória e individualista, que rege o mundo jurídico.  

Também Lara apresenta-se uma pessoa que escolheu a profissão motivada pelo 

desejo de ajudar os pobres. Em seu relato, o pai lhe serviu de exemplo.  Ele era um 

médico que trabalhava em metade do tempo como voluntário, ela inclusive o nomeia 

como “médico pobre” visto que não tinha muitos recursos em razão de sua opção de 

usar a metade da carga horária para trabalhar gratuitamente.  

Segundo Lúcia, sua mãe tinha um conjunto de qualidades (“determinação”, 

“cabeça”, “dinamismo”) que a influenciou bastante. Já seu pai teria sido o responsável 

pela sua religiosidade: “ele era um tipo São Francisco, pra ele tudo estava bom, se 

tivesse o que comer tava bom, se não tivesse tava bom também”. Embora servisse de 

referência para Lúcia, seu pai não queria que ela seguisse a vocação religiosa, pois ela 

era filha única e tinha como destino cuidar dos seus pais quando eles ficassem idosos e 

cuidar da fazenda onde moravam. Em outro trecho afirma que sua escolha foi motivada 

pelo desejo de cuidar dos pobres, mas não de quaisquer pobres, seu desejo era cuidar 

dos pobres enfermos. 

 A fala da Lúcia pode ser melhor compreendida se inserida no contexto das duas 

carreiras que fazem parte de sua trajetória individual, a de freira e a de enfermeira. A 

respeito da Companhia das Irmãs de Caridade, Padilha et. al. (1998, In: SANTOS, et. 

al., 2005) revela que ela surgiu no século XVII, na França, fundada pelo padre Vicente 

de Paulo e Luisa de Marillac, no ano de 1633 com objetivo de receber o Espírito de 

Deus e a missão de cuidar do outro.  
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A Companhia das Irmãs de Caridade foi uma das primeiras associações a 

realizar cuidados de enfermagem em domicílio, inaugurando um serviço importante de 

assistência social. Segundo Padilha et. al. (1998, In: SANTOS, et. al., 2005, p. 77) a 

Companhia também reorganizou os hospitais, “implantando a higiene no ambiente, 

individualizando os leitos dos enfermos e dirigindo todo o cuidado desenvolvido no 

hospital”. No Brasil, as primeiras Irmãs de São Vicente chegaram em 1849. Lopes 

(1991) afirma que as Irmãs eram ensinadas sobre as regras comuns e particulares, sobre 

as virtudes cristãs e que constituem o espírito da Companhia: simplicidade, caridade, 

humildade e amor ao trabalho. 

Já em relação à enfermagem enquanto profissão, Collière (1989) afirma que 

desde o início da história da Humanidade, o cuidar esteve implícito ao “ser humano” 

inserido numa comunidade, tendo surgido à enfermagem como a profissão que cuida do 

ser humano doente ou são, ao longo do ciclo vital e dos grupos sociais em que se 

integra, de forma que recuperem e mantenha a saúde ao mais alto nível. Neste âmbito, 

importa salientar, que desde a antiguidade, as práticas de cuidar eram regra geral, 

atribuídas às mulheres, ditas como cuidadoras de seus filhos e esposos. Ainda nesse 

sentido, Silva (1986) considera que a história da enfermagem é a história de uma prática 

social, que nasceu vinculada às atividades domésticas, à mercê do empirismo das mães 

de família, monjas e escravas, pelo que, na história da divisão sexual do trabalho, cabia 

sempre à mulher, a responsabilidade de cuidar da casa, da prole e dos enfermos. Por 

conseguinte, o mito que identifica as práticas de cuidar com a mulher, considerando a 

enfermeira uma auxiliar do médico, tem sua gênese nessas relações de poder e continua 

a contribuir frequentemente, para a desvalorização da profissão.  

Bruschini (1978) traça um panorama geral do perfil das enfermeiras no Brasil e 

afirma que a grande maioria das enfermeiras é solteira e não têm filhos, o que parece 

indicar que a enfermagem, profissão considerada feminina por excelência, não é uma 

carreira que permite facilmente a mulher conciliar suas funções familiares, 

provavelmente pela grande dedicação exigida das enfermeiras no cumprimento de seu 

horário de trabalho, bem como pela pequena possibilidade que elas têm de contar com 

auxílio doméstico, por razões de ordem financeira. A maior parte das enfermeiras é 

funcionária de hospitais que pertencem ao governo. A enfermeira diplomada, em geral, 

ocupa cargos de chefia, supervisionando as atendentes e auxiliares de enfermagem. 

Seguindo o panorama realizado por Bruschini (1978) em relação ao perfil das 
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enfermeiras no Brasil, indicando que a maioria delas é solteira, podemos acrescentar 

também o fato de que muitas enfermeiras também são religiosas e que fazem votos de 

castidade, não podendo, com isso, casar e ter filhos.  

Em outro momento da entrevista, Lúcia explica para a entrevistadora o que 

significa ser Irmã de Caridade e qual a representação do dinheiro para ela, assim como 

funciona o cotidiano de uma Irmã de Caridade em relação as suas necessidades 

financeiras: 

Lúcia: claro que o dinheiro é importante, mas eles pra mim como religiosa, 

o dinheiro, está em segundo plano, porque a gente faz voto de pobreza né? 

eu posso ganhar muito dinheiro, o dinheiro não é meu. A congregação que 

administra o dinheiro é a irmã. Meu salário vem todo para congregação, se 

eu preciso de uma roupa, eu tenho que pedir, se eu preciso de um sapato, eu 

tenho que pedir, se eu preciso de um remédio, eu tenho que pedir, então 

nisso. Eu já sabia disso, se eu não aceitar, se eu chegar a conclusão que eu 

não quero mais isso vou me embora, porque na minha congregação eu não 

faço voto perpétuo, meus votos é anuais, vinte e cinco de março eu renovo se 

eu não quiser é só avisar, posso ir me embora, mas até hoje, não pretendo 

não. Até hoje eu tenho sido muito feliz e pretendo morrer filha da caridade 

(Enfermeira e Vice-diretora de um Hospital Público). 

 

Lúcia argumenta que o dinheiro é importante, mas que está em segundo plano, 

uma vez que trabalha em um hospital e não recebe o dinheiro do seu salário, uma vez 

que este vai todo para a Congregação, e ela que se encarrega de administrar os salários 

das Irmãs que trabalham fora da Congregação e utiliza o verbo “pedir” para expressar 

como se dá a relação entre as Irmãs e a administração da Congregação. Informa que já 

sabia como seria esse procedimento através dos votos que fez à Congregação de 

pobreza, obediência, castidade e serviço aos pobres. Revela que estes votos são 

renovados anualmente e caso opte por não renová-los é obrigada a deixar a 

Congregação e ir morar em outro lugar. Ela constrói o seu relato de modo a apresentar-

se como uma pessoa que está na Congregação por opção, que tem “sido muito feliz”, e 

que pretende “morrer filha da caridade”. 

As Filhas da Caridade não fazem votos perpétuos; todos os anos na festa da 

Anunciação do Senhor, as Irmãs da Caridade no mundo todo renovam seus votos de 

castidade, obediência, pobreza e de serviço aos pobres. Neste contexto organizacional, 

as Irmãs recebem da Irmandade um auxílio financeiro mensal de acordo com as 

atividades exercidas, que não se constituía em salário, além da habitação com mobiliário 
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adequado, vestuário de trabalho, alimentação, insumos de higiene pessoal e transporte 

em automóvel de serviço (PUGIOLI, 2004, p. 92). 

Em alguns momentos, quando falavam de suas supostas qualidades ético-

afetivas, algumas das mulheres entrevistadas compararam explicitamente as mulheres 

aos homens no que diz respeito a essas qualidades: 

 

 

Ana Paula: mas eu acho assim... que a mulher ela tem... tem... tem 

demonstrado que é capaz, sabe? E com muito mais sensibilidade assim, a 

sensação que eu tenho é que há uma sensibilidade maior para os problemas 

sociais, não sabe? Agora, tanto o homem como a mulher em termos de 

desempenho, de eficácia eu nunca comparo não desempenho, eu acho que é 

possível sim os dois é... tomarem posições de acordo com suas etapas de vida 

e suas funções familiares, uma hora trocando de papel, o marido ficando em 

casa, não é? Mais assim, eu acho muito positivo essa ascensão da mulher, 

penso que não pra se igualar ao homem, não é? Mas uma ascensão que diz 

respeito ao seu lugar, não é? Que a gente tem que fazer isso com muito 

equilíbrio e sem perder a... a... o contexto da feminilidade, do sentido da 

função materna, da função filial também, né? (Psicóloga - Assessora de 

Departamento e Professora Universitária). 
 

Lara: Hoje eu acho que a base dos processos de trabalho de confiança e 

segurança, corrupção é uma... em todas as esferas de trabalho, a corrupção 

ela ainda é um dos maiores agentes de sedução e corrupção de todas as 

formas, corrupção mais simples, quando eu facilito um processo, por eu 

estar em uma área estratégica, facilito porque é um amigo, porque é uma 

pessoa querida, e ai... ela deixa de cumprir os protocolos, porque eu facilito 

pra ela, porque pode... até acreditar que foi inocente, que não vai provocar 

nenhum impacto, mas está, até nos grandes processos de corrupção, como 

roubo de verbas, desvio de dinheiro e tal... não sei se isso vai mudar, mas eu 

ainda acho que, não só eu acredito, como muitos, por isso que o perfil da 

mulher mudou, hoje nos cargos das lideranças e a mulher ela ser... menos 

corruptiva do que um homem, então hoje você... já tem isso na definição de 

cargos, quando a mulher foi colocada num sistema de trânsito, em alguns 

cargos, se identificou e a grande discussão foi essa, o INSS, ele colocou, 

começou a fazer as alterações e eu assisti a entrevista de um, deles dizerem 

assim: que a mulher no cargo gera mais garantias de segurança, porque é a 

mulher é menos corruptiva, eu acho... que... a mulher ela tem mais 

profundidade na análise dos processos, acho que o homem é mais 

imediatista, tamo falando ai mesmo na... na cultura, porque a cultura ela 

movimenta né? a gente é formado dos aspectos culturais e intelectuais e 

desses dois somados e aplicados que a gente chama de maturidade  

intelectual ela é formada pela cultura e... dentro das pessoas e... eu digo a 

você, eu acho que os aspectos culturais, nós, sociedade, culturalmente a 

gente protegeu o homem demais, então... (Física e Biomédica - Gerente de 

Risco Ambiental). 

 

 

Ana Paula inicia o seu relato discurso afirmando que “há uma sensibilidade 

maior para os problemas sociais” nas mulheres, embora as iguale aos homens em 

relação ao desempenho e a eficácia profissional. A participante faz menção à 

importância da troca de funções com relação às funções familiares, em que os homens 

“fiquem mais em casa”, enquanto as mulheres saem para trabalhar. Ressalta que a 
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ascensão da mulher diz respeito “a ocupar o seu lugar” ao invés de “se igualar ao 

homem”. Conclui este trecho informando que as mulheres, inclusive ela mesma, através 

do uso da partícula “a gente”, precisam manter um “equilíbrio”, sem perder com isso o 

contexto “da feminilidade, do sentido da função materna, da função filial”. 

Botelho, et. al. (2008, p. 8) referem que a gestão feminina traz contribuições 

significativas para esse novo paradigma, já que as mulheres possuem características 

como flexibilidade, sensibilidade, intuição, capacidade para trabalhar em equipe e 

administrar a diversidade.  

 

Na gestão do conhecimento empresarial, a mulher ganha cada vez mais 

importância estratégica, pois trabalha naturalmente com a diversidade 

processos multifuncionais, além de compartilhar suas experiências e 

habilidades com os demais componentes da empresa/equipe. Por ser o sexo 

“considerado sensível”, ela permite que as equipes de trabalho que atuam 

isoladamente e com heterogeneidades, se constituam numa equipe unida e 

atuando de forma sinérgica, com soluções criativas para resoluções de 

problemas, antes considerados insolúveis (SILVA, 2007, p.17). 

 

Além de destaques no gerenciamento de pessoas, as mulheres têm sido 

consideradas como uma vantagem competitiva para as organizações. As características 

como impulso para acomodar situações, sensibilidade para a necessidade dos outros, 

preocupações comunitárias, etc., antes consideradas fraquezas femininas, passaram a ser 

vantagem no mundo corporativo atual. Sem esquecer de que as mulheres valorizam 

mais o trabalho em equipe, são mais perseverantes e constantes, menos imediatistas e 

mais capazes de raciocinar no longo prazo. Ainda sobrevivem melhor em tempos de 

aperto e possuem maior abertura e flexibilidade para o aprendizado constante (SOUZA, 

2009). 

Essa sensibilidade permite que as mulheres montem equipes de trabalho 

marcadas pela diferença e heterogeneidade. E, equipes com essas características, atuam 

de forma sinérgica, fazendo com que haja soluções variadas e criativas para problemas 

aparentemente insolúveis (PROBST, 2003, p.4). 

Quanto ao discurso de Lara, podemos notar que ela constrói sua argumentação 

informando que as bases dos processos de trabalho são confiança e segurança e que a 

corrupção é um “dos maiores agentes de sedução e corrupção”. Destaca ainda a 

existência de dois tipos de corrupção, desde as mais simples “quando eu facilito um 

processo” até as mais complexas no caso de “roubo de verbas e desvio de dinheiro”. 
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Lara compara explicitamente homens e mulheres e constrói os primeiros como mais 

corruptos.  

 

4.2 Características racionais e volitivas  

 

Além dos termos e expressões que se referiam à ética e ao campo dos afetos, as 

participantes mobilizaram recorrentemente, quando falavam de suas trajetórias 

profissionais, termos e expressões que se referem a ações, atitudes ou procedimentos 

que as constroem como pessoas racionais, perseverantes, disciplinadas, responsáveis.  

 

Cássia: E na época que eu tava pra me formar, e a minha supervisora ficou 

meio horrorizada comigo, porque ela me perguntou “tu vai se formar daqui 

há um ano, e o que é que tu vai fazer da tua vida quando tu se formar?” ai eu 

disse “vou procurar emprego. Se eu não conseguir, eu vou procurar 

emprego em qualquer área. Desempregada que eu não vou ficar”( Psicóloga 

e Gerente de Recursos Humanos). 

 

Tatiana: a maior dificuldade... eu acho que é a responsabilidade que o cargo 

tem, não só de você se comportar, mas é uma responsabilidade que você tem, 

você tem que estar estudando sempre, tem que tá muito atento no que você tá 

fazendo, não é uma função que você vai levar... com a barriga, tem muito 

dinheiro envolvido, não é? É muito dinheiro que está em jogo, são as 

questões de... da condução do Estado, sua atuação pode viabilizar ou 

inviabilizar uma política pública (Procuradora do Estado). 

 

 

O relato de Cássia é construído de modo a apresentar o atributo de determinação 

como uma característica de sua personalidade. Afirma que se preocupava em iniciar a 

sua vida profissional logo após a conclusão do ensino superior em psicologia. Revela 

que trabalharia de qualquer forma, mesmo que não fosse na área da sua formação 

profissional, e reforça que “desempregada não vou ficar”.  

Há autores que acreditam em uma mistura de pontos masculinos e femininos 

para a formação de um estilo próprio feminino de gerenciar: 

 

A combinação de características masculinas: iniciativa, coragem, 

determinação, com características femininas: sensibilidade, intuição, 

cooperação, definem um estilo próprio de gerenciar por parte das 

empreendedoras. Esse estilo, aliado à intensa dedicação ao trabalho por parte 

das mulheres empreendedoras, contribui para as altas taxas de sobrevivência 

de empresas geridas por mulheres. É importante assinalar também, que ao 

tornar-se empreendedora, a mulher adquire um espaço de poder, o qual ela 

transforma de maneira compartilhada, em contraposição à tendência 

predominante de isolar e estratificar o poder (MACHADO, 1999, p. 7). 
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 Tatiana menciona em sua argumentação a necessidade que seu cargo exige em 

relação à atualização constante de seus estudos. Outro trecho que nos interessa na sua 

narrativa acontece quando ela menciona a frase: “não é uma função que você vai levar 

com a barriga”. Percebemos nesta passagem, a utilização da imagem: “levar com a 

barriga” para explicar que o cargo em que atua não pode ser desenvolvido de qualquer 

forma, pois tem várias questões envolvidas, inclusive com a participação de dinheiro 

público que precisam ser destinados com atenção e responsabilidade.  

O mesmo tema mobilizado na fala de Tatiana sobre a importância dos estudos é 

encontrado nas falas de Ana Paula, Cássia, Lara, Mariana, Fátima B, Lúcia e Marta. 

Dados do IBGE (2010) relativo ao nível de escolaridade feminina tecem um 

comparativo entre o nível de instrução das mulheres e dos homens e demonstram que a 

população feminina está cada vez mais instruída, inclusive superando o contingente 

masculino, tendo como exceção apenas as mulheres com pelo menos o curso superior de 

graduação completo na faixa a partir dos 60 anos de idade, em que os homens foram 

superiores. Nesse sentido, podemos observar, nas falas das mulheres citadas, a 

construção de uma relação entre dedicação aos estudos e desenvolvimento profissional. 

 

Ana Paula: Aí eu fui fazer mestrado e quando voltei, sem dificuldade 

nenhuma, fui contratada como psicóloga. Eu era professora primária e 

quando voltei já voltei com o mestrado, pedi licença sem vencimentos 

(Psicóloga - Assessora de Departamento e Professora Universitária). 

 

Cássia: eu sempre fui muito ratinha de labora... de laboratório ó... muito 

ratinha de biblioteca.. isso era uma coisa que assim..era, era o canto da 

escola que mais me encantava era exatamente a biblioteca... então nessa 

história de ficar muitas horas dentro da biblioteca, eu saia cascavilhando... 

nas, nas prateleiras..e...sempre me chamava muito atenção livros voltados 

pra psicologia... Então sempre tinha uma coisa ou outra que me chamava 

atenção... e que foooi juntando com situações vividas dentro da escola... 

então comecei a observar que decorrente de quanto mais leitura eu fazia, 

mais parecia que eu atraia as pessoas pra virem me falar dos seus 

problemas. Isso ia me encantando cada vez mais. Tanto é que aos 16, 17 

anos... eu recebia confidências de colegas, meninos e meninas da 

escola...que muitas vezes eu me chocava... porque eu ficava em casa muitas 

vezes pensando “porque é que me contaram isso?” (Psicóloga – Gerente de 

Recursos Humanos). 

 

Lara: a minha facilidade em escrever que ela vem fruto de uma habilidade 

pessoal, mas de um desenvolvimento com esse curso de Projeto de Pesquisa 

em Saúde, a gente lê, escreve, lê, escreve, lê, escreve o tempo inteiro, era o 

tempo inteiro a gente fazendo isso, a gente lê projetos e a gente faz resumos 

dos projetos, a gente escreve publicações de projetos, então, lê, entender, 

compreender, trazer e resumir e expandir era o que a gente fazia de um por 

um... eu acho que é esse, eloquência, falar, ouvir, estudar, conhecimento 
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técnico, buscar as informações, reconhecer quando não sabe, mas buscar 

sempre, um grande diferencial meu: ler, eu leio tudo, bateu na minha mão eu 

leio, então ler é uma grande diferença, faz uma grande diferença porque 

leitura vai te dando uma consciência crítica (Física e Biomédica - Gerente 

de Risco Ambiental). 

 

Mariana: Quando eu passei no vestibular ai me chamaram para ensinar no 

curso profissionalizante que eu fazia. Eu fazia faculdade e ensinava, como 

não eram todos os dias, era duas vezes por semana, ai eu comecei a ensinar 

e isso foi muito... assim, pra mim foi muito bom. Quando eu olho pros meus 

filhos hoje a gente vê que apesar de uma... uma certa evolução, não houve 

assim, uma evolução tão grande de maturidade. Há uma evolução 

intelectual, mas maturidade não, porque você vê que tem pessoas de 22 de 24 

anos, 25 muito imaturas, né? e a minha geração não tinha muita tecnologia, 

é até uma coisa que eu ouvi, sabe? (Farmacêutica, Bióloga - Gerente de 

Farmácia). 

 

Fátima B: Eu trabalhei cedo, eu entrei na faculdade, comecei a trabalhar, e 

a ensinar, e estudar, aliás, e ensinar, eu estudava no colégio XXX... Ensinava 

laboratório, que era o profissionalizante que tinha na época, eu fiz o 

profissionalizante no XXX e ai quando terminei as freiras me convidaram, 

quando eu entrei na faculdade, as freiras me convidaram pra eu ensinar, foi 

assim a história. Foi quando eu entrei no XXX na área de pesquisa, de 

ensino, de assistência... foi encantador aquilo (Médica - Responsável 

Técnica pela Agência XXX). 

 

Lúcia: ... entrou outro diretor e me pediu pra eu ser assessora dele, ai eu fui 

pra assessora do  diretor... ai, fiz  um curso de administração hospitalar, 

depois fiz outro curso de gestão hospitalar ai fiquei mais na parte 

administrativa, queriam que eu me candidatasse como diretora, como 

diretora eu não queria, quis como vice (Enfermeira - Vice-diretora de um 

Hospital Público). 

 

Marta: fui convidada para ser diretora, eu não sabia nem pra onde ia... mas 

eu não ia chegar lá com o discurso de boa moça... não... eu tenho que saber 

qual era a atribuição do gerente de um presídio e como é o processo de 

execução da pena, então cuidei de estudar, pra no dia seguinte tá lá 

prontinha, então... eu acho que eu nunca tive dificuldade por causa disso... 

qualquer desafio... fui presidente de comissão de licitação, comissão de 

inquérito, fui lá estudar... o estatuto do funcionário, as leis de... de... 

licitação, então você precisa ter conhecimento pra você administrar e gerir, 

se você não tiver esse conhecimento você vai dar ordem “porque eu quero!”, 

oxente... não é assim não! (Juíza). 

 

Ana Paula relata a ascensão provocada pelo término do mestrado “eu era 

professora primária e posteriormente foi contratada como psicóloga”. Já Cássia utiliza 

expressões como “ratinha de laboratório” e “ratinha de biblioteca” para se apresentar 

como uma pessoa estudiosa. Em seu relato, a leitura, principalmente de livros de 

psicologia, a tornaram uma pessoa que atraia os colegas de escola com problemas e que 

precisavam de alguém que as escutasse: “quanto mais leitura eu fazia, mais eu atraia as 

pessoas para desabafarem sobre seus problemas”.  
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Tal fato é outra explicação para o crescimento da participação feminina no 

mercado de trabalho, já que estudando mais, consequentemente estarão mais preparadas 

educacionalmente do que os homens. Algumas pesquisas apontam que maior parte das 

novas vagas tem sido ocupadas por mulheres, já que elas têm se importado mais com os 

estudos (PROBST, 2003, p.4). 

Lara inicia sua descrição afirmando que sua facilidade em escrever é fruto de 

uma habilidade pessoal. Passa, então, a fazer menção a um curso de pós-graduação em 

Projeto de Pesquisa em Saúde que aprimorou a sua habilidade pessoal, no sentido de 

que este curso estimulava bastante a leitura, a escrita e o resumo de projetos. Apresenta-

se como humilde quando refere que “reconhece quando não sabe”, como perseverante 

quando menciona que “busca sempre”. Sua descrição detalhada tem a finalidade de 

apresentar, ao leitor ou ouvinte, que seu sucesso é fruto de seu esforço pessoal, gerando 

uma visão meritocrática em que a pessoa se faz a si mesma com esforço, trabalho e 

dedicação.  

Já Mariana e Fátima B constroem seus discursos mencionando a importância que 

os cursos profissionalizantes tiveram em suas carreiras no sentido de representar o início 

de uma trajetória profissional, mesmo que desde muito cedo, durante a escola e que 

ainda hoje fazem parte de suas vidas. Pois Mariana, com 50 anos já é aposentada como 

professora de biologia, uma vez que leciona desde este período, e Fátima B além de 

lecionar, também trabalha com pesquisa acadêmica. Por esta e por outras questões, 

Mariana tece uma comparação entre a maturidade da geração que fez parte e a geração 

atual da tecnologia em que seus filhos estão inseridos.  

As falas de Mariana e Fátima B nos remetem aos dados da pesquisa apresentada 

por Bruchini e Lombardi (2000) mencionado no capítulo um, em que elas apresentam 

os “guetos femininos”, ou seja, redutos próprios da atuação de mulheres como o 

magistério e a enfermagem, tanto na formação educacional como na atuação 

profissional. Nesse sentido, Hirata (in BRUSCHINI; UNBEHAUM, 2002, p. 345) 

aponta para um sério risco que as mulheres correm em manter a situação de 

bipolarização caso a atividade feminina continue concentrada em setores como o de 

serviços pessoais, de serviços de saúde ou de educação. Saavedra (2009) aponta que a 

escolha pelas áreas dos cursos superiores pode ser considerada uma influência de gênero 

que impedem as mulheres de acessarem determinadas áreas tradicionalmente tidas como 

masculinas.  
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Ainda no sentido do estudo enquanto importante para a qualificação profissional, 

verificamos que Lúcia argumenta que quando ocupou o cargo comissionado de 

assessora da diretoria de um hospital público, sentiu necessidade de ter conhecimento na 

área de administração hospitalar e de gestão hospitalar, uma vez que a sua formação era 

de enfermagem. Assim como Marta, que menciona que sempre aproveitou as 

oportunidades que surgiram na sua carreira, mesmo sem ter o conhecimento prévio a 

respeito do cargo, porque sempre se dedicou a estudar antes de assumir tal cargo, pois 

acredita que não se pode administrar e gerir sem ter o conhecimento, sem possuir o 

estudo necessário, caso contrário “... você vai dar ordem „porque eu quero!‟, oxente... 

não é assim não!”. 

Chama a atenção no relato de Lúcia à recusa de se candidatar ao cargo diretora, 

mesmo tendo plenas qualificações para tanto. Seu relato contrasta com o de Marta, que 

assumiu todos os cargos para os quais foi convidada, inclusive assumindo a direção de 

um presídio feminino, sem ter conhecimento da lei da execução penal. Após aceitar o 

convite ela relata que foi estudar a lei da execução penal, argumentando que é 

necessário ter o conhecimento sobre as questões do seu trabalho mencionado que era 

para não “chegar lá com o discurso de boa moça”. 

Relativo ao trabalho feminino, os dados do IBGE (2010) apontam para um 

número cada vez mais significativo de mulheres trabalhando fora de casa e contribuindo 

com a renda familiar ou sendo a única fonte de subsistência de uma família 

(LIPOVETSKY, 2000; PAPALIA; OLDS, 2000; ROCHA-COUTINHO, 2000; 

ANDRADE, POSTMA, ABRAHAM, 1999). Ainda segundo estes dados, no Brasil, o 

aumento das famílias sob a responsabilidade exclusiva das mulheres passou de 22,2%, 

em 2000, para 37,3% em 2010. O nível de ocupação das mulheres com pelo menos o 

curso superior completo foi de 78,2%, mais que o dobro do das mulheres sem instrução 

ou com o fundamental incompleto, 36,9%. O dado da escolaridade ainda se contrapõe 

ao dado da seção de atividade com maior predominância feminina, visto que os serviços 

domésticos ainda retém a maioria das mulheres com 92,7% vindo, em seguida, as 

seções da educação 75,8% e saúde humana e serviços sociais 74,2%.  

Em relação à realidade das profissões apresentadas às mulheres, o trecho abaixo 

da fala de Karina revela a situação de bipolaridade presente. Entretanto, vale salientar 

que Karina foi de encontro a esta realidade e saiu do interior para estudar na capital o 

curso de jornalismo. 
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Entrevistadora: Sua mãe, também de alguma forma apresentou esse 

trabalho? Ou foi só seu pai mesmo? 

 

Karina: Não, minha mãe ela queria também que eu fosse... que eu me 

formasse como professora porque era a única carreira, porque eu morava no 

interior, e era a única carreira que tinha pras mulheres no interior... mas 

assim... ela já mostrava natural isso “todas as filhas iam ser professoras” 

(Jornalista- Deputada Estadual). 

 

Entrevistadora: Eram quantas? 

 

Karina: São 8 mulheres na minha casa (Jornalista- Deputada Estadual). 

 

Ainda sobre o reduto dos “guetos femininos”, tecemos uma relação destes 

redutos com as participantes dessa pesquisa. Ponto podemos mencionar que seis delas, 

ou seja, a maior parte delas, desenvolvem atividades relacionadas ao magistério ou 

serviços pessoais e de saúde, são elas: Lúcia (enfermeira), Maria (enfermeira), Mariana 

(professora e farmacêutica), Ana Paula (professora e psicóloga), Fátima B (professora e 

médica) e Cássia (psicóloga); enquanto que outras desenvolvem outras carreiras não 

pertencentes a esta esfera: Clara (coordenadora de suprimentos), Tatiana (procuradora 

do Estado), Karina (jornalista e deputada estadual), Helena (delegada), Marta (juíza), 

Fátima A (arquiteta e engenheira) e Lara (biomédica e física).  

Diferentemente de Cássia, Mariana, Fátima B, Lúcia, Marta e Lara, Clara não 

cursou o ensino superior quando jovem e revela profundo arrependimento por isso: 

 

Clara: Eu acho assim, sabe Helena... se eu tivesse investido mais naquilo que 

minha mãe falou: “estude... estude... estude” teria menos, sido menos 

sofrido... menos sofrido, então teve essa provação, pessoal e para com os 

outros, desgasta muito e a partir do momento que você tem uma formação, 

facilita... infelizmente, a outra respo... pessoa já lhe vê... com um respeito 

maior... até porque... antes de eu ter voltado a estudar eu não via, mas no 

momento que você começa a conviver com outras pessoas, vê numa sala de 

aula, que tudo, sabe? Você começa a enxergar um mundo lá fora sem ser o 

seu mundo, onde outras pessoas, você se envolve com outras pessoas que 

você achava que não ia se envolver. Envolver por que você vai ter que fazer 

trabalho (risos), você vai ter que participar, você gostando ou não gostando. 

Você muda, então, hoje antigamente quando eu falava me sentia até mal, 

porque eu falava “isso foi porque eu não estudei, se eu tivesse estudado”... 

né? (Coordenadora de Suprimentos). 
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Clara revela arrependimento por não ter se dedicado aos estudos como orientado 

por sua mãe. Ela constrói toda sua argumentação referindo à importância dos estudos, 

inclusive mencionando como teria sido poupada de “provação e sofrimento” no trabalho 

caso tivesse uma formação acadêmica. Entretanto vale ressaltar que Clara retomou os 

estudos recentemente, cursando administração de empresas, mas trancou 

temporariamente por questões do trabalho. Atualmente desempenha a função de 

coordenadora de suprimentos.  

A disponibilidade para o trabalho foi outra característica pessoal mobilizada por 

várias participantes da pesquisa. 

 

Ana Paula: Eu gosto do que eu faço e aí eu nem meço hora de trabalho, sou 

uma pessoa muito disponível. Os meninos cresceram... Trabalhar para mim é 

uma área de prazer (Psicóloga - Assessora de Departamento e Professora 

Universitária). 

 

Cássia: (...) Eu já tive muita, muita dificuldade de relacionamento por essa 

questão do trabalho e... isso eu já tive... muitas... até o momento Helena que 

eu parei, situei o seguinte: quem estiver do meu lado vai estar sabendo qual 

é o meu ritmo, se o meu ritmo não agrada, a pessoa não tem condição de 

estar ao meu lado, porque eu gosto do que eu faço, não vou abrir mão disso, 

é mais fácil eu ficar sem o relacionamento do que eu ficar sem o meu 

trabalho ( Psicóloga e Gerente de Recursos Humanos). 

 

Lúcia: Esse cargo de poder, com essa responsabilidade maior, atrapalha 

não totalmente, mas atrapalha um pouco, porque eu não tenho assim, o meu 

lazer, atenção a minha família, eu sempre deixei em segundo plano e isso 

não é bom, entendeu? eu sinto falta disso, as vezes de sair com as irmãs para 

passar um dia na praia, eu não vou. Porque eu acho, que eu fico 

preocupada, eu sei que o pessoal faz tudo direitinho lá, mas eu, eu, eu fico 

com aquela preocupação, eu sou muito assim... muito ligada ao trabalho 

desde a minha formação, minha mãe me ensinou isso, eu vivi isso lá naquela 

fazenda e eu não sei me desligar disso, entendeu? então, uma vez me 

disseram: “irmã Lúcia, o seu nome é trabalho e o sobrenome é hora extra”, 

quer dizer, eu até fiquei preocupada quando me disseram isto, esse menino, 

eu tenho que melhorar isso, eu não tinha outra, né? pode ser que prejudique 

a minha saúde é verdade, realmente eu ser muito assim, apesar de eu até 

hoje, Deus ter me dado saúde, as vezes eu sou muito negligente com a minha 

saúde ... a minha família cobra demais, minha irmã é uma mãezona pra mim, 

é mais nova do que eu dez anos, mas é o contrário, ela é mais nova dez anos, 

mas ela que manda em mim neste sentido, ela reclama que eu não vou e ai 

vai cuidar, aquela comidinha toda especial e é esse negócio da primeira 

semana café na cama. Eu adoro! (risos) depois não, quero mais não, pra 

ajudar a fazer o café, esse negócio todinho, nisso prejudicou, né? mas 

prejudicou porque eu sou assim, por mais que eu queira mudar eu vou as 

vezes, não é porque eu acho que eu seja indispensável não, porque  ninguém 

é indispensável e insubstituível, mas é porque eu gosto de trabalho, eu gosto 

de estar lá (Enfermeira - Vice-diretora de um Hospital Público).. 
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Ana Paula e Lúcia mencionam a família como importante neste processo de 

disponibilidade para o trabalho. Ana Paula refere que seus filhos já cresceram e então 

ela pode se dedicar ao trabalho. Já Lúcia menciona que em sua vida religiosa, o fato de 

não ter marido e filhos possibilita que ela fique também disponível para o trabalho, faz 

referência à frase que ouviu de um colaborador que a teria deixado preocupada em 

relação ao seu comportamento: “irmã Lúcia, seu nome é trabalho e seu sobrenome é 

hora extra”. Reforça ainda a cobrança que recebe da sua família, principalmente de sua 

irmã, em relação à atenção e às visitas. Cássia menciona que já abriu mão de vários 

relacionamentos amorosos por causa do trabalho e concluiu que a pessoa que vai estar 

ao seu lado tem que entender a sua dedicação ao trabalho. A dificuldade pessoal 

mencionada por Cássia é detectada em várias pesquisas. Elas revelam como o papel 

profissional assumido pelas mulheres tem repercutido na dinâmica familiar, nas 

questões conjugais, bem como na educação dos filhos (BERTOLINI, 2001; GARCIA, 

2001; PRESTON, ROSE, NORCLIFFE; HOLMES, 2000; ARRIGHI; MAUME, 2000).   

Outro atributo importante mencionado pelas participantes é a “postura”, a 

“seriedade” e a “rigidez” que as caracterizam na condução de suas carreiras. Karina fala 

de “postura” e de “seriedade” e sugere que essas características estariam mais presentes 

entre as mulheres no cenário político onde atua: 

 

Karina: Acho que as pessoas começam a... se acostumar com a presença das 

mulheres nos locais, então, hoje... eu diria que... dentro da tendência atual, 

eu acho que há uma tentativa do eleitor mais de se identificar com as 

mulheres do que com os homens (Jornalista- Deputada Estadual). 

 

Entrevistadora: Por quê? 

 

Karina: Porque elas trabalham muito, se destacam mais do que os homens. 

Aqui na XXXX a gente sente isso, são raras as exceções, mas as mulheres 

elas se destacam muito mais... pela postura, pela seriedade, entendeu? 

(Jornalista- Deputada Estadual). 

 

Já Clara e Lara falam da necessidade de posturas extremamente rígidas e 

impessoais na condução de suas gestões: 

Clara: (...) Eu sempre trabalhei na necessidade da empresa, então... eu não 

gosto de pessoas que ficam faltando, né? Não gosto de pessoas que coloquem 

a sua vida pessoal em primeiro lugar (Coordenadora de Suprimentos). 

 

Clara: ... e eu naquela época eu vi que eu tinha chocado a pessoa e não me 

preocupava em ser mais delicada. Eu achava que eu tinha, eu coloquei 

naquela posição e eu tinha que me manter, senão... né? a coisa ia virar... 
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desandar. Naquela época, digamos assim, eu fazia com mais fervor, mais 

agressividade. Você ta entendendo? Eu acho que eu fiquei até com receio de 

perder o que eu já tinha conquistado. De fazer ser mais dura. Tinha que ser 

o cérebro... Tinha que ser razão... sabe? Ação! Não podia errar. Sabe? 

Normas foram feitas para ser cumpridas. Eu to aqui pra te fazer cumprir, 

então vai ser cumprida. Então era uma frase que eu usava muito. Entendeu? 

Eu era o cão. Não era o cão. Era o CÃO (Coordenadora de Suprimentos). 

 

Clara: Pra você conquistar um respeito nessa área ai, você tem que ter 

mesmo um pulso muito forte, mostrar que você sabe o que você ta falando. O 

que você está fazendo, sem precisar agredir. Porque nessa função, você tem 

que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque senão você fica só. Muito 

cuidado pra não acabar sendo, sabe... taxada como, um dia lá atrás eu já fui, 

sargenta (Coordenadora de Suprimentos).  

 

Lara: ... então aqui que eu tive um problema com lideranças exatamente por 

elas me considerarem extremista, rígida, mas eu sempre digo: “olha, nós 

estamos escrevendo uma política”, se você chega pra mim e me apresenta 

uma exceção, e essa exceção ela é constante, ela não é exceção, ela é regra... 

não é uma política? (Física e Biomédica - Gerente de Risco Ambiental). 

 

Nas argumentações acima ficam evidentes a oposição às opiniões que procuram 

atrelar o trabalho feminino como aquele envolvido pela sensibilidade, uma vez que 

Clara e Lara se colocam a favor da empresa, seja em detrimento da vida pessoal das 

pessoas no âmbito profissional ou através da construção das políticas da empresa. Em 

um momento da entrevista, Clara revela com detalhes como era a sua postura e justifica 

que tinha que usar da razão para não perder o que havia conquistado.  

Na tentativa de se adaptar ao meio e impor respeito, elas adotaram postura 

masculinizada. Os terninhos cinza ou pretos passaram a ser vistos nos corredores das 

companhias. “É como se elas quisessem dizer aos homens: „não percebam que sou 

mulher, sou igual a vocês‟. É o típico caso que vemos em lugares onde há preconceito 

com as minorias. Mas notamos que isso tem mudado”, ressalta Angela Donaggio, 

integrante do grupo de estudo do grupo de pesquisas de direito e gênero da Direito GV 

de São Paulo (THIMOTEO, 2013, p. 51). 

O repertório por ela utilizado traz expressões, como “fervor”, “agressividade”, 

“ser mais dura”, “tinha que ser o cérebro”, “tinha que ser razão”, “ação”, “ter pulso 

forte” para detalhar a postura profissional que achou necessário adotar para conseguir 

assumir um cargo de poder e prestígio na área que escolheu para atuar e os sentimentos 

que possuía na ocasião. O uso da expressão “o cão” tem a função de maximizar a 

intensidade de sua rigidez profissional. Faz uso também, em outro momento, a 

expressão “sargenta” a fim de reafirmar sua postura profissional agora sob o olhar das 
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outras pessoas. Em seu relato faz uso da estratégia de maximização (POTTER, 1998) 

cuja função é exagerar determinadas descrições a fim de alcançar os efeitos desejados. 

Assim como Lara e Clara, Fátima A revela que teve que ser enérgica quando os 

seus subordinados não corresponderam ao acordo que fizeram anteriormente de 

dedicação ao trabalho sem a sua vigilância direta. Fátima A argumenta que não gosta de 

assumir este tipo de postura, mas que em determinadas situações tem que agir desta 

forma para que os colaboradores entendam a importância do cumprimento de suas 

rotinas, conforme a sua fala abaixo: 

Fátima A: ... e tem outros que talvez seja pela falta de maturidade, enfim, 

elas... tem que ter uma outra conduta, infelizmente... eu tive que ter alguma 

conversa mais assim enérgica para determinados comandados meus porque 

realmente... é... eu deixei solto e não correspondeu. Então, como você no 

final queira ou não queira, você é a gestora, você é a responsável e é você 

que vai ser chamada, enfim... é...você que vai  responder, né? (Arquiteta e 

Engenheira – Engenheira de Segurança do Trabalho). 

 

Fátima A informa, em outro momento da entrevista, que faz uma reunião com 

seus subordinados e distribui as tarefas entre eles de acordo com as identificações dos 

mesmos com a atividade e teoricamente eles já saberiam o que deveriam fazer, sem ela 

estar se preocupando em ficar vigiando se eles estão fazendo ou não. Percebeu que este 

tipo de conduta não funciona com todos os subordinados, pois alguns deles não 

possuem maturidade para serem autogerenciados, precisando da vigilância constante 

dela e do direcionamento das atividades a serem desenvolvidas, uma vez que é gestora e 

a responsável pelo andamento das atividades do setor. 

Desenvolvendo outro tipo de atividade profissional, Helena argumenta que ela 

não deixa de ser delegada quando sai da delegacia. 

 

Helena: por 24 horas você se comporta como um policial, você entra num 

ambiente, você não senta de costas pra porta, né? você tá conversando, eu to 

fazendo entrevista, mas eu sei quantas pessoas tem sentada em cada mesa, 

entendeu? eu reparo é... no biotipo de todo mundo que entra... eu ando 

sempre armada, a minha arma tá aqui na minha bolsa, dentro do carro a 

minha arma está sempre embaixo da minha perna, ai ela sempre está 

alimentada, ela sempre está pronta pra eu atirar (Delegada). 

 

Segundo seu relato, ela sempre “se comporta como um policial”, mesmo quando 

está em um momento de lazer. Citou a ocasião da entrevista, em que estávamos em um 
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café e ela expressou o que estava percebendo do ambiente e das pessoas que estavam ou 

entravam neste lugar. Para explicar o que significa ser delegada por 24 horas, Helena 

fala de um conjunto de procedimentos como: não sentar de costas para a porta, reparar o 

biotipo das pessoas que entram no ambiente, estar sempre armada, usar a arma embaixo 

da perna enquanto sentada no carro e o mais importante,  o fato da arma estar sempre 

alimentada, pronta para o disparo.  

 Como se pôde observar neste capítulo, foi recorrente nos relatos das 

participantes desta pesquisa a apresentação de características tidas por alguns como 

próprias do universo feminino como fatores que ajudariam a compreender suas 

trajetórias profissionais, principalmente os aspectos positivos dessas trajetórias. Dentre 

elas: a sensibilidade para o sofrimento do outro, a solidariedade, a caridade, a 

compaixão, a defesa dos mais fracos, etc. Ressaltando estas características, as 

participantes dessa pesquisa reproduzem uma imagem das mulheres, presente não 

somente em setores da população comum, mas também presente em parte da própria 

militância feminista. De fato, segundo Nogueira (2006, p. 59-60) as feministas de tipo 

“standpoint”, “centradas nas mulheres”, defendem que as mulheres se diferenciam dos 

homens em razão dos valores que estariam mais presentes no mundo feminino; 

“advogam um feminismo associado à moralidade, a uma ética do cuidado, referindo 

claramente de que modo as mulheres podem contribuir para a sociedade e a para a 

política ao atuarem de forma superior em termos de valores morais”. 

Entretanto, seria um retrato bastante simplificador dos relatos dessas mulheres, 

afirmar que eles simplesmente reproduzem essa imagem do feminino que o associa à 

ética do cuidado, à compaixão e à sensibilidade. O retrato que elas pintam das mulheres 

é mais complexo e contraditório. Como se viu, também esteve muito presente em seus 

relatos características racionais e volitivas, como racionalidade, disponibilidade para o 

trabalho, disciplina, perseverança, rigidez, assertividade, características tidas por alguns 

como características próprias do mundo masculino. 

Outro aspecto que vale a pena salientar, presente em vários relatos, é o seguinte: 

quando as participantes da pesquisa falam da carreira profissional, geralmente a 

apresentam como fruto de um planejamento prévio, de uma decisão autônoma, de um 

desejo, de uma intenção, não como produto do acaso ou do destino (“eu sempre tive esse 

sonho de desenvolver de ir para área de saúde”; “aí eu queria fazer Direito porque eu 
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gostava muito dessa coisa de justiça, de defender os... os mais fracos”). Fazendo isso, se 

apresentam como mulheres que fizeram a si mesmas com muito esforço, trabalho e 

dedicação.  
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5.   OBSTÁCULOS NA CARREIRA PROFISSIONAL 

 

Varella (2001) ressalta que a força de trabalho feminina é polarizada: de um 

lado, encontra-se a grande maioria das mulheres, em condições de trabalho mais 

vulneráveis, em ocupações com menor poder de negociação e menor qualificação, 

ocupações temporárias ou de tempo parcial, em pequenas empresas do setor privado, 

que são caracterizadas por atividades consideradas socialmente femininas; do outro 

lado, encontra-se um reduzido grupo de mulheres com alto nível de estudos e 

qualificação, que se incorporam em trabalhos estáveis e de prestigio social, trabalhando 

jornada completa no setor público ou em grandes empresas. 

É sobre este último grupo de mulheres que tratamos nesta pesquisa e em 

particular neste capítulo onde abordaremos as dificuldades e obstáculos na carreira 

profissional mencionadas pelas participantes da pesquisa.  

 

5.1.  Estereótipos, Preconceito, Discriminação 

 

Nas relações de trabalho, os homens em geral são mais valorizados do que as 

mulheres. Dessa forma se estabelecem desigualdades entre os dois com respeito às 

posições de poder e prestígio. Segundo Nogueira (2009, p. 107), para que seja possível 

compreender a condição das mulheres no mercado de trabalho, precisamos entender “a 

questão dos estereótipos como elemento central, uma vez que a ideia de que existem 

diferenças sexuais inatas ainda é partilhada pelo senso comum, com frases como, por 

exemplo, que os homens são governados pela razão e as mulheres pelo coração”. 

Perreault (2008) argumenta que a segregação nas relações de trabalho está diretamente 

relacionada a estereótipos sexistas, e que a segregação sexual dos empregos também se 

faz acompanhar de condições de trabalho que variam segundo o fato de o emprego ser 

ocupado por homens ou mulheres. Tais estereótipos terminam por essencializar homens 

e mulheres.  

Observamos, entre nossas participantes, a presença de discursos estereotipados e 

essencialistas sobre as funções de gênero, em que mencionam que são próprios à mulher 

funções relacionadas à esfera do privado, da família e do lar, sendo de sua 

responsabilidade a organização da vida cotidiana da família, o cuidado com os filhos e 

dos aspectos ligados à sua saúde e educação e às tarefas domésticas (NETO, et. al., 
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1999; GIDDENS, 2005; BRYM et. al., 2006), assim como no discurso de Mariana 

abaixo: 

Mariana: geneticamente, sei lá, a gente incorpora que a casa é nossa 

responsabilidade, não é? Então como a casa é nossa responsabilidade, se a 

empregada não for, não for... se não tiver o menino pra... numa época que 

pra ficar com a criança a gente... termina... essa fase assim, termina 

interferindo no trabalho, não é? Você não consegue, pelo menos eu não 

consigo dar as costas pra esse lado, eu acho que eu cresci também muito 

profissionalmente porque eu tive o apoio do meu esposo, eu tive... o apoio de 

tá em casa, eu acho... eu acho que as coisas se completam, nada né? 

(Farmacêutica, Bióloga - Gerente de Farmácia). 

 

Mariana revela em seu discurso a responsabilidade da casa e do cuidado com os 

filhos como suas, e informa que esta é uma responsabilidade para a qual a mulher é 

“geneticamente” predisposta e que toda essa carga de trabalho finda por interferir no 

trabalho, visto que “... não consegue dar as costas para esse lado” e conclui afirmando 

que cresceu profissionalmente porque teve o apoio do esposo.  

A preocupação em assistir a família se estende a idosos e enfermos, conforme 

lembra Moema Guedes, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro 

(UFRRJ). “O mercado de trabalho foi pensado pelo sujeito masculino que contava com 

a mulher para cuidar dos parentes. No momento em que homens e mulheres conseguem 

emprego, esse papel tradicional de „cuidador‟ fica nebuloso. Quem vai executá-lo? Os 

idosos, hoje mais numerosos devido ao aumento da expectativa de vida da população, 

são importantes nesse contexto porque a mulher pode optar por não ter filhos, mas terá 

que cuidar dos pais”, observa. 

Tatau Godinho, secretária de Políticas do Trabalho e Autonomia Econômica das 

Mulheres da Presidência da República, diz que o caminho para a melhora passa por um 

movimento de questionamento da meritocracia. “Temos que quebrar o mito de que os 

homens são mais capacitados. A diferença educacional entre eles é imensa. A 

qualificação delas, na maioria das vezes, é maior, entretanto, na hora H, numa seleção 

para líderes, eles levam vantagem. Temos que questionar qual é a métrica da escolha. É 

claro que ela tem que ser feita considerando a prática, o conhecimento, a experiência, 

além da formação acadêmica, mas a realidade mostra que meritocracia está em xeque”, 

disse em seminário organizado pela FGV, em São Paulo, ao defender políticas públicas 

como aumento do tempo da licença paternidade, que hoje é de cinco dias e outras que 

ofereçam mais creches e escolas em período integral (THIMOTEO, 2013, p. 51). 
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Anzorena (2008) afirma que a concepção do masculino como público, e do 

feminino como privado, tem claras implicações para a forma como ainda hoje homens e 

mulheres geram múltiplas funções, bem como tem implicações nas políticas e práticas 

laborais. Nos relatos abaixo nota-se a presença desse modo de definir homens e 

mulheres: 

 

Lúcia: As mulheres, de um modo geral, as mulheres estão, elas estão, não é 

porque eu seja mulher não, mas eu observo que as mulheres tem uma 

capacidade de trabalho muito grande, elas são muito mais sensíveis ao 

problema do outro, dos outros, né? E por conta disso, as mulheres estão, 

cada dia, elas estão é... conseguindo, né? Espaços e tão sendo assim, 

colocadas em... todos os escalões da administração direta e indireta, 

entendeu? Nos grandes cargos, nas grandes empresas e eu conheço, eu tenho 

certeza quanto a essa garra, quanto a esse amor, disponibilidade e 

inteligente, a mulher é muito inteligente, né? E ela tem uma grande coisa, 

diferente do homem, que ela é mãe, o coração da mãe, da mulher, é muito 

mais aberto assim, para amar, para assumir as coisas, pra entender, pra 

compreender as coisas, eu sou pelo menos as mulheres que eu trabalho, eu 

vejo isso muito claro em todas elas, então a mulher hoje ela tem um papel na 

sociedade importantíssima, e não podia ser diferente, porque ela traz.... Deus 

criou a mulher, pra ser mãe, pra dar continuidade, né, a humanidade, a 

natureza, a humanidade, a mulher é muito especial (Enfermeira e Vice-

diretora de um Hospital Público). 

 

Marta: O que eu noto é o seguinte... é... é... eu já procurei saber o que era, 

até dentro da área da psicologia... ai eu procurei estudar sobre isso... e 

entendi no início e agora achei que era a questão da gravidez... da 

possibilidade da mulher engravidar... e... naturalmente quando você 

engravida, a mulher começa a raciocinar, veja... ela raciocina por você e 

pelo seu feto, “isso vai ser bom para o meu bebê”, né? então... essa coisa de 

você raciocinar por dois é que  faz com que a mulher faça duas, três coisas, 

dez ao mesmo tempo. Depois, alguns cientistas já dizem que “não, que a 

mulher tem uns troços aqui na cabeça que é... que ela tem uma parte mais 

desenvolvida do que o homem nessa questão da... da... da compreensão das 

coisas e direcionamento” né? e resolução das coisas né? mas eu acho 

também que tem algum sentido na gravidez com o... mas ai a mulher eu acho 

que ela... ela... ela é superior ao homem... primeiro que ela sabe fazer mais 

do que ele, ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo... segundo... tem 

a questão da sensibilidade, porque você também tem que ser sensível a isso... 

(Juíza) 

 

Helena: Eu acho... eu costumo dizer ao meu marido: A mulher ela tem uma... 

ela é polivalente, as mulheres tem uma tendência de lidar com funções 

complexas e não estou diminuindo o homem, mas muito maior do que o 

homem, meu marido por exemplo: eu digo que ele é monovalente, faz uma 

coisa de cada vez e se eu pedir pra fazer três ele não anota as três e faz uma 

de cada vez não, no final, ele termina não fazendo nenhuma das três, não 

lembrou porque eu pedi três. Eu acho que a mulher é muito polivalente, a 

mulher é muito... disciplinada, a mulher e muito dedicada e a mulher tem 

uma coisa que alguns homens tem e outros não tem, as mulheres fazem tudo 

com muita paixão, botam paixão, que é um tempero essencial pra fazer bem 

algumas coisas da vida e as mulheres fazem isso.(Delegada) 
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Como fica evidente, toda a argumentação de Lúcia e de Marta é construída de 

modo a apresentar as mulheres como diferentes dos homens pela questão da 

sensibilidade. Em ambos os discursos, Lúcia e Marta se atêm, principalmente, aos 

aspectos da maternidade para explicar a diferença entre homens e mulheres, baseando 

na biologia para compreender questões da “essência feminina”. Nesse sentido, Szapiro e 

Férez-Carneiro (2002) afirmam que essas concepções coexistem com discursos sociais 

que ainda afirmam o amor materno ligado a questões biológicas, como o instinto que 

prevalece sobre outras preferências femininas. Lúcia aponta para a ideia de uma 

identidade feminina relacionada à maternidade como um fato sagrado e inquestionável, 

próprio da natureza feminina, pois Deus criou a mulher com a essência de ser “mãe, 

para dar continuidade à humanidade, a natureza”. Esse tipo de enunciado é, cotidiana e 

recorrentemente, apresentado às mulheres como se fosse parte de sua natureza. Sua 

repetição transmite valores e atributos de mães e pais, transformando-se em 

representações da maternidade que já pertencem ao senso comum, de tal modo que 

deixamos de reconhecê-las como tal e passamos a encará-las como verdades, como 

aquilo que deve ser a mãe, o pai. “Além disso, ou exatamente por isso, eles também 

norteiam mulheres e homens e/ou mães e pais se determinados tipos, e sua força reside, 

justamente, nas múltiplas, sutis e sempre renovadas possibilidades de sua repetição” 

(MEYER, 2003, p. 34). 

Nos discursos de Marta e Helena nota-se também a presença da característica da 

polivalência feminina, de que a mulher dá conta de duas ou três coisas ao mesmo 

tempo, expressando que o homem não tem essa capacidade. Helena inclusive menciona 

o seu esposo como exemplo. A polivalência, neste sentido, apresenta a dupla ou tripla 

jornada de trabalho como uma característica também da essência feminina. 

Para Saavedra (2009), cada indivíduo vai ser condicionado precocemente 

(através dos pais, dos colegas, dos meios de comunicação) em função do que é 

considerado socialmente adequado para o seu sexo (as tarefas, funções, posturas e 

comportamentos) a diversos níveis e também ao nível vocacional. Segundo Kergoat 

(1990), a docilidade, a paciência, a resistência para o trabalho monótono e repetitivo são 

qualidades pretensamente naturais das mulheres, que resultam, na verdade, desse longo 

processo de qualificação para o trabalho.  

Rocha-Coutinho (1994) refere que a repetição deste tipo de enunciado transmite 

valores e atributos de mães e pais, transformando-se em representações da maternidade 
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que já pertencem ao senso comum, visto que esta questão está atrelada a educação dada 

às meninas: 

 
As meninas eram encorajadas a serem dóceis, boazinhas, úteis, prestativas, 

cooperativas, cordiais, tolerantes, compreensivas, a não incomodarem as 

pessoas e não dizer não. Ao contrário, dos homens, as mulheres foram 

ensinadas a cuidar de todo mundo, menos delas mesmas, a serem guardiãs da 

tradição e dos laços de famílias. Por isso, quando adultas muitas delas 

apresentam tanta dificuldade em pedir ajuda ou delegar tarefas, e carregam 

uma sensação de culpa e responsabilidade por situações que não se 

originaram de suas ações e não tem relação com sua real habilidade em 

determinar eventos (ROCHA-COUTINHO, 1994, p. 59). 

 

Fátima B e Maria demonstram como foram os seus processos de socialização: 

 
Fátima B: Vê só, eu sou de uma família, tu vai rir com essa história, de uma 

família de mulheres, muito, muito, prendadas, as mulheres né? então, eu fui 

treinada assim, música, bordado, pintura, culinária, tudo isso eu fiz e adoro 

culinária. Adoro, tanto é que tenho um filho que tem restaurante, eu gosto 

mesmo disso (enfática), sabe? Então, e depois assim, como foi ser médica? 

é... já foi na adolescência assim, eu nunca pensei em outra coisa que não ser 

médica. (Médica - Responsável Técnica pela Agência XXX). 

 
Maria: na família... eu vivia com mulheres muito ativas, mulheres muito 

assim, determinadas, não é? No seu trabalho doméstico, mas assim... é... 

queriam procurar ter a sua independência mas por outro lado também é... 

muito amarrada ao companheiro, ao marido... mas sempre assim, eu vivi 

realmente perto de mulheres muito determinadas, de procurar realmente 

assim... desenvolver atividades, eu não posso sair de casa, eu sou doméstica, 

não posso sair de casa, mas dentro de casa eu tenho que fazer alguma coisa. 

(Enfermeira - Coordenadora de Extensão e Cultura de um Hospital 

Público). 

 

Interessante perceber que Fátima B usa o termo “treinada” a fim de demonstrar 

como se deu a sua socialização, referindo que talvez não tenha aprendido tudo de livre e 

espontânea vontade, mas a partir da socialização direcionada às mulheres da sua família, 

ou seja, sendo “treinada” pra isso. Já Maria refere que o seu modelo de mulheres da 

família eram mulheres muito determinadas no seu trabalho doméstico, uma vez que 

eram muito “amarradas” aos companheiros e que não trabalhavam fora de casa.  

A crescente presença de mulheres no mercado de trabalho, a difusão e a 

utilização de práticas anticoncepcionais, bem como a fragilização dos laços 

matrimoniais apontados por Carvalho e Almeida (2003) e o adiamento da maternidade 

até que se tenha condição apropriada para isso ou até mesmo a opção pela não 

maternidade apontados por Barbosa e Rocha-Coutinho (2007) fundamentaram novas 

representações do ser mulher, que produzem discursos de feminilidade associados à 
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busca de autonomia e independência. Maria e Cássia, por exemplo, optaram pela não 

maternidade: 

 

Maria: Não, não sou mãe é... eu sou casada com um primo legítimo e... 

alguns problemas na família e... eu optei por não tê-los... meu marido até, 

até é da área de saúde também e disse: “vamos consultar um geneticista”, e 

a opção minha mesmo foi não ter(...) Virei a página, foi tudo bem pensado 

(...) se eu tivesse filhos que eu tivesse assim, um expediente que eu tivesse que 

dedicar realmente a eles... mas assim, depois eu virei a página, foi tudo 

muito bem pensado, hoje eu curto demais os meus sobrinhos... passou, 

passou (Enfermeira - Coordenadora de Extensão e Cultura de um Hospital 

Público). 
 

Cássia: Não. Não, eu nunca me vi mesmo tendo filhos, eu... eu acho que eu 

cheguei a pensar alguma coisa próxima na época que eu tive o meu noivado, 

mas nada que realmente viesse a ser dado uma ênfase, entendeu? hoje eu 

digo a você, e outra, é... é... eu sempre quis adotar, eu nunca quis gerar, né? 

é tão interessante como é... em que ponto é uma preparação ou que condição 

é, mas na infância as minhas infância, as meninas botavam barriga de 

brincadeira, né? as almofadas, o meu filho sempre apareceu na porta, eu 

nunca engravidava, meus filhos sempre estavam na porta, já prontos (risos) 

(Psicóloga e Gerente de Recursos Humanos). 

 

 

Maria optou pela não maternidade porque casou com um primo legítimo e por 

ter vários problemas neurológicos na família ficou com medo que o filho que viessem a 

ter tivesse também problemas neurológicos. Cássia revela não ter tido filhos porque 

nunca se viu realmente engravidando desde a infância: “o meu filho sempre apareceu na 

porta”. Desta forma expressa a não vontade de engravidar, que se tivesse filhos um dia, 

seria para adotá-los já grande. O caso de Maria ilustra um novo modo de ser sujeito que 

questiona normas anteriormente dadas como indiscutíveis, tais como “quem casa deve 

ter filhos”. Borsa e Feil (2008) afirmam que, se o desejo de ter filhos não é 

propriamente uma novidade, a maternidade opcional é uma ruptura com ideais arcaicos 

de dedicação materna exclusiva e com a obrigação da maternidade. O modo singular 

como cada mulher se posiciona em relação a esse desejo pode reafirmar as normas 

antigas ou resistir a elas. Nesse sentido, pode-se pensar que o casal que não quer ter 

filhos faz parte de um movimento de resistência. Como diz Foucault (2006, trabalho 

original publicado em 1979), onde há poder, há resistência. Embora possamos pensar 

também na possibilidade de esses casais estarem sendo influenciados por novos 

dispositivos de verdade que produzem discursos tais como: “o planeta já está 

superpovoado; o mundo atual é violento demais para se criar um filho”, entre outros. 

Foucault (2006) chama a nossa atenção para o fato de que aparentes contradições 

podem conviver, simultaneamente, em um duelo de forças, já que os discursos e as 
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ações não possuem uma lógica linear de existência. De todo modo, é possível dizer que 

um casal que não deseja ter filhos se encontra na posição de produzir novas 

modalidades de subjetivação. 

A literatura sobre os casais de dupla carreira (onde ambos os parceiros tem uma 

carreira para gerir) parece indicar que são as mulheres que desistem mais dos seus 

interesses e objetivos pessoais do que os homens, para que a relação conjugal funcione e 

para que a educação dos filhos aconteça. Na contramão da literatura, a fala de Helena 

demonstra que seu relacionamento segue como diferente dos padrões, pois seu esposo 

largou o exército para se dedicar a outro projeto e ela é quem provem a casa: 

 

Helena: Meu marido era tenente do exército junto comigo, ai eu sai pra ser 

delegada e ele continuou no exército. Como ele é meu parceiro nesse projeto, 

ele é artista, ele trabalha artisticamente comigo, ele era temporário do 

exército e eu disse a ele: “olha, você não quer sair não? uma coisa é tá eu e 

você trabalhando o dia inteiro e outra coisa é a gente só ter uma hora por 

dia pra a gente se dedicar a esse projeto, ele não vai sair do papel, outra 

coisa é a gente, um de nós com tempo pra se dedicar... e tem semana que eu 

não consigo nem pensar no projeto, tanta dor de cabeça da delegacia que 

toma conta da minha cabeça, ai... ele adorou... na verdade ele foi oficial do 

exército por acidente, ele nasceu pra ser artista, então, ele era feliz, ele é 

feliz com a arte, então ele adorou, mas muuita gente condenou porque ele 

iria ficar as custas da mulher...(Delegada) 

 

Helena afirma que ela e o seu esposo eram tenentes do exército. Ela deixou o 

exército quando passou no concurso da polícia civil para delegada e ele continuou lá, 

mas o descreve como alguém que “... nasceu pra ser artista, foi tenente do exército por 

acidente”. Eles tem um projeto artístico juntos e como ela não estava conseguindo 

conciliar os dois ofícios, combinaram que ele largaria o exército para focar na carreira 

artística dela. Revela que ele adorou, mas que muitas pessoas condenaram porque “ele 

ficaria às custas da mulher”. 

As participantes da pesquisa mencionaram, em vários momentos, as cobranças 

que teriam recebido em razão de expectativas decorrentes do fato de serem mulheres.  

 

Helena: as pessoas me cobram indiretamente porque elas esperam uma 

conduta de você, ainda que não lhe digam isso, elas esperam uma dedicação 

maior no trabalho, elas esperam que você, que você seja mais organizada 

ainda que indiretamente sem nunca lhe dizer: “você está sendo 

desorganizada”. Elas esperam que você por ser mulher, você seja mais 

organizada, né? que sua delegacia seja organizada, que você seja mais 

dedicada que os delegados homens, mas você sente essa expectativa sem que 

essas pessoas lhe digam isso né? você sente que sempre que elas precisam de 

alguma coisa elas te procuram antes do homem, mesmo que exista um outro 

delegado homem na... na... é... na mesma delegacia, elas te procuram 

primeiro, então eu acho, eu acho que eu não sou cobrada diretamente você é 
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mulher, mas me sinto um pouco cobrada por ser mulher, pra me destacar 

mais e pra corresponder mais as necessidades das pessoas, eu acho que... 

assim, mas nunca diretamente, nunca me senti cobrada diretamente, 

exclusivamente por ser mulher não. (Delegada) 

 

Marta: Há uma certa cobrança de uma certa postura, há! Há cobrança de 

certa postura né? apesar de que hoje em dia tá muito fragilizado isso que 

existe a cobrança mas parece que as pessoas não estão dando muito valor a 

isso, da minha parte nunca me afetou porque eu nunca gostei, nunca gostei 

de festa, nunca gostei de carnaval, dessas coisas todas, eu não gosto, então, 

da minha parte não me afeta, mas há pessoas que se excedem e ...então a 

cobrança, para determinado cargo, existe pra todo mundo, a mulher tudo 

bem que é vista de forma um pouquinho mais... eu acho que se exige um 

pouquinho mais da mulher, esse tipo de cobrança, o homem já... não, vamo 

refazer: a cobrança existe para os dois, né? Há exigência de postura para os 

dois, só que se cobra muito mais da mulher do que do homem. É uma 

cobrança indireta, subterfúgios, piadas, gracinhas, né?( Juíza) 

 

 

No caso de Helena, que a sua delegacia seja mais organizada e que ela seja mais 

dedicada que os delegados. Já o discurso de Marta é relacionado à postura que o juiz de 

direito tem que ter, seja ele homem ou mulher. Entretanto ela percebe cobranças mais 

sutis em relação às mulheres.  

É importante observar que no discurso de Helena há uma exigência quanto à 

organização da “sua delegacia”, pois as pessoas supostamente classificariam a 

organização como uma característica feminina. Mas há outras supostas características 

femininas circulando em diferentes discursos. Musumeci e Soares (2005) afirmam, por 

exemplo, que em muitas situações as mulheres das carreiras de segurança pública se 

percebem como propulsoras da humanização da instituição policial.  

Para Alencar e Virgolim (2001), os estereótipos de gênero e as expectativas 

sobre o desempenho das funções femininas dificultam e até impedem muitas mulheres 

de alcançar uma posição de destaque e de oferecer contribuições significativas em 

diversos campos, especialmente naqueles tradicionalmente considerados masculinos.  

A expansão da escolaridade e o ingresso nas universidades possibilitaram o 

acesso das mulheres a novas oportunidades de trabalho, ou seja, essa configuração 

proporcionou o advento de uma nova identidade feminina. Porém, o alto nível 

educacional que as mulheres conseguiram não está diretamente relacionado com as 

posições que estas ocupam no mercado de trabalho, principalmente em posições de 

liderança. Nogueira (2009) refere que a segregação ocupacional mantém-se 

praticamente inalterada já que elas são majoritárias nos setores considerados mais 

“femininos”, auferem de salários de valor desigual e permanecem nas posições com 

menor acesso a postos mais elevados da hierarquia organizacional. Na literatura da 
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especialidade, esta realidade tem sido significativamente chamada de “efeito do 

oleoduto que pinga” (the leaky pipeline effect), ilustrando-se assim, que a ideia de que à 

medida que se avança na escolaridade e posteriormente na carreira profissional o 

número de elementos do sexo feminino fica cada vez mais reduzido (SAAVEDRA, 

2009). 

Neste sentido, verificamos no discurso de Clara a evidência da dificuldade em 

ocupar, além de um cargo de poder e prestígio, um cargo tradicionalmente visto como 

masculino: 

Clara: Você ainda encontra uma certas, uma certas rejeições quando é 

apresentada como coordenadora de suprimentos, pelo fato de ser mulher. 

Você encontra ainda, pouco ainda, mas você encontra. E infelizmente você 

tem certas pessoas que você tem que provar. Tipo, que você está ali porque 

você realmente sabe o que você está fazendo (Coordenadora de 

Suprimentos) 

 

Lara, Clara e Cássia, respondendo ao questionamento sobre quais as dificuldades 

que encontraram em suas carreiras, relatam a tensão presente quando os subordinados 

são homens. Lara constrói o seu discurso falando da dificuldade que teve em assumir 

um cargo em que tinha que liderar pessoas que só a enxergavam como “mulher” e não 

como líder.  

Lara: (...) pra definir mudanças, realmente pra revolver isso, eu tive que 

rearrumar, eu tive que desligar as pessoas que só conseguiam me enxergar 

como mulher pra admitir novos profissionais que conseguissem me enxergar 

como liderança (Física e Biomédica - Gerente de Risco Ambiental) 

 

Clara: Pra você conquistar um respeito nessa área ai, você tem que ter 

mesmo um pulso muito forte, mostrar que você sabe o que você ta falando. O 

que você está fazendo, sem precisar agredir. Porque nessa função, você tem 

que tomar muito cuidado, muito cuidado, porque senão você fica só. Muito 

cuidado pra não acabar sendo, sabe... taxada como, um dia lá atrás eu já fui, 

sargenta (Coordenadora de Suprimentos).  

 

Cássia: que eu trabalhei na condição de analista e algumas delas eu cheguei 

a ter equipe de 30 pessoas sob a minha coordenação, a grande maioria 

homens, então você coordenar homens não é fácil, ou você peita e fala 

grosso, como se diz, ou você não consegue coordenar não. No primeiro 

momento você tem que realmente se mostrar firme, se não eles não te 

escutam, com o passar do tempo, quando eles começam a entender qual é a 

proposta, entender quem é você é tranquilo... (psicóloga – Gerente de 

Recursos Humanos) 

 

 

Clara e Cássia mencionam a mudança de seus comportamentos, assim como o de 

algumas mulheres, que terminam por adotar comportamentos considerados masculinos 

de agressividade, independência e capacidade de tomar decisões, vistos até então como 
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características estereotipadas dos homens gestores, com objetivo de serem respeitadas e 

de acederem à liderança e a posições tradicionalmente ocupadas por eles. Segundo 

Camden e Witt (1983 apud NOGUEIRA, 2009, p. 107), as mulheres gestoras parecem 

estar num processo de ambiguidade (doble-bind) no que diz respeito ao seu estilo de 

gestão. Se elas se comportam com um estilo feminino estereotipado são julgadas como 

menos eficazes, porque não se conformam aos padrões masculinos: mas se empregarem 

um estilo de gestão identificado como masculino, são igualmente mal vistas, 

principalmente do ponto de vista da sua imagem social. As frases ouvidas pela 

mestranda e que foram apresentadas no inicio da introdução referem à imagem social 

das mulheres gestoras de um hospital particular do Recife. 

Em razão desta ambiguidade, Motta (2000, p. 10) refere que para elas se 

mantenham no jogo, terminam por se “masculinizar” e, ao fazê-lo, são criticadas por 

“tentar desempenhar um papel de homem”. Esta situação acaba muitas vezes por inibir 

o interesse das mulheres pelos postos de liderança com o receio de virem a ser rotuladas 

como masculinas. Neste sentido, Hirata (2003, p. 25) revela que a negação da 

identidade sexual é continuamente exigida pelo trabalho: “é preciso ter uma aparência 

bem profissional, como se fosse um homem no trabalho”. Concordando com a 

afirmação de Hirata, Lara expõe em seu discurso: 

 
Lara: a mulher ela se veste do seu profissionalismo que às vezes ela bota 

uma farda, um cap e você perde o sexo, você é o chefe, você é a pessoa que 

manda, você é o comando, né? mas quando você engravida toda tua... 

essência (risos) feminina é exposta ao mundo né? (Física e Biomédica - 

Gerente de Risco Ambiental) 

 

O discurso de Lara mostra a estratégia utilizada por ela para se vestir do seu 

profissionalismo. Utiliza o verbo “vestir” para indicar que a mulher modifica a sua 

personalidade ou seu vestuário com a intenção de trabalhar em condições de igualdade 

com o homem. Segundo ela, a mulher “perde o sexo” nesse processo.  

 Outra dificuldade mencionada pelas mulheres é o preconceito e a discriminação, 

fenômenos que se manifestariam de diferentes formas.  

 

Cássia: uma conquista diária, pessoas que estão guerreando a cada dia, mas 

ainda numa condição muito precária, em muitas empresas, a gente vê, a 

gente sabe que é fato, condição de equiparação salarial, isso é fato, é real, 

isso não é ilusório, isso é real, a condição de discriminação, entendeu? 

ainda há sim uma dificuldade considerável com relação ao espaço, isso quer 

queira, quer não, eu considero como um beneficio pra mulher, de certa 

forma, se ela interpretar como tal, porque quer queira quer não se você for 
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olhar e as pesquisas não me deixam mentir, o que é que ele mostra: ele 

mostra exatamente que... por conta até dessa situação elas são obrigadas, de 

certa forma, a ter um desenvolvimento educacional maior. (psicóloga – 

Gerente de Recursos Humanos) 

 

Fátima A: a mulher, ela tem tanta, ela leva um pouco de desvantagem em 

relação ao homem, ela é remunerada um pouco menos, apesar da gente ter 

muita mulher já ai com... com os cargos de chefia, bem mais do que homem, 

mas... dentro da nossa área a gente tem uma... uma... a gente tem uma... 

uma... discrepância grande entre é a... a parte de segurança do trabalho e a 

parte de medicina do trabalho que... são dois... dois setores que trabalham... 

é... vamos dizer assim... é... juntos né? então, o acesso ao setor de medicina e 

segurança do trabalho tem o lado da medicina do trabalho tem o médico do 

trabalho, tem o técnico de enfermagem do trabalho, a área de segurança do 

trabalho tem engenheiro e tem os técnicos de segurança... há uma diferença 

salarial entre engenheiro e médico grandes, apesar das revistas 

especializadas no ramo, elas são até maiores, é... remuneração de 

engenheiro maior que de médico, mas aqui no nordeste... eu to pelo 

contrário... médico ele ganha muito mais do que eu engenheiro em 

segurança. (Arquiteta e Engenheira – Engenheira de Segurança do 

Trabalho). 

 

Tatiana: eu acho que existe ainda muito, muito preconceito também, um 

pouco de machismo principalmente no meu ramo, em Direito tem muito 

machismo, principalmente se eu for advogada, é sempre mais difícil, você... 

parte de angariar clientes, a parte de você... da técnica não... que a parte 

técnica é a questão de competência você... administra, mas os outros, como 

também o mundo ainda também é muito masculino, o mundo corporativo, 

então seus clientes são tudo homens e a maioria deles sempre tem um pouco 

de... de machismo né? por exemplo, apesar de ser a maioria mulheres, a 

maioria dos cargos de chefia onde eu trabalho são homens (Procuradora do 

Estado). 

 

Num relato em que reconhece a discriminação da mulher no que diz respeito à 

“equiparação salarial”, Cássia menciona, paradoxalmente, que isso não deixa de ser um 

“benefício” para as mulheres porque assim elas “são obrigadas, de certa forma, a ter um 

desenvolvimento educacional maior”. Fátima A inicia seu relato enfatizando os aspectos 

de desvantagem das mulheres em relação aos homens e depois fala da desigualdade 

econômica entre os cargos de um mesmo setor. Tatiana fala do “machismo” e do 

“preconceito” sofrido pelas mulheres no “ramo” do direito. Em seu relato, não somente 

o campo do direito é masculino, “o mundo ainda também é muito masculino”.  

Relacionado ao discurso de Tatiana, Bruschini e Lombardi (1999) referem que é 

no seio das ocupações jurídicas de nível superior que ocorreram transformações que 

merecem ser especialmente remarcadas: o ingresso importante das mulheres nas 

carreiras de delegados, juízes, procuradores, promotores e curadores públicos. As juízas, 

por exemplo, que não passavam de 8% do conjunto em 1980 e chegaram aos 20% em 

1991. Para a Secretaria Judiciária do Tribunal de Justiça de Pernambuco, em 2014, este 

número de mulheres juízas é de aproximadamente 34,47%. O mesmo movimento se 
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observa entre procuradores, promotores e curadores públicos: de 20% em 1980, as 

mulheres saltam para 36% em 1991. Já para a Procuradoria Geral do Estado de 

Pernambuco, em 2014, o percentual de mulheres procuradoras é de 39,39% e segundo 

dados da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, 

em 2014, 30,47% do quadro funcional são de mulheres delegadas.  

No que diz respeito à atuação das mulheres no trabalho, as entrevistadas 

apontaram para a existência de discriminação, principalmente, aos cargos mais 

elevados, como o de gerentes e diretoras, apesar das conquistas já alcançadas. 

Estudando as carreiras de homens e mulheres, Evetts (In: SAAVEDRA, 2009) 

encontrou diferenças estruturais consideráveis. No início das suas carreiras não havia 

grandes diferenças nas possibilidades de promoções, pois estas se baseavam 

essencialmente no mérito. Contudo, posteriormente as mulheres ficam em desvantagem, 

pois as promoções subsequentes são “por convite” ou baseadas em critérios subjetivos. 

Devido a tantos preconceitos, as mulheres sofrem mais para a entrada no 

mercado de trabalho, correndo maior risco de desemprego, segregação ocupacional 

além da já citada discriminação salarial:  

 

Ainda permanece um quadro de maiores dificuldades à sua entrada no 

mercado de trabalho, que se manifesta em aspectos tais como a maior 

exposição ao risco do desemprego, a segregação ocupacional e a 

discriminação nos rendimentos. De fato, as taxas femininas de desemprego 

cresceram mais e permanecem mais elevadas do que as dos homens, e as 

mulheres despendem um tempo mais prolongado na procura por trabalho. 

Quanto à segregação ocupacional, as mulheres inda se ocupam, em maior 

medida, em atividades relacionadas a seu papel tradicional de responsáveis 

pelos cuidados domésticos, e a parcela das trabalhadoras inseridas na 

ocupação através de formas mais precárias é superior à registrada para os 

homens. Complementado o quadro, a remuneração auferida pelas mulheres 

permanece, em media, inferior à dos trabalhadores masculinos. (GALEAZZI, 

et.al., 2003, p.10). 

 

Algumas participantes negaram a discriminação: 

  

Fátima B: eu não sinto discriminação e nunca senti por ser mulher é... é o 

ser humano que tá no mercado de trabalho, que é capaz, homem ou mulher... 

não consigo separar muito isso, porque você é mulher tá fazendo isso ou 

aquilo, eu acho que é o ser humano que está no mercado de trabalho e tem 

que procurar isto da melhor forma, independente do gênero. Comigo pelo 

menos foi assim... eu sei que não é média, isso não é média, isso não 

acontece com todas as mulheres, mas eu tenho que falar um pouco da minha 

experiência... (Médica - Responsável Técnica pela Agência XXX) 

 

Marta: nunca senti isso não, acho que você está fazendo entrevista com a 

pessoa errada... pode pra sociedade, pra mim não! eu não vejo nenhuma 
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distinção entre... entre trabalho... apesar de que... sempre me surpreendo né? 

com as pesquisas que saem dizendo que... que a mulher ganha menos do que 

os homens, o negro ganha menos do que um branco né?... não sei se porque 

dentro de mim não há essa distinção. (Juíza) 

 

 

Fátima B mobiliza o discurso universalista para negar a discriminação. Não 

existem homens e mulheres no mercado de trabalho, existe o “ser humano”. Mas 

quando afirma “eu sei que não é a média” (afirmando implicitamente que muitas 

mulheres sofrem discriminação no mundo do trabalho) parece reconhecer que mais do 

que afirmar um fato (não há discriminação de gênero no mundo do trabalho) está 

defendendo um valor (não deveria haver discriminação de gênero no mundo do 

trabalho). O relato de Marta é aparentemente mais assertivo do que o de Fátima B. 

Inicia-se num tom muito enfático, mas no fim, assim como Fátima B, posiciona a sua 

autora como alguém que reconhece o racismo na sociedade (“não sei se porque dentro 

de mim não há essa distinção”). 

Os relatos contraditórios em relação à discriminação se apresentaram de outras 

formas:  

Cássia: eu nunca sofri nenhum tipo de discriminação e eu vou lhe dizer 

porque não. Eu sempre peitei, só por isso, eu nunca me fragilizei, mas já, já 

sofri não discriminação, mas tentativa de coagir, hoje nem em sonho, mas 

quando eu era recém-formada, com pouco tempo, com até três anos de 

formação recebi muito, só que eu nunca fui de baixar a cabeça. Não pelo 

simples fato de ser mulher, mas pelo fato de estar assumindo uma gerência 

de área, ser mulher, jovem, assumindo gerência de área, porque a maioria 

das empresas que eu trabalhei eu sempre coordenei área, na Usina XXXX eu 

já fui coordenando área (Psicóloga – Gerente de Recursos Humanos). 

 

Helena: Engraçado, muita gente que me pergunta isso espera eu dizer que a 

maior dificuldade é por ser mulher... nunca tive nenhum tipo de dificuldade 

com isso, eu já... não que eu nunca tenha enfrentado uma situação difícil, 

uma vez eu fui agredida por um policial... que... eu conheço mais uma 

delegada que passou por isso, foi uma agressão leve, ele quebrou o salto da 

minha bota, esfregou a mão no meu rosto em tom desaforo, mas... não foi só, 

naquele momento eu achei que era mulher, acho que foi o único momento na 

minha vida policial que eu me senti ofendida por ser mulher, é... uma por eu 

ser mulher e segundo porque naquele momento eu representava a delegada 

que tava tirando tudo que ele tinha, que ele tinha muitos benefícios com o 

delegado anterior, que é inclusive era da família dele, ele usava viatura, 

fazia um bocado de besteira. Quando eu cheguei, meio que eu dei um freio de 

arrumação e tirei muita regalia que ele tinha...  Naquele momento foi o único 

momento na polícia e no exército, na minha vida militar e como policial civil 

que eu me senti ofendida por ser mulher. Se fosse um homem ele não teria 

chegado tão longe. Talvez ele não esfregasse a mão no meu rosto... no rosto 

de um delegado homem, ele teria ofendido da mesma, da mesma maneira por 

causa das regalias que foram cortadas, mas ele não teria esfregado a mão no 

rosto de um homem, eu acredito. (Delegada) 
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Cássia inicialmente refere nunca ter sofrido nenhum tipo de discriminação, mas 

logo em seguida afirma a existência da discriminação ao dizer que isso não aconteceu 

com ela porque ela sempre peitou e nunca se fragilizou. Posteriormente fala de um 

acontecimento em que foi coagida quando recém-formada e informa que não foi apenas 

pelo fato de ser mulher, mas por ser mulher, jovem e assumindo a gerência de uma área.  

De modo semelhante, Helena inicia a sua fala argumentando que nunca sofreu 

nenhuma dificuldade por ser mulher, mas logo em seguida desfaz seu próprio 

argumento ao contar uma história em que foi agredida por um policial homem e 

reconhece que tal agressão não aconteceria se quem estivesse na função fosse um 

homem, além de mencionar a agressão sofrida como agressão leve, o que nos leva a 

refletir acerca da banalização da violência. Nesse sentido, Saffioti (2004, p. 17) 

menciona que para o senso comum, a violência é a “ruptura de qualquer forma de 

integridades da vítima: integridade sexual, integridade moral”. Ela destaca a dificuldade 

de conceituar violência, pois “são muito tênues os limites entre quebra de integridade e 

obrigação de suportar o destino de gênero traçado para as mulheres” (SAFFIOTI, 2004, 

p. 75). A própria sujeição, como indicado por Saffioti, é um ato de violência contra as 

mulheres, assentada na vulnerabilidade de um sistema calcado em poderes diferenciados 

para homens e mulheres. A autora tem a preferência em trabalhar o conceito de 

violência amparado nos direitos humanos “entendendo-se por violência todo 

agenciamento capaz de violá-los” (SAFFIOTI, 2004, p. 76). 

As relações sociais baseadas em parâmetros permeadas por desigualdades, nos 

quais um domina e o outro se sujeita, advêm de uma “organização social de gênero que 

sempre privilegia o masculino” (SAFFIOTI; ALMEIDA, 1995. p. 81) e não levam em 

conta as diferenças como classe social, instrução, industrialização, cultura e religião de 

um país. Essas diferenças não modificam as relações de dominação, pelo contrário, 

muitas vezes, até contribuem para que ela se fortaleça. 

 

5.2. Família e Carreira 

 

Atualmente tem-se discutido bastante o impacto do conflito entre família e 

trabalho no desenvolvimento pleno e saudável das mulheres, além dos estereótipos de 

gênero. O tema mais comum é a dificuldade em conciliar essas duas dimensões da vida 

moderna que influenciam a qualidade de vida e o bem-estar psicológico das mulheres 

(BERTOLINI, 2001; CUDDY, FISKE, GLICK, 2004; DEDECCA, 2004; DINIZ, 
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PERLIN, 2005; LOSADA, ROCHA-COUTINHO, 2007; MARTINS, 2006; MIZRAHI, 

2004; PASCHOAL, TAMAYO, 2005; PEIXOTO, SINGLY, CICCHELLI, 2000; 

SOUZA, WAGNER, BRANCO, REICHART, 2007; WAGNER, PREDEBON, 

MOSMANN, VERZA, 2005). 

Todas as entrevistadas, inclusive aquelas que são solteiras e/ou não têm filhos, 

mencionaram a família, a realização profissional e a independência financeira como 

aspectos que consideram fundamentais não apenas em suas vidas como também na vida 

de todos os homens e mulheres. Assim, ambos, trabalho e família, foram considerados 

“prioridade” em suas vidas. 

A literatura, sobre os obstáculos que as mulheres enfrentam, refere ainda, 

barreiras externas decorrentes, essencialmente, dos constrangimentos familiares e dos 

constrangimentos relacionados com as organizações de trabalho. Nogueira (2009) refere 

dois tipos de discriminação: a discriminação formal (no que diz respeito às políticas da 

própria organização) e a discriminação informal (praticada pelos indivíduos, pares e 

superiores). No que diz respeito aos constrangimentos associados à vida familiar, alguns 

estudos evidenciam uma assimetria nas circunstâncias de vida de gestores e gestoras. 

Frequentemente, os homens gestores consideram estar associados a famílias mais 

tradicionais, definidas pelos próprios como sendo de “suporte” (isto é, famílias em que 

o outro membro do casal não trabalha fora de casa, ou, se o faz, não prossegue uma 

carreira, combinando as tarefas domésticas e a responsabilidade pela casa), enquanto as 

gestoras ou vivem sozinhas, como é o caso de Cássia, ou pertencem a casais de dupla 

carreira, como é o caso das demais participantes, com exceção de Clara, Fátima B e 

Marta, pois elas são divorciadas e conciliam família e carreira, sendo as provedoras de 

suas casas. No caso de Marta, ela passou a ser divorciada quando os filhos eram 

pequenos e quando passou em um concurso público. Atualmente encontra-se casada. 

 

Cássia: Não deve ser fácil, uma pessoa administrar uma casa, um marido, 

um filho, não deve ser nada fácil... e um trabalho, que muitas vezes lhe exige 

muito mais do que tudo isso junto, eis a questão. (psicóloga – Gerente de 

Recursos Humanos) 

 

Clara: eu tinha que trabalhar pra me manter, pra me sustentar, pra ser um 

provedor da minha família (Coordenadora de Suprimentos). 

 

Fátima B: Porque eu me divorciei muito cedo, divorciei com 28 anos, então 

tinha que ir a luta, ou tinha ou tinha, eu não tinha opção (Médica - 

Responsável Técnica pela Agência XXX). 

 

Marta: vou fazer um concurso aonde vai depender só da minha capacidade e 

eu não dependo de seu ninguém... ai me danei a estudar, os meninos eram 
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pequenos, e eu não podia parar de trabalhar porque eu sustentava os três 

filhos, então eu chegava em casa oito horas da noite... ainda me lembro, 

como se fosse hoje... na hora do jornal nacional, eles já jantados, meus 

meninos sempre dormiram cedo, nesse tempo tinha o hábito de dormir 

cedo... sete e pouco todo mundo na cama pra ter sossego e acordar cedo pra 

aula de manhã, no outro dia de manhã. Ai... eu sentava pra estudar, sentava 

pra estudar, não... na hora do jornal nacional, enquanto eu tava assistindo o 

jornal nacional eu ia descansava um pouco, cochilava. Me acordava, me 

sentava pra estudar, nove, dez horas da noite e ia todo dia até uma, duas 

horas da manhã (Juíza). 

 

 

Em sua fala, Cássia aponta para as dificuldades que uma mulher encontra para 

administrar uma casa, um marido, um filho e um trabalho ao mesmo tempo. Sua 

elaboração está no campo da hipótese, uma vez que não tem marido e filho para 

administrar, mas refere que seu trabalho exige muito mais do que isso tudo junto. Para 

Clara e Fátima B, o trabalho teve outro significado: o sustento de suas famílias, uma vez 

que se divorciaram cedo e tinham filhos para sustentar. Marta também se divorciou 

cedo, também tinha filhos para sustentar, mas usou estas dificuldades como motivação 

para estudar e passar em concurso público da magistratura.  

A influência do papel da mulher na reprodução social é tão grande, que a própria 

escolha e a manutenção do emprego, da extensão das jornadas e dos turnos de trabalho 

profissional incluem entre os critérios a possibilidade de conciliação com o cuidado da 

casa e dos filhos. Estudos realizados em várias partes do mundo, inclusive em nossa 

realidade (VOLKOVA; BAR apud MACHADO-NETO, 1987), revelam que a 

proximidade entre a casa e o local de trabalho é um dos critérios fundamentais de 

escolha do emprego, mesmo em detrimento de outros como o salário e a satisfação 

profissional. Muitas mulheres optam, quando é possível, por jornadas parciais, mesmo 

com prejuízos salariais e de progressão funcional, para poderem se dedicar mais aos 

filhos pequenos. Verificamos esta condição no discurso de Tatiana: 

 

Tatiana: Eu acho que também tem um pouco de... essa questão de 

disponibilidade, sabe? Eu por exemplo, eu não gostaria de hoje em dia na 

minha condição de assumir um cargo de chefia porque eu não tenho 

disponibilidade ou... até teria, mas não estou disposta a abrir mão do meu 

tempo com a minha família pra... me dedicar, nesse momento a minha 

profissão. Eu já fui... uma pessoa que trabalhava vinte horas por dia, tinha, 

fazia mestrado, dava aula... é... advogava e ainda era Procuradora, três 

expedientes de... de profissão e ainda fazia mestrado... fazia tudo isso 

(Procuradora do Estado). 
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Em seu discurso, Tatiana argumenta que era uma pessoa muito dedicada à vida 

profissional, trabalhando vinte horas por dia entre: o mestrado, a docência, a advocacia 

e a Procuradoria. Revela que atualmente não teria como assumir um cargo de chefia na 

Procuradoria, pois está priorizando a sua vida pessoal, optando por não trabalhar como 

advogada e docente, para ter mais tempo para a sua família, esposo e filhos. Neste 

sentido, Prado et. al. (2011) referem que o que se pode notar é que as mulheres são mais 

engajadas no processo de trabalho do que no produto final. O fato de gostar do que faz 

leva à realização do trabalho de forma prazerosa, seja no âmbito privado 

(responsabilidades domésticas), seja público.  

Ainda sobre esta questão, Hirata (2001) argumenta que as ocupações em tempo 

parcial atraem mais mulheres, pois lhes permitem conciliar melhor o trabalho doméstico 

com o remunerado, ainda quando seja aceitando remunerações inferiores, mesmo tendo 

deixado a condição de mão de obra secundária. Entretanto, esses contratos flexíveis 

representam uma perda de direitos sociais conquistados há muito tempo pelos 

trabalhadores, como férias, seguro-desemprego e licença maternidade. 

Ainda em relação à dupla ou tripla jornada de trabalho também é apresentada 

nas falas de Karina e Ana Paula abaixo: 

Karina:  ... são pertinentes ao trabalho feminino não é? A carga horária é... 

dupla né? é... as cobranças na família, a ausência na família que é muito 

cobrado isso... então isso ai tudo me... me... se bem que... quando eu entrei 

na política meus filhos já eram tudo adultos né? então já foi menos... mas eu 

mesmo quando jornalista fui cobrada muito pela família. Eu viajava muito... 

entende? Meus filhos pequenos, então nesse ponto, eu tive assim... meu 

marido... me apoiou muito nessa fase dos filhos pequenos, mas os filhos 

cobravam muito a minha presença e na época eu já tinha uma atividade que 

me obrigava a viajar.( Jornalista- Deputada Estadual) 

 

Karina menciona à carga horária dupla ao se referir as cobranças do trabalho e 

da família, informa que a sua presença na família sempre foi algo muito cobrado, pois 

antes de entrar na política já trabalhava como jornalista e isso a afastava de casa. Afirma 

que seu esposo a apoiou muito na fase em que seus filhos eram pequenos e cobravam a 

presença dela. 

Louro (2004, p. 45) refere que: “o „não conseguir dar conta‟ ou „não estar 

conciliando‟, em contrapartida, denuncia que „a afirmação da identidade implica sempre 

a demarcação e a negação do seu oposto, que é constituído como sua diferença”. Aqui, a 

lógica que predomina é a de ser uma coisa ou outra e não múltiplas ao mesmo tempo. 
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Estar em vários lugares simultaneamente desperta o incômodo e a ambiguidade de uma 

identidade indefinida (SILVA, 2000). 

Por mais evoluída que seja a sociedade, ou por mais desprovida de distinção de 

gêneros que sejam as empresas modernas, a mulher sempre levará com ela o estigma da 

dupla jornada: profissional de mercado e gestora do lar. Essa situação está relacionada 

ao que se referiam Silva, Vilas Boas e Brito (2001), quando a relação de gêneros é 

analisada pelo seu histórico, ou seja, historicamente a mulher sempre foi cobrada como 

mãe, esposa e dona do lar, assim como no discurso de Ana Paula abaixo: 

 

Ana Paula: porque você chega do trabalho, você continua sendo convidada 

pra continuar a exercer a função, isso eu sinto, é... um certo cansaço e que se 

eu não atender mais culpa, hoje em dia eu chego não sei que hora ai meu 

filho tem 20 anos diz: “mainha bota a minha janta” (Psicóloga - Assessora 

de Departamento e Professora Universitária) 

 

Em seu discurso, Ana Paula apresenta a dupla jornada com a expressão 

“convite”, informando que quando chega do trabalho continua sendo “convidada para 

continuar a exercer a função” e que mesmo cansada, atende ao convite do filho, com 20 

anos para não sentir culpa. 

 Muitas das participantes confessam que “não sabem imaginar-se sem uma 

ocupação”. E consideram as mudanças de casa, as preocupações domésticas, as doenças 

dos filhos, as necessidades da sua vida paralela de dona-de-casa, como outros tantos 

obstáculos a vencer, num processo de malabarismo multifuncional. Enfim, armadilhas, 

obstáculos, complicações que tem que transpor, a fim de poderem prosseguir a sua 

carreira. Não que elas gostem menos dos filhos ou negligenciem a sua casa (tem, 

habitualmente, uma empregada, mas isso não elimina as preocupações domésticas). 

Uma das saídas que pais e mães adotam hoje é lançar mão do que poderíamos chamar 

de substitutos da família ou redes de apoio. Esses substitutos da família ou das tarefas 

que antes eram delegadas exclusivamente à mulher são as creches e a escola, entre 

outros. Essas instituições possibilitam que ambos, pai e mãe, possam se dedicar ao 

trabalho remunerado sem que isso prejudique os cuidados que toda criança necessita e 

tem direito; a esse respeito, Jablonski (2010) acrescenta o papel das babás e empregadas 

domésticas como uma peculiaridade do Brasil: 

 
No Brasil, babás e empregadas domésticas fazem uma diferença no sentido 

de suprir em parte a ausência das mães que se dedicam mais intensamente ao 
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trabalho fora de casa, ainda que haja dúvidas quanto ao número real de lares 

que incluem a presença de empregadas domésticas (JABLONSKI, 2010, p. 

265). 

 

As mulheres pobres e em geral negras, sempre trabalharam, principalmente 

quando com a sua chegada houve a possibilidade da “liberação” das mulheres de classe 

média, geralmente brancas, para pertencerem ao âmbito público, enquanto elas 

trabalhavam cuidando de suas casas, dos seus filhos ou dos enfermos. 

No caso do recorte feito para a escrita deste artigo, é importante pensar a 

categoria mulheres negras tendo em vista que, como argumenta Bairros (1995), esta 

categoria é construída a partir da experiência de ser negro (vivida “através” do gênero) e 

de ser mulher (vivida através da raça). Para tanto, utilizo ainda a argumentação proposta 

por Carneiro (2003), para embasar tal investida quando fala que, 

 

Nós, mulheres negras, fazemos parte de um contingente de mulheres, 

provavelmente majoritário, que nunca reconheceram em si mesmas esse 

mito, por que nunca fomos tratadas como frágeis. Fazemos parte de um 

contingente de mulheres que trabalharam durante séculos como escravas nas 

lavouras ou nas ruas, como vendedoras, quituteiras, prostitutas... Mulheres 

que não entenderam nada quando as feministas disseram que as mulheres 

deveriam ganhar as ruas e trabalha! Fazemos patê de um contingente de 

mulheres com identidade de objeto. Ontem, a serviço de frágeis sinhazinhas e 

de senhores de engenho tarados. Hoje, empregadas domésticas de mulheres 

liberadas e dondocas, ou de mulatas tipo exportação. Quando falamos em 

romper com o mito da rainha do lar, da musa idolatrada dos poetas, de que 

mulheres estamos falando? (CARNEIRO, 2003, p. 50). 

 

No discurso de Mariana abaixo, verificamos que ela faz menção novamente a 

empregada doméstica e a sua máquina de lavar roupas: 

Mariana:... eu acho que a gente conseguiu já, formar.... na pessoa né? 

porque assim... ele ama o que faz, meu marido tá lá no trabalho, então, a 

empregada né? que é minha melhor amiga... é a empregada e a máquina de 

lavar roupa, viu? São as melhores amigas da mulher... e ela tá lá, cuidando 

das minhas coisas, então eu to aqui inteira, não to metade, então, quer 

queira, quer não, o lado familiar, pessoal, interfere (Farmacêutica, Bióloga 

- Gerente de Farmácia). 

 

O argumento presente no discurso de Mariana está muito atrelado às campanhas 

publicitárias veiculadas ao longo das décadas de 1950 e 1960, onde se buscava no Brasil 

semelhanças com o padrão moderno americano. Neste sentido, Anna Cristina 

Figueiredo relata que as campanhas publicitárias procuravam, em quase a sua totalidade 

e por todos os meios, alcançar as pulsões individuais e as motivações íntimas de 

compra, para persuadir os potenciais consumidores dos bens anunciados de que a mera 

aquisição destes seria capaz de levá-los à satisfação de seus desejos mais reclusos 
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(FIGUEIREDO, 1998, p. 88). Para Mello e Novais (1998, p. 641), “o apelo à emoção e 

a mobilização do inconsciente desalojam a argumentação racional. A americanização da 

publicidade brasileira tem um papel fundamental na difusão dos padrões de consumo 

moderno e nos novos estilos de vida”. 

Pesquisadora da história das tecnologias domésticas nos lares americanos, Ruth 

Schwartz Cowan (1983) revela que o surgimento e uso de novas tecnologias domésticas 

nos afazeres das donas de casa não ocasionou necessariamente a diminuição da 

quantidade de trabalho doméstico, mas relacionou o trabalho das donas de casa 

modernas às tecnologias domésticas, exemplificados com o surgimento do fogão a gás, 

da geladeira e da máquina de lavar roupas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ainda é frequente a visão pautada em uma concepção de sociedade que se 

caracteriza pela divisão social do trabalho baseado nas diferenças biológicas entre 

homens e mulheres, delineando o espaço do público como pertencente aos homens e o 

espaço privado às mulheres.  

O processo sócio-histórico do Brasil, com origem na ordem patriarcal, marcou a 

ideia de dominação dos homens sobre as mulheres, imputando às mulheres, desde as 

suas socializações, características como próprias de sua “essência feminina” como 

docilidade, tolerância, compreensão e passividade. Estes estereótipos de gênero ainda 

estão presentes no cotidiano e no discurso das mulheres. 

O movimento feminista surgiu com a intenção de revelar a dimensão política das 

desigualdades de gênero, questionando e politizando a relação entre os espaços públicos 

e privados, tentando desconstruir a ideia de que o espaço doméstico e as obrigações com 

o lar, os filhos e os enfermos são domínios de responsabilidade exclusiva da mulher. As 

feministas passaram a usar a palavra “gênero” como uma maneira de referir-se à 

organização social da relação entre os sexos. A palavra gênero passou a ser utilizada 

como indicativo de uma rejeição ao determinismo biológico implícito no uso de termos 

como “sexo” ou “diferença sexual”. Gênero então é um elemento constitutivo de 

relações sociais baseado nas diferenças percebidas entre os sexos e uma forma primeira 

de significar as relações de poder (SCOTT, 1991).  São relações de poder, baseadas nas 

diferenças entre os sexos. 

Estes posicionamentos não excluem a concepção de que a identidade é 

relacional, ou seja, que as identificações acontecem em um contexto de relações. O jogo 

das identificações é sempre marcado pela diferença, acontece no limite e sofre a 

marcação das fronteiras, uma vez que envolve um trabalho discursivo. Assim, quando 

falamos, neste trabalho, em mulher ou mulheres, não estamos colocando essa identidade 

em oposição à identidade masculina, como dois polos dicotômicos, mas tomando esse 

outro como um dos elementos que a constitui.  

Tomando essas perspectivas teóricas, pretendíamos neste trabalho, nos debruçar 

sobre a vida de algumas mulheres que exercem cargos de poder e prestígio a fim de 

analisar seus discursos sobre suas trajetórias no mundo do trabalho. 
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Tentamos demonstrar que essas mulheres se situam em um tempo histórico no 

qual o modelo a ser seguido é o de um sujeito autônomo, independente, capaz de se 

autogovernar, de fazer escolhas e de se responsabilizar por elas, mas que, 

simultaneamente, se deparam com funções femininas tradicionais, difundidos na 

sociedade, e são pressionadas a assumi-los. Essas funções definem seus 

comportamentos, seus modos de vestir, de se relacionar e de se portar.  

A análise dos discursos das participantes desta pesquisa apresenta, de maneira 

clara, as tensões que atravessam os processos de construção identitária relacionados aos 

cargos de poder e prestígio que estas mulheres desenvolvem em diversas áreas de 

atuação. Deparamo-nos com mulheres que revelam percursos profissionais marcados 

pelo orgulho, pelo reconhecimento profissional, pela conquista da autonomia financeira, 

pela conquista de concursos públicos e conclusão de cursos de mestrado. 

Defrontamo-nos também com aquelas que relatam percursos marcados por 

arrependimento, acentuado clima de competição, conflitos, tensões e sofrimento, através 

de pressões, opressões e discriminações (inclusive de outras mulheres), obstáculos, 

preconceito, cobranças de postura tanto profissional como pessoal na construção e no 

exercício de suas práticas profissionais. 

Quando essas mulheres falam de suas carreiras, consideram que atributos 

pessoais como ética, solidariedade, sensibilidade para o sofrimento do outro, caridade, 

compaixão, defesa dos mais fracos, e sensibilidade para o social, foram extremamente 

importantes nessas carreiras. Mas, outros atributos como determinação, disciplina, 

perseverança e responsabilidade foram recorrentemente citados. Seus relatos mostram a 

diversidade de atributos usados por essas mulheres para retratarem a si próprias ao 

longo do percurso profissional. Nesses relatos não são somente as profissionais que 

desenvolveram uma carreira marcada pela ética, pela sensibilidade, pelo cuidado com o 

outro; são também as profissionais disciplinadas, perseverantes e racionais. 

Nos seus relatos, mencionaram também o preconceito e a discriminação que 

dificulta a chegada das mulheres aos altos postos e aos cargos de poder e prestígio. 

Assim, muitas delas tentam resolver este problema através de um maior investimento 

numa melhor qualificação profissional.  

O reconhecimento do preconceito sofrido se faz acompanhar de uma ênfase 

sobre o mérito. Quando as participantes narram suas trajetórias profissionais geralmente 

a apresentam como fruto de um planejamento prévio, como resultado de muito esforço, 

trabalho e dedicação, de uma decisão autônoma, de uma intenção e não como produto 
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do acaso ou do destino. Tudo seria resultado do mérito. Entre estes méritos estão o 

investimento que fazem em relação à escolaridade.  

Mesmo com todo poder e prestígio profissional, todas as participantes 

mencionaram ainda se sentirem responsáveis pelos cuidados com o lar, com os filhos, 

etc., necessitando conciliar, constantemente, as demandas das esferas pública e privada. 

Ao que parece, a julgar pelas falas de nossas entrevistadas, os maiores desafios 

enfrentados pelas mulheres neste sentido estão relacionados, não ao que se espera delas, 

mas ao que elas mesmas cobram de si próprias, o que acaba por levá-las a tentar se 

dividir e multiplicar para conseguir gerenciar os inúmeros afazeres diários que se 

impõem. 

Entretanto, todas as entrevistadas, inclusive aquelas que ainda são solteiras e/ou 

não têm filhos, mencionaram a família, a realização profissional e a independência 

financeira como aspectos que consideram fundamentais não apenas em suas vidas como 

também na vida de todos os homens e mulheres. Assim, ambos, trabalho e família, 

foram considerados “prioridade” em suas vidas. 

  Apesar do desgaste físico e mental, dos conflitos internos e, principalmente da 

culpa por, muitas vezes, não estarem conseguindo dar conta como gostariam dos 

deveres e responsabilidades que atribuem a si próprias, as mulheres parecem seguir em 

frente, transformando obstáculos em energia, frequentemente com a ajuda das inúmeras 

satisfações que conseguem obter tanto na esfera pública, quanto na esfera privada de 

atuação. Uma das possíveis soluções para suplantar essas dificuldades parece ser, como 

apontado por nossas entrevistadas, delegar tarefas e responsabilidades, bem como 

investir em um bom planejamento e organização das múltiplas exigências nas suas duas 

áreas de atuação. Assim, muitas vezes, o estilo de liderança no trabalho passa a ser 

transplantado pelas mulheres para a administração da casa e da família. De qualquer 

modo, parece que um dos maiores desafios das participantes ainda está ligado à sua 

“dupla jornada” de trabalho. 

Esses relatos terminam por indicar os desafios que se colocam frente à atuação 

profissional de mulheres em cargos de poder e prestígio que buscam, entre outros 

aspectos, construir uma prática que estimule seu protagonismo para que se tornem 

ativas na constituição das suas identidades. 
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Para estudo mais detalhado a respeito da temática apresentada, sugerimos a 

leitura das pesquisas internacionais a respeito do trabalho das mulheres das autoras 

Helena Hirata e Conceição Nogueira. 
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APÊNDICE A 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

(PARA MAIORES DE 18 ANOS OU EMANCIPADOS - 

Resolução 466/12) 
  

Convidamos a Sra. para participar como voluntária da pesquisa: Mulher, 

trabalho e identidade: relatos de mulheres em cargos de poder e prestígio sobre suas 

trajetórias profissionais, que está sob a responsabilidade da pesquisadora: Helena Maria 

Diu Raposo Monteiro, residente a R. Dr. Luiz Inácio P. de Melo, 276, apt° 502, Boa 

Viagem, Recife - PE, 51030-320 – telefone: 9111-7447 e email: 

helena_diu@hotmail.com e está sob a orientação do Prof. Dr. Pedro de Oliveira Filho, 

Telefone para contato: (83) 9126-0265, e-mail deoliveirafilhopedro@gmail.com.  

 Este Termo de Consentimento pode conter alguns tópicos que a senhora não 

entenda. Caso haja alguma dúvida, pergunte à pessoa a quem está lhe entrevistando, 

para que a senhora esteja bem esclarecida sobre tudo que está respondendo. Após ser 

esclarecida sobre as informações a seguir, caso aceite em fazer parte do estudo, rubrique 

as folhas e assine ao final deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a 

outra é do pesquisador responsável. Em caso de recusa a Sra. não será penalizada de 

forma alguma. Também garantimos que a Senhora tem o direito de retirar o 

consentimento da sua participação em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer 

penalidade. 

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

 Objetivo - O objetivo geral deste trabalho é analisar os discursos de mulheres 

que ocupam cargos de poder e prestígio sobre suas trajetórias no mundo do 

trabalho.   

 Procedimentos do estudo. O processamento direto de ações do pesquisador 

sobre o sujeito de pesquisa – Se concordar em participar deste estudo você irá 

tomar parte de uma entrevista de 30 a 45 minutos, que terá como interesse maior 

identificar a produção de sentidos sobre a sua trajetória profissional e atuação no 

mundo do trabalho. 

 Riscos e Benefícios - A forma de registro da conversa será a gravação sonora 

das respostas do pesquisado, fato que implica no compromisso do pesquisador 

assegurar ambiente de coleta reservado, seguro e impermeável à observação ou 

escuta por terceiros; o material contendo as gravações ficará sob a guarda 

pessoal do pesquisador, inacessível a todos, de modo a evitar qualquer 

vazamento de informações. Na coleta de dados certamente haverá o incômodo 

ou inconveniente de investimento do tempo da voluntária da pesquisa ao 

participar da coleta; tende a ocorrer também o desconforto e talvez algum 

constrangimento, para alguns, pelo temor de ter que falar de coisas pessoais, 

para estranhos, de forma quase repentina. Para minimizar tais ocorrências a 

pesquisadora vai alertar a voluntária, desde o começo, sobre a liberdade de 

esquivar de perguntas e se negar a respondê-las, a qualquer momento. Em 

relação aos benefícios não estão previstos benefícios diretos as participantes, 

mas como indiretos são esperados ao menos que estas mulheres possam refletir 
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acerca da construção identitária relacionada aos cargos de poder e prestígio que 

exercem. 

 Devolução dos resultados - A Devolução dos Resultados será feita de da 

seguinte forma: 

a) Caso a participante deseje, realizaremos o agendamento de outro encontro 

para apresentar os dados que foram observados e pertinentes à pesquisa. 

 Caráter confidencial dos registros e uso dos dados - Todas as informações 

obtidas mediante sua participação neste estudo deverão ser mantidas em estrita 

confidencialidade, pois, mesmo as que viessem a ser solicitadas pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa que aprovou o projeto deste trabalho, por dever de ofício do 

Comitê, devem permanecer sob sigilo. O material com registro de gravação 

sonora ficará sob a guarda pessoal da pesquisadora, sob sigilo pelo período 

mínimo de cinco anos. Você não será identificada quando o conteúdo de suas 

informações for utilizado, para propósitos de estudo e publicação científica ou 

educativa; estas são as finalidades exclusivas para o uso desse material. Os 

dados a serem publicados serão impessoais e integrados ao conjunto daqueles 

dos demais voluntários da pesquisa. Sua identidade e seus dados de caráter 

pessoal específico, em tudo que depender do pesquisador dentro do respeito à lei 

e à ética, serão mantidos em absoluto sigilo. 

  As informações desta pesquisa serão confidencias e serão divulgadas apenas em 

eventos ou publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, a não ser 

entre os responsáveis pelo estudo, sendo assegurado o sigilo sobre a sua participação. 

As gravações coletadas nesta pesquisa ficarão armazenados no computador pessoal, sob 

a responsabilidade da pesquisadora, no endereço acima informado, pelo período mínimo 

de 5 anos.  

  A senhora não pagará nada para participar desta pesquisa. Se houver 

necessidade, as despesas para a sua participação serão assumidos pelos pesquisadores 

(ressarcimento de transporte e alimentação). Fica também garantida indenização em 

casos de danos, comprovadamente decorrentes da participação na pesquisa, conforme 

decisão judicial ou extrajudicial.  

Em caso de dúvidas relacionadas aos aspectos éticos deste estudo, você poderá 

consultar o Comitê de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da UFPE no 

endereço: (Avenida da Engenharia s/n – 1º Andar, sala 4 - Cidade Universitária, 

Recife - PE, CEP: 50740-600, Tel.: (81) 2126.8588 – e-mail: cepccs@ufpe.br).  

 

___________________________________________________ 

(assinatura da pesquisadora) 
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CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO VOLUNTÁRIA 

 

Eu,______________________________________________________________

______________________, CPF _______________________, abaixo assinada, após a 

leitura deste documento e de ter tido a oportunidade de conversar e ter esclarecido as 

minhas dúvidas com a pesquisadora responsável, concordo em participar do estudo: 

Mulher, trabalho e identidade: relatos de mulheres em cargos de poder e prestígio sobre 

suas trajetórias profissionais, como voluntária. Fui devidamente informada e esclarecida 

pela pesquisadora sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os 

possíveis riscos e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido que 

posso retirar o meu consentimento a qualquer momento, sem que isto leve a qualquer 

penalidade (ou interrupção de meu acompanhamento/assistência/tratamento). 

Local e data ____________________________________  

 

Assinatura da participante: _______________________________________________  

 

 Presenciamos a solicitação de consentimento, esclarecimentos sobre a pesquisa  

e o aceite do voluntário em participar. (02 testemunhas não ligadas à equipe de pesquisadores): 

 

  

Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: 

 

 

OBS.: Para que este TCLE tenha validade, suas duas últimas páginas devem estar impressas, 
obrigatoriamente, na frente e no verso de uma única folha. 
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APÊNDICE B 

Dados Socioeconômicos: 

Idade  ___________________________________________________________ 

Estado civil ___________________________________________________________ 

Profissão ___________________________________________________________ 

Escolaridade ___________________________________________________________ 

Formação ___________________________________________________________ 

Cargo ________________________________________________________________ 

Renda ________________________________________________________________ 

Quantas pessoas trabalham sobre o seu comando? _____________________________ 

Roteiro de Entrevista 

1. Que modelos de trabalhos femininos você possuía na infância. Esses modelos 

mudaram? Se sim, em que momento da sua vida? 

2. Como os seus pais apresentaram o mundo do trabalho para você? 

3. Como você vê a mulher atuando no mercado de trabalho? 

4. Como você vê a mulher ocupando cargos de poder e de prestígio? 

5. Como você se vê (enquanto ocupante deste cargo)? 

6. Você teve um percurso profissional e pessoal que gostaria de ter tido? 

7. Há uma exigência social em relação a sua postura profissional? Qual? 

8. Quais as dificuldades de ocupar um cargo de poder e prestígio? 

9. Quais foram as maiores conquistas e dificuldades em sua carreira profissional? 

Estas conquistas/dificuldades estão relacionadas ao fato de você ser mulher? 

10. Você acha que o fato de ocupar esta posição de poder e prestígio, tem algum 

impacto em sua vida pessoal? 
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APÊNDICE C 

Biografia das entrevistadas 

Ana Paula  

Nasceu no Piauí em 1951, morou durante um tempo em Fortaleza e veio para Recife 

após a morte do seu pai para estudar Psicologia. Sonhava em estudar Psicologia na 

Católica, mas fez o curso superior na Fafire. É casada e tem dois filhos. Quando criança 

era muito expressiva e o bispo da cidade a colocava para declamar em praça pública. 

Fez concurso para trabalhar como professora primária do Estado de Pernambuco e 

passou. Hoje, está aposentada desta função. Assim que terminou o curso de Psicologia, 

fez o mestrado em Psicologia Clínica pela PUC em São Paulo. Durante a sua vida, teve 

várias pessoas que apostaram em seu potencial para não parar de estudar e para receber 

cargos comissionados. Foi convidada por vários locais para trabalhar com ênfase na sua 

especialidade quando voltou do Mestrado. Revela que trabalhar é um prazer, mas que 

está redimensionando a sua vida e com isso diminuindo a carga horária de trabalho a 

partir do seu adoecimento em 2010. Atua como Professora Universitária, Coordenadora 

de Clínica-escola e como Assessora de Departamento e tem seis pessoas subordinadas 

diretamente a ela. 

Cássia  

Nasceu em 1967. O seu pai foi funcionário público federal por trinta e cinco anos na 

mesma instituição e foi a sua referência de comprometimento para com o trabalho. 

Concluiu o curso superior em Psicologia e uma especialização em Psicologia 

Organizacional e do Trabalho. É solteira e não tem filhos. Aos vinte e três anos teve que 

retirar cirurgicamente um ovário e depois de um tempo o outro. Nesta ocasião optou por 

retirar o útero também. Revela que nunca sentiu vontade de gerar, e desde a sua infância 

enquanto as meninas brincavam de grávida, o seu filho sempre aparecia na porta. Não 

descarta a possibilidade de adotar uma criança quando se aposentar, pois assim é que 

vai ter tempo pra se dedicar a alguém. Voltou a morar com os pais e diz que foi a 

melhor coisa que fez e que se soubesse nunca teria saído, porque trabalha muito e 

precisa de alguém que cuide das suas coisas, do cachorro e da casa. Desenvolve 

atividade laboral como Gestora de Recursos Humanos e tem dois subordinados 

diretamente ligados a ela. Está ao todo há dez anos na empresa no ramo alimentício. 

Clara  

Nasceu em Minas Gerais em 1966, morou durante um tempo em São Paulo e depois 

veio para o Recife. Sua família continua em Minas Gerais. Seus pais tiveram nove 

filhos e ela é a mais nova. Seus pais tem muito orgulho dela. É divorciada, tem duas 

filhas e uma neta. Quando criança sonhava em ser aeromoça, mas dentro da realidade da 

sua família, pretendiam que ela cursasse o magistério. Trabalha desde quatorze anos 

com carteira assinada; iniciou como servente num colégio de freiras. Já sofreu 

preconceito no ambiente de trabalho por ser negra. Ascendeu profissionalmente apenas 
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com o nível médio. Recentemente é que sentiu a necessidade de voltar a estudar; iniciou 

o curso de Administração de Empresas, trancou a faculdade por um período. 

Desenvolve atividades na mesma empresa há 20 anos,onde hoje desenvolve o cargo de 

Coordenadora de Suprimentos e tem dezesseis colaboradores subordinados diretamente 

a ela. 

Fátima A  

Nasceu em 1956. Seus pais tiveram três filhos e ela é a filha mais velha. O pai era 

médico e a mãe dentista. Seu pai tinha o dom de desenhar; ela e o seu irmão mais novo 

também gostavam de desenhar. Este irmão inclusive pintava telas. Sempre quis fazer 

arquitetura; fez o vestibular para arquitetura e escola técnica de edificações, passou nas 

duas; cursou por um tempo os dois cursos e depois saiu de edificações quando o curso 

de arquitetura ficou mais puxado. Concluiu o curso superior em Arquitetura e não atuou 

durante dez anos por falta de oportunidade do mercado de trabalho. Nesta ocasião que 

estava em casa, engravidou e cuidou dos filhos. Hoje é divorciada em tem três filhos. 

Seu ex-marido a aconselhou a cursar uma especialização em Engenharia de Segurança 

do Trabalho. Após a conclusão dessa especialização é que ela conseguiu entrar no 

mercado. Atualmente é concursada em um hospital público e trabalha em outras duas 

empresas privadas em segmentos diferentes. Adoeceu e mesmo assim as oportunidades 

na área privada surgiram. A forma que ela leva a vida e as atividades físicas foram 

fundamentais em sua recuperação. Trabalha bastante porque não recebe o salário que 

acredita ser merecedora e ainda porque ajuda financeiramente a filha. Atua há vinte e 

quatro anos na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, onde tem um cargo 

comissionado como Engenheira de Segurança do Trabalho na instituição pública e tem 

16 pessoas sob o seu comando. 

Fátima B  

Nasceu em 1959. Seus pais tiveram quatro filhos, sendo dois homens e duas mulheres. 

Tem três filhos e dois netos. É divorciada desde os vinte e oito anos e teve que trabalhar 

para sustentar os filhos. Desde criança queria trabalhar com o ser humano, embora goste 

bastante das atividades manuais, pois sempre as mulheres da sua família foram 

“treinadas” para música, bordado, pintura e culinária. Os pais são administradores e seu 

pai, aos oitenta e quatro anos ainda administra a sua própria empresa. Cursou medicina, 

fez especialização em Administração Hospitalar e Mestrado em Saúde Pública. É a 

primeira médica da família, atuou em consultório particular em sua especialidade, assim 

como entrou em uma instituição pública como médica residente e quando terminou fez 

concurso e foi aprovada. Lá ocupou vários cargos, como diretora técnica, vice-

presidente e recebeu um convite, afirma que não foi um convite político, mas “um 

convite como técnica da casa para assumir a presidência”. Permaneceu lá por dezessete 

anos e saiu adoecida da presidência. Comandava ao todo mil e quinhentas pessoas. 

Após este processo cirúrgico se afastou da presidência e atualmente presta serviço 

apenas como voluntária nesta instituição em que hoje é aposentada. Tem outro vínculo 
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no Estado em que trabalha como Responsável Técnica na área Médica, tendo trinta e 

duas pessoas diretamente sob o seu comando. 

Helena 

Nasceu no interior de Pernambuco em 1980, teve uma infância boa, seu pai era 

fazendeiro e eles tinham uma boa situação econômica. Sua mãe era doméstica e sem 

muito estudo. Seus pais se separaram quando ela tinha 12 anos e a situação econômica 

da família mudou drasticamente, passaram por dificuldades aqui em Recife, a mãe, ela e 

seus irmãos. Passou a estudar em escola pública e decidiu cursar Direito para defender 

os mais fracos. Quando criança tinha também o desejo de ser musicista. Na 

adolescência é que foi definir que no Direito gostaria de trabalhar como Delegada de 

Policia para estar mais próxima das comunidades mais carentes. É casada e tem uma 

filha. Cursou Direito com especialização. Antes de ser Delegada, também exerceu 

função como oficial do exército. Atua como Delegada e tem oito pessoas subordinadas 

diretamente a ela. Desenvolve em paralelo a função de musicista. Revela que as duas 

funções a completam profissionalmente, uma a nível de estabilidade e recompensas 

financeiras e outra, como realização profissional. 

Karina 

Nasceu no interior da Paraíba em 1949. Seu pai era agricultor e queria que todas as 

filhas seguissem o magistério, visto que era a única opção de trabalho feminino naquela 

ocasião. Ela quebrou com esta tradição, veio para Recife e estudou Jornalismo. Seu pai 

sempre gostou de política e quando criança a colocava para falar em comício no interior 

onde moravam. Quando estava na escola fazia o jornalzinho do mural. Fez vestibular 

para economia, chegou a cursar, mas sentiu dificuldades com matemática e desistiu do 

curso; optou então por Jornalismo. Fez carreira no jornalismo e se orgulha muito disso; 

já como jornalista exerceu cargos de poder e prestígio, foi Editora Chefe de um jornal 

famoso do Brasil. Depois foi convidada por um político do Recife para participar de sua 

campanha para Governador, como assessora. Depois disso entrou de uma vez no cenário 

político, já desenvolveu atividades como Secretária de Imprensa da Prefeitura do 

Recife, Secretária de Imprensa do Governo do Estado de Pernambuco, Secretária de 

Desenvolvimento Urbano e desde 2006 atua como Deputada Estadual e tem dezesseis 

pessoas subordinadas diretamente a ela. 

Lara  

Nasceu em 1967, é casada e tem dois filhos. Seus pais exerceram grande influência em 

sua formação profissional. Sua mãe foi modelo de paixão pela vida, gostava bastante de 

estudar e quando faleceu interrompeu um curso; ela estudou medicina e direito. Seu pai 

também era médico, mas metade do seu tempo de trabalho destinava a atender os 

pobres. Tentou cursar medicina, mas não conseguiu; cursou Física e Biomedicina. Fez 

especializações em Biossegurança e Projetos de Pesquisa em Saúde. Cursou Mestrado 

em Tecnologia Ambiental. Trabalhou como professora e como consultora em várias 

empresas, até que se fixou em um Hospital do Recife; está neste hospital há 11 anos e 
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atualmente tem o cargo de Gerente de Risco Ambiental e tem trinta e sete pessoas 

diretamente subordinadas a ela. 

Lúcia  

Nasceu no interior do Ceará em 1944. Seus pais tiveram duas filhas e ela é a mais velha. 

Sua mãe foi sua referência de dinamismo e trabalho, pois administrava a fazenda onde 

eles moravam; seu pai foi a sua referência de vida religiosa. Revela que nasceu inquieta, 

com oito anos arrumou as malas e se mudou para a casa da tia na cidade. Desde criança 

já sabia que não queria morar no interior e que queria cuidar dos pobres. Ainda na 

escola entrou no postulado e depois no seminário, aderindo à vida religiosa desde então. 

Fez votos de pobreza, obediência, castidade e serviço dos pobres, e os renova 

anualmente. Cursou Enfermagem e fez especialização em Administração Hospitalar e 

Gestão Hospitalar. Desde sempre trabalhou em hospitais públicos, onde atuou nas áreas 

administrativas e também como professora; é concursada e já aposentada por este 

concurso. Tem vinte pessoas diretamente sob o seu comando. Continua trabalhando, 

embora tenha interesse em sair do cargo atual de Vice-Diretora de um Hospital do 

Recife para se dedicar aos idosos em algum hospital do interior. 

Maria  

Nasceu em 1959, é casada e não tem filhos por opção própria, pois é casada com seu 

primo de primeiro grau e tanto por parte do pai como da mãe tem casos de pessoas com 

problemas neurológicos. Seus pais tiveram dois filhos, Maria é a mais nova. Quando era 

criança visitava muitos abrigos e casa de idosos com seus pais e também com a escola 

que tinha um cunho religioso. Refere que estas visitas a fizeram optar pela área de 

saúde. Sua mãe faleceu quando ela tinha 15 anos e seu pai foi o seu grande incentivador 

do estudo. Ele só tinha cursado o primário e tinha um bar no interior do Recife; 

conhecia muitos caixeiros viajantes e comprou uma coleção completa de livros de 

medicina e de inglês na intenção que um dos filhos cursasse medicina. Ela decidiu por 

Enfermagem e o seu irmão por Administração de Empresas. É concursada há 21 anos. 

Em 2010 recebeu um convite para assumir o cargo de chefia na Coordenação de 

Extensão e Cultura, tem uma pessoa subordinada a ela. 

Mariana  

Nasceu em 1964. É a filha mais nova de duas filhas. É casada, tem dois filhos já 

adultos, e um neto. Refere que o esposo é seu parceiro e ela é que administra o dinheiro 

da casa. Seus pais eram italianos. Refere que o seu pai criou as filhas com princípios 

italianos. Como ele participou de uma guerra mundial, tinha todos os valores de poupar 

para o futuro: “se tiver um pão, tem que comer meio, pra no outro dia comer a outra 

metade, pra que amanhã você tente ganhar o outro pão”. Ele sempre incentivou as filhas 

a estudar para “poder ser alguém na vida”. Estimulava a fazer o que gostava pensar na 

sua realização profissional antes de pensar no dinheiro. Orientava as filhas a cursar 

medicina, enfermagem, isto é, profissões femininas. Quando era pequena queria ser 

pesquisadora e farmacêutica. Cursou ciências biológicas e farmácia. Já é aposentada 
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como professora de biologia por causa do curso técnico que fez desde o ensino médio e 

que se aposentou atuando como professora de biologia. Atua como Gerente de Farmácia 

no mesmo hospital há dezenove anos, tem noventa e cinco subordinados diretamente a 

ela. 

Marta  

Nasceu em 1953. O seu pai foi funcionário público federal e a sua mãe doméstica. 

Desde os cinco anos de idade queria ser advogada pra prender o padrinho que 

maltratava a madrinha. Concluiu o curso superior em Direito e sempre gostou de 

estudar e de se atualizar, acredita que as pessoas devem sempre estudar para melhorar 

na carreira e que o aprendizado sempre será útil. É casada, tem três filhos homens e 

vários netos. Se divorciou do pai dos seus três filhos, quando estes ainda eram 

pequenos. Trabalhava como advogada para sustentá-los; advogou durante dezoito anos. 

Foi perseguida por uma questão política; estudou bastante para um concurso que 

dependesse só da sua capacidade, pra não depender de ninguém. Prestou concurso para 

magistratura e passou. Hoje atua como Juíza e tem nove pessoas diretamente 

subordinadas a ela. Tem trinta e oito anos de serviço e não pretende se aposentar, alega 

ser por questões financeiras; entretanto percebemos que está muito atrelado ao prazer 

que sente em trabalhar, visto que é a única juíza que chega cedo e larga tarde, além de ir 

trabalhar durante as suas férias. Não tem intenção de se tornar desembargadora. 

Tatiana  

Nasceu em Recife em 1982. Seus pais tiveram quatro filhas e ela é a segunda filha mais 

velha. É casada, tem dois filhos gêmeos. Quando criança gostava de brincar de 

escolinha; quando foi fazer o vestibular pediu ajuda a sua mãe que lhe disse: “faça 

direito minha filha, parece com você, você é muito reivindicadora”. Concluiu o curso 

superior em Direito e fez mestrado em Direito Constitucional e Filosofia do Direito. Já 

na faculdade decidiu que faria concurso para Procuradora porque este cargo permitia 

que ela continuasse advogando por fora e o regime de horário era interessante para 

conciliar com a vida pessoal. Desde 2005 desenvolve atividades como Procuradora do 

Estado de Pernambuco, onde tem cinco pessoas diretamente subordinadas a ela. Atua 

também como advogada e professora. Atualmente não está lecionando, porque prefere 

esperar os filhos crescerem um pouco mais para voltar à docência, visto que é à noite.  


