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RESUMO

Este estudo buscou aprofundar os conhecimentos científicos sobre a abordagem das Relações
Sociais entre os Sexos/RSS por meio de utilização de todas as suas categorias analíticas
(Modos de Ação e Formas de Expressão) em um único estudo sobre a vida profissional de
cientistas na área da Física em institutos públicos de pesquisa a partir da investigação sobre
quais as implicações do pertencimento a uma determinada categoria de sexo na vida
profissional dos(as) cientistas a partir da abordagem das Relações Sociais entre os Sexos.
Optou-se pela abordagem qualitativa. A estratégia de pesquisa utilizada foi depreendida a
partir dos estudos empíricos desenvolvidos por Devreux. Essa estratégia, originariamente
aplicada aos estudos sociológicos, foi adaptada e replicada, pela primeira vez, em um estudo
organizacional. Os dados, advindos de várias fontes, foram coletados em cinco institutos de
pesquisa (quatro no Brasil e um na França), incluindo relatos biográficos, documentos
institucionais e dados da Plataforma Lattes e do Diretório dos Grupos de Pesquisas (ambos do
CNPq). Os dados coletados na França serviram de base para a adequação do Guia de Relato
Biográfico e para a coleta de informações acerca das políticas públicas de paridade
desenvolvidas naquele país. Os resultados indicaram que a vida profissional das mulheres
cientistas é diretamente impactada pelas RSS, seja no aspecto simbólico que corresponde ao
encargo mental da execução do trabalho reprodutivo (tarefas domésticas e de cuidado dos
filhos), seja em aspectos materiais como a falta de tempo para se dedicar integralmente à
carreira. Uma maior valorização do trabalho produtivo dos homens foi percebida ao se
associar a força masculina à subárea da Física Experimental, de modo que as mulheres
estariam mais direcionadas à Física teórica em função da sua fragilidade em manusear
grandes equipamentos de pesquisa. Os “quadros de memória” sobre a profissão da mãe do(a)
cientista se revelaram sexuados e não apresentaram diferenças intergeracionais relevantes. Os
“posicionamentos sexuados” de homens e mulheres demonstraram que a luta entre os dois
sexos foi identificada sob a forma de estratégia de “aliança” firmada sempre de modo a
favorecer a classe dos homens. Ao ter que articular o trabalho (produtivo e reprodutivo), a
mulher trabalha duas vezes. Isso a constrange a fazer malabarismos, a coloca em situação de
desvantagem na concorrência profissional e, mantém o quadro de dominação masculina na
área da Física.
Palavras-chave: Cientista. Mulher. Diversidade. Física.Relações Sociais entre os Sexos.
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ABSTRACT

This study sought to further the scientific knowledge on the approach of Social Relations
between the Sexes / SRS through using all its analytical categories (Modes of Action and
Forms of Expression) in a single study on the professional lives of scientists in the area of
physics, in public research institutes, from the investigation on which are the implications of
belonging to a certain category of gender in the professional life of the scientists from the
approach of Social Relations between the Sexes. It was opted for a qualitative approach. The
research strategy used was inferred from the empirical studies developed by Devreux. This
strategy, originally applied to sociological studies, was adapted and replicated, for the first
time, in an organizational study. The data, that came from various sources, were collected in 5
research institutes (four in Brazil and one in France), including biographical reports,
institutional documents and data from Lattes’s Plataform and Directory of Research Groups
(both from CNPq). The data collected in France were the basis for the adequacy of the Guide
of Biographical Reporting and to collect information about public policies of parity developed
in that country. The results indicated that the professional lives of women scientists is directly
impacted by SRS, either in the symbolic aspect that corresponds to the mental burden of the
execution of reproductive labor (domestic tasks and care of children) and as in material
aspects such as lack of time to dedicate entirely to the career. A higher valuation of men’s
productive labor was perceived when associated the masculine strength to subarea of
experimental physics, in a way that women would be more directed to theoretical physics in
function of their fragility in handling large research equipment. The memory frames about the
profession of scientist’s mother proved sexed and showed no relevant intergenerational
differences. The sexual posture of men and women demonstrated that the fight between the
two sexes was identified in the form of an alliance strategy that always occurs in a way that
favors the class of men. When having to articulate the work (productive and reproductive) the
woman works twice. This constrains her to do juggle, put herself at a disadvantage situation
in the professional competition and maintain the frame of male domination in the area of
physics.
Keywords: Scientist. Woman. Diversity. Physics. Social Relations between the Sexes.
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1 INTRODUÇÃO

Dados do IBGE (2012) mostraram que o perfil da família brasileira mudou e isto se
deve, em grande parte, pela elevação do grau de escolaridade das mulheres (60,6%, em 2011,
tinham 11 anos ou mais de estudos formais) e, pela presença maciça da mulher no mercado de
trabalho (54,8%, em 2011, da força de trabalho no mercado formal). O trabalho é um dos
eixos organizadores da vida do ser humano. Nos últimos 30 anos, a crescente participação das
mulheres no mercado de trabalho conduziu a uma ressignificação das relações sociais entre
mulheres e homens. O pertencimento a uma determinada categoria de sexo pode ser
determinante na vida profissional (MARUANI, 2000; MARRY, 2004, 2008; MARRY;
JONAS, 2005). Tal fato acaba incitando questionamentos sobre as desigualdades e diferenças
no desenvolvimento das carreiras de mulheres e homens no mercado de trabalho.
Seja qual for a abordagem utilizada para se apreender a situação das mulheres, tal
teoria já tem uma história cujo significado foi formado a partir da compreensão adequada da
situação em estudo. A história sobre os estudos feministas se confundiu com a dos
movimentos feministas (MORAES, 1996) e confirmaram a existência de duas grandes linhas
teóricas. Segundo Haraway (2004, p. 212), “Em todas as suas versões, as teorias feministas
tentam articular a especificidade das mulheres no contexto de culturas nas quais as distinções
de sexo e gênero são marcantes”.
A primeira linha teórica, da modernidade, é fortemente influenciada pelos movimentos
de 1968, na França, e tem um viés materialista. Abordaram questões como o patriarcado e a
dominação (DELPHY,1998), o sexo como categoria de análise (MATHIEU, 1971, 1973,
1991), a sexagem como forma de escravidão (GUILLAUMIN, 2002, 1978a, 1978b, 1978c,
1981, 1988), e o trabalho reprodutivo (doméstico) como parte integrante do conceito de
trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2008). A partir desse embasamento teórico e de pesquisas
empíricas (BATTAGLIOLA et al., 1991; DEVREUX, 1997, 2001; FERRAND, 2004a;
LOWY, 2005; MARRY, 2001, 2004, 2008; MARRY; JONAS, 2005) consolidou-se, nos
estudos feministas, uma nova forma de analisar as diversas situações na qual se encontram
mulheres e homens: a Teoria das Relações Sociais entre os Sexos (RSS) (DEVREUX, 2004).
Os estudos nessa linha se fundamentaram nas relações sociais estabelecidas entre os sexos
como forma de explicar os mecanismos de dominação utilizados pelos homens para se
manterem no poder e, as formas de opressão às quais são submetidas as mulheres nos mais
diversos contextos sociais.
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A segunda linha, da pós-modernidade (SCOTT, 1986; HARAWAY, 2004;
BUTTLER, 2005), nasceu em grande parte sob a égide dos movimentos negros norteamericanos e se inseriu na discussão de questões como a interseccionalidade de sexo, raça e
classe, e na fragmentação do sujeito. Trata-se da negação epistemológica de uma essência da
mulher. Na busca de uma subjetividade, desvenda-se o significado do “feminino” e do
“masculino” – em constante mutação ‒ (SCOTT, 1986) e desconstroem-se as visões de
gênero impostas pela sociedade (BUTTLER, 2005). Não há uma determinação do “ser
mulher” e/ou “ser homem”, de acordo com Buttler (2005, p. 142),“[...] nós nos tornamos
nossos gêneros não nossos sexos [...]”, o “diferente” não existe, já que existem muitas
possibilidades de identificação de gênero. Os estudos nessa linha fazem uma leitura da ordem
social a partir da diluição das categorias de mulher e homem.
No entanto, nesta tese optou-se pela abordagem epistemológica de viés materialista,
proposta por Devreux (2005a), com a Teoria das Relações Sociais entre os Sexos, porque se
atribuiu uma importância significativa à identificação do pertencimento às categorias de sexo
(e suas consequências). Busca-se explorar a vida profissional dos(as) cientistas procurando
compreender as consequências do pertencimento a uma determinada categoria de sexo a partir
das situações vividas por esses profissionais no mercado de trabalho de produção da ciência –
em especial da Física. O (não) ser cientista mulher não implica em uma negatividade
assumida a priori, ao contrário, busca-se apreender essa vivência feminina no cotidiano dos
institutos de pesquisa. Isto não significa restringir as tensões entre os sexos sob uma ótica de
leitura binária de mundo (o que excluiria outros paradoxos característicos das relações sociais
entre os sexos), mas a categorização se revela como um componente importante na
identificação dos focos de poder e opressão que caracterizam o mundo organizacional e é de
fundamental importância para subsidiar políticas públicas.

1.1 MOTIVAÇÃO PARA A ESCOLHA DO TEMA

O interesse pelo tema nasceu dos 25 anos de trabalho realizado no Ministério da
Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) do Brasil. Primeiro, entre 1988 e 1991, em contato
com os(as)cientistas1, como técnica, no Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico (CNPq), depois entre 1991 e 2002, no MCTI, no assessoramento à elaboração,

1

Neste trabalho “cientistas” são os profissionais da carreira de ciência e tecnologia que estão enquadrados na Lei
nº
8.691/93
como
pesquisadores
e
tecnologistas.
Disponível
em:
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8691.htm>.
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acompanhamento e avaliação de projetos de pesquisa de diversos institutos2 subordinados ao
MCTI. Por fim, como titular da Coordenação de Planejamento do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT) entre 2002 e 2010.
Por vários anos trabalhei com pesquisa, mas com um olhar voltado para os
mecanismos de viabilização da pesquisa – fomento‒que se sobrepunham à pesquisa em si.
Somente a partir de 1991, com o trabalho desenvolvido na Secretaria de Planejamento
(SEPLAN) e depois na Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (SCUP),
desloquei o foco do suporte para a realização da pesquisa, e consequentemente, para a pessoa
que a realiza: o(a) cientista.
O trabalho diário com os(as)cientistas conduziu-me a muitos questionamentos. Assim
sendo, investiguei no mestrado uma questão de suma importância: o envelhecimento dos(as)
cientistas, que resultou na dissertação de mestrado em Psicologia Social e do Trabalho
intitulada “Relações entre Expectativa de Aposentadoria, Centralidade do Trabalho e Poder
Organizacional”.3 E foi no decorrer dessa pesquisa que ficaram evidentes as diferenças entre
mulheres e homens, também no mundo do trabalho de gestão e produção da ciência. O estudo
indicou uma diferença de percepção da importância do trabalho e das configurações do poder
de acordo com o sexo do(a) entrevistado(a). A partir dessa observação, surgiu a curiosidade
de investigar as desigualdades e diferenças na vida profissional dos(as) cientistas de modo a
disponibilizar um conhecimento novo que permitisse gerenciar melhor a carreira desses
profissionais e, se possível, fomentasse a elaboração de políticas públicas de paridade no
mundo da ciência. Aliou-se a isso o ingresso no doutorado, as orientações recebidas e a
participação no grupo de pesquisa sobre “Liderança e Diversidade na Universidade
Presbiteriana Mackenzie”.4
Destacaram-se duas razões para explicar a opção pela Física. Primeiro, apesar do
incremento no número de mulheres profissionais engajadas em atividades científicas no Brasil
(MELO; LASTRES; MARQUES, 2004) persistiu o problema da baixa representatividade,
cerca de 15% das mulheres no campo da Física (IVIE; RAY, 2005; AGRELLO; GARG,
2009) comum a países em desenvolvimento e a desenvolvidos (IVIE; GUO, 2006). Será que o
campo da Física continua a ser um mundo masculino? Haveria uma hierarquização
(DEVREUX, 2005a) no âmbito dessa categoria profissional? Segundo, um motivo pessoal,

2

Ver Institutos do MCTI disponíveis em: <http://www.mct.gov.br>.
Texto completo disponível em: <http://www.bdtd.ucb.br/tede/tde_busca/arquivo.php?codArquivo=1079>.
4
Informações sobre o grupo de pesquisa disponíveis em:
<http://plsql1.cnpq.br/buscaoperacional/detalhepesq.jsp?pesq=8193396073610884>.
3
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uma curiosidade que persiste desde a infância: a convivência com os físicos que vêm de
“dentro de casa” e remetia a um mundo masculino e discriminante.
Situado o campo de estudo, este capítulo disponibiliza também o fenômeno a ser
investigado e a justificativa para o desenvolvimento desta tese de doutorado. Uma definição
do problema de pesquisa e objetivos,e uma ilustração da estrutura da tese também são
apresentados visando facilitar a compreensão da presente pesquisa.

1.2 O FENÔMENO INVESTIGADO, JUSTIFICATIVA E LACUNA

Este estudo explorou a vida profissional dos(as) cientistas procurando compreender as
consequências do pertencimento a uma determinada categoria de sexo a partir das situações
vividas por esses profissionais em institutos públicos de pesquisa, utilizando a abordagem
analítica proposta na Teoria das Relações Sociais entre os Sexos (DEVREUX, 2005a). A
revisão de literatura indica que é um fenômeno pouco explorado. Destacaram-se alguns
artigos sobre mulheres na ciência: Bandeira, 2008; Barbosa, 2003; Chies, 2010; Ferrand,
1994; Garcia e Sedeno, 2002; Keller, 1995; Leta, 2003; Lopes, 1998; Lopes, Sousa e
Sombrio, 2004; Melo; Lastres, 2006; Melo, Lastres e Marques, 2004; Osada e Costa, 2006;
Schienbinger, 2001; Soares, 2000; Sucupira, 2008; Vasconcelos e Brisolla, 2003. Com
exceção de Ferrand (1994), nenhum desses artigos trabalhoucom a abordagem da analítica da
RSS.
No Brasil, em pesquisa às bases de dados Scielo 5 , Biblioteca Digital de Teses e
Dissertações 6 , Biblioteca Digital da USP 7 e SPELL 8 não foram identificados estudos que
buscassem compreender as desigualdades e diferenças na carreira de cientistas a partir das
Relações Sociais entre os Sexos. Este trabalho difere dos outros9 encontrados em pesquisa
realizada no Portal da Capes com os termos “Relações Sociais de Sexos” ou “Relações
Sociais entre os Sexos”10, por utilizar todas as categorias11analíticas, propostas por Devreux
(2005a), aplicadas ao estudo de uma classe profissional. Nem mesmo nas diversas pesquisas
empíricas desenvolvidas por Devreux (1984, 1985, 1988, 1995, 1997, 2001, 2004, 2005b),
Devreux e Ferrand-Picard (1981), Devreux e Ferrand (1986), todas as categorias dessa
5

SCIELO. Disponível em: <http://www.scielo.org/php/index.php?lang=pt>. Acesso em: 25 set. 2013.
BDTD. Disponível em: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em: 30 set. 2013.
7
BIBLIOTECA DIGITAL USP. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/>. Acesso em: 30 set. 2013.
8
SPELL. Disponível em: <http://www.spell.org.br/>. Acesso em: 25 set. 2013.
9
Os trabalhos referenciados a seguir estão melhor explicitados quanto à sua contribuição no item 2.3 desta tese.
10
Pesquisa realizada no Portal da Capes em 25 de setembro de 2013. Disponível em: <http://www-periodicoscapes-gov-br.ez106.periodicos.capes.gov.br/index.php?option=com_phome>. Acesso em: 25 set. 2013.
11
As categorias dessa abordagem (RSS) estão explicitadas no capítulo 4 desta tese.
6
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proposta teórica foram testadas em conjunto. Sendo assim, pretende-se romper essa limitação
e iniciar a formação de uma base empírica sólida que sustente, ou não, a Teoria das Relações
Sociais entre os Sexos proposta por Devreux (2004).
A revisão da literatura realizada indicou a necessidade de investigação do fenômeno
em seu contexto real (DELPHY,2008), indo além dos dados estatísticos para um estudo em
profundidade que busque analisar os aspectos – simbólico e material ‒daqueles que vivenciam
a situação estudada.
Recentes reflexões sobre a participação da mulher no mundo científico destacaram a
complexidade do tema que deve ser mais bem estudado e pesquisado. Melo, Lastres e
Marques (2004) destacaram a carência de pesquisas e apontaram para a necessidade de
diagnóstico da situação das mulheres no campo científico. Segundo elas isso “[...] representa
o primeiro passo no sentido de avaliar os avanços e as dificuldades encontradas pelas
mulheres em sua busca por afirmação profissional em terrenos tradicionalmente ocupados por
homens” (MELO; LASTRES; MARQUES, 2004, p.27).
A literatura indicou que os estudos desenvolvidos no campo do trabalho a partir de
uma abordagem materialista feminista (HIRATA; KERGOAT, 2008; KERGOAT, 1978,
1982,

1983,

2005,

2009,

2010;KERGOAT;

HIRATA,

1993;

KERGOAT;

SAINSAULIEU,1968) se centraram, em sua maioria, sobre os aspectos da divisão do trabalho
entre os sexos. Assim sendo, diferentemente das pesquisas sobre desigualdades entre os sexos
no trabalho que adotaram a divisão sexual do trabalho como foco, este estudo‒cujo problema
de pesquisa e objetivos específicos são apresentados a seguir‒adotou uma abordagem
materialista feminista mais ampla: a teoria das RSS.

1.3 PROBLEMA DE PESQUISA

A pergunta central desta investigação explorou os aspectos das RSS, alvo de debates
no campo da Sociologia (DEVREUX, 1995), mas pouco utilizados em estudos
organizacionais. O link entre a RSS e sua aplicação na administração é desafiador e, de acordo
com a revisão da literatura, carente de pesquisas empíricas que explorem esse fenômeno no
contexto organizacional.
Portanto esta pesquisa estudou cientistas de cinco organizações ‒instituições públicas
de pesquisa‒concentrados na área de conhecimento da Física, para buscar respostas para o
seguinte problema de pesquisa:
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Quais as implicações do pertencimento a uma determinada categoria de sexo na vida
profissional dos(as) cientistas a partir da abordagem das Relações Sociais entre os
Sexos?

Não foram identificados no Brasil estudos que explorem esse fenômeno. Por essa
razão, o objetivo geral desta pesquisa foi explorar a vida profissional dos cientistas buscando
compreender as consequências do pertencimento a uma determinada categoria de sexo.
A partir desse objetivo geral foram fixados os seguintes objetivos específicos descritos
abaixo:
1. Explorar as desigualdades de divisão do trabalho produtivo‒no mercado de trabalho‒ e
reprodutivo‒em âmbito doméstico (Divisão Sexual do Trabalho/DST);
2. Buscar entender as diferenças de divisão do poder nos espaços públicos‒produtivo‒ e
privado ‒ reprodutivo (Divisão Sexual do Poder/DSP);
3. Estudar as fixações de atividades como femininas e/ou masculinas (Categorização/CAT);
4. Procurar investigar de que forma as RSS atuam sobre a DST, DSP e CAT no espaço social
de construção da ciência, na categoria profissional dos(as) cientistas que atuam na área da
Física (Transversalidade);
5. Compreender de que forma as diferenças inter-geracionais e as representações do passado
(memória sexuada) impactam sobre a DST, DSP e CAT de modo a explicar a situação das
mulheres cientistas na Física – a fim de compreender as formas de opressão vivenciadas
pelas mulheres durante a construção da carreira de cientista (Dinamicidade);
6. Apreender de que forma os posicionamentos sexuados dos entrevistados, expressos nos
modos de ação – DST, DSP e CAT ‒ (considerando suas carreiras profissionais, práticas
domésticas, relações parentais etc.), impactam no desenvolvimento da vida profissional ‒ a
fim de compreender os mecanismos de dominação e o processo de produção dessa
dominação exercida pelos homens (Antagonismo);
7. Perceber, a partir dos contrastes advindos dos dados coletados na França e no Brasil
elementos que subsidiem políticas públicas de paridade no MCTI.
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Os objetivos fixados serviram de apoio para a elaboração do Guia de Relato
Biográfico e do Guia de Entrevistas utilizado na pesquisa de campo. As questões dos Guias
foram elaboradas a partir do referencial teórico da RSS e de pesquisas empíricas às quais se
teve acesso no laboratório do “Centre de Recherches Sociologiques et Politiquesde Paris
(CRESPPA)” associado ao “Centre National de Recherches Scientifiques (CNRS)”.12
A busca da resposta a esses objetivos foi explorada nas entrevistas realizadas com 33
cientistas das cinco organizações públicas (uma na França e quatro no Brasil) que
participaram da pesquisa.

1.4 ESTRUTURA DA TESE

Esta tese está estruturada em cinco capítulos. O capítulo 1 apresentou o trabalho, a
escolha do tema seguidos do fenômeno de pesquisa, problema de pesquisa, objetivo geral e
objetivos específicos e as contribuições da tese.
O capítulo 2 dispõe sobre a teoria das RSS que serviu de base para a realização da
pesquisa e apresenta uma sistematização da gênese das RSS. No campo teórico sobre relações
entre os sexos serão apresentadas e discutidas as questões de divisão sexual do trabalho,
divisão sexual do poder e categorização. O texto aborda questões da construção da RSS, sua
evolução e apresenta o modelo conceitual proposto para aplicação da RSS ao estudo de uma
classe profissional.
O capítulo 3 contextualiza o tema e dispõe, de forma sucinta, os sistemas de ciência e
tecnologia da França e do Brasil de modo a situar o leitor quanto ao campo de elaboração da
pesquisa. Faz-se, também, uma breve descrição das organizações onde a pesquisa foi
realizada.
O capítulo 4 apresenta o percurso metodológico contendo um desenho da pesquisa, as
decisões relativas à forma de interpretar os dados e escrever o relatório de pesquisa.
O capítulo 5 apresenta e discute os resultados do estudo vis-à-vis, a literatura eas
análises que emergiram a partir dos dados coletados em pesquisa de campo conduzida nas
cinco organizações contribuindo para o avanço do conhecimento na área. Além disso, esse
capítulo apresenta as considerações finais com as principais contribuições da pesquisa, suas
limitações e sugestões para futuras pesquisas.

12

Pesquisa realizada no acervo pessoal da Profa. Dra. Anne-Marie Devreux no período de fevereiro a abril de
2012.
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Figura 1 ‒ Estrutura da tese

Fonte: Elaborada pela autora.
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2 AS RELAÇÕES SOCIAIS ENTRE OS SEXOS

2.1 A GÊNESE

As mulheres e o trabalho remunerado: por muito tempo esses dois termos eram
antagônicos (HOLANDA, 1995; RIBEIRO, 1995; PRADO JÚNIOR, 2004). Embora a
mulher sempre tenha trabalhado (SCHWEITZER, 2002), pode-se dizer que, no Brasil, o
início da trajetória feminina de trabalho remunerado está fortemente ligado às casas-grandes
das fazendas de exploração de açúcar e café onde, a partir do século XVI, elas eram
responsáveis por tarefas como o cuidado da casa e das crianças e a “feitura” e o concerto das
roupas (COSTA; BERNAN; HABIB, 2000; FREYRE, 2004; TEIXEIRA, 2007), tarefas,
inicialmente compreendidas como uma extensão do trabalho doméstico. Ou seja, aos homens
o trabalho produtivo (na esfera pública), às mulheres o trabalho reprodutivo (na esfera
privada). Segundo Ferrand (2004a) essa divisão sexual do trabalho concebida e reconhecida
socialmente como sendo desigual pode ser compreendida a partir de uma afetação histórica da
mulher à esfera do privado (na família) e do homem, à esfera do público (no trabalho). No
entanto, estudar a divisão sexual do trabalho e as desigualdades dela decorrentes não significa
um trabalho de construção histórica, mas implica em buscar e desvendar as relações sociais
que interligam mulheres e homens nos mais diversos ambientes sociais (DEVREUX, 2004,
2005a). A divisão de tarefas entre mulheres e homens pode vir acompanhada de uma
hierarquização que atribui mais valor ao trabalho masculino do que ao trabalho feminino
(DEVREUX, 2004; KERGOAT, 2012), seja em âmbito profissional ou na vida familiar.
A entrada da mulher no mercado de trabalho não significou que as tarefas ditas
familiares (de cuidado da casa, marido e filhos) tenham-lhe sido retiradas. A realização das
tarefas no mundo do trabalho e das tarefas na esfera privada de modo acumulativo vem se
apresentando como algo recorrente (FERRAND, 2004a), enquanto que para os homens, o
trabalho doméstico ainda ocupa pouco tempo do seu dia a dia (KERGOAT, 1982, 2012).
Mulheres e homens pertencem a diferentes grupos sociais (na família, no trabalho, na
comunidade, nas agremiações sociais de lazer etc...) que estabelecem vínculos por meio de
relações sociais. Estudar as relações sociais entre os sexos implica, no plano empírico13, em
pesquisar as diferentes práticas (realidade material) e representações (realidade ideal) dos dois
polos que compõem essa relação. Busca-se apreender, neste capítulo, uma reconstrução das

13

Em pesquisas de campo, relatos biográficos, entrevistas, observações etc.
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origens da abordagem analítica da teoria das RSS, apesar da contribuição expressa por
Devreux (2004).
Antes mesmo de iniciar a apreensão do conceito, é importante fazer alguns
esclarecimentos acerca da opção terminológica adotada nesta tese. Primeiro, por que utilizar o
termo “relações sociais” e não “relação social”? Relação social, em seu sentido marxista,
traduz a existência do interesse antagônico de duas classes sociais e suas práticas de divisão
do trabalho e do poder, ou seja, dispõe somente acerca da dimensão material dessa relação de
dominação. Além disso, a “relação social” representa a unicidade da lógica da organização do
social que constitui essa dominação (masculina) (DEVREUX, 2004). Enquanto que, o termo
“relações sociais” abrange “as formas diversas assumidas por essas relações, das formas
materiais na exploração do trabalho das mulheres [...] e das formas simbólicas de opressão
ligadas à definição de imagens negativas da mulher e suas atividades” (DEVREUX, 2005b, p.
565, tradução nossa), demonstrando as desigualdades e a conjuntura de opressão vivenciada
pela mulher nas mais diversas situações de sua existência na sociedade (MATHIEU, 2009).
Segundo, por que utilizar o termo “entre os sexos” e não “gênero” ou “sexo”? Gênero
e sexo não são excludentes: é o sexo que classifica o indivíduo em homem e mulher e que
continua a ser primordial nessa disposição (DEVREUX, 2005a). Para Kergoat (2012), as
relações sociais de sexo e, não gênero, permitem: evitar a dissolução em um consenso onde a
diferença de sexos é tratada em termos categoriais; pensar os fenômenos sociais (de
desigualdades) como um sistema integrado; pensar o movimento de produção (trabalho
executado na esfera pública) e reprodução (trabalho executado na esfera privada) da
dominação; pensar sobre os movimentos de resistência (movimentos feministas); e, dar-se
conta das classes de sexo e ancorar a questão às políticas públicas.
Além disso, “gênero”, em português, pode assumir vários significados, que vão desde
o “modo de proceder” (tipo de vida) a grupo de classificação de seres vivos (o lobo é uma
espécie do gênero “canis”)14, passando pelo “conjunto de propriedades atribuídas social ou
culturalmente em relação ao sexo dos indivíduos”. 15 Ademais, o termo “gênero” é muitas
vezes utilizado seja para se evitar fazer referência às relações sociais entre dois sexos distintos
(mulher e homem), como se gênero fosse algo neutro (DEVREUX, 2005), seja para se referir
a estudos somente sobre as mulheres (MATHIEU, 2009). Então por que não utilizar o termo
“sexo”? No Brasil, a palavra “sexo”, usada isoladamente, está fortemente associada à “relação
14

DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS. Disponível em: <http://www.dicio.com.br/genero/>. Acesso em:
Acesso em: 17 abr. 2012.
15
WEB DICIONÁRIO. Disponível em: <http://www.webdicionario.com/g%C3%AAnero>. Acesso em: Acesso
em: 17 abr. 2012.
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sexual” ou, a “um conjunto de indivíduos que tem o mesmo sexo”, e o “de” é a preposição
que une o nome ao seu complemento, então ao falar em “relações sociais de sexo”, corre-se o
risco de se estar referindo às relações sociais de indivíduos do mesmo sexo, o que, per si, já
seria incorreto, já que “relações sociais” só poderiam se referir a categorias antagônicodiferentes. De qualquer forma, a fim de evitar erros de interpretação do conceito, optou-se
pela adoção terminológica de “relações sociais entre os sexos”.16
Uma vez esclarecida a questão de terminologia, o objetivo deste capítulo é apreender a
reconstrução das origens da teoria da RSS; sistematizar as opções teóricas nos estudos
francófonos sobre a RSS; e apresentar o modelo conceitual de aplicação dessa teoria no
campo das organizações.

2.1.1 Principais Contribuições para as Construções Teóricas que Embasaram os
Estudos Feministas, na França, a Partir da Década de 70

O século passado viu surgir, na Europa, estudos sobre as diferenças entre os sexos.
Para o marxismo o pertencimento a uma determinada classe social (burguesia ou proletariado)
é definida na essência da realidade econômica de produção e, os segmentos dessas classes
sociais são definidos pelo papel que desempenham na produção (MARX, 1996). Marx e
Peuchet (1846), em A propos du suicide, analisaram as questões que conduziram quatro
mulheres ao suicídio: para eles essas mulheres sofriam um tipo de opressão em função ao seu
pertencimento de classe. O feminismo materialista marxista 17 se apropria do conceito de
opressão, mas o realoca em um contexto em que a opressão ocorre não pelo pertencimento a
uma classe (trabalhadora), mas sim pela condição de pertencimento a uma classe feminina
que situa a mulher como explorada e inferior (DEVREUX, 2004).
Dados empíricos (KERGOAT, 1982) comprovaram que as reivindicações e práticas
sociais de homens e mulheres operários eram essencialmente diferentes, a questão a ser
respondida nesse período era: com que suporte conceitual poderia ser estudadaa condição da
mulher no mercado de trabalho?
16

a) Em seu Mémoire d’abilitation de Recherche, Anne-Marie Devreux (2004, p. 42), afirma ter optado pela
expressão anglo saxônica “social relationships between the sexes”, porque conserva, ao mesmo tempo, o
“social”, as “relações” e o “sexo”. Em inglês, como parece ser em português, o “entre os” parece ser mais
conveniente do que o “de”.
b) Em entrevista concedida por Michèle Ferrand, em sua passagem pelo Brasil, em 2004, encontra-se a
expressão, em português, “relações sociais entre os sexos”, sem que isto influencie no constructo em si (RIAL;
LAGO; GROSSI, 2005).
17
Distinguindo “marxista/marxismo” – relativo a correntes que se desenvolveram a partir do pensamento de
Marx – de “pensamento marxiano” – do próprio Marx.
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A partir da década de 70, os incipientes direitos das mulheres passaram a ser
discutidos nas instâncias político-sociais (DAUPHIN, 2010). “Surge o conceito de gênero e o
reconhecimento do aspecto social da dicotomia sexual [...] e da separação do aspecto
anatômico-biológico do sexo” (DELPHY, 2009, p. 31). O gênero definido, segundo Beauvoir
(1949), como um building do imaginário coletivo, no âmbito de um movimento social sexual.
Nas décadas de 50 e 60, na França, era mais fácil inserir no discurso o termo “gênero” (que
quase sempre se referia às mulheres) do que o termo “sexo”. A partir da década de 70,
pesquisadoras feministas como Delphy, Mathieu e Guillaumin retomam o termo sexo que,
segundo elas, evita o eufemismo e exclui o masculino como default. Nos anos 70, as mulheres
– em pesquisas desenvolvidas em áreas como a História, Antropologia e Sociologia – foram
analisadas em contextos de conflitos de classes nos quais os homens eram dominantes e
opressivos e as mulheres eram parte dessa estrutura social dicotômica de interesses opostos
(BARRÈRE-MOURISON et al., 1990; BATTAGLIOLA et al., 1990).
Considerando que “[...] o pensar feminista levantou mais hipóteses, forjou mais
conceitos e construiu mais objetos em trinta anos, a começar pelo objeto opressão das
mulheres, que o resto das ciências sociais” (DELPHY, 2008, p. 28, tradução nossa), a breve
leitura que se faz a seguir não é exaustiva, optou-se por apresentar essa retrospectiva teórico
empírica a partir dos autores que a constituíram. O objetivo é dispor para o(a) leitor(a) a
trajetória de construção da teoria feminista materialista francesa.
Dentre as autoras que foram referidas como percussoras dessa caminhada de análise
feminista dos fenômenos, destacaram-se quatro pesquisadoras por suas importantes
contribuições conceituais para a construção do aporte teórico, que serviu de base para o
desenvolvimento da Teoria das Relações Sociais entre os Sexos, são elas: Christine Delphy e
a noção de patriarcado; Nicole Claude Mathieu com o aporte teórico da categorização de
sexos; Collete Guillaumin e seu conceito de sexagem (forma de escravidão a qual as mulheres
são submetidas) e Danièle Kergoat com a Divisão Sexual do Trabalho.

2.1.1.1 O Patriarcado: um modo particular de dominação?

Christine Delphy é pesquisadora aposentada do CNRS, em Paris, onde iniciou sua
carreira em 1966. Ela participou da fundação do Mouvement de Libération des Femmes
(MLF), em 1968, e foi uma das fundadoras, junto com Simone de Beauvoir, das revistas
Questions Feministes e Nouvelles Questions Feministes. Recentemente, fez a seguinte
declaração,
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[...] cerca de 30 anos se passaram desde que eu comecei a realizar meus estudos
feministas, mas a opressão a qual as mulheres são submetidas continua a mesma.
Talvez pior, pois camuflada hoje em um discurso de igualdade, que na verdade só
reforça o duplo papel que ela exerce. A mulher de hoje tem uma dupla culpa: a de
não ser boa mãe/dona de casa e/ou, a de não ser uma boa profissional.18

Delphy realizou várias pesquisas e escreveu muitos artigos que contribuíram para o
avanço do conhecimento de estudos de gênero. Esses trabalhos foram condensados em três
livros publicados nos anos de 2008, 2009 e 2010, dos quais se buscou extrair aqui as
principais contribuições.
Em um clássico que examina a opressão das mulheres e o instituto do patriarcado em
um contexto no qual a opressão é a situação das populações oprimidas e o patriarcado é o
sistema sociopolítico que organiza tudo isso, Delphy (2009, p. 224, tradução nossa) sustenta
que “[...] a opressão das mulheres se deve principalmente a um sistema diferente, original [...]
os homens são beneficiados com este sistema e este sistema é o patriarcado”. Para ela, essa
opressão não é um fenômeno individual ou natural, mas sim um fenômeno político em que as
condições materiais do exercício da profissão pelas mulheres são resultado dessa exploração
patriarcal cuja “[...] possibilidade de trabalhar está condicionada ao cumprimento das
obrigações familiares [...] e, as obrigações familiares são construídas como um handicap”
(DELPHY, 2009, p. 54, tradução nossa). Nesse contexto, o patriarcado é o sistema de
subordinação das mulheres aos homens nas sociedades industriais contemporâneas, e tem por
base econômica o modo de produção doméstica (que trata das obrigações familiares). Delphy
(2009) explica que o modo de produção doméstica é também um modo de circulação de
consumo de bens. No modo de produção capitalista, o consumo é mediado pelo dinheiro, que
iguala dominantes e dominados. Ao contrário, no modo de produção doméstica, o consumo
foi distintivo de quem detém o poder discriminante. O não-valor do trabalho realizado na
família é uma das chaves de elucidação dessa questão. O consumo não é separado da
produção, a divisão desigual dos produtos não é mediada pelo dinheiro. O modo de circulação
no modo de produção doméstica é a transmissão do patrimônio (regras de herança e
sucessão). Em seus estudos, Delphy (2009) coloca o foco sobre a não-hereditariedade das
posições sociais, sobre as desigualdades, quer se trate de herança, quer se trate de sucessão no
trabalho. A sucessão ou não-sucessão no trabalho, a herança ou não-herança das posições
sociais interpenetram modo de produção doméstica e modo de produção capitalista. A
discriminação sistemática das mulheres no mercado de trabalho assalariado em função de suas
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obrigações familiares materializa a exploração das mulheres no trabalho doméstico na família
e é condição estruturante do modo de produção capitalista.
O controle do exercício das obrigações familiares é meio e causa da exploração
material das mulheres e, por isso, em estudos sobre mulheres, a família deve ser um dos
primeiros objetos a ser explorado.
Para Delphy (2008), a noção de classe, tão importante à análise materialista, é
socialmente construída e as relações sociais constituem os grupos, e as práticas sociais
constituem a divisão sexual e criam grupos de sexos. Homens e mulheres fazem parte de dois
grupos diferentes e hierarquizados, o que implica em uma categorização de classe onde o que
importa é a relação entre os dois grupos.
As relações entre os grupos não apareceram depois da existência desses grupos, assim
sendo esses grupos não poderiam existir antes da existência de uma organização social (em
seu sentido mais amplo: sociedade). Na verdade, o sexo é um fato relevante compreendido a
partir da criação de uma categorização, da divisão da humanidade em dois grupos
antagônicos, hierarquizados, em que um grupo (homens) oprime o outro (mulheres). Esta
opressão, conceito chave de toda problemática de classe, tem uma implicação direta em
análises sobre o trabalho: a hierarquia da divisão do trabalho é anterior à divisão técnica do
trabalho, é a prática social que transforma em categorias de pensamentos os fatos físicos, por
si só, desprovida de senso (DELPHY, 2009).
Delphy (2008) exprime o aporte epistemológico materialista e o justifica a partir de
quatro eixos distintos: o primeiro é o a-historicismo que significa que ela não estuda uma
entidade histórica, mas um fato aqui e agora – o fenômeno do patriarcado e da subordinação
das mulheres. O segundo eixo é uma crítica às pesquisas gerais. “Quanto mais uma pesquisa é
geral mais ela tem poder descritivo e menos ela tem poder explicativo” (DELPHY, 2009, p.
22, tradução nossa). As pesquisas gerais dividem o erro de buscar uma explicação global que
apreende muitos aspectos e não consegue chegar a um nível de abstração suficiente para
construir um modelo explicativo do objeto de estudo. Aqueles que procuram explicar todos os
aspectos da opressão vivenciada pelas mulheres se focam, na verdade, nas particularidades.
Segundo Delphy (2009), um olhar aguçado sobre o objeto de estudo, a sua
especificidade torna as teorias incapazes de colocar esse objeto de estudo no meio de outros
objetos parecidos, nesse caso, de outras formas de dominação. “[...] o poder explicativo de
uma teoria – de um conceito, de uma hipótese – está muito além da sua aparência e faz parte
da caminhada científica” (DELPHY, 2009, p. 21, tradução nossa). Isso significa que
compreender a luta de classes não é compreender a luta de sexos, porque o conceito de classe
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foi criado em outras circunstâncias que não apreendem a especificidade da dominação
masculina. O terceiro eixo de reflexão é a crítica materialista ao naturalismo e, aqui, Delphy
(2009) é contundente ao afirmar que se os homens e as mulheres são integrantes de grupos
sociais, não se poderia explicar a divisão da sociedade em grupos hierárquicos a partir da
anatomia dos indivíduos que a compõem. Essa premissa antinaturalista reforça sua
argumentação de que a opressão é uma construção social na medida em que “[...] o fato das
mulheres realizarem o trabalho doméstico (e o fazerem sem remuneração) não se deve a
nenhuma natureza qualquer, mas sim a uma organização social imposta que determina que
seja feito assim” (DELPHY, 2010, p. 9-10, tradução nossa).
Por último, refletindo sobre o materialismo, Delphy (2008) critica as ciências
constituídas e o desenvolvimento de um ponto de vista feminista. Para ela, apoiar-se sobre as
ciências historicamente constituídas no mundo ocidental, pode não dar conta de explicar os
fenômenos que as ciências não conhecem, isto significa que “[...] um fenômeno – aqui a
situação das mulheres – deve, para apreender o modo materialista e subtrair o naturalismo e o
idealismo do senso comum, primeiro se transformar em um jogo de combate real” (DELPHY
2008, p. 27). Para transformar uma situação em um jogo de combate real, é preciso
materializar o fenômeno social a ser estudado. Um determinado fenômeno social só se
materializa, ou só passa a existir no mundo real, quando esse fato é visto e interpretado à luz
de números, dados estatísticos e pesquisas científicas. Para exemplificar essa transformação
em “combate real”, Delphy (2010, p. 9, 10) relata um fato curioso: em 1995, quando da
preparação da 4ª Conferência Mundial da Mulher 19, ocorrida em Pequim, um homem que
fazia parte do comitê organizador francês para a Organização das Nações Unidas (ONU),
manifestou incredulidade sobre a violência masculina doméstica e questionou: “[...] de que
violência vocês estão falando, onde estão as estatísticas?”. Para convencê-lo, duas mulheres
do comitê organizador passaram a noite inteira a percorrer as delegacias de polícia a procura
dos “fatos”. E Delphy (2010) conclui que esse homem, um pesquisador, parecia não saber que
nós só obtemos números sobre um fenômeno após coletá-los e, para obtê-los, para encontrálos, é primeiro necessário pensar, a partir de dados estatísticos, se o fenômeno existe e só
então formular as questões sobre o quê se quer compreender a respeito.
A partir dessa abordagem proposta por Delphy (2010), optou-se, nesta tese, por iniciar
o trabalho de pesquisa por um levantamento estatístico, realizado em 2010, utilizando a
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demografia organizacional para buscar comprovar a existência ou não do fenômeno da
desigualdade entre os sexos no mundo da produção da ciência. De posse desses dados 20 ,
partiu-se para a elaboração do problema de pesquisa e das questões propostas para respondêlo.
Em suma, as principais contribuições de Delphy (2008, 2009, 2010) foram: analisar o
fenômeno da dominação masculina a partir da situação de opressão vivenciada pelas mulheres
no instituto do patriarcado; centrar sua origem na família; perceber que esse mecanismo de
dominação vai além da vida familiar e perpassa toda a vida em sociedade; destacar a
importância de extrair do mundo real dados estatísticos que apresentem fatos a serem
problematizados em pesquisas futuras; fazer emergir “da obscuridade montanhas de fatos des
pains entiers21 sobre a opressão à qual as mulheres são submetidas” (DELPHY, 2010, p.10,
tradução nossa). Esse foco, nas mulheres, ocorreu em meio ao desenvolvimento de uma série
de estudos que buscou compreender as categorias homem/mulher e sua inter-relação,
abordados no tópico a seguir.

2.1.1.2 O Sexo como Categorização Social
Segundo Kergoat (2012), Nicole Claude Mathieu – etnógrafa ‒ é uma das primeiras
autoras a colocar o sexo como produto das relações sociais. Mathieu faz uma crítica feminista
às ciências que, nessa época (início da década de 70), não distinguia a existência das
categorias de sexo em pesquisas científicas. As categorias, mulher e homem, eram estudadas
de maneira distinta, a categoria homem, como categoria sociológica, não existia já que o geral
sempre se referia ao masculino mesmo que este não fosse objeto de estudo (MATHIEU,
1971). Enquanto que a categoria mulher se encontrava numa situação um pouco mais
complicada: “[...] ou elas não existiam, ou elas apareciam como anexo ao discurso central, ou
elas existiam isoladas em contextos sempre relacionados à família ou à reprodução”
(MATHIEU, 1991, p. 38, tradução nossa). Isso é indicativo de que haveria um grupo social de
“mulheres” e não um grupo social de “homens” correlacionada, segundo ela, a uma
consciência de classe de sexo. “Este grupo social corresponderia à construção social dos sexos
20
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fundada na realidade de uma cultura própria de cada grupo” (DEVREUX, 2004, p. 33), o que
afastaria a institucionalização do biológico. Mathieu (1973) critica aqueles cujo foco era a
dicotomia sexual baseada na definição biológica. Afirma a necessidade de estudar o sistema
social de sexos como se estuda os outros sistemas sociais (econômicos, religiosos, políticos
etc.), se questionado sobre a existência ou não de uma “visão feminina” ou de uma “visão
masculina”, substituindo o pensamento fixo pelo pensamento dialético (o objeto conhecido é
influenciado pelo objeto conhecedor).
Segundo Mathieu (1973) estudos em demografia social reforçavam a centralidade da
família e, por excelência, a institucionalização do biológico. Nesse sentido, o biológico
colocaria ênfase sobre a mulher “natural” (onde tudo decorre de uma natureza) enquanto que
o homem “cultural” continuava a ocupar a posição de dominante. A análise de fatos, ditos
“naturais” era realizada de modo distinto, de acordo com os interesses da classe dominante
(masculina). Se o tema era reprodução, as mulheres eram imediatamente colocadas em uma
posição de inferioridade, mas se o tema “natural” era morte, por exemplo, a situação entre os
sexos se igualava. Percebeu-se assim que mesmo quando as diferenças entre os sexos eram
distintivas de ordem social, a causa não se encontrava necessariamente na diferença biológica
entre os sexos. A ordem social se revela em qualquer espaço social. O sexo é distintivo da
ordem social, mas só é naturalizado quando isso é de interesse da classe dominante. A
percepção da apreensão desse poder pela classe dominante dos homens é reveladora das
condições em que se estabelece a opressão vivenciada pelas mulheres em qualquer situação
social.
As mulheres são um sujeito social (MATHIEU, 1973) e, a categorização de sexo deve
ir além do biológico e se constituir em uma categorização social. Esse fato (de categorização)
pode implicar, segundo Mathieu (1971), em uma análise do discurso científico a partir de
duas óticas complementares: a) nível conceitual: significaria uma análise sexuada, por
exemplo, de noções econômicas como custo do trabalho e população ativa (o que significaria
incluir as noções de trabalho doméstico e não remunerado na “conta” dessas noções); b) nível
da linguagem: significaria rever esse contexto social em que o masculino é o geral, e o
feminino deve ser identificado como tal, o que de modo geral, conduziu a uma “obliteração da
categoria feminina como sujeito social” (MATHIEU, 1971, p. 33, tradução nossa).
Essa noção de categorização proposta por Mathieu (1971, 1973, 1991) constitui a
totalidade do campo social a partir de duas categorias de sexo – homem e mulher. A categoria
homem não existe e esse modo de pensar – inconsciente – reflete o fato de que o padrão é
masculino. Enquanto que a categoria mulher é expressa de formas diferentes: por vezes não
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existe, por vezes aparecem de forma anexa ou, por vezes, existe de forma isolada. A
especificidade de uma categoria se define em sua relação com a outra categoria, e tanto uma
como a outra não pode ser estudada isoladamente a menos que definidas como parte de um
mesmo sistema. Não há uma mulher-natural vis-à-vis a um homem-cultural, as
especificidades e hierarquias que caracterizam as categorias são explicativas do contexto
social em que se inserem e devem ser consideradas como tal.
Dentre as categorias definidas por Mathieu (1971) como fundamentais se junta ao
sexo: a idade e a categoria socioprofissional. Ela apresenta as categorias de idade como uma
dimensão temporal do ser social do indivíduo e afirma que nos estudos desenvolvidos que
envolvem o tema a escolha é feita por um objeto dentro da sua existência social, ligado aos
valores e comportamentos sociais que os caracterizam. Essas categorias de idade são definidas
principalmente por seu modo de inserção em um contexto social, que pode ser organizacional,
e são reveladoras de comportamentos específicos de um dado grupo em seu meio
socioprofissional.
Ela afirma que seja qual for a categoria socioprofissional, alguns critérios sociais se
encontram e se totalizam ‒ função exercida, salário, status econômico, nível de instrução etc.
‒ permitindo a compreensão aprofundada do modo como o pertencimento a essa ou àquela
categoria socioprofissional é definidora de comportamentos, atitudes, opiniões etc., dos
indivíduos estudados. Assim, ao estudar determinado grupo profissional, como os físicos(as)
estudados nesta tese, deve-se buscar – a partir dos critérios sociais mencionados ‒ considerar
esse grupo em sua lógica interna, suas relações de poder e problemas de mobilidade.
A proposta de Mathieu (1971, 1973, 1991), com base no materialismo, aportou, como
principais contribuições: uma crítica feminista das ciências e a categorização de sexos. Ao
estabelecer uma distância entre a categorização naturalista dos sexos e o pensamento das
relações homem/mulher como relações de grupos socialmente construídos, ela nos mostra que
se a totalidade de um campo social pode ser estudada a partir das duas categorias de sexo,
parece claro que a especificidade de cada categoria só pode ser estabelecida a partir de sua
analogia com a outra, por isso, as duas categorias não podem ser estudadas de forma
independente já que integram uma relação sistêmica interdependente. Isso significa que, na
prática, não é possível desenvolver um estudo sobre mulheres em um determinado contexto,
sem que os homens sejam também pesquisados. Ao lançar um olhar sobre os homens, é
preciso considerar o tipo de relação estabelecida entre os dois sexos. Dominantes (homens) e
dominados (mulheres) formam grupos distintos com práticas e representações específicas a
cada um e que podem conduzir esses grupos a um tipo específico de apropriação de um grupo
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(dos homens) sobre outro grupo (das mulheres) em função do seu pertencimento a uma
categoria específica de sexo, objeto do próximo tópico.
2.1.1.3 Sexagem22: uma apropriação das mulheres

O termo sexagem, introduzido por Collette Guillaumin na década de 70, resulta da
aplicação do fenômeno social de escravidão à categoria de sexos (GUILLAUMIN, 2002). A
escravidão é um sistema de apropriação de pessoas (às vezes negras, ou não, como ocorreu na
Roma antiga) por outras pessoas, os proprietários dos escravos que os consideram como
coisas. O conceito de escravidão pode ser tomado de um modo mais amplo, como propõe
Guillaumin (2002), quando trata de um grupo específico, objeto de pré-julgamentos e atitudes
discriminatórias, que colocam em jogo os indivíduos integrantes desse grupo tal qual são
vistos pelo grupo dominante. Para ela, sexagem é o sistema de apropriação específico
exercido contra as mulheres pelos homens (grupo dominante) e se caracteriza principalmente
pela opressão.
Para Guillaumin (1981), o grupo dominante será sempre majoritário e o grupo
dominado sempre minoritário mesmo que não o seja numericamente. Essa diferença se
expressa no poder econômico, jurídico, político etc., que cada grupo detém. Nessa relação
entre o minoritário e o majoritário, a expressão institucionalizada do dominante se expressa na
sua força, nos seus bens e na sua liberdade individual. O grupo minoritário, qual seja o grupo
feminino, representaria o “particular” em face de um “geral” masculino. Esse
“particularismo” difere o feminino do masculino, enquanto que o majoritário no masculino
não é diferente de nada, restando ele mesmo a referência. Particularidade e diferença são
marcas do grupo minoritário. Majoritário e minoritário formam um conjunto indissociável,
com status simbólico e material. Simbólico, com parte de uma ideologia – abstração de sua
situação de minoritário ou de majoritário – e, material e concreto como status econômico e
legal de relações sociais objetivas. Esse universo simbólico definido pelo grupo majoritário
constrange o grupo minoritário a definir suas referências internas a partir das referências que
lhe oferece o sistema majoritário. Esse sistema de categorização referencial é a expressão de
uma ordem simbólica que recobre o todo. Os grupos são dependentes uns dos outros tanto no
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universo simbólico quanto na realidade concreta. Segundo Devreux (1988), não se pode fazer
a leitura de um grupo isolado da relação com o outro grupo que o constitui.
Quando um trabalho de pesquisa é dirigido exclusivamente ao grupo minoritário, às
mulheres, por exemplo, o grupo majoritário resta indefinido e um dos polos dessa relação fica
ausente. A aparente invisibilidade da dominação masculina deve ser superada pelo(a)
pesquisador(a) para explicitar o caráter dicotômico dessa relação de apropriação e suas
consequências aplicadas ao seu objeto de pesquisa para evitar que a própria assimetria
decorrente dessa conduta inicial de pesquisa, per si, deixe explícita a ideologia global
dominante, seja pelo seu silêncio –ao estudar somente o dominado, seja pela sua aparente
evidência – que implicitamente já posiciona o dominante.
A análise de um fenômeno opressor, tal qual a sexagem, implica na descrição do
campo e dos processos implicados nesse fenômeno social. Segundo Guillaumin (2002), tratase de um campo de significações legível em sua expressão imediata que é a “parole social”.23
Para Guillaumin (1978a), a “parole social” materializa a apropriação da classe das
mulheres pela classe dos homens e, “[...] a exploração das mulheres é a base para toda
reflexão sobre as relações entre classes de sexo, seja qual for a sua orientação teórica”
(GUILLAUMIN, 1978a, p. 8, tradução nossa). Esse ato de apropriação é ao mesmo tempo um
fato material e simbólico. Material como manifesto nas relações de poder entre os sexos e,
simbólico como construção mental que transforma os atores dessa relação em elemento da
natureza. São duas faces do mesmo fenômeno. Enquanto o material trata da apropriação física
nas relações de sexo – unidade material da força de trabalho que é aprisionada, não somente a
própria força; o simbólico é a forma mental de manifestação de determinadas relações sociais
(GUILLAUMIN, 1978b). É a face ideológico-discursiva, construção mental como “objeto”
dentro do pensamento. Nas relações sociais de sexo, as dominadas aparecem como “objetos”
explicitados no pensamento e, esse fato lhe confere uma especificidade no discurso sobre a
“sensibilidade feminina”, sobre a “inteligência feminina” (ausência ou forma particular), ou
daquilo que chamam de “intuição feminina”.
As relações na sexagem se expressam pela apropriação do tempo, apropriação de
produtos dos corpos, obrigações sexuais e, obrigações com as crianças e os membros
inválidos do grupo. Essa apropriação pode ocorrer pelos mais diversos meios, seja no
mercado de trabalho, no confinamento da mulher ao espaço doméstico, nas demonstrações de
força masculina, nos constrangimentos sexuais ou no arsenal jurídico vigente. Essa
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apropriação física se constitui em uma relação de proprietário e objeto – e não de sujeito a
sujeito. Não simbólica e sim, concreta, ou seja, o fato de a mulher ser detentora de força de
trabalho não significa uma apropriação material dessa força de trabalho. Por exemplo, a força
de trabalho doméstica (executada pela mulher em casa) não é paga porque não tem preço.
Segundo Guillaumin (1978a) o fato desse trabalho não ser mensurável demonstra que a
apropriação dessa força de trabalho é feita de forma associativa e ilimitada. Trata-se de uma
relação interpretada como fora do universo contratual e fundada na natureza, o que lhe
confere um aspecto de invisibilidade. Essa natureza
[...] se apropriou do lugar dos deuses, fixa as regras sociais e organiza programas
genéticos especiais para aqueles que são socialmente dominados. Nós veremos
também que, concomitantemente, os socialmente dominantes se consideram
dominando a própria natureza, o que não é evidente aos seus olhos no caso dos
dominados que, justamente, são somente os elementos pré-programados desta
Natureza (GUILLAUMIN, 1978b, p.12-13, tradução nossa).

Para ela a ideia de natureza de hoje trata da destinação da coisa considerada, que
engloba o status da coisa, a ordem como essa coisa se apresenta e, a programação interna
dessa coisa. O que está posto no mundo, o está porque é naturalmente especificado e não
socialmente especificado. Nesse contexto, seria da “natureza feminina” ser oprimida,
explorada, apropriada, trata-se, em última instância, de uma consequência da “natureza
feminina”. Há uma inter-relação entre essa ideia de “natureza feminina” e a prática do poder
masculino (GUILLAUMIN, 1978b; 1978c). Por fim Guillaumin (1988) conclui que essa
relação social de dominação proclamada como “natural”, a partir do estabelecimento de uma
distinção do “ser diferente”, pressupõe o postulado da similitude e se constitui, de fato, em
uma hierarquização ‒ a mulher definida por “não ser homem” ‒ que marca essa diferença e
implica em práticas políticas apoiadas em um respeito a este ser diferente naturalizado.
Nesse sentido, para se pesquisar um determinado grupo específico (como, por
exemplo, uma categoria profissional específica como a da Física), é preciso ir além da marca
biológica que radicaliza a diferença entre os sexos, e procurar compreender como certos
grupos se beneficiam do pertencimento ao grupo majoritário e de que forma esse
pertencimento facilita, ou não, a execução do trabalho inerente a essa categoria
socioprofissional.
A apropriação física, de que fala Guillaumin (1978c), se materializa na unidade
produtora de trabalho que é apropriada pelos homens e produz socialmente um discurso de
naturalização das mulheres. A materialização dessa apropriação é uma relação de poder. Esta
apropriação se configura em uma relação social cujo objeto é a individualidade material física
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da mulher, isso significa que a materialização dessa apropriação se configura em uma relação
de poder. Tomada como natural essa apropriação materializa uma relação de sujeição em que
“todos os humanos são naturais, mas alguns (nesse caso as mulheres) são mais naturais do que
os outros”. Nesse contexto duas políticas podem ser pensadas: a primeira é que como o
“igual” é o homem, a mulher estaria em uma constante busca em se parecer com esse
“modelo”; a segunda é que a mulher é o “diferente”, e as políticas seriam “construídas” para
respeitar essa diferença. Essa segunda opção significa um retrocesso: o direito à diferença é na
verdade um retorno ‒ ou um reforço ‒ ao processo de naturalização do “ser mulher é”.
Desconsiderar essa dita natureza implica em ir além do biológico e buscar compreender a
construção de objetos sociais articulando as esferas familiares – reprodutiva – e de trabalho –
produtiva (DEVREUX, 2004). Nesse contexto, o conceito da divisão sexual do trabalho
surge, no final da década de 7024, da necessidade de se compilar em um único termo as duas
esferas – de produção e reprodução ‒ comuns a ambos os sexos.

2.1.1.4 A Divisão Sexual do Trabalho

Danièle Kergoat é pesquisadora do CNRS desde a década de 70. No primeiro
parágrafo do livro que traz um compêndio de seus trabalhos nos últimos 40 anos, ela resume
seu perfil de forma ímpar:
Tendo em vista meu sexo, minha geração e minha origem social, eu me achei no
cruzamento de quatro movimentos sociais que orientaram meu itinerário pessoal,
político e teórico: o movimento operário, o movimento de liberação da Argélia, os
eventos de maio de 68 e o movimento de libertação das mulheres. Eu me envolvi
nestes quatro movimentos. De certa maneira isto é o que minha sociologia testifica
(KERGOAT, 2012, p. 9, tradução nossa).

Sua principal contribuição na construção desse arsenal teórico para análise da situação
da mulher no mundo social se centra na importância do trabalho para se pensar as relações
sociais de sexo (KERGOAT, 2010). Segundo Hirata e Kergoat (2008), pesquisas nessa área
devem contemplar duas acepções: a primeira deve estudar a constatação das desigualdades e a
distribuição diferencial de mulheres e homens nos mais diversos contextos, e a segunda
implica na análise do impacto dessas desigualdades na criação de um sistema de diferenciação

24

O Grupo de Pesquisa de Estudos sobre a Divisão Social e Sexual do Trabalho (GEDISST) foi fundado em
1978, a partir da iniciativa da socióloga do CNRS, Danièle Kergoat. Em 1980, esse grupo foi transformado em
Unidade de Pesquisa no âmbito do Centro de Estudos Sociológicos. Foi o primeiro grupo a ser
institucionalizado na França para estudos sobre a situação das mulheres (informação verbal – fornecida por
Anne Marie Devreux em reunião de co-orientação, em Paris, em março de 2012).
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que hierarquiza as atividades. A partir de pesquisas realizadas sobre a mulher operária
(KERGOAT; SAINSAULIEU, 1968; KERGOAT, 1978, 1982, 1983; KERGOAT; HIRATA,
1993), é elaborada uma nova perspectiva teórica de estudo sobre a mulher em ambientes de
trabalho: a da divisão do trabalho entre os sexos.
“A divisão sexual do trabalho é uma forma de divisão do trabalho resultante das
relações sociais de sexo, esta forma é historicamente adaptada a cada sociedade”
(KERGOAT, 2009, p. 67, tradução nossa) a partir de dois princípios de organização: a)
separação – há empregos diferentes para homens e para mulheres e, b) hierarquia – a priori, o
trabalho do homem vale mais do que o da mulher.
Nessa concepção teórica, o trabalho doméstico perde seu caráter acessório –
secundário, sem valor – na medida em que as relações sociais de sexo vão além da barreira
familiar (da categorização mulher/homem e/ou operária/operário) e faz surgir uma nova
categoria de análise. As mulheres (oprimidas) perdem seu caráter de dependência para se
apresentar com independência dentro das relações sociais de sexo em seus campos de
atividades (doméstico e assalariado).
Nesse espaço social sexuado (DUNEZAT et al., 2010) de divisão do trabalho, certas
funcionalidades se depreendem na análise das relações sociais de sexo: a) as relações sociais
de sexo “são” ou “não são”; b) as relações sociais são co-substanciais (materiais e
simbólicas), resultam em um cruzamento dinâmico com outras relações e práticas sociais
(relações sociais de sexo relações sociais de classe), são igualmente relações de produção
com características de exploração, dominação e opressão25; e, c) as relações sociais de sexo
são co-extensivas, são produzidas e reproduzidas, de forma mútua, com outras relações
sociais como a de classe (socioprofissional, por exemplo).
“O conceito de relações sociais de sexo e de co-substancialidade são conceitos
estratégicos que disponibilizam ferramentas para dar visibilidade, pensar e combater a
dominação masculina em seus múltiplos avatars” (KERGOAT, 2012, p. 24-25, tradução
nossa). Ao estudar as relações sociais de sexo em um contexto organizacional, buscou-se
preservar essa complexidade de modo a situar essas relações, material e simbolicamente. A
proposta de Kergoat (2005) implica que as relações sociais são similares às tensões que
impregnam o mundo social. Essas tensões são lançadas e consolidadas a fim de colocar
homens e mulheres em confronto de modo a buscar, permanentemente, novas maneiras de
pensar. Esses conflitos/tensões são dinâmicos, temporais e constitutivos desses grupos sociais.

25

Opressão: “[...] é a situação das pessoas oprimidas [...]” (DELPHY, 2009, p. 7, tradução nossa).
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Eles não existem, a priori, são criados a partir dessa dinâmica social. Para ela, as relações
sociais são “[...] relações antagônicas entre dois grupos sociais, estabelecidos em torno de
uma questão (conflituosa)” (KERGOAT, 2012, p. 126, tradução nossa). Quando se refere às
relações sociais de sexo, Kergoat (2012) se refere às relações sociais entre os dois grupos: as
mulheres e os homens. Ao admitir que haja relações específicas entre mulheres e homens,
admite-se que há práticas sociais diferentes de acordo com o sexo. Segundo Kergoat (2012),
as práticas sociais ‒ a capacidade dos atores de agir e transformar a realidade ‒ são fenômenos
determinantes na análise da unidade e heterogeneidade de uma determinada classe. Para ela,
essa noção de prática social é indispensável porque permite ir do abstrato ao concreto; não
define os atores como puros produtos das relações sociais; pensa simultaneamente o material
e o simbólico; e, restaura aos atores o sentido de suas práticas.
Para Kergoat (2009), a divisão sexual do trabalho é anterior à existência do grupo de
sexos que decorem das relações sociais de sexos (paradigma das relações de dominação).
“Relações sociais de sexo e divisão sexual do trabalho são dois termos indissociáveis, que
formam um sistema” (KERGOAT, 2012, p. 101, tradução nossa). Essa divisão, entre os
sexos, se caracteriza por ser transversal à totalidade do campo social, estruturante para o
conjunto desse campo, em constante mudança, antagônica, hierárquica, e resultado de uma
construção social (DEVREUX, 2004). Esses grupos se reproduzem em jogos e lutas em torno
da questão do trabalho (DUNEZAT et al., 2010).
Kergoat (2012) afirma que o trabalho é o cerne das relações sociais entre os sexos.
Trata-se do trabalho assalariado ou profissional e do trabalho doméstico e de cuidado dos
filhos. Essa definição rompe definitivamente com a concepção estreita de compreensão do
trabalho (como sendo apenas o trabalho realizado no mercado de trabalho) e engloba a
totalidade das atividades produtivas e reprodutivas. A apreensão das formas de opressão
vivenciadas pelas mulheres em qualquer contexto social (mesmo no mundo de produção da
ciência) deve passar pela utilização do conceito de trabalho em sua totalidade (produtivo e
reprodutivo). Não há como isolar o trabalho realizado pela mulher, na esfera doméstica, como
se ela não existisse e não contribuísse de forma decisiva para a manutenção do sistema
econômico capitalista.
O modelo teórico, proposto por Kergoat (2012), apresenta diversas contribuições para
estudos sobre a divisão sexual do trabalho: ela abandona a noção do individual para trabalhar
com a noção de grupo; dá ênfase à prática social como meio de apreensão do concreto; coloca
como parte do jogo o permanente estado de tensão entre os grupos; e, integra a temporalidade
e a dinamicidade à sua proposta de análise. Não faz mais sentido falar em dupla jornada de
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trabalho, na medida em que trabalhos, produtivo e reprodutivo, não se apresentam mais como
entidades isoladas. Sua visão integra um novo conceito de trabalho sob uma ótica inovadora
de interpretação das relações sociais entre homens e mulheres, em quaisquer contextos de
análise.
Concluindo, Delphy, Mathieu, Guillaumin e Kergoat tinham como objetivo principal
desenvolver um suporte teórico que permitisse analisar a situação de opressão a qual as
mulheres eram e ainda são submetidas em qualquer contexto social. A partir dessa revisão da
literatura, depreende-se que, progressivamente a visão materialista26 dessas autoras evoluiu e
conquistou novos “olhares” (DELPHY, 2008, 2009, 2010; MATHIEU, 1971, 1973;
GUILLAUMIN, 2002, 1978a, 1978b, 1978c, 1981, 1988; KERGOAT, 1978, 1982, 1983,
2005, 2009, 2010, 2012). Elas verificaram que somente analisando as relações de classe não
haveria possibilidade de explicar um tipo de opressão que atingia somente as mulheres. A
partir dessa constatação contribuíram para que essa análise considerasse a dominação
masculina a partir do instituto do patriarcado (DELPHY, 2008); a compreensão da
apropriação das mulheres pelos homens a partir da sexagem (GUILHAUMIN, 1978b, 1978c,
2002); a categorização de sexo a partir de uma crítica feminista das ciências (MATHIEU,
1971, 1991); e, a divisão sexual do trabalho a partir da constatação de que o trabalho é o cerne
das relações sociais entre os sexos (KERGOAT, 2012). Dessa forma, esse tópico buscou
apreender as principais contribuições do materialismo para as construções teóricas que
embasaram os estudos feministas a partir da década de 70 (Quadro 1).
Quadro 1 ‒ Contribuições teóricas
Nome

Área do
conhecimento

Principais Contribuições

Referências
Bibliográficas

Christine Delphy

Sociologia

Patriarcado
Dominação masculina

1998, 2001

Nicole Claude
Mathieu

Etnografia

Crítica feminista das ciências
Categorias de sexo

1971, 1973

Collette
Guillaumin

Sociologia

Sexagem
Apropriação das mulheres

1972, 1978a,
1978b, 1978c,
1981, 1988

Danièle Kergoat

Sociologia

Divisão sexual do Trabalho

1978, 1982,
1983, 2005,
2009, 2010, 2012

Fonte: Elaborado pela autora.

26

“O marxismo é, por vezes, também conhecido como materialismo histórico, materialismo dialético e
socialismo científico (termo empregado por Hegel)” (MARX; ENGELS, 2011, p. 25, nota do Editor).
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O objetivo principal dessas pesquisadoras era as relações sociais de classes (homens e
mulheres incluídos) e suas lutas sociais (DUNEZAT et al., 2010). Essa progressiva evolução
do arcabouço teórico, explicitada no Quadro 1, foi aplicada a diversos estudos sobre mulheres
e/ou homens no mundo acadêmico (BAUDELOT; ESTABLET, 1992), nas relações de
trabalho (BATTAGLIOLA et al., 1991), nas forças armadas (DEVREUX, 1997), no campo
da Sociologia (DEVREUX, 1995), nas trajetórias profissionais (FERRAND, 1990, 1994), nas
ciências da saúde (DEVREUX, 2001; LOWY, 2005), e nas Engenharias e na Biologia
(MARRY, 2001, 2004, 2008; MARRY e JONAS, 2005).
Por sua relevância e contribuição para pesquisas em carreiras de nível superior,
destacou-se o trabalho da pesquisadora francófona, Catherine Marry (2004), que reafirma sua
opção epistêmica materialista em sua análise sobre mulheres engenheiras na França. O seu
objetivo foi procurar compreender os mecanismos de exclusão (antes de invocar a
autoeliminação e a autocensura) se concentrando nas questões de desigualdades e diferenças
nas carreiras de homens e mulheres; na banalização da presença das mulheres e seu impacto; e
na análise comparativa das trajetórias das carreiras de homens e mulheres.
No que concerne ao aporte metodológico, Marry (2004) se concentra primeiro nas
questões de desigualdades e diferenças na carreira entre os sexos se referindo à ordem de
prioridade específica de socialização familiar e escolar, e nos estereótipos de sexo. Esse tipo
de pesquisa utiliza o método biográfico e a análise psicossocial. A autora critica os métodos
puramente quantitativos de análise declarando que estes são muito utilizados para explicar a
ideia de que há uma socialização diferente para homens e mulheres, o que justificaria as
limitações da carreira das mulheres, sendo comprovado por modelos estatísticos cada vez
mais sofisticados.
No que tange à banalização da presença feminina e seu impacto, Marry (2004) se
interessa pelo processo histórico que conduziu, segundo ela, de uma exclusão das mulheres
nas profissões de ensino superior a uma banalização de sua presença. Esse tipo de estudo se
concentra em pesquisas históricas e de comparação internacional e de gerações colocando
frente a frente fatos e discursos. Nesse sentido, o objetivo foi o de verificar os mecanismos
que permitiram o acesso das mulheres a uma profissão em particular, neste caso o ensino
superior, buscando descobrir a dinâmica do processo de feminização e profissionalização no
tempo e no espaço.27

27

Esse é o caso da pesquisa que ela fez sobre as mulheres na Biologia (Marry, 2008).

43

Por fim, cumpre ressaltar que Marry (2004) não negligencia a análise comparativa de
trajetórias e carreiras de homens e mulheres no mercado de trabalho. Ela afirma que o
conhecimento acerca dos homens, e não um modelo tomado a priori, pode conduzir a um
processo de gestão de carreira mais eficaz, seja para os empregados, como para os
empregadores.
Este trabalho sublinhou ainda as relações sociais em ambientes de trabalho e em
categorias socioprofissionais. Trata-se de pesquisa que foi além do estudo de classes, e buscase compreender o impacto do pertencimento a uma determinada categoria de sexo em um
determinado contexto social (como uma menor ascensão funcional ou uma menor
participação em cargos de poder). A designação de relações sociais pode variar
consideravelmente, mas o fio condutor do materialismo e suas conexões estão na origem dos
estudos feministas franceses e que tem por base essas relações sociais que sustentou a
construção de uma nova perspectiva teórica: a Teoria das Relações Sociais entre os Sexos
(BARRÈRE-MOURISON et al., 1984; BATTAGLIOLA et al., 1986; DEVREUX, 2004,
2005).

2.1.2 A Teoria das Relações Sociais entre os Sexos
Do meu ponto de vista28 três eventos marcaram o percurso de construção teórica das
relações sociais entre os sexos: o primeiro foi o Congresso Internacional de Sociologia, no
México, em 1982, com o tema: A relação entre o sistema de produção e a estrutura familiar,
a metodologia de abordagens comparativas homem-mulher, que resultou no segundo evento:
a publicação coletiva Le sexe du travail (BARRÈRE-MOURISON et al., 1990).29 O terceiro
evento foi a consolidação do Atelier Production et Reproduction (APRE), um esforço
conjunto de reflexão epistemológica e metodológica para a construção de conceitos
necessários à análise das relações sociais entre os sexos, que resultou na publicação de À
propos des rapports sociaux de sexes – parcours epistemologiques (BATTAGLIOLA et al.,

28

Informação verbal colhida em conversa informal com Michelle Ferrand, em um jantar em sua casa, em março
de 2012.
29
Esse livro apresenta um resumo das conferências apresentadas no Congresso. Trata-se de um relato das
pesquisas empíricas (e de campo) desenvolvidas pelos(as) autores(as), a partir de uma análise feminista da
divisão social e sexual do trabalho, profissional e doméstico assinalando o fato de que a inserção de mulheres
mais instruídas no mercado de trabalho, de forma mais contundente no pós-guerra, abriu possibilidade de
ascensão profissional que tende, desde então, a uma escolha entre vida profissional e obrigações familiares.
Discute-se, também, que a mudança nas práticas concretas da paternidade tende a evoluir em função do tipo de
inserção profissional das mulheres.
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1990). 30 A esses três eventos acrescente-se a consolidação desse aporte teórico que Anne
Marie Devreux elaborou, com base em pesquisas empíricas desenvolvidas no últimos 20 anos,
e apresentou em seu Mémoire d’Habilitation de Recherche, em 2004 (DEVREUX, 2004).
Também ancorada no materialismo, Devreux (2004), ao apresentar o seu Mémoire no
CNRS, afirma: “[...] minha caminhada científica é, de forma global, de um materialimo
feminista”. E, é assim que ela reafirma a importância da dimensão material do trabalho e do
poder nas relações entre mulheres e homens, mas lança também atenção sobre a dimensão
ideal (GODELIER, 1982) de dominação, que representa, segundo ela, as formas simbólicas
de dominação (KERGOAT, 2010; DEVREUX, 2010). Para a autora, apreender a divisão
sexual do trabalho significa estudar também as divisões sociais de classes, já que as duas
divisões são co-substanciais entre si. Sexo e classe se cruzam sem parar na realidade empírica.
Essas relações “[...] representam, em primeiro lugar, todos os fatos sociais, por meio dos quais
se exprimem a dominação social das mulheres pelos homens” (DEVREUX, 2004, p. 23,
tradução nossa).
Construir uma análise a partir de relações sociais implica em recorrer a categorias
cientificamente construídas31 (COMBES; DAUNE-RICHARD; DEVREUX, 1991; DAUNERICHARD; DEVREUX, 1992; COMBES; DEVREUX, 1998). Dentro dessa perspectiva a
noção de categoria social não pode simplesmente categorizar práticas. Trabalhar com
categorias socialmente construídas implica em levar em consideração aos atores sociais sem
isolar o “sentido” da “ação”. É preciso distinguir a prática, do discurso sobre a prática. Em
estudo realizado sobre mulheres no mercado de trabalho Daune-Richard (1983) constatou
contradições importantes entre o discurso e a prática sobre a questão salarial: o discurso é que
as mulheres trabalham porque o seu salário junto com o do marido permite que a família
mantenha um padrão de vida melhor, mas o que se verifica na prática é que o trabalhar
feminino na verdade representa uma vontade da mulher de se posicionar de outra forma
dentro da família, e remete à construção de uma nova identidade social feminina. Ou seja,
aplicar uma análise a partir de relações sociais implica em articular práticas e representações

30

Esse livro conta a trajetória epistêmica percorrida pelos(as) autores(as) – construção de conceitos, as escolhas
dos sujeitos de pesquisa, e as formas de análise – para a “[...] constituição de um campo de pesquisa sobre,
entorno ou a partir das relações sociais de sexo” (BATTAGLIOLA et al., 1990, p. 11, tradução nossa).
31
Segundo orientação de Anne-Marie Devreux, via e-mail, em outubro/2013, há uma diferença importante entre
socialmente construídas e cientificamente construídas: “[...] as categorias construídas cientificamente
pertencem à sociedade, sendo portanto socialmente construídas, mas ao falarmos de socialmente construídas,
estamos falando de representações sociais que impõem categorias de pensamento a indivíduos e grupos, por
exemplo: as mulheres têm – todas – uma intuição ou, ainda: é a natureza que quer que as mulheres fiquem com
o encargo das tarefas domésticas”.Ver socialmente construído.
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de tal modo que seja possível emergir dos dados a apreensão de, no caso desta tese, como as
mulheres e homens se situam como agentes/atrizes da divisão social do trabalho entre os
sexos na categoria socioprofissional de cientistas na área da Física.
Relações sociais entre os sexos:
[...] são, ao mesmo tempo, dominação simbólica e dominação material das mulheres,
opressão física e mental (nos dois casos uma opressão que repercute na identidade),
e de exploração no sentido marxista de exploração do trabalho de uma classe por
uma outra classe, aqui sendo uma e outra, classes de sexo e trabalho em questão [...].
A exploração gratuita do trabalho doméstico e de cuidado é o que permite e estrutura
o posicionamento inferiorizado das mulheres no trabalho de produção na esfera de
mercado. Assim, essas duas esferas de trabalho são, juntas, envolvidas pelo
funcionamento das relações sociais de sexo (DEVREUX, 2004, p. 55, tradução
nossa).

Devreux (2005a) sistematiza os aspectos lógicos das RSS. Trata-se de uma
categorização de análise que busca compreender essas relações sociais em toda a sua
complexidade. Para apreender esse fenômeno sugere uma relação entre atividades sistêmicas
(modos de ação) e propriedades formais (formas de expressão). Para ela, a Divisão Sexual do
Trabalho, Divisão Sexual do Poder e a Categorização são “modos de ação” por meio das
quais as RSS se exprimem. Enquanto que a Transversalidade, a Dinamicidade e o
Antagonismo são “formas de expressão” das RSS em um dado espaço social.
Os “modos de ação” expressam a forma como as RSS acontecem dentro da realidade.
Segundo Devreux (2004) as RSS organizam a Divisão Sexual do Trabalho e, de maneira
estritamente ligada, a Divisão Sexual do Poder entre os sexos, assim como as Categorizações
sociais como concepções de divisões do mundo social. Cada um desses “modos de ação” têm
consequências sobre os outros dois e, ao mesmo tempo, se apoia sobre eles. Esses modos de
ação representam pontos de apoio concretos em torno dos quais as observações empíricas,
realizadas nesta tese, devem ser realizadas. As “formas de expressão” indicam como se
encontram ou como agem as RSS em um dado espaço social. Neste trabalho tratou-se de uma
aproximação do campo (da Física, dos institutos de pesquisa) sobre os quais os(as) cientistas
inscrevem suas práticas e formam suas representações.
Pesquisas realizadas nas forças armadas (DEVREUX, 1997), na família (DEVREUX;
FERRAND-PICARD, 1981; FERRAND, 1990; DEVREUX; FERRAND, 1986; DEVREUX,
1990 e 2005b; COMBES; DAUNE-RICHARD; DEVREUX, 1991; DEVREUX, 2006) e na
saúde (DEVREUX, 2001) reforçam os modos de ação como ponto de partida de análises
práticas para compreender as “formas de expressão” das RSS.
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O primeiro “modo de ação” é a Divisão Sexual do Trabalho que resulta na “[...]
organização social de divisão do trabalho entre dois grupos de sexo” (DEVREUX, 2005a, p.
567). Como já visto, alguns estudos abordam as relações sociais entre os sexos como parte
indissociável da Divisão Sexual do Trabalho (KERGOAT, 2012). No entanto, para Devreux,
a Divisão Sexual do Trabalho é parte integrante das RSS e resulta na articulação dos “[...]
campos de trabalho produtivo e reprodutivo” (DEVREUX, 2005a, p. 567), dedicados aos
homens e às mulheres, respectivamente. Pesquisa realizada junto aos pais (DEVREUX, 2006)
comprova o descompasso das práticas masculinas na vida doméstica e a realidade da divisão
sexual do trabalho entre os dois sexos. O estudo demonstra que o engajamento dos pais na
parentalidade e a prioridade dada aos pais à carreira profissional podem ser reveladores de
uma distribuição assimétrica da Divisão Sexual do Trabalho e da manutenção das
desigualdades entre os dois sexos. Essa constatação provocou uma mudança substancial na
forma de se pesquisar o trabalho nos diversos espaços sociais, significou incluir no conceito
de trabalho dois extremos: de um lado o trabalho desenvolvido no mercado de trabalho e, de
outro lado, o trabalho realizado em âmbito doméstico. Nesse contexto de análise ambos fazem
parte do conceito de Divisão Sexual do Trabalho.
O segundo “modo de ação”, apresentado por Devreux (2005a), é a Divisão Sexual do
Poder que busca identificar o poder refletido nas funções de produção (realizadas no mundo
do trabalho) e de reprodução (exercidas no âmbito familiar). Parece ser intrínseco ao modelo
teórico proposto, uma interação constante entre os polos dicotômicos de análise da produção –
a parte que diz respeito ao lugar de trabalho, ao mercado de trabalho – e da reprodução – ao
sujeito circunscrito ao domínio doméstico, não remunerado. Em vários casos estudados, as
relações de poder colocam em evidência uma ideia de poder da mulher no âmbito familiar e
uma ideia de negociação familiar (DEVREUX, 2005b). Esses aspectos podem ter uma
influência decisiva no desenvolvimento da carreira das mulheres.
O terceiro e último “modo de ação” é a Categorização: trata-se do exercício conjunto
das duas primeiras atividades e concerne a fixação do que é feminino e do que é masculino –
do homem e da mulher – sob uma perspectiva em que o homem é dominante e não necessita
de Categorização (é a definição do que é feminino que reforça a menção da dominação
masculina). Aqui está implícita a questão de valor do trabalho, sempre partindo do
pressuposto de que os trabalhos categorizados como “masculinos” têm mais valor do que os
trabalhos categorizados como “femininos”.
Segundo elemento dessa relação sistêmica da teoria da RSS, as “formas de expressão”
margeiam o desenvolvimento das relações sociais em um espaço social e pode ter um caráter
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transversal, dinâmico e antagônico. Cada uma dessas propriedades emergiu a partir de
hipóteses comprovadas em pesquisas empíricas conduzidas por Devreux em mais de 20 anos
de pesquisas sobre RSS.32
A primeira “forma de expressão” é a Transversalidade que significa que essas relações
sociais vão além da barreira doméstica (DEVREUX, 1997). Na verdade trata-se do “[...] elo
de ligação entre a função de reprodução e a função de produção real das mulheres”
(DEVREUX, 2005a, p. 571). Esse conceito de integração denota uma capacidade de
“presença 33 ” dessas relações sociais entre os sexos em todo espaço social, de sociedade,
categoria profissional ou organização.
Em trabalhos de campo Devreux comprova a Transversalidade das RSS: na primeira
pesquisa ela estudou as mulheres, mães de filho(a) único(a), nascidos quando elas já eram
profissionais de alto nível ou profissionais liberais. Nesse estudo utilizaram-se relatos
biográficos cujo objetivo era de tentar compreender as condições de trabalho; o conjunto das
relações sociais de uma determinada profissão; os modelos familiares e as normas sociais no
âmbito profissional – se reportando à maternidade e paternidade; os projetos passados e
futuros sobre a formação da família; as práticas domésticas e parentais e toda trajetória do
casamento (“volet familial”).34 A análise se debruçou sobre a trajetória desejada pelos pais
para as filhas e sobre os projetos de vida delas. Os resultados mostraram que o “ideal” de
maternidade é um projeto dos pais para as filhas. Todas as mulheres interrogadas tiveram sua
vida mudada após a maternidade, seja no aspecto físico da gravidez que demonstra no
ambiente de trabalho que um indivíduo (anteriormente desprovido de sexo) é uma mulher.
Seja pela aparente incompatibilidade de sua presença nas altas esferas de poder no trabalho. A
análise dos resultados dessa pesquisa também demonstrou que as mulheres desenvolvem
estratégias de sobrevivência à maternidade no trabalho, escondendo a barriga (quando isso
ainda é possível) ou não recusando nenhum trabalho que lhes é solicitado. Quando essas
estratégias não são mais viáveis, elas tentam adaptar a atividade profissional à maternidade
(fazendo dever de casa com as crianças pelo telefone, etc.) ou, por fim, buscam um emprego
com flexibilidade de horário. Devreux (2004) concluiu que, para essas mulheres de nível
superior, a maternidade não se traduz em um risco de abandono do mercado de trabalho, mas,
tão somente, em uma limitação do futuro profissional e num bloqueio na carreira. A questão
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Os textos, artigos e capítulos de livros escritos por Devreux, que contribuíram para construir esse aporte
teórico, estão listados nas Referências ao final deste trabalho.
33
No sentido de “estar presente”.
34
Volet: dimensão.
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não é filhos ou profissão, mas a escolha entre ter filho ou subir na carreira de forma razoável
de acordo com seu nível de formação e trajetória profissional.
Nessa mesma pesquisa em que compara mulheres de diversas categorias profissionais,
Devreux (1990) examinou dois grupos de mulheres: as profissionais liberais, intelectuais, de
nível superior, e as “petites employés” que exercem um trabalho remunerado (fora de casa) e
têm ao menos dois filhos. A metodologia adotada foi a reconstrução das trajetórias
socioprofissionais e familiares dessas mulheres, com o objetivo de compreender a articulação
entre as funções produtivas (experiência profissional) e reprodutivas (experiência maternal).
Nesse caso a Transversalidade das Relações Sociais entre os Sexos foi analisada e
comprovada a partir do determinante social “ter crianças”. Foi comprovada uma clara divisão
de trabalho e poder, articulando as esferas produtivas e reprodutivas, buscando compreender o
jogo das Relações Sociais entre os Sexos a partir das representações sociais depreendidas das
entrevistas realizadas com essas mulheres.
Em outra pesquisa desenvolvida em uma organização, as Forças Armadas, Devreux
(1997) comprovou que, mesmo em situações onde há somente a presença de um dos sexos
(neste caso o sexo masculino), as relações sociais entre os sexos continuam existindo, elas
estão impregnadas em todas as esferas da sociedade – o que reforça seu caráter de
Transversalidade – em todas as circunstâncias: ela identificou que os soldados nominavam
todas as atividades domésticas realizadas no quartel com nomes pejorativos e os associavam a
trabalhos femininos e de “menor” valor. Além disso, todos eles levavam os uniformes para
serem lavados em casa (pelas esposas, mães ou irmãs), porque essa era uma atividade “de
mulher”.
A segunda “forma de expressão” da RSS, a Dinamicidade, diz respeito à interação
dessas relações sociais com outras relações como as intergeracionais. As mudanças nas
relações são diretamente afetadas pelas mudanças na categoria profissional e na idade dos
atores sociais. Em suas pesquisas Devreux (2004, p. 121, tradução nossa) afirma que “[...]
recorreu à ideia de dinamicidade quase que no mesmo sentido da física: dinâmica de
aceleração ou dinâmica de frenagem, às mudanças sociais”. Para ela, a reprodução das RSS
pode ocorrer tanto no sentido de provocar uma mudança (positiva ou não), quanto no sentido
de manutenção da situação social dos grupos de homens e mulheres em determinado contexto.
A partir de mais de uma centena de relatos biográficos, Devreux (2004) se questionou
sobre uma provável construção diferenciada dos sistemas de representação, de acordo com o
sexo.
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O estudo das modalidades de reconstrução das lembranças, diferentes segundo o
sexo das pessoas entrevistadas, permitiu perceber o papel que exercem as
representações no posicionamento do indivíduo (diferenciado segundo o sexo) nas
diversas esferas da vida social às quais pertencem (DEVREUX, 2004, p. 124,
tradução nossa).

Segundo ela, a análise dos relatos biográficos revelou que esses discursos individuais
aportavam lembranças individuais de fatos coletivos. A análise comparativa dos discursos de
mulheres e homens revelou que o passado familiar imprimia sua marca nas práticas atuais
dessas pessoas na família e no trabalho. Demonstrou-se que a memória 35 não é somente
social, ela é mais do que isso, ela é sexuada (DEVREUX, 1985). A análise dos quadros
sexuados de memória permite apreender sobre como as RSS (vivenciada pelos(as) atores
sociais hoje) redefinem esse passado de modo a garantir sua manutenção ou sua evolução.
A partir das entrevistas realizadas na pesquisa sobre paternidade e trabalho
(DEVREUX; FERRAND, 1986), a autora atesta a dinamicidade das RSS a partir da
construção de uma figura mítica paterna presente sempre no discurso dos homens. Enquanto
as mulheres traziam uma lembrança realista do cotidiano e relatos que retratavam o equilíbrio
das funções parentais em seu lar de origem, os homens reportavam a lembrança da figura
parental como algo central, quase um mito. Essa figura mítica do pai, segundo a autora,
corresponderia à produção social de outro mito: o da autoridade parental, o que reforçaria a
perpetuação do patriarcalismo, escondido atrás da descrição de um pai em particular (o do
entrevistado). Aqui a dinamicidade das RSS se revela no sentido de manutenção da
dominação masculina.
Em outra pesquisa acerca da parentalidade masculina e feminina e sua relação com a
vida profissional, Devreux (2004) demonstrou que, em certos casos, a memória dos homens
que divide de forma mais equilibrada o trabalho reprodutivo (doméstico e de cuidado das
crianças) traz um modelo de equilíbrio entre o trabalho paternal e maternal na família de
origem e se aproxima da memória do grupo de mulheres. Esses “novos” comportamentos
masculinos têm um impacto direto sobre a posição marginal que esses homens ocupam em
sua vida profissional em relação ao restante do grupo dos homens. “A implicação na vida
familiar induz a uma fragilização de sua carreira como acontece comumente para as mulheres

35

Conceito de memória em Devreux: “[...] a memória não é tratada, na minha análise, como porte-parole fiel da
realidade em sua totalidade. O que parece pertinente reter é, justamente, a subjetividade da memória, a
classificação que ela faz, o que revela as contradições que aparecem nos temas de discurso da memória, as
lembranças e as imagens colocadas em evidência e valorizadas pelo discurso de uma parte e, de outra parte, o
real tal qual pode ser reconstituído pelo reagrupamento dos dados recolhidos ao longo das entrevistas”
(DEVREUX, 2004, p. 126-127, tradução nossa).
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que são mães” (DEVREUX, 2004, p. 145, tradução nossa). Nesse caso, a dinamicidade das
RSS se revela no sentido de uma mudança positiva para as mulheres.
Por fim, a última “forma de expressão”: o Antagonismo reflete a contribuição
epistêmica marxista de Devreux (2004) e representa o conflito de classes (mulheres e homens)
com interesses contraditórios e as tensões que as caracterizam. Como já citado, o que
distingue essa relação é a dominação de um grupo (dos homens) sobre outro grupo (das
mulheres). O Antagonismo não significa uma guerra entre homens e mulheres – nem também
a homogeneidade no âmbito dessas duas classes – trata-se da “prática de homens no seio da
realidade das relações sociais de sexo” (DEVREUX, 2004, p. 199, tradução nossa) como um
meio de manutenção do status quo masculino dominante nessa relação. Colocando-os como
classe dominante (já que eles assim o são) considerando seus interesses de preservação do
status quo de dominação, Devreux (2004) se debruçou sobre o processo de produção dessa
dominação.
Então, para trabalhar a questão do Antagonismo, Devreux (2004) propõe estudar a
categoria menos estudada dessa relação: os homens. De volta à pesquisa qualitativa,
conduzida por Devreux (1997), nas forças armadas ela buscou compreender as práticas,
representações e posições sexuadas dos homens considerando suas carreiras profissionais,
práticas domésticas, relações parentais etc., a fim de compreender o “processo de produção da
dominação” (DEVREUX, 2004, p. 163, tradução nossa). Dois tipos de atividades realizadas
nas forças armadas se demonstraram como eficazes na transmissão de valores sexistas e na
aprendizagem de mecanismos de dominação masculina: o trabalho doméstico (de limpeza,
arrumação, cozinha etc.) e o manuseio dos armamentos. O trabalho de limpeza e arrumação,
no exército, é uma atividade realizada pelos novos recrutas. À medida que esses recrutas vão
ficando mais velhos na corporação, a atividade vai sendo delegada aos mais novos. A
conquista das posições de poder, seja por antiguidade, seja por promoção real, os retira dessas
atividades. Dentro da hierarquia militar, o trabalho de limpeza e arrumação está ao lado do
feminino (posicionamento sexuado), do inferior. Essa divisão do trabalho reforça a
transmissão dos valores sexistas de divisão do trabalho doméstico e parental na família desse
militar (recruta ou não). Quanto ao manuseio das armas, o discurso que coloca os homens em
uma posição de dominação se revelou muito claro. Devreux (2004) relata que no terreno de
manobras militares, os instrutores explicavam aos recrutas que “[...] uma arma é como sua
mulher. Ela tem que estar sempre ao seu lado, e você nunca tirar os olhos dela” (DEVREUX,
2004, p. 174, tradução nossa). Esse discurso e os comportamentos dele decorrentes revelam o
serviço militar como construtor de representações de relações de dominação dos homens
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sobre as mulheres. O posicionamento sexuado do estabelecimento dos trabalhos domésticos
como inferiores e desprovidos de poder e da correlação entre arma e mulher, como se o objeto
revelasse a luta travada pelos homens para se manterem nessa posição de dominação
indefinidamente.
Ante o exposto sobre a Teoria das Relações Sociais entre os Sexos, concluiu-se que o
projeto de Devreux foi de desenvolver um quadro teórico que permitisse analisar essas
relações de modo a transcender os modelos limitados à hierarquia dos níveis sociais. O
modelo teórico, por ela consolidado, articula as diferentes dimensões da vida social, suas
esferas produtiva e reprodutiva, a divisão do trabalho e poder. A analítica proposta pela autora
visa também responder a questões que examinam outros níveis de análise com classe e
geração como parte integrante do conflito entre os sexos.
Depreende-se da Teoria das Relações Sociais entre os Sexos um modo sistemático e
aplicativo de estudar essas relações e compreender as desigualdades que as permeiam.
Devreux (2005a) tem como fundamento epistemológico o feminismo materialista que busca
compreender as raízes da subordinação das mulheres como a partir das relações sociais entre
os sexos. Foi esse arcabouço teórico formado pelos conceitos de Divisão Sexual do Trabalho,
Divisão Sexual do Poder, Categorização, Transversalidade, Dinamicidade e Antagonismo,
que ela construiu a partir de suas pesquisas de campo.
Esse trabalho de campo, de muitas idas e vindas, é construído a partir de uma visão
sistêmica de interação entre indivíduo e contexto. A partir da revisão de literatura depreendeuse um “modus operandi” de realizar a pesquisa utilizada em Devreux. Ela desenvolveu seus
trabalhos empíricos em etapas que podem ser assim descritas:
1. Contato com a realidade a ser pesquisada;
2. Revisão de literatura;
3. Delimitação do “espaço social” a ser pesquisado (DEVREUX, 2004, p. 22);
4. Delimitação do “objeto de pesquisa empírica” (DEVREUX, 2004, p. 50), a partir de uma
realidade concreta;
5. Associação da base teórica ao problema de pesquisa: que questão teórica será esclarecida
com a pesquisa de campo? Como as observações de campo modificam o quadro teórico?;
6. Preparação para coleta de dados (elaboração dos guias de entrevista e dos guias dos relatos
biográficos);
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7. Coleta de dados (primeiro contato com os participantes; encontro com os participantes;
elaboração de um relatório de campo);
8. Análise dos dados (conforme descrito no item 4.3 desta tese);
9. Retorno à realidade concreta (objetivando melhorar essa realidade): disponibilização dos
resultados de pesquisa; reuniões com os gestores das instituições onde foi realizada a
pesquisa.

2.2 MODELO CONCEITUAL PROPOSTO PARA O ESTUDO DAS IMPLICAÇÕES DE
PERTENCIMENTO A DETERMINADA CATEGORIA DE SEXO EM UM
CONTEXTO ORGANIZACIONAL

A partir do arcabouço teórico admitiu-se que o Patriarcado, a Categorização de sexo, a
Sexagem e a Divisão Sexual do Trabalho contribuíram de forma conjunta, conforme
detalhado na seção 3.1 para servir de fundamento à Teoria das Relações Sociais entre os
Sexos. A perspectiva de análise apresentada por Delphy (1998, 2001, 2010); Mathieu (1971,
1973): Guillaumin (1972, 1978a, 1978b, 1978c, 1981, 1988), e, Kergoat (1978, 1982, 1983,
2005, 2009, 2010, 2012), e avalizada por diversos pesquisadores como: Battagliola et al.
(1991); Baudelot e Establet (1992); Combes e Devreux (1991); Devreux (1984, 1995, 1997,
2001, 2005); Devreux e Ferrand (1986, 2004); Devreux e Ferrand-Picard (1981); Ferrand
(1984, 1986); Lowy (2005); Marry (2001, 2004, 2008), e Marry e Jonas (2005) sobre as
desigualdades e diferenças do pertencimento a determinada categoria de sexo reforçou os
modos de ação e formas de expressão sistematizados por Devreux (2004). Assim, para aplicar
esse arcabouço conceitual no contexto organizacional, era preciso assimilar a lógica desses
pressupostos conceituais na vida profissional dos cientistas (tal qual um sistema). A partir das
etapas depreendidas no item 2.1, desenvolveu-se a pesquisa realizada nesta tese.
O Modelo Conceitual, apresentado a seguir, sistematiza um conjunto de ideias acerca
do processo de aplicação das RSS nas organizações de modo a destacar importantes conexões.
Com base na abordagem das RSS, nas pesquisas desenvolvidas por Devreux, e na
pesquisa empírica desenvolvida nessa tese, o Modelo Conceitual foi gerado. Esse quadro teve
por objetivo disponibilizar um sistema coerente de objetivo e conceitos claramente mapeados.
As setas indicam as etapas a serem seguidas. O esquema de análise 36 se apoia sobre uma
dupla articulação entre esferas (item 1.1) e campos (item 1.2). O modelo explora um desenho
36

Detalhado no capítulo 4 dessa tese.
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de análise que vai do particular (item 2 do modelo), ao geral (item 3 do modelo). Os modelos
de vertente epistêmica materialista se fundamentam nas relações sociais (nesse estudo,
relações sociais entre os sexos) como forma buscar explicação para as formas de opressão as
quais as mulheres são submetidas em um dado espaço social, e os mecanismos de dominação
utilizadas pelos homens para se manterem em seus status de dominantes (item 4).
O Modelo Conceitual a seguir disponibiliza a forma como as informações coletadas
foram categorizadas e padronizadas de modo bastante útil para pesquisadores que estejam
pensando em explorar a vida profissional de trabalhadores e compreender as implicações do
pertencimento a determinada categoria de sexo em uma organização a partir das RSS.
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Figura 2 – Modelo conceitual

Framework de estudo das implicações de pertencimento a determinada
categoria de sexo em um contexto organizacional
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2.3 UMA POSSÍVEL INFLUÊNCIA DA RSS NO BRASIL

Enquanto as pesquisas que utilizam a abordagem da Divisão Sexual do Trabalho se
proliferaram37 no Brasil na última década38 (MARCONDES et al., 2003; SALVARO, 2004;
LOPES; LEAL, 2005; ARAÚJO; OLIVEIRA, 2006; HIRATA; KERGOAT, 2007; HIRATA,
2009; BRUSCHINI; RICOLDI, 2009; LIMA, 2010; CARLOTO; GOMES, 2011; HIRATA,
2011; NOGUEIRA, 2012; GRAF; COUTINHO, 2012; SANTOS, 2013), poucos são os
estudos que mencionam ou utilizam de alguma forma a RSS39, Welzer-Lang (2001), Molinier
(2004), Devreux (2005, 2006), Tahon (2008), Souza e Carrieri (2010), Santos (2011).
Os artigos encontrados na revisão de literatura no idioma nacional se referem a autores
internacionais e a pesquisas desenvolvidas fora do Brasil. Dois desses artigos: Devreux,
2005a; 2006, já foram referenciados no item 2.1.2. Quanto aos outros artigos, tendo em vista
o impacto que uma revisão pode disponibilizar para esta pesquisa, optou-se por explicitá-los à
luz da contribuição que poderiam dar.
Como autores nacionais destacam-se Souza e Carrieri (2010), em um estudo que visa
aproximar a Teoria Queer do campo de pesquisa das organizações, propõem a substituição do
termo gênero por relações sociais de sexo evitando uma categorização binária antecipada e se
propondo a denunciar e desconstruir a existência das categorias feminina e masculina por
meio da problematização das relações de poder.
Outro estudo se refere à RSS, mas, na verdade, não faz uso da abordagem, Tahon
(2008) explora o direito à cidadania adquirida pela mulher e sua inter-relação com a conquista
ao direito de controlar a maternidade e o direito ao filho explorando as relações entre os sexos
sob uma dimensão de igualdade política, indo além do contexto em que essa perspectiva se
restringe a uma ótica identitária. Para ela, esse “[...] confinamento identitário repousa, antes
de tudo, no princípio histórico que pretende que o masculino seja sinônimo de neutro, de
geral, de universal” (TAHON, 2008, p. 178). Ela afirma que não é possível biologizar o
político sob pena de se reduzir as questões das mulheres a uma visão masculina que reforçaria
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Acredita-se que a Dra Helena Hirata teve forte influência do aporte da abordagem da Divisão Sexual do
Trabalho no Brasil. Ela é brasileira e reside na França há mais de 40 anos. Desenvolve pesquisas em sociologia
do trabalho e gênero. Orientou e coorientou, no Brasil e na França, diversos(as0 alunos(as) brasileiros(as) de
doutorado em gênero. É colega de laboratório da pesquisadora Danièle Kergoat, com quem desenvolveu
diversos trabalhos de pesquisa conjuntos e é uma das primeiras pesquisadoras, na França, a se interessar pelos
estudos
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gênero.
Currículo
Lattes
disponível
em:
<http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.do?id=K4787921A8>. Acesso: 30 maio 2012.
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a sustentação do patriarcado como sistema de dominação masculina. No entanto, ao colocar a
maternidade, ou seja, algo físico relacionado à mulher, como basilar na conquista feminina do
direito à cidadania, ela, na verdade, estaria equalizando o papel da mulher na sociedade à sua
própria condição “natural” de mulher. Neste sentido, apesar da autora se referir às RSS, tratase de uma abordagem bem diferente daquela proposta pelas autoras materialistas francesas. O
que chama atenção é o fato que um aspecto da divisão sexual do trabalho – o da reprodução –
foi novamente comprovado, em uma pesquisa empírica, como definidor da condição da
mulher em sociedade.
Em suas pesquisas realizadas em prisões sobre a homofobia e sexismo, Welzer-Lang
(2001) admite as relações entre homens e mulheres como produto do que ele denomina duplo
paradigma naturalista: primeiro o reconhecimento de uma superioridade masculina que
estabelece a dominação masculina, conduz ao sexismo e ao estabelecimento de fronteiras
entre os dois sexos; segundo, remete a uma visão heterossexuada, binária de mundo em que o
“diferente” é aquele que não se enquadra nesse contexto. No contexto prisional a dominação
masculina é expressa na definição de conceitos como “mulherzinha” e no estabelecimento de
“leis” que impõem mecanismos de opressão de uns presos sobre outros. Esses
comportamentos verificados sob uma situação extrema (prisional) tendem a se repetir em
outros contextos sociais: esse constructo de “superioridade masculina” pode ser encontrado
em situações sociais diversas e ser reveladora de um comportamento aceito socialmente.
Além disso, a pesquisa aponta que a fronteira entre os dois sexos pode ser definidora de linhas
de atuação de mulheres e homens na sociedade, ou seja, ao estabelecer a fronteira, os homens
delimitam e “protegem” um determinado campo da invasão feminina.
Em outra pesquisa, Welzer-Lang (2001) desconstrói as relações sociais de sexo ao
admiti-las como relações sociais entre homens e homens. Em pesquisa realizada na educação,
Welzer-Lang (2001) descreveu os meninos nos lugares que ele chama de monossexuados,
como os pátios de colégios, clubes, cafés (ou quaisquer lugares em que os homens se atribuem
exclusividade). Seguindo Godelier (1982), o autor nomeia esses espaços como a “casa dos
homens”, lugar em que os homens são iniciados na arte da dominação masculina, mas
também lugar em que existe uma hierarquia (os mais velhos iniciando os mais novos) e, onde
a relação homens/homens, o masculino, é “[...] ao mesmo tempo submissão ao modelo e
obtenção de privilégios do modelo” (WELZER-LANG, 2001, p. 464). Pesquisas que ele
realizou nas prisões indicam que a dominação conhecida pelos homens na “casa dos homens”
se expressa de outras formas no cotidiano masculino. As relações de homens/homens
reproduzem o modelo das relações homens/mulheres, assim sendo aqueles que não
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conseguem ultrapassar as “provas” para se tornarem homens são dominados e igualados
perante aos outros homens, às mulheres. A partir dessas pesquisas desenvolvidas em
contextos sociais diferentes, percebe-se que o modelo da “casa dos homens” pode se repetir
em outros contextos sociais, em organizações, em espaços científicos e, desse modo, ser
explicativa da manutenção de privilégios masculinos em determinadas situações.
Molinier (2004) explicita a relação entre as relações sociais de sexo e a psicodinâmica
do trabalho que ela define como sendo a “[...] análise dos processos psíquicos mobilizados
pelo encontro entre um sujeito e os constrangimentos da organização do trabalho”. Ao estudar
o sofrimento e o prazer na situação de trabalho, ela encontra uma tensão permanente que
atravessa o campo social e estrutura o grupo social das mulheres e o grupo social dos homens.
Utilizando Hirata e Kergoat (1988), ela afirma que essa tensão se configura nas relações
sociais de sexo, conceito analítico, que gira em torno de um desafio maior: o trabalho. Nessa
perspectiva, Molinier (2004) inclui um novo desafio em suas pesquisas, qual seja
compreender que os sofrimentos masculinos e femininos são diferentes, porque diferentes
também são as situações de trabalho que os produzem. Na construção civil, ela percebe que a
“virilidade” (exaltação viril que julga positivamente trabalhos com duração e condições
difíceis) se constitui em um consenso de defesa compartilhado pelos homens e se expressa na
recusa a demonstrar qualquer sofrimento no trabalho. Em contrapartida, em estudo realizado
junto às enfermeiras, utilizando Déjour, Molinier (2004) define a “mulheridade” como sendo
“[...] a posição feminina encravada, isto é alienada na submissão”. O trabalho das mulheres
enfermeiras está estreitamente ligado ao “estar disponível e solícito” para o outro, tarefas
consideradas fortemente ligadas à identidade feminina. Neste contexto a estratégia de
sobrevivência ao trabalho está em fantasiar e rir das próprias fraquezas (nos hospitais, o café é
um lugar de debates e manutenção de coesão da equipe), trata-se de uma subversão coletiva
do sofrimento. A partir dessas pesquisas, percebe-se que “virilidade” e “mulheridade” podem
ser importantes instrumentos de percepção da divisão sexual do trabalho, impactando de
forma constitutiva na vida profissional de homens e mulheres como aqueles(as) que
constroem ciência neste País. Para compreender o impacto do pertencimento a uma
determinada categoria de sexo no mundo da ciência, é importante delimitar esse mundo da
ciência, tópico abordado a seguir.
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3 QUEM PRODUZ CIÊNCIA:um retrato inicial do Brasil e da França

3.1 NO BRASIL

De acordo com o Governo Federal (BRASIL, 2008c), nas três últimas décadas, a
economia mundial passou por um período de intensa dinâmica tecnológica e de forte aumento
da concorrência. O sistema de Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) se diversificou e houve
uma crescente incorporação do conceito de inovação na agenda do setor empresarial e na
política de fomento à pesquisa dos governos federal e estadual. A consolidação e a expansão
do sistema requerem o constante investimento na formação de recursos humanos; na
ampliação e melhoria da infraestrutura e do fomento da pesquisa científica e tecnológica; e, na
criação de um ambiente favorável à inovação nas empresas, estimulando-as a investir,
promovendo sua inserção nas questões da Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) e no
aperfeiçoamento dos marcos legais para CT&I. Esse cenário se caracteriza por uma fase de
maturidade da comunidade científica e tecnológica, por uma percepção crescente da
sociedade de investir em inovação e, principalmente, por uma economia que atravessa um
período de estabilidade e crescimento sustentado. O trabalho de técnicos, cientistas e
acadêmicos, e o engajamento das empresas são fatores determinantes para a consolidação de
um modelo de desenvolvimento sustentável, capaz de atender às justas demandas sociais dos
brasileiros e ao permanente fortalecimento da soberania nacional.
Ciência, Tecnologia e Inovação são questões de Estado que ultrapassam governos e
que devem ser tratadas como compromissos que se transferem de um período governamental
para outro. Pela sua própria natureza (heterogênea), as políticas públicas da área são
desenvolvidas em vários ministérios. Para coordenar e dar unicidade a essas atividades, o
Governo Federal brasileiro se vale da elaboração de planos que compatibilizem as diversas
linhas de atuação, que indiquem os instrumentos para sua execução e que apresentem as
diretrizes que devem ser seguidas. Em consonância com publicação do Ministério da Ciência
e Tecnologia (MCT) (BRASIL, 2010), a primeira dessas iniciativas data de 1975, quando o
Governo Federal instituiu o Sistema Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.
As entidades que utilizavam recursos governamentais para realizar atividades de pesquisas
científicas e tecnológicas passaram a ser organizadas na forma de um sistema nacional.
Seguiram-se os Planos Básicos de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, então
administrados pelo CNPq. Essa configuração institucional manteve-se por uma década,
quando foi criado o MCT como órgão central do sistema federal de CT&I. A harmonização
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entre políticas dos diversos ministérios que também atuam na área tem sido assegurada pelo
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT), presidido pelo Presidente da República
(BRASIL, 2008).
No Brasil, em âmbito público, o MCT é responsável pela coordenação, fomento e
execução da política nacional de pesquisa em CT&I. A ênfase da ação ministerial está no
planejamento, coordenação, supervisão e controle das atividades relacionadas à ciência e
tecnologia em geral e, em particular, às políticas de desenvolvimento de informática e
automação, de biossegurança, espacial e nuclear e controle da exportação de bens e serviços
sensíveis (BRASIL, 2010). Criado em 15 de março de 1985, pelo Decreto nº 91.146, como
órgão central do sistema federal de Ciência e Tecnologia, o MCT é responsável pela
formulação e implantação da Política Nacional de Ciência e Tecnologia, e tem suas ações
pautadas nas disposições do Capítulo IV, da Constituição Federal de 1988. O nome do MCT
foi alterado para Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação/MCTI por meio da Medida
Provisória nº 541/2011, convertida em Lei nº 12.545/2012. Em sua estrutura o MCTI integra
secretarias, agências de fomento, institutos de pesquisa e empresas públicas, que interagem de
forma sistêmica.40

40

Organograma do MCTI. Disponível em: <http://www.mct.gov.br/upd_blob/0220/220527.pdf>. Acesso em: 15
jan. 2014.
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Os principais atores de CT&I, no âmbito do MCTI, interagem de forma sistêmica,
conforme Figura 3:
Figura 3 – Estrutura do MCTI
Secretarias

Institutos de
Pesquisa

Instituições e
Empresas

OrganizaçõesSociais

Agências de
Fomento

Fonte: Disponível em: <www.mcti.gov.br>. Acesso em: 20 nov. 2013.

Feita esta introdução, cumpre um breve registro acerca das carreiras que compõem os
recursos humanos do MCTI e das quais os(as) cientistas (ocupantes dos cargos de
pesquisadores e tecnologistas) são parte integrante. No âmbito do MCTI e, consequentemente,
em seus institutos de pesquisa, os(as) cientistas integram, em sua grande maioria, um quadro
de pessoal próprio da carreira de ciência e tecnologia. A legislação pertinente (BRASIL,
1993) dispõe sobre o “Plano de Carreiras para a área de Ciência e Tecnologia da
Administração Federal Direta, das Autarquias e das Fundações Federais e dá outras
providências”. A referida carreira tem a seguinte composição: Carreira de Pesquisa em
Ciência e Tecnologia ‒ destina-se a profissionais habilitados a exercer atividades específicas
de pesquisa científica e tecnológica; Carreira de Desenvolvimento Tecnológico – orientada a
profissionais habilitados a exercer atividades específicas de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico; e Carreira de Administração, Planejamento e Infraestrutura em Ciência e
Tecnologia, reservada a servidores habilitados a exercer atividades de direção, coordenação,
organização, planejamento, controle e avaliação de projetos de pesquisa e desenvolvimento na
área de Ciência e Tecnologia e atividades de suporte administrativo.
A estrutura da carreira de cientista está baseada, portanto, em duas vertentes:
pesquisador (da carreira de pesquisa em ciência e tecnologia) e tecnologista (da carreira de
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desenvolvimento tecnológico). A progressão na carreira ocorre exclusivamente em função do
desempenho. As avaliações de desempenho dos ocupantes de cargos nas carreiras são
realizadas, pelo menos, uma vez por ano, por comissões criadas para esse fim. A habilitação
requerida para esses cargos (pesquisador e tecnologista) deverá ser adquirida através de curso
de nível superior, reconhecido na forma da legislação brasileira e de pós-graduação (mestrado
e doutorado) credenciada pelo Conselho Federal da Educação.
No Brasil, o ingresso na carreira ocorre por meio de concurso público universal
mediante provas de conhecimentos e títulos. Para se candidatar ao cargo de cientista nos
institutos de pesquisa públicos, o requisito mínimo é o título de mestre e/ou doutor,
dependendo do cargo pretendido.
Estimulado pela escassez de informação oficial sobre a presença da mulher no sistema
de ciência e tecnologia no Brasil, em 2010, no escopo dos estudos iniciais desta tese, realizouse uma pesquisa exploratória que teve como objetivo analisar a composição demográfica de
14 (quatorze) institutos de pesquisa41 públicos vinculados ao MCTI quanto à dimensão: sexo,
enquadramento funcional e funções de Direção e Assessoramento Superior (DAS). O aporte
teórico que subsidiou esta pesquisa exploratória, cujos resultados apresentamos a seguir, foi a
demografia organizacional, em sua vertente composicional (TSUI; EGAN; XIN, 1995).
3.1.1 Mulheres na Ciência42

No Brasil, as mulheres ocupam 82% de postos de trabalho destinados às pessoas com
diploma universitário (BRUSCHINI, 2000), são 62% dos egressos da graduação (BRASIL,
INEP/MEC, 2011) e representam 51% dos portadores de diploma de pós-graduação stricto
sensu (CAPES/MEC, 2003 apud BRASIL, 2005). Dados mais atualizados indicam que elas
são 54% dos portadores de diploma de mestrado (BRASIL, MCTI/CGEE, 2013) e 52% de
41

A amostra, objeto deste estudo, foram quatorze Institutos de Pesquisa vinculados à Administração Direta do
MCTI, em 2010, em áreas que vão desde a Física (Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas ‒ CBPF), a
Astrofísica (Laboratório Nacional de Astrofísica – LNA) e a Computação Científica (Laboratório Nacional de
Computação Científica – LNCC), em um contexto regional (Instituto Nacional do Semi-Árido ‒ INSA) ou
nacional e estratégico (Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia ‒ INPA). Alguns são responsáveis por
pesquisas em coleções consideradas fundamentais para o estudo da ciência na Amazônia (Museu Paraense
Emilio Goeldi ‒ MPEG) ou em áreas com a astronomia (Museu da Astronomia ‒ MAST). Outros respondem
por atividades fundamentais com a previsão numérica de tempo (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais –
INPE) ou a hora legal (Observatório Nacional – ON). Têm ainda os de perfil tecnológico (Centro de
Tecnologia Renato Archer – CTI, Centro de Tecnologia Mineral – CETEM, Centro de Tecnologia do Nordeste
– CETENE, Instituto Nacional de Tecnologia – INT) e de perfil inclusivo (Instituto Brasileiro de Informação
em Ciência e Tecnologia – IBICT).
42
Este item retoma o trabalho apresentado no XXXV ENANPAD em set. 2011. Disponível em
<http://www.anpad.org.br/diversos/trabalhos/EnANPAD/enanpad_2011/EOR/2011_EOR2782.pdf>. Acesso
em: 20 jan. 2014. Trata-se de uma versão mais ampliada com dados atualizados.
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doutorado (BRASIL, 2010), níveis acadêmicos que constituem pré-requisito para formação de
um cientista.
Não obstante o crescimento de mulheres nas universidades brasileiras, nos cursos de
pós-graduação, e a forma de ingresso na carreira de ciência e tecnologia, poucas são as
evidências acerca da garantia de maior igualdade de oportunidade no desenvolvimento da
carreira entre homens e mulheres no mercado de trabalho da produção da ciência e do
desenvolvimento da tecnologia. Não foram identificados estudos sobre a presença feminina
nos Institutos de Pesquisa do MCTI do Brasil, e por isso, esta pesquisa exploratória representa
um primeiro esforço para compreender a presença de mulheres cientistas nos diferentes
cargos e funções no campo do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação
nacional.
As condições em que vivem e trabalham homens e mulheres não são produtos
exclusivos do sexo, mas, principalmente, construções sociais (BEAUVOIR, 1986;
KERGOAT, 2009). O mundo social constrói o corpo como realidade sexuada, depositário de
princípios, visões e divisões sexuantes (BOURDIEU, 2002). Tradicionalmente, as convenções
biológicas resultam na construção social do sexo (SILVA, 1998), que se manifestam
materialmente em duas áreas fundamentais: 1) na organização social do trabalho de
procriação, e 2) na divisão sócio-sexual do trabalho e dos meios de produção (MATHIEU,
2009). Por sua vez, a divisão sexual do trabalho, no entendimento de Kergoat (2009),
significa a forma de divisão social do trabalho decorrente das relações sociais de sexo, a partir
de dois níveis de análise: o de segmentação e hierarquização e a conceituação dessa relação
social recorrente entre o grupo dos homens e o das mulheres. Kergoat (2009) afirma que essas
relações sociais se baseiam, antes de tudo, numa relação hierárquica entre os sexos, trata-se de
uma relação de poder e dominação.
A concepção de Kergoat (2009) parece estar subjacente no campo da ciência e
tecnologia em diferentes realidades sociais. Na Academia Brasileira de Ciências, órgão
máximo representativo da ciência brasileira, dos 69 membros efetivos, 60 são homens e
somente 9 são mulheres.43 Estudos recentes no Brasil mostram o crescimento da participação
de mulheres em instituições de ensino superior (AZEVEDO; FERREIRA, 2004; GUEDES,
2012); no sistema de ciência e tecnologia brasileiro (LETA, 2003; LOPES, 2003; MELO;
LASTRES; MARQUES, 2004; FREITAS, 2011); em áreas específicas como a Química
(SOARES, 2001); a área da saúde (AQUINO, 2006); e a Física (AGRELLO; GARG, 2009).
43

ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS. Disponível em:
<http://www.abc.org.br/rubrique.php3?id_rubrique=54>. Acesso em: 5 dez. 2013.
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A partir de dados estatísticos disponíveis, esses estudos concluem que, mesmo em algumas
áreas (como a Física) em que as mulheres já são maioria nos estágios iniciais de carreira, esse
quadro não avança para se refletir nos cargos mais altos de poder.
O MCTI do Brasil e seus institutos de pesquisa desempenham um importante papel
junto ao sistema de inovação e desenvolvimento científico e tecnológico brasileiro. Para
facilitar a interação com o setor empresarial e a iniciativa privada, foi crucial a revitalização
de seus quadros e a modernização do regime de trabalho dos pesquisadores, tecnologistas e
gestores, com a valorização da carreira de ciência e tecnologia (C&T) e de seus salários,
permitindo uma compatibilidade com as atividades do setor privado e não apenas com a
carreira de docentes das Universidades Federais, que, no Brasil, é um mote norteador da
componente profissional do cientista (BRASIL, MCT, 2010).
Entre os anos de 1996 e 2003, em concordância com a tendência histórica, houve um
crescimento do número de mulheres “economicamente ativas” (de 47% em 1996 para 51%
em 2003), embora os homens continuassem como maioria nessa categoria (73% em 1996 para
73% em 2003), o seu percentual de participação decaiu (BRASIL, INEP/MEC, 2005). A
entrada da mulher no mercado de trabalho alterou padrões culturais e de valores relativos ao
papel social da mulher, conduzindo, paulatinamente, a alteração na identidade feminina, cada
vez mais centrada no trabalho remunerado (BRUSCHINI; RICOLDI; MERCADO, 2008).
Como reflexo disso, tem-se que a diferença da desigualdade de renda foi reduzida em cerca de
10% entre os anos de 1996 e 2007 (BRASIL, IPEA/IBGE, 2009). Ademais, a escolaridade
média das mulheres é superior a dos homens (BRASIL, MEC/INEP, 2009). Considerando o
contingente de pessoas com 12 ou mais anos de estudo, ou seja, pessoas já inseridas no ensino
superior ou com nível superior completo, de cada 100 pessoas com esse nível de escolaridade,
57 eram mulheres (BRASIL, IBGE/PNAD, 2008b).
Num país onde o diploma de nível superior amplia a participação efetiva no mercado
de trabalho, pesquisas indicam uma expressiva presença feminina em estabelecimentos de
ensino superior em 2008. Observa-se que de um total de 5.080.056 (cinco milhões, oitenta mil
e cinquenta e seis), a presença feminina era de 2.772.828 (dois milhões, setecentos e setenta e
dois mil e oitocentos e vinte e oito) (BRASIL, INEP/MEC, 2008a). Isso significa que as
mulheres representavam, em 2008, 55% dos matriculados em instituições de ensino superior.
O diploma universitário é o primeiro passo na formação de um pesquisador. O
“tornar-se” cientista exige requisitos de formação que vão além da graduação e se estendem à
pós-graduação stricto sensu, que engloba mestrado e doutorado. Segundo publicação do
Governo Federal (BRASIL, INEP/MEC, 2005), há uma significativa e crescente participação
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da mulher entre aqueles que detêm títulos de pós-graduação stricto sensu. Dados revelam que
o país formou mais mestres e doutores mulheres (18.160) do que homens (17.509) nas
grandes áreas do conhecimento. Ressalta-se que as áreas que titularam mais mulheres mestres
e doutoras são as áreas das Ciências Humanas e da Saúde, enquanto que as áreas de Ciências
Sociais Aplicadas e de Engenharias titularam mais homens. Essa participação crescente de
mulheres nos cursos de pós-graduação stricto sensu não garante uma equivalência de
oportunidade. Alguns estudos apontam que a educação similar é um requisito insuficiente
para as mulheres terem acesso aos cargos de poder equivalentes aos dos homens (AZEVEDO;
FERREIRA, 2004; LOWY, 2009). Essa dominação masculina é fundadora da ordem social,
que funciona como uma imensa máquina simbólica que ratifica a própria dominação
(BOURDIEU, 2002). Essa relação entre poder e sexo foi evidenciada a partir, principalmente,
dos movimentos feministas do final da década de sessenta na Europa, da evolução das
construções sociais de gênero nos Estados Unidos e das relações sociais de sexo na França
(MATHIEU, 2009).
No Brasil, a questão hoje é: qual o lugar e o papel da mulher no mundo do trabalho?
(COSTA et al., 2008). Mais especificamente no sistema de CT&I nacional, a questão que se
propõe é: qual a situação da mulher cientista no mundo do trabalho de produção do
conhecimento? (MELO; LASTRES; MARQUES, 2004; FRANCE, 2005).
Desde a década de 60, no Brasil e no mundo, as mulheres vêm ocupando espaços no
mercado de trabalho, em postos historicamente de predominância masculina (BRUSCHINI;
RICOLDI; MERCADO, 2008). Em paralelo se instalou um amplo debate sobre a questão da
diversidade de gênero na sociedade (BRASIL, 2005b), no mercado de trabalho (COSTA,
2008), nas empresas (INSTITUTO ETHOS, 2007) e no sistema de ciência, tecnologia e
inovação nacional (AZEVEDO; FERREIRA, 2004; MELO; LASTRES; MARQUES, 2004).
Observa-se uma disparidade na proporção de mulheres dirigentes em relação aos
homens (INSTITUTO ETHOS, 2007), que pode ser resultado de um fenômeno denominado
na literatura de “teto de vidro”. Conceito introduzido na década de 80, nos Estados Unidos,
para descrever uma barreira, sutil e transparente, que pode impossibilitar a ascensão de
mulheres a funções de poder no mercado de trabalho exclusivamente por pertencer ao gênero
feminino e não por inabilidade de ocupar posições no topo da hierarquia organizacional
(BILLY;

MANOOCHEHRI,

1995;

POWELL;

BUTTERFIELD,

1994;

OHLOTT;

RUDERMAN; McCAULEY, 1994; POWELL, 2011; STUART, 1992). Dentro desse
fenômeno, busca-se analisar as diferenças e similaridades nas oportunidades de ascensão
profissional (STEIL, 1997). Pesquisas sugerem que o fenômeno do “teto de vidro” pode ser
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minimizado ou suprimido quando os mecanismos de ascensão profissional são claros e
transparentes (POWELL; BUTTERFIELD, 1994 apud STEIL, 1997). Isso poderia significar
que em profissões como a dos cientistas, em que o ingresso na carreira ocorre por meio de
concurso público, e a ascensão, por meio de avaliação de desempenho, esse fenômeno não
ocorreria.
A análise demográfica dos institutos de pesquisa se justifica tendo em vista a
expressiva participação das mulheres como egressas das instituições de ensino superior que,
em 2012, representou 60%. 44 Ao situar a mulher nos institutos de pesquisa, busca-se
compreender melhor a representação da mulher cientista e, assim, contribuir para o avanço
nos estudos de gênero nas organizações, em geral, e em particular no universo de produção do
conhecimento que abrange os Institutos de Pesquisa do MCTI. Esse esforço de identificação,
poderá contribuir para aumentar a visibilidade feminina (MELO; LASTRES; MARQUES,
2004) e sua participação nas funções de DAS, bem como poderá servir de subsídio para a
proposição de políticas públicas de gestão da diversidade no contexto dos Institutos de
Pesquisa do MCTI.
Para alcançar o objetivo de analisar a composição demográfica de todos os institutos
de pesquisa públicos vinculados ao MCTI, foi realizado um levantamento entre abril e junho
de 2010 em quatorze institutos de pesquisa públicos vinculados à Administração Direta do
MCTI do Brasil. Os institutos se situam em diversas regiões geográficas do país, sendo que
64% estão localizados na região Sudeste, 14% na região Norte, 14% na região Nordeste e 7%
na região Centro-Oeste.
A pesquisa contou com apoio da Secretaria de Coordenação das Unidades de
Pesquisas do MCTI e das diretorias dos institutos, para os quais foram solicitadas as seguintes
informações: nome, sexo, dados de enquadramento funcional. Os dados acerca da ocupação
das funções de DAS foram obtidos nos sites dos institutos.
Foram contabilizados 1401 cientistas, sendo 457 mulheres e 944 homens. São 657
enquadrados na carreira de ciência e tecnologia, como pesquisadores, e 744 como
tecnologistas. Dentre os pesquisadores 441 são homens e 216 são mulheres, o que representa
33% do total de pesquisadores. Fato que se repete na carreira de tecnologista em que os
homens também representam maioria, são 503 homens para 241 mulheres, 32% do total. A presença
feminina na amostra pesquisada equivale a 33%, dentre as duas vertentes da carreira de
pesquisa.
44

PORTAL INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação. Disponível em:
<http://portal.inep.gov.br/superior-censosuperior-sinopse>. Acesso em: 15 jan. 2014.
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Ao agregar os cientistas, pôde-se analisar a atuação feminina e masculina nos
institutos de pesquisa. Observou-se que há uma distribuição relativamente equilibrada na taxa
de participação entre as áreas de atuação (ciência e tecnologia, e desenvolvimento
tecnológico) desses cientistas. Pesquisadores apresentaram as maiores taxas (33%), seguidos
de perto por tecnologistas (32%). Os institutos relacionados às áreas de exatas apresentaram
uma concentração masculina, o que corroborou estudos anteriores (SOARES, 2001;
AGRELLO; GARG, 2009). Enquanto que se identificou uma menor taxa de participação
masculina em institutos relacionados à área de humanas e sociais (MARRY, 2008; MELO;
LASTRES; MARQUES, 2004; FRANCE, 2005). A análise dessa composição demográfica
pode ser indicativa de dois fatores: 1) essa concentração é apresentada como possível
resultado de uma divisão sexual do trabalho (KERGOAT, 2009) em que fatos históricos
vinculam a entrada da mulher no mercado de trabalho a setores como educação, saúde e
outros setores sociais ‒ serviços sociais, serviços domésticos e outros serviços coletivos,
pessoais e sociais (BRUSCHINI; RICOLDI; MERCADO, 2008), segmentados pela
constatação de que haveria um trabalho para mulheres e um trabalho para homens
(KERGOAT, 2012); 2) essa concentração masculina pode ser representativa do princípio de
práticas científicas (inconscientes que tendem a generalizar-se) androcêntricas que se
perpetuam no campo dos institutos de pesquisa.
A presença das mulheres nos institutos de pesquisa (33%) indica que, apesar delas
serem maioria dos egressos nas instituições de ensino superior, 62% (BRASIL, INEP/MEC,
2011), 54% dos portadores de diploma de mestrado (BRASIL, MCTI/CGEE, 2013) e 52% de
doutorado (BRASIL, MCTI/CGEE, 2010b), isto não se reflete em sua participação quando se
destacam a funções daqueles que trabalham apenas em atividades de pesquisa em ciência,
tecnologia e inovação (33%). Ou seja, os homens permanecem sendo maioria (67%) na
carreira de cientistas dos institutos de pesquisa do MCTI. Considerando o enquadramento na
carreira de ciência e tecnologia, o percentual de homens é praticamente o mesmo na categoria
de pesquisadores e tecnologistas. Isso pode indicar que o grau de dificuldade de acesso da
mulher cientista aos dois cargos é indiferente, ou também pode revelar que não há uma
barreira maior de acesso (“teto de vidro”), como poderia se supor, ao cargo de pesquisador,
considerado mais exigente em termos de pré-requisitos de ingresso que o de tecnologista.
Analisar os institutos de pesquisa sob uma perspectiva feminista implica em estudar as
questões relativas ao “empoderamento” no âmbito organizacional do sistema de ciência,
tecnologia e inovação (AZEVEDO; CORTES; FERREIRA, 2004). A partir da totalidade das
funções de DAS destinadas a cada instituto de pesquisa (BRASIL, 2006), procedeu-se uma
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análise comparativa dos dados fornecidos por estes institutos acerca das mulheres
pesquisadoras e tecnologistas, com os dados informados nas páginas dos institutos na internet
acerca dos ocupantes de cargos de gestão.
No universo dos institutos de pesquisa analisados, identificou-se apenas a presença de
duas mulheres em cargo de nível hierárquico mais alto (diretora), mesmo assim, em
institutos45 onde a presença feminina na área é histórica (ciências humanas e sociais). Nos
outros doze institutos de pesquisa não foram identificadas mulheres exercendo funções de
DAS de mais alto nível hierárquico dessas instituições.
Procedendo uma análise de todos os cargos de DAS nesses institutos, concluiu-se que
91% das funções de DAS são ocupadas por homens. A partir da abordagem da demografia
organizacional, os resultados indicaram uma representação desproporcional de um grupo de
identidade (masculino) caracterizado como tendencioso (KANTER, 1977). Das 362 funções
de DAS disponíveis para esses institutos de pesquisa do MCTI em 2010, somente 36 eram
ocupadas por mulheres, o que representa menos de 10% do total. A análise desses dados
indicou um desequilíbrio na participação de mulheres cientistas no poder (AZEVEDO;
CORTES; FERREIRA, 2004; SÁ, 2010) no contexto do sistema de ciência e tecnologia do
MCTI, e pode se configurar em tokenismo por representar um grupo tendencioso minoritário
(KANTER, 1977). Mulheres nessas funções configuram-se tokens e diversos estudos já
comprovaram que o impacto negativo derivado da posição de token é muito maior para a
mulher do que para o homem (TSUI; EGAN; O’REILLY, 1992; JACOBS, 1992 apud STEIL,
1997). Essa participação feminina em cargos de DAS reafirma a existência do fenômeno do
“teto de vidro” na carreira da cientista, ou seja, da dificuldade de acesso das mulheres às
funções de poder no contexto dos institutos de pesquisa do MCTI. Nos institutos de pesquisa,
essa concentração masculina em funções de DAS pode ser representativa tanto de uma
hierarquização do campo científico (BOURDIEU, 2002) – dos institutos de pesquisa, quanto
da confirmação de que o trabalho do homem, nesse campo, “vale mais” do que o trabalho da
mulher (KERGOAT, 2009).
As condições de trabalho na carreira de docente e o acesso às profissões de ensino
superior tem sido objeto de diversos estudos (LOMBARDI, 2008; PENALOZA; DIÓGENES;
SOUSA, 2008; SOUZA, 2008; GUEDES, 2012). Ainda que os egressos do ensino superior
sejam em sua maioria mulheres (62%) (BRASIL, INEP/MEC, 2011), identifica-se um quadro
de desigualdade nas carreiras científicas no Brasil (SOARES, 2001; AZEVEDO; FERREIRA,

45

IBICT e MPEG.
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2004; AQUINO, 2006; LOMBARDI, 2008; AGRELLO; GARG, 2009; SÁ, 2010). O mesmo
nível educacional pode não ser requisito suficiente para as mulheres partilharem posições de
poder equivalentes a dos homens (AZEVEDO; FERREIRA, 2004) e pode ser indicativo de
que mesmo o mundo científico não escapa do fenômeno do “teto de vidro” ou o
desaparecimento das mulheres nas esferas de poder (MARRY, 2008).
A quantidade de mulheres mestres e doutoras vêm crescendo na razão de 5% ao ano,
superior ao crescimento observado de homens (4% ao ano), segundo o MCTI/CGEE (2010b).
Mesmo que apenas parte dessas mulheres opte pela carreira nos institutos de pesquisa, a
lógica seria um aumento de sua participação nessas organizações, podendo diminuir a
diferença atualmente existente, desde que haja igualdade de oportunidade para ambos os
sexos. No entanto, os resultados indicaram que a lógica androcêntrica e de dominação
masculina persiste nessas instituições, o que pode indicar que a profissão de cientista, no
imaginário da sociedade, ainda é masculina. Não se trata de um campo neutro, mas sim de um
campo com características masculinas (BOURDIEU, 2002). Nesse contexto, as ciências
exatas se apresentam como um amplo campo a ser explorado.
No Brasil, quatro acontecimentos marcaram o surgimento da Física: a criação de um
“núcleo incipiente de ciências”46, em 1858, na Escola Central, futura Escola Politécnica do
Rio de Janeiro; a criação, em 1893, da Escola Politécnica de São Paulo; a criação da
Academia Brasileira de Ciências, em 1916; e a migração para Brasil, logo após a Primeira
Guerra Mundial, de grandes pesquisadores, o que resultou na criação do Centro Brasileiro de
Pesquisas Físicas, em 1949.
A Física sempre esteve associada, no imaginário social, ao masculino. As áreas exatas
constituem espaços pensados por e para homens. O abstrato, os cálculos, ou mesmo operação
de grandes máquinas estaria longe do universo feminino.
Segundo Melo e Lastres (2006), na década de 1990, apenas 13% das mulheres no
Brasil escolhiam a Física como profissão, enquanto que na França esse número é de 20%
(MORIN, 2014). Dados do relatório “A física e o desenvolvimento nacional”47, informam que
a Sociedade Brasileira de Física (SBF) contava, em 2012, com 6.201 associados, mas não
disponibiliza dados sexuados. Essa lacuna reforça ainda mais a necessidade de se realizar
estudos mais minuciosos sobre a situação das mulheres na Física. Foi em parte deste universo
46

SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA. A física no Brasil. São Paulo: Sociedade Brasileira de Física,
Instituto de Física, 1987. Disponível em: <http://www.sbfisica.org.br/v1/arquivos_diversos/Livros-eEstudos/A-Fisica-no-Brasil.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2014.
47
SOCIEDADE BRASILEIRA DE FÍSICA. A física e o desenvolvimento nacional. Brasília: CGEE, 2012.
(Relatório). Disponível em:
<http://www.sbfisica.org.br/v1/arquivos_diversos/publicacoes/Relatorio_SBF.pdf>. Acesso em: 8 abr. 2014.
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da Física que se realizou a pesquisa de campo desta tese nos institutos de pesquisa
apresentados a seguir.

3.1.2 O Contexto dos Institutos de Pesquisa

A estrutura do MCTI abriga algumas instituições de pesquisa que desenvolvem
especificamente estudos na área da Física ou/e em algumas áreas do conhecimento que
necessitam do apoio da física para se desenvolver. Dentre essas instituições destacam-se: o
Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas; o Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer;
o Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais (CNPEM); e o Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais. Trata-se de uma infraestrutura de pesquisa que administrou em 2013 um
orçamento de R$ 164.137.521,00 (cento e sessenta e quatro milhões, cento e trinta e sete mil e
quinhentos e vinte e um reais).
Essas organizações têm diversas origens, mas todas carregam uma história de
evolução da ciência e tecnologia atrelada ao crescente incremento do capital humano de alto
nível no país. A forte concentração de instituições acadêmicas de excelência no Sudeste do
Brasil explica o porquê da maioria dos institutos estarem instalados nessa região do país. Nos
próximos itens, trata-se de uma breve descrição das instituições onde a pesquisa de campo foi
realizada para situar o leitor quanto à sua importância no cenário científico e tecnológico de
pesquisa nacional.
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3.1.2.1 Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas48

A história de criação do CBPF se confunde com a história da Física no Brasil. Criado
no Rio de Janeiro, em 1949, é no Brasil uma das instituições pioneiras no desenvolvimento de
pesquisas em Física Teórica e Experimental. O CBPF conta com serviços responsáveis pela
manutenção, projeto e construção de equipamentos usados em laboratórios de pesquisa, além
de uma das mais completas bibliotecas de Física da América Latina. Cabe ao CBPF realizar
pesquisa básica em Física e desenvolver suas aplicações, atuando como instituto nacional de
Física do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e polo de investigação científica e de
formação, treinamento e aperfeiçoamento de pessoal científico.
O CBPF (BRASIL, MCT, 2012) está estruturado sobre três eixos fundamentais:
prover as condições para que os grupos de pesquisa brasileiros, nas áreas da Física Teórica e
Experimental, alcancem reconhecimento e projeção em nível internacional; estabelecer a
infraestrutura experimental de pesquisa, apoiando a instalação de grandes laboratórios de
Física a serem utilizados por uma extensa rede de usuários; e dialogar com o setor produtivo,
transferindo os resultados dos processos desenvolvidos no âmbito de atuação do instituto de
modo a contribuir para o avanço da inovação nacional.
Através dos anos, o CBPF desempenhou um papel muito importante na formação de
gerações de físicos brasileiros, pois desde a década de 50 promovia cursos avançados, que
mais tarde se transformaram no curso de Mestrado e Doutorado em Física, reconhecido
internacionalmente, nota 7 da Capes/MEC. O curso forma hoje, em média, 10 doutores e 20
mestres a cada ano.
O instituto conta com uma equipe permanente de 155 pessoas. Deste total, 81 são
cientistas (61 pesquisadores e 22 tecnologistas). Trata-se do maior contingente de físicos,
servidores públicos federais, abrigado na estrutura do MCTI. Por fim, o quadro abaixo revela
o CBPF em alguns números considerado relevantes para esta tese.

48

Informações em: CBPF. Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Disponível em: <http://portal.cbpf.br>. Acesso
em: 12 mar. 2014.
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Quadro 2 – CBPF em números (referente ao ano de 2013)
Indicador

Unidade

Número de publicações em periódicos indexados

313

Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado

60

Pesquisadores visitantes

90

Pós-doc/ano

54

Conferências, Congressos, Escolas e Workshops
organizados

54

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Nacional

42

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Internacional

38

Patentes depositadas
Processos e técnicas desenvolvidos de interesse do
setor produtivo

14

Fonte: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa/MCTI.

3.1.2.2 Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais49

O CNPEM foi criado em 1995 como Laboratório Nacional de Luz Síncroton (LNLS),
rebatizado em 2010 (em função da diversificação do seu campus de atuação e da alteração da
seu estatuto social) para CNPEM. Ele é um centro de pesquisa destinado a realizar estudos
utilizando como fonte a luz síncroton, única na América Latina. O instituto atua nas áreas da
Física e Engenharia de Aceleradores de Partículas, Biotecnologia, novos materiais,
nanotecnologia e instrumentação científica.
O CNPEM difere um pouco dos outros institutos de pesquisa por sua organização
jurídica. Ele atua em duas frentes distintas: a infraestrutura laboratorial é patrimônio do
governo federal e pertence ao MCTI por meio do LNLS (órgão da administração pública
direta vinculado ao MCTI). Nesse contexto, parte do pessoal também é servidor público
federal integrante da carreira de C&T. Por outro lado, para interagir de modo mais adequado
com o setor produtivo na formação de parcerias e prestação de serviços, foi criada a
organização social Associação Brasileira de Tecnologia de Luz Síncroton (ABTLus) que
utiliza a infraestrutura laboratorial do CNPEM e contrata pessoal para a realização de
atividades de pesquisa por meio da CLT, ou seja, o CNPEM opera com um misto de pessoal
servidor público federal e celetistas.
49

Informações em: CNPEM. Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais. Disponível em:
<http://www.cnpem.org.br/>. Acesso em: 12 mar. 2014.
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O CNPEM desenvolve diversas ações formando e treinando anualmente um número
expressivo de cientistas em técnicas de aplicação de luz síncroton. A fonte de luz síncroton é
constituída por um acelerador linear de elétrons, com um anel de 93 metros de diâmetro, que
produz radiação síncroton para 14 linhas de luz. Projeto e construção inteiramente realizados
por pesquisadores brasileiros. As atividades de pesquisa realizadas nas linhas de luz contam
com o apoio de 14 grupos de pesquisa, responsáveis pelo desenvolvimento de projetos para
atender às demandas da sociedade, com parcerias, com indústrias de ponta como a Braskem e
a Natura.
Quadro 3 – CNPEM em números (referente ao ano de 2013)
Indicador

Unidade

Número de publicações em periódicos indexados

84

Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado

‒

Visitantes

1623

Pós-doc/ano

72

Conferências, Congressos, Escolas e Workshops
organizados

30

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Nacional

‒

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Internacional

‒

Patentes depositadas

10

Processos e técnicas desenvolvidos de interesse do
setor produtivo

‒

Fonte: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa ‒ MCTI.
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3.1.2.3 Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer50

O CTI foi criado em 1982 como instrumento tecnológico da política nacional de
Tecnologia da Informação (TI), visando incentivar o desenvolvimento da pesquisa científica e
tecnológica em microeletrônica, software e aplicações de TI. Incipiente em 1982, a área
absorveu pesquisadores das áreas de exatas cujos objetivos tangenciavam TI. Por isso, ainda
hoje, grande parte dos cientistas que compõem os quadros do CTI são físicos.
O CTI (BRASIL, 2012) tem como objetivo gerar, aplicar e disseminar conhecimentos
em TI, em articulação com agentes socioeconômicos, promovendo inovações que atendam às
necessidades da sociedade, como o desenvolvimento da primeira urna eletrônica.
Ao longo dos últimos 30 anos, o Centro estabeleceu competências e processos de alta
qualidade em laboratórios de reconhecimento internacional como os de microlitografia,
empacotamento eletrônico, displays, robótica, visão computacional, qualificação de
componentes, desenvolvimento de produtos, prototipagem rápida, e qualificação de softwares.
Atendeu a demandas que resultaram em sistemas para o governo eletrônico, a qualificação de
software para uso nas prefeituras, a especificação de normas para certificação de emissores de
cupom fiscal etc.
O instituto conta com uma equipe permanente de 155 pessoas (servidores públicos
federais), sendo 87 cientistas (7 pesquisadores e 80 tecnologistas). Foi possível identificar, in
loco, que os 7 pesquisadores eram físicos.

50

Informações em: CENTRO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO RENATO ARCHER. Disponível em:
<http://www.cti.gov.br/>. Acesso em: 12 mar. 2014.
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Quadro 4 – CTI em números (referente ao ano de 2013)
Indicador

Unidade

Número de publicações em periódicos indexados

17

Teses de Doutorado e Dissertações de Mestrado

‒

Pesquisadores visitantes

‒

Pós-doc/ano

14

Conferências, Congressos, Escolas e Workshops
organizados

43

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Nacional

113

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Internacional

24

Patentes depositadas

10

Apoio às micro, pequenas e médias empresas

129

Fonte: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa ‒ MCTI.

3.1.2.4 Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais51

Criado em 1971, o INPE era subordinado ao CNPq e, em 1992, passou a integrar a
estrutura do MCTI. O instituto tem por objetivo produzir ciência e tecnologia nas áreas
espacial e do ambiente terrestre e oferecer produtos e serviços singulares em benefício da
sociedade brasileira. O INPE (BRASIL, 2012) é hoje referência nacional em sensoriamento
remoto, meteorologia, ciências espaciais e atmosféricas, engenharia, tecnologia espacial e
ciência do sistema terrestre. Trata-se de uma instituição consolidada em atividade como o
desenvolvimento de satélites, a previsão de tempo e clima, o monitoramento de florestas e
mudanças climáticas.
O INPE tem uma forte tradição na formação de recursos humanos em suas áreas de
atuação. São 7 cursos de mestrado e doutorado, que contam com 259 docentes/doutores e
cerca de 30 alunos/ano. Destaca-se o curso de Geofísica Espacial, nota 6 da Coordenação de
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), que recebeu em 2010, 20 alunos de
doutorado.
Para a execução de suas atividades o INPE conta com uma infraestrutura de
laboratórios espalhados em São José dos Campos (SP), Cachoeira Paulista (SP), Natal (RN),
Bélem (PA) e Santa Maria (RS). Conta com uma equipe de 1.062 servidores públicos

51

Informações em: INPE. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Disponível em: <http://www.inpe.br/>.
Acesso em: 12 mar. 2014.
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federais, sendo 194 pesquisadores e 325 tecnologistas. Trata-se do maior contingente de
pesquisadores e tecnologistas do MCTI.
Quadro 5 – INPE em números (referente ao ano de 2013)
Indicador

Unidade

Número de publicações em periódicos indexados

388

Teses de doutorado e Dissertações de Mestrado

128

Pesquisadores visitantes

‒

Pós-doc/ano

‒

Conferências, Congressos, Escolas e Workshops
organizados

‒

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Nacional

48

Projetos, Pesquisas e Ações de Cooperação
Internacional

49

Patentes depositadas

4

Processos e técnicas desenvolvidos de interesse do
setor produtivo

602

Fonte: Subsecretaria de Coordenação das Unidades de Pesquisa (MCTI).

Ante a breve exposição sobre o sistema de ciência e tecnologia brasileiro e alguns
institutos de pesquisa que produzem ciência no campo da Física, reforçou-se a necessidade de
ter um exemplo para ser utilizado a contraponto nesta pesquisa. Como não foram encontradas
políticas públicas de paridade na ciência, um olhar sobre a situação das mulheres físicas no
Brasil seria tendenciosa, a não ser que do outro lado, fosse percebida uma realidade bem
diferente da nacional. Políticas públicas na Europa (FRANCE, 2005) em favor da igualdade
de oportunidades entre os sexos mostram que o mundo científico não escapa ao fenômeno
descrito como “teto de vidro” ou, o desaparecimento das mulheres nas esferas de poder
(MARRY, 2008; LOWY, 2009). Neste sentido, a França se apresentou como país ideal: um
sistema de ciência e tecnologia muito similar ao brasileiro (com carreiras similares), políticas
públicas de paridade na ciência institucionalizadas desde 2001, geração e análise de dados
estatísticos sexuados sobre a carreira científica desde 1999.

3.2 NA FRANÇA

A intensa globalização e o processo de competitividade internacional implicam em um
forte investimento em ciência e tecnologia. No contexto de produção do conhecimento, a
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valorização do capital humano se revela crucial. As relações sociais de trabalho no interior
das organizações podem revelar certas barreiras que podem impedir a capitalização mais
intensa do conhecimento deste capital humano. Na Europa, Schweizer (2008) realizou um
estudo sobre as mulheres e o acesso às profissões que exigem ensino superior nos séculos
XIX e XX. A autora concluiu que, há cerca de 150 anos, as transformações econômicas e
sociais permitiram às mulheres ocupar um lugar no mundo do ensino superior e das profissões
mais qualificadas, mas que “[...] o caráter misto das formações e das profissões [não] é
sinônimo de igualdade entre homens e mulheres” (SCHWEIZER, 2008, p. 381).
Nesse contexto europeu, a França ocupa um lugar de destaque no que tange à
institucionalização de políticas de paridade nas ciências. O sistema de pesquisa e inovação
francês é coordenado pelo Ministério de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche 52
(MESR). O sistema se organiza em torno de quatro funções 53 , quais sejam, orientação,
programação, pesquisa, avaliação. A orientação consiste na definição da política de
pesquisa, dos objetivos gerais e do orçamento total da política pública de pesquisa. Cabe às
agências de financiamento, aos organismos de pesquisa (equivalentes aos institutos de
pesquisa no Brasil) e às alianças 54 realizarem a tarefa de programação: a formulação das
prioridades temáticas por setor e a designação dos recursos necessários para tal. A pesquisa
propriamente dita se refere à realização das atividades de pesquisa nos organismos de
pesquisa etc. Por fim, a avaliação, cabe ao Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et
de l’Enseignement Superieur 55 que, tanto pode realizar avaliações diretamente como pode
validar as avaliações realizadas por instâncias inferiores. Cabe ao MESR definir as grandes
orientações e dividir os recursos para a execução da política nacional de pesquisa e inovação,
conforme disposto no Código da Pesquisa.56
Tal qual no Brasil, a França também se vale de planos que coordenam as ações nas
diversas instituições que compõem o sistema de pesquisa e inovação. 57 O atual plano de ação

52

Tradução: “Ensino Superior e Pesquisa”.
Informações em: ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE. Disponível em:
<http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/?menu=4>. Acesso em: 12 mar. 2014.
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Alianças: em certas áreas do conhecimento como, por exemplo, ciências biológicas e sociais, é preciso reforçar
a coordenação do desenvolvimento de projetos de pesquisa e reunir os diferentes atores: esta é a vocação das
alianças. Elas coordenam os principais atores de determinada área do conhecimento, na elaboração de
programas temáticos de pesquisa coerentes com a estratégia nacional para o setor.
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Tradução: “Conselho Superior de Avaliação de Pesquisa e Ensino Superior”.
56
LEGIFRANCE. Code de la recherche. Disponível em:
<http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006071190>. Acesso em: 10 abr.
2014.
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dá ênfase em desenvolver a cultura do empreendedorismo e inovação no ensino superior,
fomentar um diálogo permanente entre quem produz o conhecimento e as empresas, e definir
uma estratégia nacional de pesquisa de modo a favorecer a inovação.
Na esfera pública, cerca de trinta organizações de pesquisa realizam as atividades de
pesquisa. Destaca-se, por ser a única instituição de caráter multidisciplinar, o CNRS. São
realizadas pesquisas nos mais diversos campos científicos: Matemática, Física, Ciências
Biológicas, Tecnologia da Informação e Comunicação, Ciências do Planeta e do Universo,
Química, Ciências Humanas e Sociais, Meio Ambiente e Engenharias. Trata-se de uma
instituição pública, subordinada ao MESR, cujo principal objetivo é “[...] produzir
conhecimento e colocar este conhecimento à disposição da sociedade”.58
O quadro de pessoal permanente é integrante da carreira e se subdivide em
pesquisador, engenheiro e tecnologista. Cabem a pesquisadores, engenheiros e tecnologistas
os exercícios de atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico e inovação.
Pesquisadores e engenheiros fazem parte da categoria A da carreira, enquanto que os
tecnologistas fazem parte da categoria B e C da carreira. São 25.330 servidores públicos
estatutários, sendo (em 2012

59

) 11.312 pesquisadores, 9.791 engenheiros e 4.227

tecnologistas. O ingresso na carreira ocorre por meio de concursos públicos que incluem, às
vezes, provas e análise de currículo. A progressão na carreira ocorre em função do
desempenho exceto para Diretor de Pesquisa. Para ascender à essa posição, o pesquisador
deverá defender um Memorial de Pesquisa ante uma banca de experts em sua área de atuação.
O MESR empreende duas fortes ações de paridade: a primeira, ao nível ministerial, é a
Mission de la Parité et de la Lutte contre les Discriminations (MIPADI).60 Criada em 2002, a
MIPADI é responsável pela coordenação e acompanhamento das políticas de luta contra a
discriminação na pesquisa e no ensino superior com o objetivo de agir contra todas as formas
de desigualdades, notadamente aquelas ligadas ao sexo, handicap, nível social, etnia,
sexualidade ou idade. Cabe à MIPADI gerar e analisar dados nacionais sobre desigualdade;
comandar, coordenar e acompanhar as políticas de luta contra a discriminação; exercer uma

recherche.gouv.fr/cid56382/organisation-du-systeme-de-recherche-et-d-innovation.html>. Acesso em: 10 abr.
2014).
58
Informações em:CNRS. Présentation. Disponível em: <http://www.cnrs.fr/fr/organisme/presentation.htm>.
Acesso em: 9 abr. 2014.
59
Informações em: CNRS. Bilan social 2012. Disponível em:
<http://www.cnrs.fr/fr/organisme/docs/espacedoc/bilan-social-2012.pdf>. Acesso em: 17 dez. 2013.
60
Informações sobre a MIPADI em: ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET RECHERCHE. Parité et lutte contre
les discriminations. Disponível em: <http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56806/la-mission-dela-parite-et-de-la-lutte-contre-les-discriminations.html. Acesso em: 7 abr. 2014.
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vigilância e propor inflexões sobre a legislação vigente; e assegurar o bom funcionamento dos
dispositivos de luta contra a discriminação.
A segunda ação, ao nível do CNRS, é a Mission pour la Place des Femmes.61 Criada
em 2001, como órgão de assessoramento da presidência do CNRS, a Mission funciona como
um observatório encarregado de impulsionar, assessorar e avaliar a tomada de conta das
questões de gênero na instituição. Isso inclui promover a transversalidade das pesquisas sobre
o gênero; agir em favor da igualdade profissional; sensibilizar o “viver feminino” 62 ; e
desenvolver parcerias europeias e internacionais.
Essas duas ações impulsionaram o CNRS a gerar conhecimento científico sobre o
gênero; produzir e analisar dados estatísticos sobre a situação de desigualdade entre mulheres
e homens nas carreiras profissionais de produção da ciência, tecnologia e inovação; e
fomentar uma reflexão sobre a desigualdade profissional de modo a apresentar os desafios e
as prioridades para o futuro das mulheres na ciência.
3.2.1 A Ciência no Feminino – na França

A ciência no feminino, no CNRS, é resultado de um esforço conjunto de
pesquisadoras, que na década de 70, se uniram para institucionalizar pesquisas sobre gênero.
Esse esforço iniciado por Danièle Kergoat, Anne-Marie Devreux, Helena Hirata e Margareth
Maruani ‒ entre outras ‒ resultou, em médio prazo, na criação do Laboratório Genre, Travail
e Mobilité (GTM), na consolidação da revista Travail, Genre et Société e na materialização da
publicação La parité dans les métiers du CNRS.63
Em 2001, quando teve início o trabalho da Mission pour la Parité no CNRS as
mulheres representavam 30,6% dos(as) pesquisadores(as), 42,1% dos(as) engenheiros(as), e
64% dos(as) tecnologistas. Em 2012, as mulheres representaram 42,6% em um universo de
25.330 servidores (pessoal permanente) do CNRS, sendo que 32,8% são pesquisadoras, 44,2%
engenheiras e 64,8% tecnologistas.
Esses dados revelam uma discreta elevação no número de mulheres nas carreiras de
produção da ciência (em 2,6% na carreira de pesquisa e, em 2,1% na carreira de engenharia).
61

Informações sobre a Mission em: CNRS. Mission pour la place des femmes au CNRS. Disponível em:
<http://www.cnrs.fr/mpdf/spip.php?article15>. Acesso em: 7 abr. 2014.
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Um exemplo disso foi a exposição Physique de femmes, ocorrida em 2005, onde 15 mulheres relatavam suas
experiências de pesquisa na Física (CNRS. Physique de femmes Disponível em: <http://www.cnrs.fr/parismichel-ange/spip.php?article1178>. Acesso em: 7 abr. 2014).
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CNRS. La parité dans les métiers du CNRS. 2012. Disponível em: <http://bilansocial.dsi.cnrs.fr/page/editoparite>.
Acesso em: 7 abr. 2014.
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Além disso, percebe-se uma diferença significativa entre o universo de pesquisadores e
engenheiros (ambos da categoria A da carreira), e tecnologistas (categoria B e C da carreira).
Essa diferença é a indicação de uma vantagem masculina nas carreiras de categoria A e
suscita a elaboração de políticas públicas que visem compreender ou minimizar esse fato.
Apesar da Mission ter sido criada para dar visibilidade às disparidades de sexo nas carreiras
científicas e promover ações que visem minimizar essas desigualdades, o que se percebe, onze
anos depois, é um quadro muito similar ao encontrado na data de criação da Mission.
De acordo com a publicação sobre a paridade no CNRS (FRANCE, 2012), em 31 de
dezembro de 2012, as mulheres eram de uma forma global minoria nas instâncias de direção
ou cargos de confiança no CNRS. A diretoria do CNRS (presidência, diretorias etc.) tinha
apenas uma representante feminina. Nos 10 institutos ligados à administração direta do CNRS,
somente um era dirigido por uma mulher. De modo geral, o levantamento indica que nos
diversos cargos de poder do CNRS (diretorias adjuntas, diretorias de unidades, conselhos
administrativos, diretorias de função etc.), que totalizam 1.258 cargos, somente 20% deles são
ocupados por mulheres.
Com os objetivos de compreender esse quadro e esmiuçar pequenas iniciativas, por
área do conhecimento, que juntas comecem a modificar esse quadro de desigualdades, assim,
optou-se, na França, por realizar a pesquisa no Instituto de Astrofísica de Paris.
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3.2.2 Instituto de Astrofísica de Paris64

O Instituto de Astrofísica de Paris (IAP) é uma unidade mista de pesquisa do CNRS e
da Universidade Pierre e Marie Curie, que tem por missão o desenvolvimento de pesquisas, a
formação de recursos humanos e a difusão do conhecimento nas áreas de Astronomia e
Astrofísica, e no desenvolvimento de pesquisas interdisciplinares em áreas correlatas como a
Física, Biologia e Geofísica.
Trata-se de um instituto que busca fomentar a interface entre duas disciplinas: a
Astrofísica das ciências do universo e a Física teórica. No IAP são desenvolvidas pesquisas de
ponta sobre a formação dos sistemas planetários, pesquisas sobre os planetas extrassolares,
física estrelar, evolução das galáxias, cosmologia observacional e fenômenos de energias
extremos. Desde 1998, o IAP acolhe a Secretaria Geral da União Internacional de
Astronomia.
Figura 4 ‒ L’Institut d’Astrophysique de Paris

Fonte: Disponível em: <http://www.iap.fr/institut/presentation/presentation.php>. Acesso em: 20 mar. 2014.

Para atingir seus objetivos, o instituto está estruturado sobre quatro grandes eixos: a
integração de pesquisadores do IAP na preparação de missões espaciais internacionais como a
Plank, Herschel e Euclid; a utilização de instrumentos de observação, como os laboratórios do
Havaí, do Observatório Europeu Austral (ESO), no Chile, e de outros instrumentos como o
Hubble Space; os tratamentos dos dados observados; e a modelização dos objetos observados
no espaço.
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Informações em: INSTITUT D’ASTROPHYSIQUE DE PARIS. Disponível em: <http://www.iap.fr/>. Acesso
em: 12 mar. 2014.
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O instituto contribui com a formação de recursos humanos ao nível de mestrado em
Astronomia, Astrofísica e Engenharia Espacial e doutorado em Astronomia e Astrofísica.
Além disso, o IAP conta com uma equipe de 132 pessoas, das quais 70 são pesquisadoras.
Os detalhes de como esta pesquisa foi realizada nessas instituições são objeto do
próximo capítulo.
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4 PERCURSO METODOLÓGICO

4.1 OS CAMINHOS PERCORRIDOS

Esta pesquisa só foi possível graças ao apoio recebido do MCTI em três frentes
distintas. Primeiro, concedendo uma licença para capacitação que permitiu a realização do
doutorado pleno da pesquisadora na Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM), em São
Paulo, pelo período de três anos (2010-2013). Segundo, autorizando a realização do doutorado
sanduíche, no CNRS, na França, em 2012. Depois, permitindo a realização da pesquisa de
campo (coleta de dados primários e secundários) em institutos de pesquisa que compõem a
sua estrutura.
Em 2011, no MCTI, em Brasília, o secretário de Coordenação das Unidades de
Pesquisa autorizou a realização da pesquisa inicial nos Insitutos de Pesquisa do MCTI. Nesse
mesmo ano, foi encaminhado um ofício de solicitação das informações (dados secundários)
aos institutos de pesquisa do MCTI. Com base na demografia organizacional, os resultados
foram apresentados no item 3.1.2 (Mulheres na ciência) desta tese.
O projeto de pesquisa amadureceu no período do doutorado sanduíche (2012) com a revisão
da literatura; elaboração do guia de relato biográfico e dos roteiros das entrevistas; realização
da coleta de dados (primários) – relatos biográficos – no Instituto de Astrofísica de Paris;
realização da coleta de dados (secundários) no CNRS; e realização da entrevista com o alto
dirigente do Ministério de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche(MESR) da França.
Em novembro de 2012, iniciou-se a pesquisa de campo no Brasil. Após uma reunião
com o diretor do INPE, em São José dos Campos, iniciou-se a coleta de dados primários.
No decorrer dos meses de março e abril de 2013, procedeu-se a realização da coleta
dos relatos biográficos no CBPF, no Rio; no CNPEM e no CTI, em Campinas.
A última entrevista foi com um(a) alto(a) dirigente do Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação do Brasil. Um dos principais objetivos dessa entrevista foi apreender
políticas públicas ou ações de paridade ou de redução das desigualdades em andamento no
MCTI. O MCTI reiterou seu apoio ao projeto e lançou o desafio de elaboração de uma
proposta mais ampla que esta tese, com o objetivo de construir e disponibilizar um
conhecimento que permita subsidiar a elaboração de uma política pública de paridade na
ciência e tecnologia.
De posse dos dados primários – relatos biográficos - resultantes da pesquisa de campo
foi feito um levantamento junto à Plataforma Lattes e ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do
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CNPq sobre todos os participantes da pesquisa. O material coletado na França foi
complementado por currículos fornecidos pelos próprios participantes da pesquisa e por suas
páginas, disponíveis na internet, na instituição onde trabalham. Por fim, após a definição das
etapas de análise, iniciou-se a definição operacional das categorias, a categorização e análise
dos dados e, a redação final da tese.

4.1.1 Justificativa Metodológica

A posição epistemológica reflete a visão da pesquisadora sobre a apreensão da
realidade. Perceber a realidade pela lente do materialismo implica em buscar, nas relações
sociais, a explicação para esta realidade. Esta pesquisa utilizará os recursos teóricometodológicos disponibilizados pela teoria feminista materialista francesa, tendo em vista que
articula o problema de pesquisa de diferentes formas. O materialismo histórico, conforme
proposto por Marx, não disponibiliza um manual de método de pesquisa. Em Uma
Contribuição para a Crítica da Economia Política, Marx (1859), parte de uma realidade
concreta e reflete sobre ela a partir de categorias de análise que constituem a estrutura interna
dessa realidade e nas quais se baseiam as relações entre as classes. Depois ele retorna à
realidade concreta ‒ considerando as condições históricas encontradas ‒ sempre preocupado
em identificar as formas de opressão a que é subemtida a classe dominada e, os mecanismos
de dominação exercidos pela classe dominante.
Apropriando-se dessa visão do materialismo, a teoria feminista materialista francesa
propõe um olhar sobre a realidade a partir das relações sociais entre mulheres e homens, onde
a classe dominante é a masculina. Essa teoria procura compreender e transformar essa
realidade a partir da apreensão dos mecanismos de dominação exercidos pela classe dos
homens e, as formas de opressão às quais a classe das mulheres é submetida. Devreux (2004,
p. 14) afirma que,
Eu quero insistir sobre o fato de que, me situando dentro da ótica de uma análise
materialista feminista, eu integro ‒ sem hierarquizar ‒ as questões do “material” e do
“ideal” na minha abordagem, na construção das minhas pesquisas de campo e,
também, na leitura analítica que faço.

Categorias65 emergiram de suas pesquisas empíricas realizadas nas décadas de 1980 e
1990 (DEVREUX; FERRAND-PICARD, 1981; DEVREUX; FERRAND, 1986; COMBES;
DEVREUX, 1991; DEVREUX, 1990, 1985, 1988, 1995, 1997, 2001, 2005b, 2006) e se
65

Explicitadas no item 4.1.3 desta tese.
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consolidaram na teoria das RSS (DEVREUX, 2004). Não foi encontrada bibliografia que
relatasse resultado de pesquisas de campo que revelassem a utilização de toda a abordagem
das RSS, seus modos de ação e formas de expressão (em um único estudo).
Os resultados das pesquisas empíricas, citadas no parágrafo anterior, serviram de base
para a elaboração da “teoria” das RSS, e utilizaram, essencialmente, o método qualitativo. A
coleta de dados acontece por meio de observações sobre o espaço social pesquisado,
documentos, relatos biográficos e entrevistas conduzidas com a utilização de roteiro e guia
previamente elaborados.
Devreux insiste em afirmar que suas pesquisas procuram gerar um conhecimento (não
imparcial) que objetiva mudar a realidade concreta de opressão a qual as mulheres são
submetidas. A “teoria” que Devreux apresenta é, na realidade, um quadro conceitual de
análise de mundo material e ideal, nas esferas de práticas e representações, nos campos
produtivo e reprodutivo, de mecanismos de dominação e formas de opressão (DEVREUX,
2004).

4.1.2 Alguns Conceitos Centrais para o Entendimento da RSS
 Relações Sociais: abrange “[...] as formas diversas assumidas por essas relações, das
formas materiais na exploração do trabalho das mulheres [...] e das formas simbólicas de
opressão ligadas à definição de imagens negativas da mulher e suas atividades”
(DEVREUX, 2005, p. 565);
 Posicionamentos Sexuados: se refere ao que é masculino ou feminino, e isso vem da
psicanálise, não se trata do sexo anatômico;
 Memória Sexuada: é a porta voz da realidade – nem sempre fiel ‒, modalidade de
reconstituição de lembranças que revela as contradições entre o teor dos discursos de
memória e as imagens chamadas pelo(a) participante a serem colocadas em evidência e
valorizadas pela fala dele(a) (DEVREUX, 2004).
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4.1.3 Definição Operacional das Categorias de Análise
 Esferas:
a. Práticas: “realidade material” (DEVREUX, 2004, p. 22), capacidade dos atores de agir
e transformar a realidade, meio de apreensão do concreto (KERGOAT, 2012);
b. Representações: expressam a “realidade ideal” (DEVREUX, 2004, p. 22). Segundo
coorientação de Anne-Marie Devreux, via e-mail, em outubro/2013, as representações
impõem categorias de pensamento a indivíduos e grupos (por exemplo: as mulheres têm
– todas – uma intuição ou, ainda, é a natureza que quer que as mulheres fiquem com o
encargo das tarefas domésticas).
 Campos: representado pelo trabalho,é o cerne das relações sociais entre os sexos. Trata-se
do trabalho assalariado ou profissional (produção) e do trabalho relacionado à família e ao
lar (reprodução). Essa definição rompe definitivamente com a concepção estreita de
compreensão do trabalho e engloba a totalidade das atividades produtivas e reprodutivas
(KERGOAT, 2012).
 1ª Fase de Análise ‒ Modos de ação:
a. Divisão Sexual do Trabalho: “Organização social de divisão do trabalho entre dois
grupos de sexo” (DEVREUX, 2005a, p. 567). Busca-se perceber como são
compartilhadas as tarefas entre os sexos no ambiente de trabalho (trabalho produtivo) e
em casa (trabalho reprodutivo).
b. Divisão Sexual do Poder: Organização social da divisão do poder entre dois grupos de
sexos. Busca-se identificar o poder refletido no exercício das funções de produção
(realizadas no mundo do trabalho) e de reprodução (exercidas no âmbito familiar).
c. Categorização: Concerne a fixação do que é feminino e do que é masculino em
determinado espaço social. Busca-se perceber na classe profissional estudada atividades
definidas como “femininas” ou “masculinas”. Essa categorização tem por objetivo
apreender uma valorização ou desvalorização de determinadas atividades exercidas no
trabalho em função de seu enquadramento como atividade “feminina” ou “masculina”.
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 2ª Fase de Análise ‒ Formas de Expressão:
a. Transversalidade: Diz respeito ao “[...] elo de articulação entre a função dita
reprodutiva e a função produtiva das mulheres” (DEVREUX, 2005a, p. 571). Esse
conceito de integração denota uma capacidade de “presença” 66 dessas relações sociais
entre os sexos em todo espaço social, de sociedade, categoria profissional ou
organização. O esquema de análise da transversalidade se apoia sobre uma dupla
articulação de elaboração do objeto empírico: de uma parte a produção e a reprodução
(articulação dos campos) e, de outra parte as práticas e representações (articulação das
esferas) (DEVREUX, 2004). Busca-se demonstrar se “[...] as RSS operam na divisão do
trabalho, nas repartições dos poderes e nos processos de categorização” (DEVREUX,
2005a, p. 571), mesmo em ambientes predominantemente masculinos, como é o caso da
Física.
b. Dinamicidade: Trata da “[...] recomposição dos sentidos dos relatos biográficos”
(DEVREUX, 2004, p. 124, tradução nossa). “Esta análise dos quadros sexuados de
memória [memória sexuada] ilustra o fato de que a reprodução social das práticas e
esquemas de pensamento [representações] não está dentro de uma relação unilateral
com a transmissão entre as gerações” (DEVREUX, 2004, p. 135, tradução nossa).
Busca-se apreender as representações do passado (influência do patriarcalismo) sobre
as RSS e qual o impacto da reprodução das RSS (uma mudança – prática ou não – ou a
manutenção da situação estudada) . Trata-se de perceber como as diferenças intergeracionais, redefinem esse passado no sentido de permitir compreender como se
reproduziram as RSS na classe profissional estudada, de modo a perceber se as RSS
regrediram, se mantiveram ou evoluíram no que diz respeito à situação das mulheres.
c. Antagonismo: “A noção de antagonismo permite pensar em incluir a dimensão de luta
caracterizando a RSS. Essa noção revela uma dimensão frequentemente ocultada: os
homens também lutam nessa relação social” (DEVREUX, 2005a, p. 578). E lutam para
manter a posição de dominação, seja na caracterização de práticas como femininas
(sempre aquelas que se relacionam a trabalhos de menor valor), seja no reforço de
representações que mantenham as mulheres em uma posição de submissão. Trata-se de
apreender o posicionamento sexuado demonstrado pelo(a) entrevistado(a) e seu
impacto na atividade profissional nos diversos modos de ação expressos nas RSS.
66

No sentido de “estar presente”.
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4.1.4 Uma Reconstrução da Metodologia de Pesquisa em Devreux

Este item tem por objetivo apresentar a metodologia de pesquisa apreendida a partir
das práticas de pesquisa realizadas por Devreux na construção da Teoria da RSS.
Trata-se de uma consequência do doutorado sanduíche da pesquisadora realizado no
CNRS sob a cooorientação de Devreux. Nessa ocasião, a pesquisadora teve acesso aos dados
primários das pesquisas empíricas realizadas por Devreux, nas décadas de 1980 e 1990, de
onde emergiram as categorias de análise utilizadas neste estudo para apreender as implicações
do pertencimento a uma determinada categoria de sexo na carreira dos(as) cientistas dos
institutos de pesquisa do MCTI, em particular dos(as) físicos(as). Nesse sentido, a
pesquisadora se propôs a reconstruir os caminhos percorridos nas pesquisas empíricas,
desenvolvidas por Devreux, com o objetivo de sintetizar e divulgar o método de pesquisa e
processo de análise da autora para pesquisas que tenham como base teórica as Relações
Sociais entre os Sexos.
É o quadro referencial formado principalmente pelos conceitos de Relações Sociais,
Práticas, Representações, Trabalho (produção, reprodução), Posicionamento Sexuado e
Memória Sexuada que Devreux leva para as suas pesquisas de campo. Ela os aprimorou ao
longo de mais de duas décadas de pesquisas, mas desde o início de seus estudos esses
conceitos estiveram presentes. Das pesquisas empíricas foram emergindo categorias de
análise que consolidariam a teoria da RSS. O processo de pesquisa e análise determinou um
modus operandi que caracteriza o seu trabalho.
Para a autora, o trabalho científico é de idas e vindas. A partir de um problema
delimitado, separam-se os dados por práticas e representações, identificando aqueles que
dizem respeito ao trabalho (produção e reprodução) de onde emergem categorias de análise
que podem ser reconsideradas ao longo do tempo ou em outras pesquisas. Marxista convicta
(DEVREUX, 2004), o objetivo de suas pesquisas era conhecer as formas de opressão às quais
as mulheres são submetidas e os mecanismos de dominação exercidos pela classe dos
homens, em determinado momento e espaço social, e contexto. A crítica feminista expande as
categorias orientadas pelo materialismo histórico. Devreux (2004), a partir da evolução de
Guilhaumin (1978b, 1978c), introduziu a ideia de interação entre o ideal (GODELIER, 1982)
e o material (MARX, 1996, 1859). A mudança nas relações entre os sexos deve advir de uma
mudança a um nível mental (ideal) como um “esquema de organização interna” (GODELIER,
1982, p. 21) de forma a melhorar a condição material das mulheres (DEVREUX, 2004).
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Nas RSS, a priori, a problemática de pesquisa deve ser percebida. Em algumas de suas
pesquisas, em busca das práticas e representações que regem essas relações sociais, Devreux
(1997, 2001) percebeu, por exemplo, a da naturalização, para as mulheres, das tarefas
domésticas. Representações como esta sustentam e mantêm a dominação masculina e se
consolidam como posicionamentos sexuados. Parte-se, segundo Devreux (2004, p. 11), do
princípio de que:
[...] a dominação das mulheres pelos homens é o produto de uma história social e
política que convém trazer à tona [...] a pesquisa científica objetiva mudar a
realidade atual do mundo produzindo um conhecimento [...] para a evolução do
mundo em que elas e eles vivem.

Esse patriarcalismo, consolidado na Idade Média, continua a se fazer presente nas
mais diversas situações sociais vivenciadas pelas mulheres, inclusive no mundo do trabalho
produtivo.
Um exemplo de memória sexuada foi encontrado por Devreux (1985) no trabalho
realizado com os pais, em que se percebia uma transferência direta da realidade vivenciada
pelo entrevistado(a) e aquela inserida por eles no trabalho produtivo e reprodutivo na vida
adulta. A busca por essa memória sexuada pode ser percebida nas falas dos participantes da
pesquisa, mas pode também estar presente no espaço físico de trabalho, nos gestos do
entrevistado, e em práticas visíveis. Para apreender essas particularidades, é importante fazer
anotações em um Diário de Campo. Esses pequenos detalhes refletem, algumas vezes, a
influência da família de origem na carreira do(a) cientista. Em um trabalho realizado nas
forças armadas na década de 1980 na França ‒ contexto, nesta época, essencialmente
masculino ‒ Devreux (1997, 2004) revela a eficácia da transmissão de posicionamentos
sexuados e de aprendizagem da dominação masculina. Os relatos que ela coletou revelam que
as tarefas de limpeza dos dormitórios e banheiros são tidas como inferiores (os soldados se
referem a esses trabalhos como trabalho de “mulherzinha”), enquanto que as tarefas com
armamentos são valorizadas (os soldados associam armas à virilidade e comparam armas às
mulheres: elas devem sempre estar ao seu lado, mas nunca longe de seus olhos). Além disso,
os uniformes deveriam ser lavados pelas mulheres (mães, esposas, irmãs etc.) em casa. Nesse
caso, a transmissão de posicionamentos sexuados revelou a existência real de uma memória
sexuada.
A metodologia percebida aplica à “realidade social” (DEVREUX, 2004, p. 48) e
concreta os conceitos (ver item 4.1.2) de modo a trazer à tona categorias que possam explicar
os mecanismos das relações sociais entre os sexos. Nesse contexto, a participação do
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pesquisador é fundamental: para Devreux, o pesquisador é o único responsável pela realização
da coleta de dados primários. O contato com o(a) participante e com a sua realidade já faz
parte integrante da análise e interpretação dos dados da pesquisa. A partir de uma abordagem
qualitativa, Devreux busca entender os diversos significados das experiências vivenciadas
pelos(as) participantes nos ambiente pesquisados, de modo a apreender a complexidade das
formas de opressão e mecanismos de dominação vivenciado por eles(as) nesse contexto social
(Quadro 6).
Quadro 6 – Desenho da pesquisa em Devreux67
Critério de Seleção
dos Participantes

Técnicas e Instrumentos de
Coleta de Dados
1.Relatos Biográficos ‒ Guia
do Relato Biográfico

Acessibilidade/
Seleção intencional,
(bola-de-neve)

2. Entrevistas pessoais ‒
Roteiro de entrevistas
semiestruturado
3. Observação

Processo de Análise
Relatório
(por fase)
1ª fase: Modos de Ação (Divisão
Sexual do Trabalho, Divisão
Sexual do Poder e Categorização)
2ª fase: Formas de Expressão
(Transversalidade, Dinamicidade
e Antagonismo)

4. Documentos
Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise das pesquisas de campo realizadas por Devreux.

67

Desenho da pesquisa detalhado no item 4.2 desta tese.

De pesquisa
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Devreux desenvolveu suas investigações empíricas em etapas nem sempre
sequenciais, conforme o Quadro 7:
Quadro 7 ‒ Etapas de pesquisa em Devreux
Etapas de
Pesquisa

Descrição das Etapas

1

Contato com a realidade pesquisada – comprovação por meio de dados estatísticos da
existência da realidade a ser pesquisada(DELPHY, 2010, p.9, 10).

2

Revisão da literatura – detalhamento do quadro teórico que servirá de lente para a análise
dos dados.
Delimitação do “espaço social” a ser pesquisado (DEVREUX, 2004, p. 22).

3

Delimitação do “objeto de pesquisa empírica” (DEVREUX, 2004, p. 50) a partir de uma
realidade concreta.

4

Definição do problema de pesquisa e construção dos objetivos da pesquisa (DEVREUX,
2004, p. 58), buscando compreender práticas de dominação que sustentam a dominação
masculina em determinado espaço social.

5

Associação da base teórica ao problema de pesquisa: que questão teórica será esclarecida
com a pesquisa de campo?

6

Preparação para coleta de dados (elaboração dos guias de entrevista e dos guias de relato
biográfico). Como as observações de campo modificam o quadro teórico?

7

Coleta de dados (primeiro contato com os participantes, encontro com os participantes para
coleta dos dados de relato biográfico, elaboração de um diário de campo e realização das
entrevistas).

8

Análise e interpretação dos dados (conforme descrito no item 4.2.3 desta tese).
Retorno à realidade concreta (objetivando melhorar essa realidade):

9

 Disponibilização dos resultados da pesquisa; reuniões com os gestores das instituições
onde foi realizada a pesquisa; promoção da transformação na realidade pesquisada;
relatório sintético para todos os respondentes para provocar uma reflexão sobre a
situação das mulheres nos institutos pesquisados; e, ao nível do MCTI: provocar a
geração de uma política pública de paridade.

Fonte: Elaborado pela autora a partir da análise das pesquisas de campo realizadas por Devreux.

Segundo Devreux as relações sociais entre os sexos, utilizada como base teórica para a
realização de análise científica, dá conta de maneira sintética da existência de uma lógica de
organização das relações entre os grupos de sexo, podem ser estudadas a partir das categorias
que emergiram dos dados empíricos de pesquisas conduzidas pela autora nas forças armadas,
junto aos pais, a mulheres grávidas, a profissionais de nível superior, no campo da Sociologia
etc.
Inspirando-se nesses estudos, depreende-se que a análise das Relações Sociais entre os
Sexos se revela mediante a categorização dos modos de ação e a apreensão das formas de
opressão a qual a classe dominada (as mulheres) é submetida e que sustenta/reforça os
mecanismos de dominação masculina.
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4.2 DESENHO DA PESQUISA

4.2.1 Critério de Seleção dos Entrevistados
A escolha dos participantes da pesquisa ‒ cujo perfil se encontra no Quadro 8 ‒
obedeceu a dois critérios distintos:
 No caso dos entrevistados (altos(as) dirigentes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia no
Brasil e na França), o critério utilizado foi o da conveniência (CRESWELL, 2010). O
objetivo era perceber de que forma o órgão responsável pelas políticas públicas em C&T
nesses dois países abordava questões como paridade e desigualdades de gênero;
 No caso dos relatos biográficos, utilizou-se inicialmente o critério de conveniência
(CRESWELL, 2010), de pertencimento a uma determinada área do conhecimento e, em
seguida, foi adicionada a técnica da bola-de-neve.
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Quadro 8 – Perfil dos participantes da pesquisa
Cód.
Ident.
do Part.(*)
M1
M2
H3(***)
M4(***)
H5(***)
M6(***)
M7(***)
M8(***)
H9(***)
M10
H11
H12
M13(***)
P14
H15
H16
H17
H18
H19
M20
M21
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
M30
H31
H32
M33
H34
M35
H36
H37
H38
M39
H40
H41
H42
P43

Instituto

Área

Estado Civil (**)

Idade

Data da Entrevista

1
1
1
1
1
Ministère de
l’Enseignement
Supérieur et de la
Recherche
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Ministério da
Ciência,
Tecnologia e
Inovação

Física
Física
História
Sociologia
Sociologia
História
História
História
História
Física
Física
Física
Sociologia

Cas.
Cas.
Cas.
Cas.
Cas.
-

70
58
50
37
39
65
37
47
36
30
40
34
61

03.07.2012
04.07.2012
13.07.2012
02.08.2012
06.08.2012
07.08.2012
03.09.2012
06.09.2012
11.09.2012
11.09.2012
12.09.2012
13.09.2012
13.09.2012

-

-

-

20.07.2012

Física
Física
Física
Física
Física
Fisica
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física
Física

Cas.
Cas.
Cas.
Cas.
Cas.
Un.Est.
Cas.
Cas.
Cas.
Cas.
Div.
Cas.
Cas.
Un.Est.
Solt.
Un.Est.
Cas.
Cas.
Solt
Cas.
Div.
Cas.
Cas.
Div.
Sep.Jud.
Cas.
Cas.
Solt.

56
37
58
52
59
50
61

58
59
54
61
30
41
35
49
45
38
68
41
47
40
51
52
65
35

30.11.2012
30.11.2012
30.11.2012
05.12.2012
05.12.2012
05.12.2012
05.12.2012
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
17.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
18.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
25.04.2013
24.04.2013
24.04.2013
24.04.2013

-

-

-

21.11.2013

Fonte: Elaborado pela autora.
(*) Legenda: M- mulher; H – homem; P – participante.
(**): Legenda: Cas – casado(a); Solt – solteiro(o); Un.Est. - União Estável; Sep.Jud. – Separado(a) Judicialmente
(***) Essas entrevistas foram realizadas na França, por conveniência, com pesquisadores das áreas de História e Sociologia, na medida em
que se ia aperfeiçoando o Guia de Relato Biográfico.
(***) Essas entrevistas não foram consideradas na análise final da tese.
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4.2.2 Técnica e Instrumentos de Coleta de Dados

Esse estudo utilizou entrevistas, relatos biográficos, documentos e observação não
participante como principais fontes de coleta de dados. As entrevistas foram realizadas
pessoalmente pela pesquisadora (“face-a-face”, CRESWELL, 2010, p. 213), foram
entrevistados dois altos(as) dirigentes dos Ministérios da Ciência e Tecnologia do Brasil e da
França. Nessas entrevistas (cujo Roteiro semi-estruturado se encontra no Apêndice 5) as
questões foram sendo colocadas com o objetivo de perceber de que forma as organizações
pesquisadas lidavam com temas relacionados ao gênero, e foram úteis no sentido de fornecer
informações históricas acerca do tema nas duas instituições.
Os relatos biográficos 68 (DEVREUX, 2004) foram coletados pela pesquisadora, na
França, no período de julho a setembro de 2012. Para Devreux (2004), os relatos biográficos
são mais do que uma exposição narrativa de um sujeito a outro de um “episódio vivido”
(BERTAUX, 2010, p. 35, tradução nossa). Devreux (2004) afirma que os relatos biográficos
vão além dos discursos individuais, são lembranças individuais de fatos coletivos, filtros de
memória sexuados. Ela difere de Bertaux por não tratar a memória como retrato fiel da
realidade narrada pelo participante. Trabalhar com relatos biográficos implica no “[...] estudo
das modalidades de restituição das lembranças, diferentes segundo o sexo das pessoas
entrevistadas” (DEVREUX, 2004, p. 124, tradução nossa) em busca, também, das
contradições, das imagens colocadas em evidência e do significado do “não dito”.
Na pesquisa de campo desta tese, após um primeiro contato por e-mail, o(a)
participante indicava o local, dia e horário mais adequado para a realização da coleta de
dados. Os encontros ocorreram no local de trabalho, em um café, ou na casa do(a)
entrevistado(a). O objetivo era que o(a) participante estivesse à vontade para falar no local
escolhido por ele(a). O Guia de Relato Biográfico (Apêndice 2) foi elaborado a partir da base
teórica da abordagem das RSS, durante o período em que a pesquisadora esteve em seu
doutorado sanduíche na França. Os relatos biográficos dos participantes P3 a P9 e P13
(conforme Quadro 8) foram utilizados para aprimorar o Guia (por isto optou-se por realizá-los
com pesquisadores de diversas áreas do conhecimento), esses relatos foram gravados (para
posterior transcrição) e ouvidos várias vezes, alguns deles também pela Devreux, e a partir

68

Devreux afirma em seu Mémoire (DEVREUX, 2004, p. 125), “Pour aider cette réflexion [sobre relatos
biográficos] , j’ai appartenu pendant quelques années à um réseau de chercheurs constitué autor de la
méthode biografique (le Comité ‘Biographie et Société’ de l’Association Internaciol de Sociologie, initié par
Daniel Bertaux)”.
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disso, as questões colocadas no Guia foram acrescidas ou modificadas para atender à
necessidade de solução do problema de pesquisa.
Ao chegar ao Brasil, o Guia de Relato Biográfico foi traduzido (Apêndice 3). Aqui, os
relatos biográficos foram coletados no período de novembro de 2012 a abril de 2013. Com
base nas primeiras entrevistas realizadas no Instituto 2, foram feitas adequações no Guia
traduzido inicialmente (Apêndice 4). Um Diário de Campo acompanhou a pesquisadora em
todos os Relatos Biográficos com anotações sobre o entrevistado, local de entrevista,
prováveis interrupções etc.
Os documentos coletados tratam sobre as instituições onde os participantes
desenvolvem suas pesquisas e sobre os próprios participantes. Quanto aos institutos de
pesquisa, tratam-se de documentos de domínio público (CRESWELL, 2010), tais como:
relatórios anuais, planejamento estratégico, relatórios de atividades dos institutos pesquisados
e documentos sobre mulheres na ciência. Alguns foram obtidos junto às diretorias das
instituições e outros estavam disponíveis nos sites das instituições na internet. Quanto aos
participantes, no Brasil, foram pesquisados os currículos na Plataforma Lattes e a sua
participação em grupos de pesquisa no Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq. Na
França, as informações curriculares foram fornecidas pelo participante ou foram coletadas na
página pessoal do(a) cientista no site do instituto.
Por fim, a observação direta do tipo não participante (GODOY, 1995) foi muito útil na
exploração de características sobre o(a) cientista que podem influenciar na sua carreira. A
observação ocorreu concomitantemente com a coleta dos dados primários. Um aspecto
interessante foi perceber a influência da família na vida do pesquisador pela exposição de
fotos pessoais no local de trabalho.
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O Quadro 9 sintetiza as fontes, técnicas, instrumentos de coleta de dados e quantidade
de informação que foi obtida.
Quadro 9 ‒ Técnica e instrumentos de coleta de dados
Dados Primários

Fontes de dados

Cientistas da área de Física;
Alto(a) dirigente do Ministério da Educação Superior,
Ciência e Tecnologia da França;
Alto(a) dirigente do Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação do Brasil.

Técnicas de coleta de dados

Relato biográfico;
Entrevistas;
Observação não participante (sobre comportamentos,
artefatos físicos e ambiente de trabalho);
Envio de e-mails.

Instrumentos de coleta de dados

Guia do Relato Biográfico (ver Apêndices 2 e 4);
Roteiro semiestruturado das entrevistas (Apêndice 5);
Diário de campo;
Correio eletrônico.

Dados coletados

39 relatos biográficos;
2 entrevistas semiestruturadas;
83 horas de gravação;
97 páginas de observações de campo;
94 e-mails recebidos.

Fonte: Elaborado pela autora.

4.2.3 Processo de Análise e Interpretação de Dados

4.2.3.1 A Opção pela Planilha em Excel

Após a transcrição literal das entrevistas, a opção foi pelo uso de uma planilha em
Excel, essa opção ocorreu em função da grande quantidade de dados, a disponibilidade do
software e o tempo disponível para a realização da análise. Apresentou-se como “uma escolha
lógica para a análise dos dados” (CRESWELL, 2010, p. 222) para agilizar o processo de
redução, categorização, codificação e recuperação dos dados facilitando o processo de análise
(de cotejamento de categorias). A ferramenta apresentou-se importante ao tornar possível
integrar, em planilhas, todos os dados primários (relatos biográficos).
As categorias foram criadas a priori, a partir da revisão da literatura, com base na
teoria da RSS, que guiou a elaboração dos roteiros utilizados para coleta de dados primários.
A planilha foi criada apresentando o código de identificação dos participantes na vertical e as
categorias na horizontal.
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A codificação e categorização exigiram da pesquisadora um “ir e vir” constante ao
conteúdo integral dos dados para auxiliar na análise e situar o(a) cientista no contexto em que
foram coletados. Nesse sentido a análise dos dados, utilizando a planilha Excel, se mostrou
importante pela agilidade e flexibilidade no manuseio de um grande volume de informações.
Nesse estudo, o processo de análise de dados ocorreu em fases sucessivas, descritas no
próximo item.

4.2.3.2 Análise de Dados Inspirada em Devreux

A estratégia utilizada na análise dos dados nesta pesquisa foi inspirada na forma como
Devreux (2004)69 realiza suas análises. Nesse sentido, propõe-se um método de análise de
dados por categorização (Quadro 10).
Quadro 10 – Análise dos dados em Devreux – “Chemin de travail”
Etapas de Análise

Organização dos dados coletados

Reunião dos dados coletados
(relatos biográficos, documentos,
observações etc.) por entrevistado

Definição dos dados demográficos
utilizados para recuperação de dados
de pesquisa (instituto de pesquisa,
nome, área do conhecimento, idade,
sexo etc.)

Preparação dos dados para
análise dos Relatos Biográficos

Isolamento das esferas (práticas e
representações) (DEVREUX,
2004, p. 48, 68-69)

Identificação dos campos (produção
e reprodução) (DEVREUX, 2004, p.
68)

1ª Fase de Análise

Categorização dos modos de ação
da RSS (Divisão Sexual do
Trabalho, Divisão Sexual do
Poder e Categorização)
(DEVREUX, 2004, p. 121)

2ª Fase de Análise

Análise integrada dos sentidos à
luz das formas de expressão
(Transversalidade, Dinamicidade,
Antagonismo) (DEVREUX,
2004, p. 64-200)

Construção da Template de Análise

Apreensão dos sentidos dos relatos
biográficos (DEVREUX, 2004, p.
124)

Fonte: Elaborado pela autora.

Devreux (2004, p. 68) afirma que, “[...] o esquema de análise [...] se apoia sobre uma
dupla articulação na elaboração de objetos empíricos: de uma parte, a da produção e
69

Devreux (2004) é o Mémoire pour habilitation à diriger des recherche, apresentado pela Profa. Devreux a uma
banca cuja composição incluiu Christian Baudelot, Christine Delphy e Danièle Kergoat. O Mémoire expõe o
seu projeto de vida enquanto socióloga e relata minuciosamente os seus projetos de pesquisa empírica,
realizados nos últimos 20 anos, para a construção de um quadro teórico em volta do conceito das Relações
Sociais entre os Sexos.
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reprodução (articulação dos campos); de outra parte, a das práticas e representações
(articulação das esferas de análise)”.Em alguns estudos pode-se incluir uma comparação da
situação entre homens e mulheres. “O projeto de articular produção e reprodução, ou, na
construção de objetos empíricos, vida profissional e vida familiar, nos conduziu a não
somente utilizar, mas também a re-trabalhar a noção de trajetória” (DEVREUX, 2004, p. 92),
inserindo em seu contexto as dimensões materiais e ideais (GODELIER, 1982). Fatos
observados por Devreux em pesquisa realizada junto a mulheres trabalhadoras de nível
superior (DEVREUX, 2004) atestam que homens e mulheres fazem alianças e composições.
Em outra pesquisa ela percebe que a categoria de sexo feminina não é homogênea, há uma
divergência de interesses dentro da própria categoria (DEVREUX, 2001). Deve-se identificar
nos dados elementos sobre as condições de trabalho, hierarquia, o conjunto das relações no
trabalho, os modelos familiares, as normas sociais veiculadas no meio profissional
(DEVREUX, 2004, p. 78), o impacto do casamento e da maternidade/paternidade
(DEVREUX, 2004, p. 80) em questões como a distribuição do tempo e a evolução da carreira
profissional (DEVREUX, 2004, p. 88-89), as práticas de pais e mães no cuidados com os
filhos e com a casa (DEVREUX, 2004, p. 85). “Trata-se da superposição dos binômios
produção/reprodução sobre o de trabalho/família ou de vida profissional/vida familiar”
(DEVREUX, 2004, p. 83). Ela demonstra que ao confrontar a articulação entre trabalho e
família revela-se que há uma mesma lógica de organização da categorização, de divisão
sexual do trabalho e de divisão sexual do poder, que estão presentes em todos os espaços
sociais estruturando o espaço social pesquisado.
Inspirada no método biográfico (DEVREUX, 2004, p. 125), a análise consiste também
na “[...] recomposição do sentido dos relatos biográficos” (DEVREUX, 2004, p. 124)
coletados em suas pesquisas, buscando perceber como as coisas mudam na ordem dos sexos.
Essas recomposições passam por um trabalho de memória ‒ memória sexuada. O estudo da
memória implica não somente no “dito”, mas também no “não dito” e no “silêncio” da
memória.
A memória não é tratada, na minha análise, como uma porta-voz fiel da realidade
em sua totalidade. O que parecer pertinente é justamente a subjetividade desta
memória, a classificação que ela opera, é o que revela as contradições que aparecem
entre os temas dos discursos de memorização, as lembranças e as imagens colocadas
em evidência e valorizadas pelo discurso de uma parte e, de outra parte, a realidade
“objetiva” tal qual podemos reconstituir pela confrontação com os dados recolhidos
ao longo da entrevista. Trata-se de um trabalho de análise sobre os “buracos” da
memória, os silêncios, as deformações manifestas das lembranças (DEVREUX,
2004, p. 126-127, tradução nossa).
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O estudo das modalidades de reconstituição das lembranças, que variam segundo o
sexo do entrevistado, permite apreender as representações dos indivíduos nas diversas
posições sociais. É o pertencimento a uma determinada categoria sexual que determina o
posicionamento sexuado. Trata-se de uma maneira de compreender as interações entre
representações e práticas na evolução dinâmica de suas posições.
Por fim, a análise inclui apreender as modalidades específicas da participação dos
homens na reprodução da dominação a qual as mulheres são submetidas. Busca-se perceber,
segundo Devreux (2004, p. 175), “[...] uma mudança real nas práticas masculinas, já que o
discurso corrente tende a colocar esta mudança como um fato”.

I. Organização dos dados para análise

Todos os dados coletados, por participante, foram reunidos: relatos, Curriculum Vitae
e/ou Lattes, Diretório dos Grupos de Pesquisa, anotações do diário de campo e documentos.

II. Preparação para análise dos relatos biográficos

Procedeu-se a preparação dos dados que implicou no isolamento das esferas (práticas e
representações) em cada relato biográfico. Para cada representação colocava-se o respectivo
sentido. Depois realizou-se a identificação dos campos (de produção e reprodução).
Operacionalmente isso foi feito identificando, nos relatos, cores diferentes para cada esfera e
campo (conforme exemplifica parte de uma entrevista no Apêndice 6). Esse trabalho foi feito
para cada relato, por instituto e consolidado em reuniões de orientação. “Foram muitas lidas e
relidas até conseguir apreender de fato todas as esferas e campos”. Depois que esses dados
estavam preparados procedeu-se a primeira fase de análise.
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III. Análise dos Dados

III.a 1ª Fase de Análise

A 1ª Fase de Análise implicou na categorização dos dados, por relato biográfico,
preparados e destacados por esferas (prática e representações) e campos (produção e
reprodução). Procedeu-se a construção do template de análise e a categorização por modo de
ação (Divisão Sexual do Trabalho, Divisão Sexual do Poder e Categorização). Os textos que
não se inseriam em nenhum dos modos de ação da RSS foram armazenados temporariamente
em uma planilha denominada Exceptio. Os relatos biográficos foram lidos e relidos várias
vezes. Essas várias leituras foram necessárias para a qualidade dos dados, no sentido da busca
de “precisão” do enquadramento nas categorias de análise, de acordo com as respectivas
definições operacionais. Sendo essas categorias complexas, esse procedimento foi
fundamental para que a pesquisadora apreendesse os aspectos subjetivos desses dados.
Uma análise preliminar dos dados primários dos Relatos Biográficos foi feita após a
inserção dos dados na planilha de Excel. As anotações do diário de bordo e os dados
secundários (Curriculum Lattes e Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq) sobre cada
participante foram também contemplados na análise. As anotações do diário de bordo foram
feitas durante a pesquisa de campo buscando apreender quaisquer práticas de Divisão Sexual
do Trabalho, Divisão Sexual do Poder ou Categorização.
Ao final dessa etapa de análise, a planilha Exceptio foi revisitada em busca de um
novo enquadramento nas categorias pré-existentes ou o surgimento de novas categorias.

III.b 2ª Fase de Análise

A 2ª Fase de Análise derivou da base teórica dos conceitos de formas de expressão da
RSS. Para buscar compreender ou não a Transversalidade, Dinamicidade e Antagonismo, é
preciso trabalhar com o conjunto das entrevistas.
A Transversalidade passa pela percepção de que as RSS operam na DST, DSP e
Categorização, mesmo em um ambiente predominantemente masculino, como é o caso dos
Institutos de Física no Brasil e na França. Na análise da Transversalidade, busca-se perceber
se o conjunto se apoia de fato sobre um processo de articulação dos campos e das esferas, de
modo a apreender comoa situação da maternidade impacta no desenvolvimento da carreira
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(tendo como determinante social o “ideal de maternidade”) a partir da articulação da função
produtiva e reprodutiva (tendo como determinante social o “ter filhos”).
Para compreender a Dinamicidade, este estudo se centrou na análise da memória
sexuada (conforme definido no item 4.1.2 desta tese), de forma a apreender de que modo
representações do passado (que podem ser expressas em diferenças intergeracionais ou em
influências da família de origem) contribuíram para a evolução, manutenção ou regressão das
RSS na classe profissional dos(as) cientistas estudados. Como na Física, busca-se
compreender a dinâmica de aceleração e de frenagem às mudanças das RSS a partir da
percepção da profissão da mãe desses (as) cientistas.
A apreensão do Antagonismo busca revelar uma dimensão oculta das RSS: a dos
homens. Os homens querem se manter na posição de dominação e utilizam dos mais diversos
recursos para isso. Para compreender o Antagonismo, esta pesquisa buscou revelar o
posicionamento sexuado (conforme definido no item 4.1.2 desta tese) dos participantes em
seu ambiente de trabalho. Buscou-se perceber esse posicionamento sexuado no
desenvolvimento das atividades profissionais presentes na DST, DSP e Categorização.
Buscam-se posicionamentos sexuados que reforçam o statusquo dominante dos homens.
Sob diversos prismas, nesta fase de análise, a pesquisadora buscou identificar
elementos sobre as formas de expressão no ambiente de trabalho de produção da ciência, na
área de conhecimento da Física, conforme proposto no modelo conceitual.
Buscou-se perceber algo que tornasse distinguivel a situação das mulheres cientistas
na França com relação a situação das mulheres cientistas no Brasil. Os relatos realizados na
França foram muito importantes para servir como instrumento de apreensão da RSS, base e
subsídio para a elaboração do Guia de Relato Biográfico e para a apreensão dos modos de
ação e formas de expressão das RSS. O Guia foi elaborado sob a orientação da Profa.
Devreux, durante o período do doutorado sanduíche da pesquisadora, a partir da revisão da
literatura cuja síntese se encontra no capítulo 2. As primeiras entrevistas realizadas com
pesquisadores de várias áreas do conhecimento serviram para aprimorar o Guia (refinamento
do Guia a partir da compreensão dos entrevistados sobre as perguntas formuladas).
Em busca do “contraste” o olhar de análise foi dirigido para o conjunto das práticas e
representações das mulheres na França e no Brasil, de modo a buscar diferenças (evolução,
manutenção ou estagnação das RSS) na categoria profissional estudada, a fazer emergir
elementos que pudessem subsidiar políticas públicas de paridade no Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovação do Brasil.
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4.3 INTERPRETAÇÃO DOS DADOS E RELATÓRIO DE PESQUISA
A interpretação ou “extração do significado dos dados” (CRESWELL, 2010, p. 223)
se deu à luz da revisão da literatura e da abordagem das Relações Sociais entre os Sexos.
Algumas estratégias, descritas a seguir, foram adotadas para racionalizar o processo de
interpretação de modo a produzir um conhecimento científico.

4.3.1 O Modo de Relatar

Na elaboração do relatório de pesquisa houve um cuidado especial com vícios de
linguagem, palavras chulas, expressões idiomáticas e metáforas (estas foram mantidas, na
medida do possível, para evitar alteração em seu significado). Buscou-se manter os traços da
oralidade. A construção do texto se pautou no passo a passo depreendido das pesquisas de
Devreux (cujas fases estão descritas descritos no item 4.1.4). Pode-se comparar a realização
da análise das entrevistas e dos relatos biográficos com a construção de um prédio, tijolo por
tijolo (palavra por palavra), cimento por cimento (silêncio por silêncio, não dito por não dito).
O prédio pronto é um conjunto que vai além das suas partes.

4.3.2 Decisões Relacionadas ao Idioma

Tendo em vista o fato de que a pesquisa de campo deste estudo se desenvolveu em
dois países (França e Brasil), envolvendo dois idiomas distintos (francês e português), este
item discute as possibilidades relacionadas ao idioma para minimizar os efeitos deste fato
sobre a coleta, análise e interpretação dos dados coletados.
Em pesquisas internacionais, as decisões que tratam do idioma podem ter um forte
impacto sobre os relatórios de pesquisa. Segundo Welch e Piekkari (2006), o processo de
tradução deve ser feito com bastante cuidado e a partir de técnicas preestabelecidas. A coleta
de dados pode ser influenciada pelo idioma utilizado nas entrevistas/relatos biográficos e a
seleção do idioma tem uma forte implicação na relação estabelecida entre o pesquisador e o
participante da pesquisa. Welch e Piekkari (2006) destacaram quatro importantes decisões que
devem ser tomadas com relação ao idioma: a escolha do idioma do projeto, de acesso (aos
participantes e aos documentos), das entrevistas e das pós-entrevistas.
Os autores recomendam que tanto o idioma do projeto quanto o das entrevistas sejam
o mesmo idioma, caso isso não seja possível, que a análise dos dados seja conduzida no
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idioma original da entrevista para evitar qualquer confusão na tradução de expressões
idiomáticas.
Quanto ao idioma de acesso, a opção deve ser pelo idioma nativo dos participantes da
pesquisa. “Abrir portas e estabelecer confiança” (WELCH; PIEKKARI, 2006, p. 425) é o
principal objetivo desta escolha.
De acordo com Marschan-Piekkari e Reis (2004), o idioma da coleta de dados
primários (entrevistas e relatos biográficos) pode ser categorizada em três diferentes tipos:
vantagem linguística para o pesquisador (quando este utiliza o seu idioma nativo); vantagem
linguística para o participante (quando este utiliza a sua língua nativa); desvantagem
linguística (quando ambos utilizam um idioma que não corresponde ao seu idioma nativo).
Por fim, quanto à escolha do idioma pós-entrevista, de acordo com Welch e Piekkari
(2006), se a entrevista foi conduzida no idioma do entrevistado, as transcrições e análises
deverão se manter no idioma em que foram feitas.
Considerando as possibilidades apresentadas acima foram tomadas as seguintes
decisões relacionadas ao idioma: o idioma do projeto é o português e, por isso, as análises
foram conduzidas em português. Buscando minimizar o impacto desse fato as transcrições
conservaram o idioma original. Quanto ao idioma de acesso, no Brasil e na França, todos os
contatos iniciais e as entrevistas foram feitos no idioma local (no Brasil em português e na
França em francês), isso implicou em vantagem linguística para o participante no caso da
França. Quanto ao idioma pós-entrevista, as transcrições foram feitas no idioma em que foram
realizadas (nas entrevistas e relatos coletados na França, em francês, e no Brasil, em
português). As citações literais dos pesquisadores da França foram mantidas na língua original
e traduzidas livremente em nota de rodapé. O fato da pesquisadora já ter residido dez anos na
França minimizou o impacto da tradução das expressões idiomáticas.

4.3.3 Validação, Confiabilidade e Aspectos Éticos da Pesquisa

Este item finaliza o capítulo de metodologia, expondo os procedimentos de validação
dos resultados, as preocupações éticas e lições apreendidas com a realização da pesquisa.

4.3.3.1 Validação e Confiabilidade

Validade e confiabilidade são critérios importantes à pesquisa qualitativa (PAIVA
JUNIOR; LEÃO; MELLO, 2011). A validade se refere à capacidade de verificação do
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pesquisador acerca da precisão dos resultados (CRESWELL, 2010), enquanto que a
confiabilidade indica que os resultados são constantes em diferentes pesquisas, circunstâncias
e pesquisadores (GIBBS, 2009). Nesta pesquisa a confiabilidade foi atestada verificando as
transcrições de modo a assegurar que elas retratassem fielmente o que foi gravado durante a
coleta de dados com o participante, e cotejando modos de ação, formas de expressão e suas
definições durante todo o processo de análise. Quanto à validação, esta pesquisa utilizou os
seguintes critérios:


Triangulação: A triangulação das fontes e técnicas de coleta de dados é sugerida pelos
metodologistas (CRESWELL, 2010; GIBBS, 2009). Segundo os autores, a convergência
de temas a partir das diversas fontes e técnicas, comprova a precisão/consistência e indica
a validação do estudo. Nesta pesquisa utilizaram-se várias técnicas de coleta de dados
(entrevistas, relatos biográficos, observações, documentos) e várias fontes (cientistas e
gestores) sobre o mesmo problema de pesquisa, o que permitiu aplicar a técnica de
triangulação de modo adequado.



Utilização de banco de dados de pesquisa: a utilização da planilha de Excel para
organização e compilação dos dados qualitativos é um fenômeno relativamente recente no
mundo da pesquisa (BECKER, 2004). Os dados foram organizados em banco de dados
recuperáveis, por meio de categorias da RSS, previamente definidos. A criação desses
bancos de dados foi importante em duas situações distintas de pesquisa: por conter uma
descrição do contexto onde a pesquisa ocorreu e por facilitar o uso da ferramenta
escolhida.



Descrição clara, rica e densa: A literatura indica que esta descrição pode ter dois
objetivos: primeiro, tornar os “resultados mais realistas e mais ricos” (CRESWELL, 2010,
p. 226), segundo, permitir a transferibilidade da pesquisa (MERRIAM, 1998). Nesta
pesquisa buscou-se, de forma clara e precisa, comunicar o contexto do cenário de pesquisa,
descrever os participantes da pesquisa, dispor as fases de elaboração da pesquisa e relatar
os resultados da pesquisa.



Esclarecimento sobre o viés do pesquisador: para aumentar a validade Creswell (2010)
sugere o uso da refletividade. Nesta pesquisa procurou-se informar como a realização da
pesquisa foi “moldada por suas [da pesquisadora] origens, tais como seu gênero, cultura,
história etc.” (CRESWELL, 2010, p. 226).
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4.3.3.2 Aspectos Éticos
De acordo com Gibbs (2009, p. 186), “[...] a ética na pesquisa é o conjunto de padrões
e princípios em relação ao que é aceitável ou certo, ou que é errado ou inaceitável durante a
realização da pesquisa social”. As principais preocupações éticas para os participantes da
pesquisa estavam relacionadas à confidencialidade e anonimato, enquanto que a principal
questão ética para a pesquisadora era o consentimento.
Quanto ao consentimento nesta pesquisa, os encontros com os participantes (cientistas
que concederam relatos biográficos) foram negociados diretamente com eles, por telefone ou
e-mail. Os encontros com os gestores dos Ministérios da Ciência e Tecnologia do Brasil e da
França foram agendados por meio de seus assessores. No início de cada encontro a
pesquisadora apresentava o objetivo da pesquisa, garantia o anonimato e confidencialidade no
tratamento dos dados e divulgação dos resultados, e solicitava a autorização para gravar em
áudio (todos os participantes autorizaram a gravação). Além disso, a pesquisadora informava
ao participante que ele(a) poderia se recusar a responder a qualquer pergunta sem qualquer
explicação.
Ao final da coleta de dados primários não foram identificados quaisquer
constrangimentos que tenham influenciado o processo de coleta de dados. Os participantes se
mostraram curiosos quanto ao objeto de pesquisa e responderam de modo claro tanto às
questões profissionais quanto às questões pessoais.
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5 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

5.1 ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

O processo de análise e discussão dos resultados envolve a extração dos sentidos dos
dados e sua leitura a partir da revisão da bibliografia. Para Devreux (2004), duas grades de
análise tornam possível a leitura das Relações Sociais entre os Sexos: os Modos de Ação e as
Formas de Expressão.
Devreux (2004, p. 47-48) define assim a construção de seus objetos de pesquisa “[...]
da minha parte, eu construí a maior parte dos meus objetos de pesquisa em termos da
articulação entre práticas e representações para compreender suas interações”. Segundo ela, as
esferas (práticas e representações) presentes nos campos (produtivo e reprodutivo), agem
tanto nos Modos de Ação quanto nas Formas de Expressão.
Apreender os dados coletados implica na clara percepção de que a realidade social
representa o conjunto de práticas e representações que traduzem a realidade material e ideal
respectivamente vivenciada por mulheres e homens na construção da carreira de cientistas. As
práticas demonstram o mundo real (DEVREUX, 2004). Trata-se de uma análise concreta,
material e factual dos dados. Enquanto que as representações evidenciam um mundo ideal
(DEVREUX, 2004). Referem-se ao plano da imagem, à ideia subjacente.
Aqui, a inspiração marxista das RSS orienta o olhar para dois importantes aspectos da
interpretação dos dados: o primeiro advindo do próprio nome Relações Sociais, já que relação
social nada mais é do que uma relação de dominação social. Nesse caso relação de dominação
dos homens sobre as mulheres: a dominação masculina. O segundo aspecto busca explorar a
base que sustenta essa dominação: a exploração do trabalho feminino, a opressão a qual a
mulher é submetida, mecanismo que mantém o homem na posição de dominante.
Para analisar e interpretar os dados coletados, essa pesquisa se baseou no método de
análise depreendido dos estudos de Devreux e explicitada no item 4.2.3.2 desta tese.
Não se pode estudar as mulheres, sem estudar os homens sob pena de assumi-los como
padrão (MATHIEU, 1971; DEVREUX, 1988), por isso o processo de análise e interpretação
foi sexuado e dividido em duas grandes etapas. A primeira busca compreender como as RSS
organizam a Divisão Sexual do Trabalho, a Divisão Sexual do Poder e a Categorização como
concepções de divisão da realidade vivenciada por esses(as) cientistas. A segunda busca
perceber de que forma a Dinamicidade, Transversalidade e Antagonismo, características
formais dessas relações, são apreendidas na vida do(a) cientista.
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Essa decomposição dos relatos visa apreender o funcionamento das RSS, permitindo
um aprofundamento do conhecimento de aplicação da abordagem das RSS nos Estudos
Organizacionais.
Um breve perfil dos(as) revela que a faixa etária varia de 30 a 70 anos com tempo
mínimo de casa de 4 meses a 40 anos, mas com forte concentração de cientistas com faixa
etária acima dos 50 anos. Esses dados demonstram que a maioria dos(as) pesquisados(as)
passou uma grande parte das suas vidas na instituição. Além disso, dos 33 participantes,
apenas 9 eram mulheres, sendo que em um instituto específico, o Instituto 3, não havia
mulheres cientistas a serem entrevistadas. Segundo Mathieu (1971) no contexto social de
padrão masculino, a categoria mulher pode se expressar de três formas: pela sua não
existência; aparecendo de forma anexa; ou, existindo de forma isolada.

5.1.1 Os Modos de Ação da RSS

5.1.1.1 As Mulheres

I) A Divisão Sexual do Trabalho (DST)

O foco consistiu em perceber como são divididas as tarefas entre os sexos. Nesse
contexto, a existência ou não da discriminação e, a representatividade da mulher no campo da
produção pode ser reveladora dessa Divisão Sexual do Trabalho. Ademais a prioridade dada a
carreira profissional e o comprometimento dos pais com a parentalidade podem indicar não
somente uma desigualdade da Divisão Sexual do Trabalho, mas principalmente a manutenção
dessa situação de desigualdade.
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I.1 A Prática ‒ DST

I.1.1 Na produção

A prática da Divisão Sexual do Trabalho pode ser verificada no contingente de
mulheres presentes nesses ambientes de trabalho. De um modo geral, observa-se da fala das
entrevistadas que essa pouca representatividade de mulheres na área é histórica como relata
M20 (50) relata que “Ah, não, [mulheres] eram muito poucas... [6,6]” [...] “Isso até hoje, não
é, às vezes eu estou numa sala e só eu de mulher, a maioria é homem. [6,9]”. Relato de
minoria confirmado por M1(70) que está há 40 anos na área: “Oui. En physique évidement il y
a plus d'hommes que de femmes parce que de façon général, dans les labos, il y a plus
d’hommes que de femmes. 70 ” [14,1], e M21 (61) ‒ É, minoria... [as mulheres na Física]
[16,15]. Esse ambiente de desigualdade se reflete nas reuniões ou nos laboratórios: “Ás vezes
eu percebo, está na reunião do corpo docente, tem poucas, eu acho que tem três mulheres
nesse corredor, e às vezes não vão as duas. M20(50) [6,18]”. Em alguns casos a paridade não
é ainda de cientistas, mas sim de alunos de mestrado ou doutorado como é o caso de M33 (45)
“[...] agora eu tenho um aluno e uma aluna de mestrado, não é, os dois entraram juntos, está
equiparado, não é. Eu tenho um pós-doc, homem e aí, e eu, não é, de mulher. Então eu acho
que está (riso curto) meio a meio... [5,11]”. Em casos mais extremos não há mulheres no
grupo de trabalho, como relata M30 (41): “É fácil, são todos homens... (o grupo de trabalho
dela) (risos) [...] eu tenho oito pessoas que trabalham comigo. [7,13] ‒ Eu sou a única.
(Líder de grupo). [...] Na verdade são quatro, é, eu e mais três meninos. [8,14], ou como se
constatou em um dos institutos pesquisados em que não foram entrevistadas mulheres porque
não havia mulheres cientistas (físicas) a serem entrevistadas.
Uma exceção para aquele departamento onde o chefe era um grande incentivador das
mulheres. Nesse departamento M35 (68) relata que “a professora R..., a professora I..., a S...,
era eu, era a E...., era a E..., quer dizer, todo mundo era do mesmo departamento e era
praticamente o reino das mulheres [4,18]”, mas confirma que isso não se repetia nos outros
departamentos do instituto “não que não existisse mulheres nos outros, (deptos) [4,22]”, mas
elas não eram maioria.
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“Sim, na Física evidentemente tem muito mais homens do que mulheres, porque de modo geral, nos
laboratórios, tem mais homens do que mulheres”. M1(70) [14,1] ‒ (tradução livre da autora).
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I.1.1 Na reprodução

A prática demonstra a dificuldade das mulheres com o trabalho (produtivo e
reprodutivo). Algumas fizeram verdadeiros malabarismos para concluir o mestrado e o
doutorado como confirma M20 de 50 anos. A profissão de física inclui às vezes a realização
de experimentos que dura toda a noite, ou mesmo a realização de experimentos não podem
parar (o que deixa de fora qualquer eventual licença maternidade, mesmo que a mulher tenha
direito). Para a mulher, realizar o trabalho, na prática, pode significar superpor trabalho
produtivo ao reprodutivo como no caso em que a pesquisadora estudava para o doutorado ou
concurso com a filha recém-nascida aos berros.

Isso atesta que a mulher sempre está

constrangida pelas restrições familiares e tem que pagar um alto preço para provar que é
capaz de ser uma cientista competente.
[...] então a gente tem filho, tem casa, tem tudo para cuidar. Então eu sempre falei
isso: eu tive o meu filho mais velho no meio da graduação e a segunda no meio do
doutorado, então foi punk o negócio, foi bem puxado mesmo, assim, o doutorado,
então, nossa, eu falava: “Eu não acredito”, não é. Até o mestrado, eu morava num
apartamento em São Paulo, aquilo tinha uns dez moleques na sala jogando vídeogame, e eu na mesa, fazendo a dissertação, escrevendo, tentando concentrar, me
concentrava, não é, eu fazia. E no doutorado era (//) eu fazia experimento à noite
aqui, porque era medidas noturnas. Então eu vinha, voltava para casa, a minha
filha pequena, porque eu não tinha licença-maternidade naquela época, eu era
bolsista, aí eu... ela nasceu dia 27 de dezembro. Aí eu fiquei janeiro de férias em
casa, em fevereiro eu já voltei.[7,13], Então, é o que eu te falei, é uma mãe 50% e é
uma pesquisadora 50%, às vezes 30 aqui, 70 lá, às vezes 70 lá... entendeu..[15,14]
[...] “Porque estava no meio do doutorado e aí até ela acostumar teve um período,
então eu estudava com ela aos berros, no quarto do lado, mas aos berros, aos
berros mesmo, porque ela não conhecia a babá, não sabia quem era, não é,
chorando, chorando, chorando, e eu tendo que ler, prestar atenção, ali, tal, mas deu
tudo certo, consegui passar. [16,22].
M20 (50) [7,13] [15,14] [16,22]

Superpor os campos de produção e reprodução parece ser uma solução prática adotada
por outras mulheres como corrobora M21(61) que trazia as filhas para o instituto de pesquisa:
Mas eu trazia muitos elas (as filhas) para cá (para o instituto de pesquisa),
enquanto eu estava aqui, (morando perto do instituto) eu trazia elas, elas vinham
trabalhar aqui, todo mundo conhecia, corriam pelo corredor [11,1][...] e eu vinha
para cá, trazia lanche, fazia aquilo tudo, então eu sempre trabalhei com elas aqui,
elas foram criadas aqui dentro e assim, conviveram o tempo todo com física e tanto
que quiseram distância, (risos) é verdade, e elas conhecem todo mundo que eu
trabalho e todo o tempo, enfim, foi isso (riso). [11,25].
M21(61) [11,1] [11,25]
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Embora muitas mulheres tenham se referido à delegação de tarefas, a prática da
delegação dessas tarefas a outras mulheres foi atestada principalmente nos relatos de M20(50)
e M21(61):
Foi, foi... (risos) foi o que me ajudou, sabe, porque senão eu não teria conseguido,
porque ela ficava durante o dia com a minha filha, pequenininha e ajudava um
pouco com o outro. Foi uma diferença grande, foram dez anos de um para o outro,
não é. Mas mesmo assim, tinha que ainda ter cuidados, não é. M20 (50) [8,12]
[...] não tinha nenhum parente aqui por perto, então você não tem aquela estrutura
para te dar um apoio, não é, três filhas, e que é assim, próximos, a diferença da
última para a primeira é de cinco anos. M21 (61) [4,7]

I.2 A representação ‒ DST

I.2.1 Na produção

Percebe-se que algumas mulheres parecem negar a existência de qualquer
discriminação no ambiente de trabalho ou na área da Física como relatam M20 (50) “Eu
nunca senti, nada, nem uma discriminação , nada, nem uma diferença, hum, hum...
[22,20]”;M21 (61), “Olha, eu considero assim, que, eu, pessoalmente, eu não (//) se houve
[alguma discriminação], foi algo que me passou um pouco despercebido, não é, eu não
sei [...] Eu, pessoalmente não enfren(//) não notei isso.

[16,20]”;M30 (41) “Não, isso

nunca... [13,20]”;M39 (51) “Eu mesma, não, eu mesma, não senti, não. [8,17]”; M1 (70)
“Mais moi je me plaindrais pas. Je crois pas qu’on puisse dire qu’il y a de la discrimination
contre les femmes, en tout cas dans mes disciplines71. [14,4]”; e M2 (58 anos) “Non, moi je
l’ai pas ressentie du tout. J’ai vraiment pas eu l’impression d’avoir, non.72[7,12]. Enquanto
que, do discurso de outras mulheres, denota-se a percepção da discriminação, mas elas
parecem hesitar em reconhecer essa existência por algum outro motivo não revelado, como
revelam M33 (45) “Bom, eu não sei, eu acho que na Física a gente não sentia muito assim,
uma segregação, eu acho que tinha alguma, não é [...] a gente não via, não percebia, mas
que devia ter, sim, um(//) assim, não sei. [7,6]”, M35 (68) “[...] a gente sentiu que mesmo
assim, havia, não é, uma (//) vamos dizer assim, eu não vou falar discriminação clara, sempre
houve essa situação [4,23]”, eM10 (30) “Non, en fait, en France, je peux vraiment me dire

71

“Eu não me queixo. Eu não acredito que possamos dizer que existe discriminação contra as mulheres, em todo
caso na minha área...”. M1 [14,4] ‒ (tradução livre da autora).
72
“Não, eu não senti isso de jeito nenhum. Eu, realmente, não tive impressão de ter não”. M2 [7,12] ‒ (tradução
livre da autora).
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que j’ai très peu ressenti de discriminations. Je pense jamais avoir ressenti de
discriminations. Ou alors ça m’a échappé.73[12,14]”.
O quadro de não percepção da discriminação, que parece ser unanimidade entre as
mulheres, vai se modificando a medida em que o relato avança e elas se sentem à vontade
para falar de algumas situações. Apesar de negar a existência de discriminação e se referir a
ela como se fosse algo que acontece somente com outras mulheres, como declara a cientista
M21 (61) “Eu tenho amigas da minha área que reclamam muito disso e que falaram que
foram discriminadas pelo fato de ser mulher e tudo. [...]”, depreende-se um reconhecimento
da existência dessa discriminação a partir da descrição de uma situação vivenciada pela
mesma cientista:
[...] eu achei tão estranha a pergunta dele [de um colega querendo saber se o
marido dela iria "permitir" que ela fosse ao uma reunião de trabalho em Brasília],
não é. Mas aquilo(//) eu não considero isso como discriminação, você está
entendendo, talvez outras pessoas considerem. Sabe, eu não ligo e pronto e vou em
frente (risos) então eu acho que... [17,20]. [...] Eu acho que (//) eu acho que existe,
de uma forma geral, não é, em algumas (//) talvez em algumas instâncias, eu acho
que isso existe, eventualmente assim, você escuta uma palavra de uma pessoa, não
é. Mas como eu sempre não dava muita bola para esse tipo de coisa, talvez aquilo
não tenha me marcado, não é eventualmente assim, você escuta uma palavra de
uma pessoa, não é. Mas como eu sempre não dava muita bola para esse tipo de
coisa, talvez aquilo não tenha me marcado, não é. M21(61) [17,24]

Em outro caso, M35 (68) termina por confirmar a vivência de discriminação em uma
situação especifica de promoção interna “[...] a gente sentiu que mesmo assim, havia, não é,
uma (//) vamos dizer assim, eu não vou falar discriminação clara, sempre houve essa
situação [...]” que acabou resultando em um processo judicial contra o órgão do Governo
Federal ao qual o instituto de pesquisa estava vinculado (elas saíram vitoriosas desse processo
judicial e, algumas dessas mulheres até hoje não conseguiram receber do Governo Federal a
diferença relativa aos anos em que foi negada a promoção mesmo tendo atingido todos os
requisitos exigidos para tal). Esse fato acabou resultando em situações de constrangimento em
que essas mulheres eram chamadas de vermes, numa clara discriminação, momento que M35
(68) expõe assim:
E eu fiquei pensando comigo, bom, para verme, eu me sobressaí da maior parte que
me julgou, entendeu, porque a nível internacional eu sei aonde eu estou, o que eu
fiz, qual é a representação que teve, não por quantidade, mas pelo nível de coisas
que a gente contribuiu para essa parte da ciência, que você entra e vai ver aí, você
bota no Google, bota onde você quiser, você vai ver como é. Isso para mim é muito
importante, não a quantidade que eles tanto prezam, então... M35(68) [26,8].

73

“Não, de fato, na França, eu posso realmente dizer que eu senti muito pouca discriminação. Eu pensa jamais ter
me sentido discriminada. Ou então, isso me escapou”. M10 [12,14] ‒ (tradução livre da autora).
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Uma cientista francesa passa pela mesma situação de negar a discriminação, para, em
seguida, descrever situações que comprovam a sua existência como faz M1 (70):
Non. On a essayé de me dire que j’aurais pu être promue plus tôt mais j’y crois pas,
non non. Je crois pas qu’au (Institut) il y ait une discrimination dans les promotions,
je le crois pas, contre les femmes. [...] Par contre, il y a moins de femmes promues à
des postes élevés que les hommes parce que premièrement, il y a moins de
candidates du bon niveau74M1(70)[13,14].

Em algumas situações, essa negação da discriminação é atribuída à autocensura da
mulher como relatado por duas pesquisadoras francesas. Os relatos evidenciam uma das
variantes de autocensura descritas por Marry (2008) em seus estudos sobre as mulheres na
biologia. Trata-se da auto-exclusão que está prioritariamente ligada à interiorização de
normas e valores “femininos”. Nesse sentido, essas mulheres se excluiriam dos processos de
seleção em função de uma autodepreciação e de atenção ao outro (esse outro, no caso, um
homem). Por se sentirem menos capazes, essas mulheres deixam de utilizar instrumentos
viáveis de ascesão à carreira como a candidatura a promoções na carreira e a cargos de
liderança. Esse sentimento de inferioridade que acaba por manter a mulher como vítima da
dominação masculina. Para essas mulheres, é “natural” que, os homens sejam promovidos
antes.
[...] d’autre part, il y a aussi un peu d'autocensure de la part des filles qui disent
“oh, moi, il faut que mon collègue passe avant moi. Et puis moi ça va être quand
même très dur, on va me demander d’avantage”. Donc c’est beaucoup
d’autocensure.[13,16] [...] Peut-être dans d’autres disciplines il y en a. Mais c’est
vrai qu’il y en a beaucoup moins en proportion qui atteignent les postes élevés.
Mais c’est pas la faute des commission, je pense que c'est la faute d’elles-même
qu’il y en a pas beaucoup qui se présentent75” M1(70) [14,6].
Après, on a pas beaucoup de moyens d’actions sauf justement faire circuler les
informations, essayer d’inciter les femmes à se présenter pour des postes à
responsabilités, des choses comme ça. Parce qu’on se rend compte qu’assez
souvent, elles n’osent pas. [...] J’ai l’impression, moi je le sais pas personnellement,
mais d’après les statistiques, il semble que les femmes aient tendance à pas
forcément se croire capable de faire quelque chose [...] .Voilà, auto-censure qui fait
qu’elles ne se présentent pas à certains concours, pour certains postes, tout ça, en

74

“Não. Ensaiaram para me dizer que eu poderia ter sido promovida mais cedo, mas eu não acredito, não não. Eu
não acredito que no (Instituto) tenha havido discriminação nas promoções, eu não acredito não, contra as
mulheres [...] Entretanto, tem menos mulheres promovidas a cargos elevados do que homens porque,
primeiramente, tem menos candidatas de bom nível”. M1[13,14] ‒ (tradução livre da autora).
75
“[...] de outra parte, tem também um pouco de auto-censura da parte das meninas que dizem: “oh, eu, é preciso
que o meu colega passe antes de mim. E mais, para mim, vai ser bem difícil, vão exigir mais de mim”. Então é
muita autocensura [13,16] [...] É possível que em outras áreas tenha (mais mulheres). Mas, é verdade que tem
bem menos na medida em que se avança para os postos mais elevados. Mas, não é culpa das comissões (de
carreira), eu penso que a culpa é das próprias mulheres que não se candidatam”. M1 [14,16] ‒ (tradução livre
da autora).
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se disant “non, je ne suis pas assez bonne” alors que les hommes y vont.76M2(58)
[8,17]

Segundo Mathieu (1971), a categoria idade é uma dimensão temporal de um ser social
e pode ser reveladora de representações especificas de um dado grupo social no seu ambiente
de trabalho. No contexto estudado, somente a idade parece exercer um diferencial sobre a
questão de discriminação, M1 (70) afirma que “Quand j’ai commencé ma carrière, c’était
un peu différent, parce que je n’ai pas été traitée, au départ, exactement comme si j’étais un
homme. Au départ. Mais c’était quand même il y a longtemps hein. (rires) 77 .[12,20]”,
situação que mudou segundo M10 (30) “Mais d’une façon “oui, t'es une fille donc t'es
mauvai”, même implicitement je l’ai jamais ressenti ici. J’ai jamais eu l’impression d’avoir à
hausser la voix, à gueuler aussi fort que les hommes 78 .[12,18]” fato esse que mesmo a
cientista mais velha M1, confirma “En tout cas de nos jours, en physique, c’est sûr qu'on a
pas beaucoup de femmes mais on a un peu plus de jeunes femmes que de femmes de ma
génération et elles sont traitées de la même façon que leurs collègues masculins. De nos jours
hein. Dans nos laboratoires79 [12,16]”.
Aparecem algumas diferenças claras nas atividades exercidas pelas mulheres nos
institutos de pesquisa que revelam uma “naturalização” das atividades no ambiente produtivo.
Trata-se da “mulher natural” e do “homem cultural” descritos por Mathieu (1973). “Natureza”
que associa as mulheres a qualquer atividade que relembre atividades domésticas e, coloca os
homens como seus ajudantes. Nesse sentido, uma das participantes da pesquisa narra de forma
clara uma situação que retrata essa representação de meninos “trabalhando” e meninas “ao
forno”:
Então eles me ajudam na parte de software, na parte de tratamento de dados, e eu,
eu gosto de mexer no forno, outro tipo de atividade. Então acaba sendo até
76

“Depois, nós não temos muitos meios de ação, salvo fazer circular as informações, tentar incitar as mulheres a
se candidatarem aos cargos de responsabilidade, coisas assim. Por que nós percebemos que, quase sempre, elas
não ousam [...]. Eu tenho a impressão, eu não sei pessoalmente, mas, a partir de estatísticas, me parece que as
mulheres têm a tendência a não se sentirem capazes de fazer qualquer coisa [...] Veja, auto-censura que faz
com que elas não se candidatem a determinados concursos, para determinados cargos, tudo isso dizendo “não,
eu não sou boa (no sentido de capaz0 o suficiente” enquanto que os homens, eles vão”. M2[8,17] ‒ (tradução
livre da autora).
77
“Quando eu comecei minha carreira, era um pouco diferente, porque eu não fui tratada, no início, exatamente
como se eu fosse um homem. No início. Mas isso foi há muito tempo hem. (risos)” M1[12,20] ‒ (tradução
livre da autora).
78
“Mas, dessa maneira ‘você é menina, então você é mal’, mesmo implicitamente, eu nunca senti aqui. Eu jamais
senti a necessidade de levantar a voz, falar mais alto do que os homens”. M10[12,18] ‒ (tradução livre da
autora).
79
“Em todo caso, hoje em dia, na física, é fato que nós não temos muitas mulheres, mas nós temos um pouco
mais de mulheres jovens do que mulheres da minha geração e, elas são tratadas da mesma forma que os
colegas homens. Nos nossos dias heim. Nos nossos laboratórios”. M1[12,16] ‒ (tradução livre da autora).
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complementar... [9,3] [...] Eu acho que é alguma coisa de habilidade, mesmo,
porque é o que eu falei, que nem, os meninos não têm paciência de ficar lá
regulando o forno, alinhando, pondo, eles colocam e querem funcionar e vai lá no
micro ficar programando. Mulher já tem aquela coisa da paciência de por, a
delicadeza de alinhar um porta-amostra, então eu acho que é isso, também. M30
[9,23].

Elas parecem se sentir à vontade em um ambiente essencialmente masculino. A
cientista M20 (50) não se sente mal em ser a única mulher em diversas reuniões ou mesmo
uma das duas ou três mulheres no corredor do instituto em que trabalha, para ela “[...] isso
nunca foi para mim uma (//) ah, nunca foi um incômodo, nunca foi, sempre foi tranquilo,
porque homem, mulher, para mim era tudo mais ou menos a mesma coisa (riso), então nunca
foi uma coisa que me (//) [6,15]”. No entanto, o que se denota é que eventuais alterações
nesse quadro de predominância masculina foram construídas a partir de uma situação de apoio
masculino como descrito por M35 (68) “[...] o nosso departamento, que era o de matéria
condensada, ele era basicamente mulheres, mas isso eu acho que tinha a ver (com) uma
característica (do) com o chefe, que era o professor D..., que ele era uma pessoa, assim,
muito aberta nesse nível de coisa, isso é muito interessante, [4,9]”.
Nesse sentido de apoio, apreende-se que a figura feminina representa um importante
papel nessa luta por igualdade. Seja como mulher-modelo para outras mulheres conforme
explanam M39(51) e M10(30). A especificidade dessa categorização remete à “forma anexa”
descrita pro Mathieu (1971, 1973, 1991). Nesse sentido, de forma anexa, o padrão continua
sendo masculino e, a mulher aparece como uma representação de agente capaz de promover
mudanças em vista de situações de desigualdades como descreve M2(58):
Na Física de altas energias a impressão que me dá é que tudo flui para o trabalho
sair melhor. Então eu tenho a impressão que por isso é que nessa área não aparece
muito e mulher trabalha, tem a (spokeswoman? porta-voz - 13:52) do super
experimento, o maior de todos do (Instituto X) é uma mulher, então é a grande
coordenadora é mulher. Então eu acho que nessa área realmente tem um pouco isso
M39(51) [9,11].
Une personne m’a beaucoup influencée par rapport à cette question des femmes,
c’était ma chef à Chicago qui s’appelle A... (O... ?), que vous connaissez parce que
qu’elle est brésilienne.[...]. C’est une femme politiquement extrêmement douée.
Socialement aussi, elle a des interactions, enfin, très très, peut-être que c’est
brésilien, je sais pas (rires général). Elle est très souriante, très sympathique avec
tout le monde donc tout le monde l’aime beaucoup et en même temps elle est très
forte, elle sait où mettre son poids politiquement, donc ça elle fait ça très bien, elle
sait où va aller la Science80M10(30) [16,16].

80

“Uma pessoa me influenciou muito no que tange à esta questão sobre as mulheres, foi a minha chefe em
Chicago que se chama A...(O...?) que você conhece porque ela é brasileira [...]. É uma mulher bem articulada
politicamente. Socialmente também, ela interage bem, enfim, muito muito, talvez porque ela é brasileira, eu
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“Disons qu’on essaye de, comment dire, de promouvoir les femmes et d’envoyer des
messages, des lettres de protestation quand on estime que, par exemple, il y a un comité qui
est nommé et la proportion de femmes est trop basse81”M2(58) [8,4].
No entanto essa Divisão Sexual do Trabalho pode acarretar situações de solidão como
a relatada pela jovem cientista francesa M10 de 30 anos, o que parece resultar não somente no
isolamento em si, mas também na ausência de troca de experiências profissionais como
descrito por ela a seguir. Essa falta de troca de experiência com os pares significa, no mundo
da ciência, uma maior dificuldade de galgar os diversos degraus da consolidação da carreira.
Depreende-se de situações como essa uma representação de solidão da mulher cientista,
muito próxima da existência de forma isolada descrita por Mathieu (1971, 1973, 1991) que
confirma o masculino como padrão:
Pas de discriminations. Par contre, je me sens seule (rires) par rapport. Oui, on est
très peu. De femmes de mon âge qui on été recrutées, je suis la seule (rires). [13,20]
[...] Je pense pas que ce soit un souci. Mais... enfin, que ce soit un souci profond.
Mais bon, il y a une... c'est pas pareil de discuter avec une femme que de discuter
avec un homme, donc moi c'est quelque chose qui me manque, de pouvoir discuter
avec une femme, d’avoir cet échange...82M10(30) [13,20] [14,4].

I.2.2 Na reprodução
Percebe-se pelos relatos que é “natural” que as mulheres se responsabilizem pela
realização das tarefas doméstica e de cuidado dos filhos. Mesmo que essas tarefas não sejam
de fato realizadas por elas, o encargo psicológico da sua execução é delas. As tarefas de
cuidado são atribuídas ao feminino e sinalizam a naturalização da submissão da mulher a essa
atribuição. Trata-se de uma representação de vinculação do fato de ser mulher ao cuidado
dos filhos. Para Guillaumin (1978a), trata-se de uma apropriação do corpo da mulher de
modo a mantê-la sob a dominação masculina. O comprometimento das mulheres com a
parentalidade é demonstrada na fala de todas as participantes que tinham filhos(as):

não sei (riso geral). Ela é bem sorridente, muito simpática com todo mundo assim sendo todo mundo gosta dela
mas, ao mesmo tempo, ela é uma mulher forte, ela sabe onde usar seu peso político e ela faz isso muito bem,
ela sabe para onde vai caminhar a ciência” M10 [16,16] ‒ (tradução livre da autora).
81
“Digamos que nós tentamos, como dizer, promover as mulheres e, de enviar mensagem, cartas de protesto
quando nós percebemos que, por exemplo, tem um comitê nomeado e a proporção de mulheres é muito baixa”
M2 [8,4] ‒ (tradução livre da autora).
82
“Nada de discriminações. No entanto, eu me sinto sozinha (risos). Sim, nós somos muito poucas. Mulheres da
minha idade que passaram no concurso, eu sou a única (risos) [13,20] [...] Eu não penso que isso é um
problema. Mas... enfim que seja um grande problema. Mas bom, tem uma..... não é a mesma coisa discutir com
um homem e discutir com uma mulher, então é uma coisa que me faz falta, de poder discutir com uma mulher,
de ter essa troca [14,4]” M10 [13,20] [14,4] ‒ (tradução livre da autora).
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Oui, c’est sûr. C’est pas du tout facile de mener une carrière quand même à un bon
niveau international dans un labo de premier plan, ce qui est le labo où j’ai travaillé
quand même un des meilleurs de France. C’est pas du tout facile de concilier tout à
fait ça avec l’éducation des deux filles [8,23]. [...] Et puis je crois que mes filles ont
été assez contentes que je ne soit pas toujours sur leur dos à surveiller les devoirs.
[...] Parce que comme ça elles étaient plus indépendantes et puis elles pouvaient
faire comme elles voulaient. Donc si elles voulaient travailler elles travaillaient et
puis comme ça marchait à peu près, je ne les ai pas poussé sans arrêt pour qu’elles
soient premières de la classe quoi. Puis ça allait comme ça [9,11]. [...]Quand il y
avait besoin, j’étais là bien sûr.[...] Donc c’était à mon avis plutôt positif que les
familles où la mère est toujours derrière. C’est mon point de vue.[9,18]. [...] puis je
devais rentrer quand mes enfants étaient petits à une heure fixe le
soir83[13,7]M1(70) [8,23] [9,11] 9,18] 13,7].
[...] [ela se dividia entre duas cidades onde fazia o mestrado], eu tinha um filho
pequeno, esse grande de hoje estava(//) era(//) tinha três anos e foi muito difícil
coordenar e conciliar tudo [4,14]. [...] Então é isso que acontece, eu acho, as
mulheres têm que ser mãe e se dedicar... então você fica (//) eu me sinto assim, sabe.
[8,16] [...] eu nunca vou ser uma pesquisadora 100% e nem uma mãe 100%, eu
vou ser meio a meio nos dois lugares (riso), porque não dá, não dá, é impossível
você se dedicar. Às vezes você se dedica um pouco mais aqui, aí falta lá, aí você vai
lá, dedica um pouco, aí sobra aqui, a sua vida, você diz: “Meu Deus, e agora...”,
então, vai levando, do jeito que dá, não é [8,21]. “[...] quando entra várias coisas e
esse meu filho mais velho, há dez anos atrás, ele teve uma lesão cerebral, então isso
daí também foi muito forte, foi muito sério, então, é... por dois anos eu fiquei
totalmente fora, de licença, para cuidar dele” M20(50) [17,19].
“Tem horas que é muito difícil [conciliar o trabalho e as tarefas ditas domésticas],
quando os filhos estão pequenos, principalmente, não é [4,5]” [...] “eu acho que o
fato de ser mãe e dona de casa , [impacta na construção da carreira] [4,24]” [...]
“porque no final a responsabilidade da casa recai sobre a mulher, não é, e acho que
isso que talvez tenha atrapalhado um pouco mais, eu imagino.[4,25]” [...] “porque
eu tive momentos muitos difíceis, não é, na época dos meus (//) das filhas pequenas,
eu estava fazendo doutorado, não é, como eu te falei, eu acho que o doutorado
talvez levou mais tempo por causa disso [18,14]” M21(61) [18,14].

Esse comprometimento das mulheres com a parentalidade também é reforçado por
M2 (58 anos), ao afirmar que, apesar dessa conciliação ser difícil, é leve “Ah oui, absolument.
[...] Difficile mais en même temps on peut aussi s’adapter. Difficile mais souple84 [6,8]” e
inclui levar trabalho para casa “Même autrefois, apporter du travail à la maison et travailler à

83

“Sim, é correto. Não é fácil conduzir uma carreira, ao nível internacional em um laboratório de primeiro nível,
já que o laboratório aonde eu trabalhava é mesmo um dos melhores da França. Não é fácil conciliar, de fato,
com a educação de duas filhas [8,23] [...] E, eu acredito que minhas filhas ficaram muito contentes que eu não
estivesse sempre tomando conta de seus deveres de casa [...] Porque, assim, elas ficavam mais independentes e
podiam fazer como elas queriam. Assim, se elas queriam trabalhar (no sentido de estudar) elas trabalhavam e
isso funcionou bem, eu não as empurrei sem parar para que elas fossem as primeiras da sala. E isso foi assim
[9,11] [...] Quando era preciso, eu estava lá, com certeza [...] Sendo assim, na minha opinião, foi mais positivo
que nas famílias em que a mãe está sempre correndo atrás. Esse é meu ponto de vista [9,18] [...] então eu devia
voltar para casa, quando minhas crianças eram pequenas em um horário fixo a noite [13,17]”. M1(70) [8,23]
[9,11] 9,18] 13,7] ‒ (tradução livre da autora).
84
“Ah sim, absolutamente [...] difícil mas, ao mesmo tempo, podemos nos adaptar. Difícil, mas flexível” M2 (58)
[6,8] ‒ (tradução livre da autora).
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la maison c’était possible aussi. Donc c’est un peu les deux.85 [6,20]”,por causa da obrigação
de retorno em um horário fixo quando as crianças são menores “Oui. Ça n’a pas changé
beaucoup. Sauf qu’il fallait que j’ai l’œil sur la montre pour partir à 5 heure et demi pour
aller la chercher mais sinon, je me suis débrouillée pour que ça change pas trop [...] Pour
que ça marche (rires).86 [7,2]”.
A mulher parece buscar adequar esse comprometimento com a parentalidade à
disponibilidade e dedicação profissional requerida à formação de uma cientista. No caso
relatado por M35(68) ela parece ter feito uso do único recurso de tinha para se manter na
carreira: aproximou os campos da produção e reprodução e levava as filhas para o trabalho.
No entanto, ela era constrangida a se manter numa situação peculiar pelo próprio chefe que
fazia questão de deixar claro que não gostava da presença das suas filhas no trabalho. Mais do
que uma prática, trata-se da representação do homem associado ao trabalho produtivo e da
mulher associada ao trabalho reprodutivo. O que mantém a mulher submissa e o homem
dominante.
[...] o professor D... odiava aquele barulho (das filhas que ela levava para
trabalhar com ela no Instituto), porque elas não tinham (//) era, assim, hiperativa, a
segunda, então. Então eu fiz muito, assim, o trabalho junto, junto, vivendo, [11,5].
[...] E realmente eu até dediquei (riso) a minha tese a elas e não ao meu ex-marido
[11,22] M35(68) [11,5] [11,22].

Esse comprometimento com a parentalidade impõe à mulher situações de fato em que
a sua feminilidade estaria “exposta” como é o caso da mulher gestante: “eu defendi o
doutorado barriguda, eu defendi em maio, a minha filha nasceu em agosto. Isso foi tudo meio
que planejado, M39(51) [5,1]”,o que não a livrou de tomar decisões que adaptassem a sua
obrigação “natural” de mãe ao trabalho produtivo mantendo a representação do homem
associado ao trabalho produtivo e da mulher associada ao trabalho reprodutivo como
relata:
[...] a gente se dava super bem, assim, nessa parte da dinâmica familiar, era muito
fácil. Sempre foi tudo muito fácil, eu, quando a minha filha nasceu, eu estava
fazendo (//) estava no pós-doc aqui no (Instituto) e aí, pós-doc, é meio fissurado,
então eu não tirei Licença-Maternidade direito, e eu vim morar aqui do lado,
aluguei um apartamento aqui para poder ir amamentar, porque eu amamentei os
nove meses, até seis meses as minhas filhas só mamavam, aí ficavam com a (//) mas
assim, com criança pequena, lá em casa, tudo foi muito fácil M39(51) [5,5].

85

“Mesmo antigamente, levar trabalho para casa e trabalhar em casa, era possível. Então é um pouco dos dois”
M2(58) [6,20] ‒ (tradução livre da autora).
86
“Sim. Isso não mudou muito. Só que era preciso ficar de olho no relógio para sair as 5 e meia (da tarde) para ir
buscar, mas então, eu me virei para que não mudasse muita coisa [...] para que funcione (risos)” M2(58) [7,2] ‒
(tradução livre da autora).
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Ademais, depreendem-se duas representações que reforçam a situação de submissão
da mulher aos encargos domésticos. São elas a do marido ajudante que aparece no relato de
M21 (61) “Eu, mesma, às vezes tinha hora que eu (//) eu tinha vontade de desistir de tudo e
ele [o marido] me estimulava [...] tinha hora que eu tinha vontade de desistir [18,12]. [...]
Ajudava com as crianças, sim, ajudava” [18,22]; e a do marido nem aí descrito por M35 (68)
“[...] porque o meu ex-marido ia surfar, ia fazer qualquer coisa, menos dar essa força, [com
as crianças] [11,24]”. Esse último deixa claro o seu não comprometimento com a
parentalidade.
A Divisão Sexual do Trabalho em âmbito doméstico revelou a figura de delegação às
babás, empregadas ou creches. Trata-se aqui de uma divisão de trabalho de mulheres para
mulheres (mesmo no caso das creches), o que incorpora a representação masculina de
dominação pela manutenção da transferência das tarefas domésticas a outras mulheres como
confirmam M1 (70) “Je pense qu’il y avait de bons à côté, parce que je n’avais pas le temps.
J’ai été bien aidé. J’avais une nourrice quand elles étaient petites qui habitait la maison d’à
côté, donc c’était assez commode87 [9,4]”; M20 (50) “Não, eu não pude contar com ele , eu
tive uma babá muito boa, que está comigo até hoje, desde que a minha filha nasceu, 19
anos...”[8,8]; e M39 (51) que se refere a creche no exterior no período do doutorado “[...] mas
tudo acabou dando muito certo, aí quando a minha filha fez um ano, a gente saiu para fazer o
pós-doc no F... [...] no exterior é muito mais fácil, porque as coisas funcionam, [...] ela ficava
na creche [5,16]” e, ao auxílio de babá após o retorno ao Brasil “Super tranquila, eu nunca
tive problema nenhum com criança pequena, eu dei muita sorte na vida, sorte de encontrar a
pessoa certa, para ficar, eu tinha uma babá maravilhosa que ficava metade do tempo com as
minhas filhas e depois elas iam para a escola”[6,17].
Importante perceber que mesmo as mulheres que ainda não tem filhos ou optaram por
não tê-los tem a sua fala afetada por esse comprometimento das mulheres com a
parentalidade. Elas parecem estar se justificando por não exercer ou ter exercido essa
representação esperada delas. M20 (50) relata não ter filhos por um problema de saúde “Não
é, o fato de não ter filho, eu já tenho algum problema de saúde que dificulta, então você já
associa, ou falta de tempo de cuidar”[6,8]. [...] mas abriga em sua casa o pós-doc “[...] eu
acordo umas seis e meia, aí vou tomar banho, preparo o café, hoje em dia o meu pós-

87

“Eu acho que houve um lado bom, porque eu não tinha tempo. Eu contei com uma boa ajuda. Eu tinha uma
babá quando elas eram pequenas que morava na casa ao lado, assim sendo era bem cômodo” M1(70) [9,4] ‒
(tradução livre da autora).
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documento (?13:30) está morando em casa, então eu tenho que ajudar ele um
pouquinho.[11,8]” e, M33 (45) solteira, sem filhos afirma ter sido uma opção de vida
É, eu, por um lado, você passa a conhecer muito mais gente [...], mas por outro
você acaba rompendo laços, [...] então... é, é diferente não é, então...[...] Foi, foi
uma opção... vamos dizer, foi uma opção fazer Física e ser pesquisadora e daí o
resto (riso) vem junto, não é? [8,24].

Mesmo a pesquisadora jovem da França confirma a “obrigação” de ter filhos, mesmo
que mais tarde “Voilà !(rire) ça je crois que c’est le problème majeur. Parce que nous les
femmes, bah on est obligées d’avoir des enfants tard, en fait. Moi j’ai vraiment de la chance,
parce que j’ai eu mon poste permanent tôt. Et, enfin, voilà88[4,15]”, sem que isso prejudique
sua carreira“J’envisage de pouvoir peut-être avoir un enfant malgré tout, et d’être mobile. Je
sais pas trop89” [5,1].
Segundo Delphy (2009, p.54) “[...] a possibilidade de trabalhar está condicionada ao
cumprimento das obrigações familiares e, as obrigações familiares se constituem” num
handicap. O comprometimento com a parentalidade parece se impor como algo da “natureza”
feminina. Na sexagem de Guillaumin (1978b) as relações se expressam na apropriação de
tempo, obrigações familiares etc. Na DST de Devreux (2005b) a articulação dos campos
produtivo e reprodutivo se articulam e se integram conforme a necessidades dos dominantes.
Essa análise das dominadas (para usar uma expressão de Guillaumin) revela que o ideal de
maternidade parece comprometer a carreira das pesquisadoras, reforçar a situação de opressão
a qual são submetidas e superpor os campos produtivos e reprodutivos.

II) A Divisão Sexual do Poder

O foco consistiu em apreender de que forma a divisão de poder entre os sexos se
reflete no desenvolvimento da carreira das cientistas. Nesse contexto, busca-se compreender
como o exercício do poder no trabalho produtivo e, a ideia de poder no âmbito familiar
(“negociação familiar” ou “acordo tácito”) pode perpetuar a situação de opressão vivenciada
pela mulher, no contexto estudado.

88

“Então! (risos) esse que eu acho que é o maior problema. Porque nós, as mulheres, bah somos obrigadas a ter
filhos tarde, de fato. Eu tenho a chance agora porque eu consegui passar no concurso cedo. Enfim, é isso”
M10[4,15] ‒ (tradução livre da autora).
89
“Eu espero poder ter um filho apesar de tudo, e ter mobilidade. Eu não sei” M10[5,1] ‒ (tradução livre da
autora).
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II.1 A Prática ‒ DSP

II.1.1 Na produção

Os relatos indicam que a maior parte dos cargos de poder são ocupados por homens
como relata M20 (50) “[...] a maioria dos cargos de confiança são masculinos [...] Os
comitês, a maior parte é masculino”[23,4].A prática da Divisão Sexual do Poder pode ser
apreendida pela presença/ausência de mulheres em cargos de poder nesses ambientes de
trabalho produtivo. Nesse sentido, além dos dados fornecidos nos relatos, buscou-se
complementar as informações coletadas com uma busca no Diretório dos Grupos de Pesquisa
do CNPq90, na Plataforma Lattes91, e pela consulta (na França) aos currículos fornecidos pelas
próprias participantes ou aos currículos disponíveis na página do IAP na internet.
Das 9 mulheres participantes, apenas M35 lidera grupo de pesquisa no Diretório do
CNPq. Com relação ao exercício de cargos de coordenação ou chefias, os resultados indicam
que;
 M1 (70) foi Conselheira duas vezes nos Ministérios Educação Superior e Pesquisa/MESP
da França; responsável pelos grandes instrumentos de infraestrutura de pesquisa na França
no MESP; Chefe de Missão; fundadora de uma das iniciativas francesas de mulheres na
ciência; Presidente de comitês; Diretora de instituto de pesquisa; Presidente da Federação
das Sociedades Científicas e; Editora de coleções de obras;
 M2 (58) foi diretora de uma das inciativas francesas de mulheres na ciência;
 M10 (30) nunca exerceu cargos de poder;
 M20 (50) já ocupou a coordenação de pós graduação por dois mandatos (cargo não
remunerado);
 M21 (61) foi Coordenadora Acadêmica da Pós-Graduação; Chefe de Divisão;
Coordenadora de Área; fez parte de comitês de outras entidades internacionais; já
participou de Comitê Assessor do CNPQ;
 M30 (41) nunca exerceu cargos de poder;
 M33 (45) nunca exerceu cargos de poder;
90
91

Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf>. Acesso em: 20 maio 2014.
Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar>. Acesso em: 20 maio
2014.
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 M35 (68) foi Chefe de Departamento por dois mandatos;
 M39 (51) nunca exerceu cargos de poder.

II.1.2 Na reprodução
Em âmbito familiar a expressão do poder pode resultar tanto numa escolha “forçada”
quanto numa sobrecarga de trabalho. No caso demonstrado a seguir por M20(50) a expressão
“Bom, então vamos” parece atestar uma expressão de submissão à vontade do marido que
conseguiu um emprego em outra cidade. Essa opressão a qual ela era submetida fica nítida
quando ela confirma a sobrecarga de trabalho e a falta de apoio desse marido na execução das
tarefas de trabalho reprodutivo.
Aí terminei o mestrado, aí quando eu estava terminando o mestrado, ele [o exmarido] arrumou um emprego aqui. Aí eu falei: “Bom, então vamos”, não é, e eu
comecei a procurar o pessoal com quem eu comecei o mestrado, para fazer o
doutorado na mesma área, só que não deu certo de novo [...] Aí vim para o
(Instituto), vim e acabei fazendo aqui o doutorado [5,2]. [...] a gente já queria,
naquela época, mudar para cá, para sair de [...], mas não deu certo, ele não
arrumou emprego aqui e a gente acabou (//)”. [...] Então eu fiquei um ano e oito
meses, praticamente, numa vida (//), lógico, no começo é pior. Então vinha,
trabalhava, ia dar de mamar, aí dormia um pouco, voltava, aí ia para o
computador, fazia um pouco de coisa, aí levantava, aí ela chorava, eu ia dar de
mamar, dali a pouco voltava, dormia um pouco [8,2]. [...] Então não... não tive, não
tive no primeiro casamento muito apoio, que foi a fase de formação, mesmo, não é,
a mais pesada... M20(50) [5,2][16,10].

Ou numa exploração da mulher por outra mulher. Ao terceirizar a execução das tarefas
domésticas para outra mulher, o que acontece, na prática é constatação da manutenção do
status quo de dominação masculina. O encargo psicológico das tarefas domésticas continua
sendo da esposa e mãe. Tida como “natural”, é uma prática comum entre mulheres que podem
pagar para que outras mulheres se encarreguem da realização do trabalho reprodutivo (de
cuidado da casa e/ou dos filhos) em suas casas, como corrobora M35 (68) “Essa mulher [a
empregada] ficou comigo, eu acho que as minhas filhas tinham dez, onze, a mais velha e ela
ficou comigo até eu ir para a Alemanha, que a minha filha já estava com... 20... [...] É, ela
ficou muitos anos [10,16]”.
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II.2 A Representação ‒ DSP

II.2.1 Na produção

Em busca do poder exercido nas funções de produção, evidenciou-se que nem sempre
ele está representado pelo sexo masculino, mas sim, as vezes pela figura de um ente superior
ao qual a mulher também se submete. Pesquisadoras brasileiras creditam a um fator externo
ou entidade superior situações como: escolhas no trabalho como revela M21 (61):“ [...] as
coisas vão meio que você um pouco escolhe, um pouco você é escolhido, porque você começa
a ver as melhores possibilidades em termos de logística, de uma série de coisas. [9,20]”;
acertos profissionais como evidencia M33 (45). “Não, porque deu certo por acaso”M33(45)
[10,11]; e reconhecimento profissional como elucida M35(68)“[...] eu nunca pensei que eu
conseguiria fazer isso, até porque eu não tenho nenhuma visão, não tem ninguém na família,
não tinha nada para ver na frente, entendeu, foi tudo no tateando, e eu acho que é isso. É só o
que eu posso te dizer... (risos) [29,22]”.
Em alguns casos, essa atribuição a um fator externo foi determinante para a escolha da
área de atuação dentro da física como foi o caso de M20 (50) e, na escolha da profissão de
física como relata M35(58).
“Bom, então eu vou mudar de área e vou abrir mão da saúde e vou fazer o que dá”,
não é [...] E foi então (//) a vida foi me levando, entendeu, às vezes eu tinha uma
coisa em mente, mas não deu [5,20]. [...] Foi no momento que a gente saiu com o
Pós-Doc, já estava pronta para viajar, duas vezes eu ia sair para Pós-Doc e não
deu certo, sabe, a mesma coisa da saúde... Deus vai me [...] M20 (50) [17,24] .
E aí todo mundo falou: “Ah, você vai fazer física?”, eu falei: “Bom, eu gosto de
Física, sempre gostei de Física e Matemática, mas ainda não sei bem o que é
Física”, então me matriculei, matriculei (na Física), e não passei (em Engenharia),
acabei não passando na segunda parte e falei: “Ah, o ano que vem eu faço outra
vez, tal”, mas no meio desse ano (12:32) eu vi que eu queria era fazer Física, fiquei
na Física e enfim, fui descobrindo o que era Física lá na USP, na convivência, não
é, e assim foi. [...] Então na época eu acho, assim, se posso dizer, a mão do destino,
porque não tem uma escolha consciente, entendeu M35(68) [8,7].

Além disso, percebeu-se, entre algumas pesquisadoras brasileiras mais velhas, alguns
resquícios do poder patriarcal como no caso de M21 (61) que queria fazer Engenharia, mas
teve que mudar de opção em função da mudança do pai (e da família) para outro Estado e de
M35 (68) que teve que se submeter às exigências paternas (submissão à dominação
masculina) para poder estudar.
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[...] passei e me apaixonei pela carreira. [...] Aí eu percebi, quando a gente mudou
para Goiânia, que eu estou lá me preparando para me inscrever no vestibular, eu
percebi que tinha outras opções além de engenharia, que engenharia não era a
única opção de exatas (risos) M21(61) [6,13].
[...] tanto que quando eu decidi vir para fazer o que seria o cursinho, ele fez eu
prometer que eu não namoraria para me tirar do caminho, até que eu tomasse o
rumo. [...] Não namorei, entrei na faculdade, aí está liberado, entendeu, aí eu
comecei a (//) [...] Isso foi em 68 [...] naquele tempo (1968) era muito difícil e ele
(o pai) era do tipo que eu tinha que chegar em casa, de volta, às nove da noite. [...]
quando eu vim para (a cidade tal), toda essa rigidez vem junto com você, com (//)
não é, mas enfim, ele acabou deixando e foi o caminho que eu segui. Quer dizer, ele
estimulava mas ele não sabia direito o que eu estava indo, porque ele tinha (//) ele
não tinha conseguido essas coisas para a vida dele, ele almejava muito, mas ele
nunca conseguiu M35(68) [13,12].

Esse exercício de dominação masculina e a situação de submissão, relatadas pelas
mulheres como algo natural, resultam na apreensão da ideia subjacente de que a mulher se
coloca em uma posição de inferioridade, não acredita no seu potencial, e lhe falta locus de
controle interno. Ela se deixa governar pelo destino ou pelo homem, “seres” aparentemente
superiores, ou seja, por um ente superior com poder.
Entre as pesquisadora francesas, depreende-se a posse de seu poder de decisão, como
esclarece o relato de M2(58) sobre a escolha da profissão “J’ai décidé de faire de la physique
bien avant, quand j’avais 15 ans. La physique c’était mon truc quoi, ça me plaisait
beaucoup 92 [4,3]”.Em outra situação, M10 (30) conta que no início do ano letivo, os
professores sempre pediam uma redação sobre a profissão que a aluna iria seguir e, ela
sempre escrevia que queria ser escritora. Os professores então diziam “Que bom!”num tom
irônico, então em um dado momento ela tomou uma decisão
Mais à un moment je me suis dit que ça faisait pas sérieux. Bon, parce que j’étais
très sérieuse. J’étais toujours première de la classe, et je trouvais que ça faisait pas
sérieux. Donc au bout d’un moment, je me suis dit que je vais trouver un métier
sérieux. Et puis je me suis dit “bah tiens, astrophysicien” (rires)93[5,26].

Apreende-se que “trabalho sério” não inclui o ser escritora, no entanto o ser cientista
é “trabalho sério”.
Esse apoderamento de suas escolhas ocorre mesmo quando implica em uma eventual
divergência patriarcal (não submissão à dominação masculina) como relata M10 (30 anos) “Et
puis après, je voulais pas forcément faire de la chimie parce que c’était, c’était papa. (rire).
92
93

“Eu decidi fazer Física bem antes, eu tinha 15 anos. A Física era ‘minha praia’.” ‒ (tradução livre da autora).
“Mas, num dado momento eu falei para mim mesma: isso não é sério. Bom, como eu sempre fui muito séria.
Eu era sempre a primeira da sala, e eu achei (que ser escritora) não era uma coisa séria. Assim sendo, no final,
eu falei para mim que eu ia achar um trabalho sério. E então eu falei comigo: bah veja, astrofísica” M20(30)
[5,26] ‒ (tradução livre da autora).
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Mais la physique m’attirait plus et puis voilà, c’est par là que j’ai divergé.94[2,12]”,apesar
dela continuar a afirmar que o pai era sua referência “Et parce que mon père était chercheur
et scientifique en fait. [...] C’est un peu l’image du père savant (rire). Je voulais un peu être
comme lui. Et eu, voilà. J’ai bossé.95 [6,24]”.Esses relatos podem conduzir a assimilação de
uma provável diferença de representação das mulheres em relação à escolha da profissão.
Enquanto algumas mulheres trazem os resquícios do patriarcalismo e se submetem ao poder
de entes superiores, outras mulheres apresentam a ideia subjacente de que a mulher tem
poder.
A representação do exercício do poder masculino ocorre das mais variadas formas no
contexto do trabalho produtivo. Os cargos de poder parecem ter um limite de alcance para a
mulher como relata M35 (68) “Aqui a gente (mulher) tem essa coisa da chefia, mas a gente
não passa muito disso [...] não é, uma cogitação de uma coisa maior é sempre muito
restritiva, é só olhar no geral. [5,17]”.Essa situação parece corroborar os resultados
encontrados na pesquisa realizada por Marry (2008) com as mulheres na biologia e indica que
nem o mundo científico escapa do fenômeno do teto de vidro.
No caso da obstrução à ascensão funcional, a pesquisadora M35(68) relata uma
situação em se chegou às vias judiciais, situação que parece se constituir em um dos
mecanismos de exclusão encontrado por Marry (2004) em seu estudo sobre as mulheres
engenheiras a partir das questões de desigualdades e diferenças nas carreiras:
Ah, todo o tempo, eu te falei, o tempo todo, eu nunca cheguei para ser colocada
nesse nível de igualdade, nunca, nunca, e ainda houve aqui dentro uma história,
justamente nesse tempo de julgamento, que foi tão gritante a forma como foi feito
isso e para as mulheres mais ainda, que nós formamos um grupo e entramos na
justiça contra, porque não tinha uma definição da carreira, a gente entrava no nível
da definição que era dada, mas eles não reconheciam, não deixavam você alçar os
níveis, não é? M35(68)[24,15].

Essa luta pelo poder dentro do instituto parece ter alterado um pouco a situação das
mulheres como continua relatando M35 “Depois as coisas ficaram um pouco diferentes,
porque aí as pessoas são julgadas, mas mesmo assim eles olham muito se é mulher ou se é
homem, não adianta falar, porque o fator subjetivo entra, entendeu? [25,19]”. Nessa
situação, percebe-se claramente a sexagem como relatada por Guillaumin (2002). Trata-se da
apropriação das mulheres pelos homens em uma situação em que o grupo dominante sempre

94

“E depois, eu não queria de fato ser química porque isso, isso era meu pai (risos). A física me atraia mais e,
então, foi aí que eu divergi (do meu pai)” M20(30) [2,12] ‒ (tradução livre da autora).
95
“E, porque o meu pai era pesquisador e cientista de fato. [...] É um pouco a imagem do pai sábio (risos). Eu
queria, um pouco, ser como ele. E eu, então, eu trabalhei” M20(30) [6,24] ‒ (tradução livre da autora).
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será majoritário e o grupo das mulheres nominadas sempre será minoritário já que o
determinante de majoritário e minoritário não se expressa na quantidade, mas sim na detenção
de poder. Essa constatação é claramente reforçada quando se percebe que, apesar de situações
de luta, com a relatada por M35 (68), a ocupação de cargos de liderança continua sob a
dominação masculina conforme relata a cientista de outro instituto M33 (45 anos) “Mas é
verdade que é difícil agente ver líderes, líderes mulheres na física [7,15]”.
Uma mulher invisível é evidenciada no relato de uma pesquisadora francesa sobre um
caso de efetivo exercício de poder masculino, primeiro quando a cientista estava grávida o seu
chefe fazia questão de marcar reuniões quando ela ia ao médico. Depois, quando seus filhos
nasceram, o seu chefe marcava as reuniões no final do dia, para depois do horário, fixo, em
que ela tinha que sair para ir para casa, como relata M1 (70 anos)
[...] puis on se débrouillait pas pour me rendre les choses faciles quand j’attendais
mes enfants, les réunions importantes se faisaient quand j’étais justement pas là, le
jour où je devais aller voir le médecin [...] (je devrais) rentrer avec les enfants petits
à une heure fixe le soir) ce qui n’est pas très commode pour les chercheurs en
physique, ils font des expériences. Alors mon chef d’équipe se débrouillait toujours
pour passer ce qui se faisait juste au moment où j’allais partir 96 [13,4]”M1(70)
[13,4].

O poder masculino pode também ser depreendido de relatos como o da cientista
francesa sobre uma eventual mulher transparente, M1 (70) “Non, pas vraiment de la
discrimination mais ce que je disais était considéré comme un peu moins important. Voilà
[...] Et donc on m'écoutait pas toujours, on faisait souvent comme si j'étais un peu
transparente97 [13,1]”.
O poder masculino se revela também na reafirmação da “natureza” feminina que
necessita de ser “ajudada” e “cuidada”. É a expressão da mulher “princesa”. Ela acha que
por ser mulher merece um tratamento diferenciado, como conta M10 (30), que se recorda de
um tratamento diferenciado por parte dos homens do seu local de trabalho que ela descreve
como “tratamento de princesa”: “D’être bien traitée, parce que j’étais une fille, de façon

96

“Mas, fazendo de tudo para as coisas não serem fáceis para mim, quando eu estava grávida dos meus filhos, as
reuniões importantes aconteciam justamente quando eu não estava, no dia em que eu tinha que ir ao médico
[...] quando meus filhos eram pequenos, eu tinha que voltar para casa em um horário fixo a noite, o que não é
muito cômodo para pesquisadores na área da física, eles fazem experiências. Então, me chefe fazia questão de
passar (para a equipe) o que acontecia justamente no momento em que eu tinha que sair” M1(70) [13,4] ‒
(tradução livre da autora).
97
“Não, não é realmente discriminação, mas o que eu falava era considerado como um pouco menos importante.
É isso [...] E então não me ouviam sempre, faziam parecer muitas vezes como se eu fosse um pouco
transparente” M1(70) [13,1] ‒ (tradução livre da autora).
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galante, oui, un peu comme une princesse, mais ça c’est positif (rires)98”[12,16]. E isso se
confirma nos relatos de M30 (41) “Olha, assim, não acho ruim... eles geralmente são
bastante prestativos [8,23] [...] Então eles me ajudam (ao se referir ao fato de que os homens
fazem a parte de desenvolvimento de software e, ela prepara as amostras para irem para o
forno)”[9,3].Ou em manifestações de gentileza como afirma, no Brasil, M33
Às vezes os meninos eram muito gentis com a gente, então, não sei, talvez seja um
pouco diferente na física, você tem mais, assim, uma... uma questão assim, de
entender o que está acontecendo com as matérias, é tudo tão difícil, é um sufoco, a
gente não tem tempo, não é, de... então eu acho que é um pouco menos, a gente não
sente tanto [7,10].

Segundo Guillaumin (1978b) essa construção mental como “objeto” dentro do
pensamento confere à mulher esse tipo de discurso. Mulher invisível, mulher transparente
e mulher princesa fazem parte de um universo simbólico, conforme descrito por Guillaumin
(1981) definido pelo grupo majoritário masculino que constrange o grupo minoritário
feminino a definir suas referências a partir de uma categorização referencial disponibilizada
por esse grupo majoritário.

II.2.2 Na reprodução

Depreende-se dos relatos evidências de poder sob três formas. A primeira revela o
exercício do poder marital e suas influências sobre a carreira da esposa que traz a ideia
subjacente de “eu tenho que acompanhar meu marido” como esclarecem M20 (50) e M35
(68)
[...] e eu acabei largando o mestrado nessa área e fui para o (outra instituição),
trabalhei no (nessa instituição), fiz o mestrado lá, na... é, o meu marido já estava
aqui (em...), já estava trabalhando há seis meses, aí eu vim procurar aqui no (no
instituto) M20(50) [4,22].
[...] eu vim para (a cidade tal) para fazer o doutorado por causa do marido, não é, e
eu, na verdade, lá eu pertencia a um grupo de biofísica que estava incipiente, ainda
começando, quando chegou aqui não tinha nada, aí eu acabei fazendo um
doutorado em Física (//) Física, na verdade, cálculo de molécula, teorias, nada a
ver comigo, mas porque não tinha outra coisa para ser feita M35(68) [2,9].

Nesse contexto de poder marital, a esposa, às vezes, se coloca no papel de ajudante, ou
até muda o curso da sua carreira, em função dessa relação de dominação estabelecida com o
98

“De ser bem tratada, por que eu era menina, de modo galante, sim, um pouco como uma princesa, mas isso é
positivo (risos)” M10(30) [12,16] ‒ (tradução livre da autora).
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marido. Pode-se depreender que essa relação estabelecida com o marido parece estar muito
próxima à que a mulher estabelece com os filhos, uma relação de cuidado, de educação, quase
de proteção, é a esposa mãe do marido que parece se sentir constrangida pelo fato de avançar
na carreira antes do marido como relata M35 (68):
[...] quando eu terminei o mestrado, ele ainda estava lá no meio do curso e se
perdeu todo, aí eu fui ajudar ele, fui fazer as cadeiras com ele (risos) meio, meio de
filho, para ele se formar lá na USP, depois ele veio fazer o mestrado aqui na
COPPE, mas eu já tinha doutorado e ele estava ainda (no mestrado) e ele parou
nisso, não é?, [...] ele (o marido) ser perdeu muito nesse caminho, não ajudou em
nada, nada, tinha atrapalhado tudo (risos) porque ele me impediu de fazer um pósdoc mais cedo e tudo mais, não é M35(68) [9,9].

A segunda evidência é o acordo tácito (DEVREUX, 2004) entre o casal que pode
definir onde a mulher irá exercer a profissão conforme demonstra o relato de M21
(61)“Então, na época a gente [ela e o marido que também é físico] olhou a COPPE (11:44)
do Rio, olhou aqui no Instituto, olhou o IME [...] Rio, a gente aplicou para mais de um lugar,
a gente foi aceito em mais de um lugar, mas no final a gente optou aqui pelo Instituto[9,23]”.
Esse acordo tácito entre os casais pode também alavancar a carreira como foi o caso
relatado pela cientista M1(70) “Quand je partais en voyage, mon mari (le premier mari)
assurait [...]il était surtout enseignant et donc il était un peu moins pris que moi. Donc ça
s’est pas trop mal arrangé99 [9,9]”.Ou, “estacionar a carreira” como relata a pesquisadora
M10 (30 anos):
Bon là maintenant, possiblement. Là concrètement, si j’avais un enfant, ça me..., je
pense que j’envisagerais la chose avec beaucoup de sérénité. Maintenant que j’ai un
poste, j’ai plus… enfin, bien sur que l’homme, enfin le père aussi, il faut qu’il puisse
participer. Mais j’ai beaucoup moins de contraintes parce qu’il faut pas que je
publie à tout pris, je suis pas à la course au poste maintenant que j’en ai un. Donc
là maintenant, ça me dérangerait pas. Même je l’envisage. Il y’a un an, c’était pas
possible. C’était vraiment hors de question100M1(30) [5,7].

A terceira evidência de poder, em âmbito familiar, que emergiu dos dados coletados se
revela em uma forma de interessante de pensar o poder. Trata-se de uma extensão do
exercício da manutenção da dominação masculina na qual uma mulher se utiliza de outra

99

“Quando eu saia de viagem, meu marido (o primeiro marido) ‘segurava a barra’ [...] ela era principalmente
professor, então ela tinha mais tempo. Então isso não se arranjou tão mal” M1(70) [9,9] ‒ (tradução livre da
autora).
100
“Bem, agora é mais possível. Agora, concretamente, se eu tiver um filho, me parece... eu penso que olharia
isso com muito mais serenidade. Agora eu tenho um trabalho concursado, eu tenho... enfim, com certeza que o
homem, enfim o pai também ele tem que participar. Mas, eu tenho muito menos stress porque não é preciso
que eu publique a qualquer preço, eu não estou mais concorrendo agora eu já sou concursada. Então, agora
isso não me atrapalharia. Eu quero até. Mas, há um ano atrás, não seria possível. Era realmente fora de
questão” M1(30) [5,7] ‒ (tradução livre da autora).

127

mulher para realizar uma parte ou o todo das tarefas domésticas. Uma pesquisadora francesa
M1 (70)relata “J’avais une nourrice quand elles étaient petites qui habitait la maison d’à
côté101 [9,5]”.
É o poder da mulher sobre outra mulher. Essa representação parece conceder à
mulher dominante uma certa liberdade de escolha e realização profissional antes atribuída
somente aos homens como relata M20(50):
Os filhos pequenos, não é, eu devo muito à babá [porque o meu marido, era a vida
dele, as coisas dele, então isso daí comprometeu, eu sei...].Porque quando eu
prestei o concurso para cá, ela tinha (//) a minha filha tinha seis meses, então foi
quando eu arrumei essa babá para eu poder estudar para o concurso M20(50)
[16,20].

E faz com que a mulher dominante estabeleça com a mulher dominada uma relação de
cumplicidade de quem sabe as qualidades esperadas das mulheres (Marry), de submissão,
docilidade e realização das tarefas de trabalho reprodutivo.
Muito complicado, porque... [...] Sempre tive muito, as empregadas, que eu sempre
tratei com se fosse realmente as pessoas mais importantes, porque eram as que me
davam a mão, não é, eu tive uma que chegou na minha casa sem nenhuma
referência, à noite, com o olho inchado, não era conjuntivite, era uma coisa muito
maior e eu aceitei que ela já ficasse, dormisse, e todo mundo disse que eu era louca,
porque eu tinha criança e que eu saía M35(68) [10,10].

No caso da representação “a mulher deve acompanhar o marido”, atribui-se à mulher a
importante tarefa de cuidar do marido, da casa e dos filhos. Isso significa que o marido não
pode ir para outro lugar sem ela. Pois nesse caso a quem seriam atribuídas essas tarefas?
No caso da representação “esposa mãe do marido”, percebe-se uma transferência do
ideal de maternidade e consequentemente do poder “natural” conferido à mulher de cuidado
dos filhos para marido, como se fizesse parte da “natureza feminina” ser mãe de todo mundo.
No caso da representação “acordo tácito” entre o casal, a negociação parece ser
definida em função do espaço que ela ocupa no campo produtivo e reprodutivo, conduzindo a
um avanço ou reprodução das RSS.
A representação “poder da mulher sobre a mulher” parece ser bem característica
dessa classe profissional. A dedicação exigida para ascensão na carreira requer uma
disponibilidade de tempo nem sempre possível numa situação de divisão sexual do trabalho
reprodutivo assimétrica.

101

“Eu tinha uma babá quando elas eram pequenas que morava na casa ao lado” M1(70) [9,5] ‒ (tradução livre
da autora).
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Segundo Devreux (2005b), a natureza do poder está fundada na divisão das funções
produtivas e reprodutivas. Os mecanismos de dominação masculina se fundam nessa divisão
de poder. Os resultados encontrados parecem corroborar pesquisa realizada por Devreux
(2004) com mães profissionais. Devreux (2004) evidencia uma ideia de negociação familiar
que atribuiria um poder a mulher no campo reprodutivo. Outra pesquisa realizada por ela
como mães intelectuais, a ideia subjacente de “ter filhos” foi determinante na DSP. Tanto a
ideia de negociação familiar como a de ter filhos apareceram como determinantes da DSP
entre as cientistas.

III. Categorização (CAT)

O foco consistiu em compreender uma hierarquização no exercício de atividade em
função de sua classificação como “femininas” ou “masculinas”. Parte-se do pressuposto que
os trabalhos categorizados como “masculinos” têm mais valor, e que, essa masculinização de
determinada profissão pode manter a mulher em uma situação inferior a do homem. Além
disso, procura-se compreender as influências femininas e masculinas da família de origem
e/ou professores e/ou amigos(as) etc. e de que forma isso pode ter contribuído para manter
essa mulher longe de uma profissão dita masculina.
III.1 A Prática – CAT

III.1.1 Na produção

Na prática, esse enquadramento de atividade como femininas tem consequências que
podem ser percebidas claramente. M21(61), cuja mãe achava que meninas deviam fazer o
normal, acabou de fato cursando o normal “Então eu fiz o normal, então ele não te dá
nenhuma preparação para essa área [6,4]” e só foi para a Física quando seu pai mudou para
outra cidade e essa opção se apresentou como viável. Já M39, cujo pai disse para ela fazer
Física e não Engenharia contou com o apoio dele durante todo o curso como fica claro nesse
trecho do relato “[...] (eu) passava o dia inteiro na UFRJ o meu pai trabalhava no fundão, eu
ia com ele de carona e voltava com ele de carona”[4,11].Esses relatos atestam a sua
submissão das mulheres às atividades socialmente categorizadas como femininas, tais como
realizar o curso normal e acompanhar o pai transferido.

129

Outra demonstração de prática vai para uma conversa anotada antes do início das
gravações com pesquisadoras francesas. M1 (70 anos) afirmou que em todas as reuniões do
grupo de cientistas, ela sabia que se ela não fosse pegar o café e a água para deixar em cima
da mesa, não haveria café e água durante a reunião o que fez com que, com o a passar dos
anos, adotasse o hábito de já levar o café e a água para as reuniões numa clara naturalização
do papel feminino de cuidado. Essa atitude foi comentada pela pesquisadora com a
entrevistada M10, de 30 anos, que espantada, afirmou que isso também acontecia na equipe
dela de pesquisa.

III.1.2 Na reprodução
Ao buscar constatar o que é ou não “normal” para uma mulher, uma cientista francesa
se destaca com o relato de M1 (70 anos) afirmando que, na sua época, eram as mães que
orientavam a escolha da carreira dos(as) filhas “C’est toujours comme ça pour l’orientation
des enfants, c’est souvent la mère (parceque les homes son effacé de personalité)102[4,23]”,
mas agora ela (mulher) não se permitiu fazer a mesma coisa com as filhas;
Je ne me serais pas permis de l’orienter, d’autant plus qu’on ne savait pas vraiment
comment l’orienter. Et l’autre fille s’est orienté toute seule, par affinité, par désir de
faire un métier de chercheur et ça, c’est un petit peu par assimilation au modèle
maternel. Mais c’était pas poussé hein103M1(70) [5,1].

No Brasil, não emergiram dos relatos das mulheres dados que representassem de
alguma forma, prática de Categorização no âmbito familiar.
III.2 A Representação ‒ CAT

III.2.1 Na produção

No âmbito do trabalho produtivo, dois itens merecem ser mencionados: o primeiro irá
abordar a questão de categorização sexuada e, o segundo a questão da valorização do trabalho
produtivo no ambiente da instituição de pesquisa.
102

“É sempre assim para orientar as crianças, é sempre a mãe (porque os pais tem personalidade “apagada”)”
M1(70) [4,23] ‒ (tradução livre da autora).
103
“Eu não teria me permitido orientá-las, porque nós não saberíamos como orientar. E a outra filha se orientou
sozinha, por afinidade, pelo desejo de seguir a carreira de pesquisa e isso, foi um pouco pela assimilação do
modelo maternal. Mas não foi empurrada a isso hein” M1(70) [5,1] ‒ (tradução livre da autora).
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a. A Categorização sexuada implica na partição daquilo que é “masculino” e daquilo que é
“feminino”. Trata-se de uma reflexão sobre o sexo do poder (DEVREUX, 2005). Essa
Categorização pôde ser depreendida a partir de dois universos distintos: o primeiro
evidencia que há profissões para homens e profissões para mulheres como confirmam
os trechos a seguir:
M21 (61 anos): naquela época tinha aquela história de que (//) a minha
mãe, principalmente, achava que (//) tinha o Normal, que a pessoa fazer [...] para
ser professora M21(61) [5,21].
Física não é um curso muito atraente para menina M30(41) [4,7].

Hoje em dia eu acho que é um pouco menos, mas eu só acho que é sutilmente
menos, mas eu ainda acredito que tem essa força, de que o masculino dentro da
área de Física, é, assim, o predominante [5,14], [...] eu realmente queria fazer
Engenharia, na verdade queria fazer arquitetura, mas era muito difícil, porque era
numa cidade de interior, na época era muito difícil ir, ainda mais mulher M35(68)
[7,25].
[...] eu sempre gostei da área de exatas, sempre e aí quando eu ia fazer (//) eu
adorava Física, adorava, achava a coisa mais linda do mundo, mas eu gostava
muito de mecânica, que era o que se estudava no 2º Grau, eu tinha um professor do
2º Grau que era superlegal, a gente interagia p’ra caramba e aí na época que eu fui
fazer vestibular, eu ia fazer Engenharia Mecânica, porque eu queria fazer
Mecânica. Aí o meu pai falou: “Olha, Mecânica, você vai fazer motor, isso é coisa
de homem, você vai fazer motor, porque você não faz Física?”, aí eu fui meio,
assim, na sorte, eu gostava de Física, gostava de Matemática também, mas gostava
muito de Física, aí fui fazer Física M39(51) [3,24].
C’est clair (rires) Oui. Qui est aussi bien masculin (la physique) (rires)104 M10(30)
[12,9].
Parce que les femmes en général, les filles en général, dans les lycées et dans les
familles, n’intègrent pas bien l’idée qu’elles pourraient faire une carrière
scientifique. Elles disent souvent quand on va leur parler ou leur présenter ce qu’on
fait “Ah oui mais ça c’est pas pour moi, c’est pas un métier pour moi, ça c’est pas
du tout pour moi”. Il y a des stéréotypes qui sont très persistants, qui encore
maintenant font que les filles ne se dirigent pas en majorité vers les sciences, même
si elles sont très bonnes à l’école105M1(70) [14,16].

O segundo universo revela que mesmo em profissões masculinas (como é o caso da
Física), ocorre uma categorização se subáreas. Alguns relatos expressam o fato de que a

104
105

“É claro (risos) Sim. Sim é muito masculina (a física) (risos)” M10(30) [12,9] ‒ (tradução livre da autora).
“Porque as mulheres em geral, as meninas em geral, nas escolas de ensino médio e nas famílias, não absorvem
bem que elas possam fazer uma carreira cientifica. Quando nós vamos mostrar o que fazemos elas dizem “Ah
sim, mas isso não é para mim, não é uma profissão para min, isso não de jeito nenhum para mim”. Têm
estereótipos que são muito persistentes que, mesmo nos dias de hoje, fazem com que as meninas não se
direcionem, não em maioria, para as ciências, mesmo se elas muito boas na escola” M1(70) [14,16] ‒
(tradução livre da autora).
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biofísica estaria mais afeta às mulheres por não exigir força física, ou seja, numa
associação da mulher ao frágil, ao cuidar como se depreende das falas de M30 (41 anos) e
M33 (45 anos):
Ah, existe. [...] Então, é bem... assim, biofísica, eu lembro disso no instituto de física
que eu trabalhava em São Carlos. A biofísica era predominantemente mulher e o
resto vinha para ótica, por exemplo, era homem, não é, a parte de ótica, de
programação, é homem, biofísica mulher [...] A área de biofísica atrai essas coisas,
ficar cuidando das plantinhas, ali, estudar algum comportamento que demora
horrores. Eu acho que é mais... M30(41) [9,11].
Tem, eu acho que tem, sim, eu acho que a minha área é uma área que tem bastante
mulher, a biofísica. [...] Não sei, talvez porque tenha bastante mulher na biologia,
então acaba (riso curto) mas eu não escolhi por causa disso, mas de repente eu vi
que existe, mesmo. Tem mais mulher, sim M33(45) [7,15].

Ainda na questão de categorização sexuada, ou na fixação do que é “feminino” e do que é
“masculino”, emergiram dos dados vários relatos sobre as influências femininas e
masculinas da família de origem e/ou professores e/ou amigos(as) que forma divididos
aqui em três tópicos. O primeiro aborda a influência do sexo masculino na escolha na
definição dos rumos dados a carreira é foi relatado por 4 das 9 mulheres, M20 (50 anos)
“A opção da física veio porque (riso rápido) com dez anos eu perdi o meu avô, pai do meu
pai, com câncer, e eu era uma menina, ainda, não é, e eu queria, de algum jeito (//) eu
fiquei tão inconformada com aquilo [4,23]”,M21 (61 anos) “ [...] só que na
minha cabeça eu imaginava que eu ia fazer Engenharia, não é, que eu tinha alguns tios,
primos, que estavam seguindo para essa área [5,17]”, M30 (41 anos) “Então foi baseado,
sim, vendo os exemplos dos meus amigos, procurando informação que eu optei por fazer
Física. [3,12]”e, M10 (30 anos)“Bien sur. Oui, oui. Je l’ai [son père] vu être actif et très
impliqué. Enfin, très inspiré par son travail, donc forcément j’ai trouvé que la recherche
ça avait l’air très sympa quand j’étais petite 106 [2,10]”.O segundo trata da influência
feminina na escolha da carreira é relatada por M35 (68 anos) no Brasil e M1 (70 anos) na
França:
[...] eu tinha essa curiosidade grande de entender o mundo, o universo e sei lá o
quê, eu tive uma professora que todo mundo achava ela muito ruim, o apelido dela
era macaca, para você ter uma ideia, porque ela era mais velha, mas ela dava
Física e ela era muito rígida na forma de passar a Física, mas também ela
explicava, no meu entender, muito bem, não sei dizer hoje, mas no meu entender...
[12,15] [...] o que determinou foi, de certa forma, esse colegial que eu fiz, nesse

106

“Com certeza, Sim, sim. Eu o vi muito ativo e comprometido. Enfim, muito inspirado por seu trabalho, então,
forçosamente, quando eu era pequena, eu achava que a pesquisa era algo muito simpático” M10(30) [2,10] ‒
(tradução livre da autora).
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Instituto de Educação, lá em Jundiaí, era muito rígido, muito bom, e eu sempre fui
primeira aluna M35(68) [14,9].
[...] ma mère était très féministe et elle trouvait, elle avait fait l’école normale
primaire, pour former les instituteurs, et elle trouvait que les littéraires c’était des
métiers pour les filles de bourgeois qui attendaient de se marier et que c’était pas
des vrais métiers107M1(70) [4,11].

O terceiro tópico relata o desestimulo dos pais que afirmavam que aquilo não era
profissão para mulher. Interessante observar que a mãe de M(21) era dona de casa e o pai
trabalhava na fazenda. Ou seja, o que a mãe repetia era o mesmo modelo de submissão ao
modelo patriarcal vivenciado por ela: “A minha mãe achava que eu não devia fazer
aquele (antigo colegial que preparava para o ingresso em uma faculdade) porque,
imagina, depois ia parar, não é, e aí não tinha nenhuma profissão” M21(61) [6,2]. Já no
caso de M35(68), o pai operário queria manter o mesmo domínio patriarcal que exercia
sobre a mulher dona de casa, também sobre a filha, como ela revela em sua fala:
[...] porque o meu pai, ele sempre foi muito interessado em engenharia e tudo mais,
mas ele era português e ele chegou aqui, ele não pôde, ele foi trabalhar. E ele
aprendeu sozinho, comprava livros, coisa e tal, fazia estruturas metálicas, que seria
uma parte de uma engenharia, mas o que acontecia é que o engenheiro assinava e
mandava ele fazer e ele fazia as coisas sozinho, muita coisa lá em Jundiaí, que ele
fez, foi sozinho. Então ele era uma pessoa que mexia, desmontava relógio, montava
coisa, fazia, tinha torno, tinha tudo, sabe assim, uma oficina mecânica em casa? E
isso sempre me permitiu mexer, fazer coisas, mas não, nunca estimulado por ele,
porque eu era mulher, para português, era para casar e ter filhos M35(68) [13,1].

Mesmo assim as mulheres não desistiam e sonhavam com a carreira como relatam M20
(50 anos)“[...] aquele sonho de adolescente, de 18 anos, quando eu decidi, não é, fazer
Física, [23,19]”,M21 (61 anos)“[...] desde [infância] o início, aquela tendência para
exatas, eu gostava [5,17]”,ou se maravilharam com ela como M39 (68 anos)“[...] eu acho
essa área que eu trabalho maravilhosa, [...] não só porque você está na fronteira, porque
a gente está realmente trabalhando na fronteira [...] Então eu vou certamente me
aposentar nessa área [14,16]”.
Os relatos biográficos parecem trazer uma construção diferenciada segundo o sexo. Nesse
sentido o passado imprime sua marca nas práticas e representações atuais. Em estudo
realizado sobre paternidade e trabalho (DEVREUX; FERRAND, 1986), a lembranças
relatadas pelos entrevistados correspondia a um mito de pai ideal e correspondia a
produção de outro mito: o da autoridade parental. Segundo Devreux (2004): “a memória é
107

“Minha mãe era muito feminista e ela achava, ela fez escola normal, para ser professora de ensino primário, e
ela achava que estudos literários era profissão para as filhas dos burgueses, que esperavam para se casar e que
isso não era um profissão de verdade” M1(70) [4,11] ‒ (tradução livre da autora).
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sexuada”. As análises sobre a Categorização indicaram que as mulheres trazem uma
lembrança muito forte da influência masculina na escolha da carreira, o que parece indicar
um quadro no sentido de manutenção do padrão masculino de escolha da carreira.

b. Denota-se uma valorização sexuada do trabalho produtivo no ambiente da instituição de
pesquisa, destaca-se o relato pessoal de M35 (68) e a história que ela conta sobre um casal
de cientistas que trabalhava no instituto:
É muito interessante isso e eu sempre senti essa distinção, esse nível, enquanto eu
trabalhava com o H..., a mesma coisa: eu comecei a área, eu fiz alguns trabalhos,
no caso, até consegui um trabalho na Science, que ele não está, então quando eles
iam fazer o julgamento, o professor J..., por exemplo, ele dizia assim: “Não, isso
aqui não pode contar, porque o chefe é o H...”, então não havia chefe, mas e aí, e o
H... não estava na Science, que é uma revista que é muito pontuada, então, que
havia essa coisa, sempre houve, entendeu M35(68) [5,4].
Havia um casal aqui, o (J....? 06:44), ele já morreu, ela está aposentada, que eles
sempre trabalharam juntos, ela, física, e ele, químico. Mas é interessante que na
carreira ele sempre estava num nível acima, classificado, embora eles trabalhassem
juntos M35(68) [4,25].

Ambos os relatos revelam a determinação dos homens em se manterem na posição de
dominante criando representações de regras invisíveis de promoção, que de tão
“presentes” interferiam diretamente na ascensão funcional dessas cientistas.
III.2.2 Na reprodução

Somente uma participante relatou algo que pudesse denotar uma maior valorização do
trabalho produtivo do homem em relação ao trabalho produtivo da mulher em âmbito
familiar: M20 (50 anos) se refere desta forma ao falar que teve que mudar toda a sua carreira
porque o marido decidiu mudar de emprego e ela teve que se adaptar a isso: “Aí fiz um ano
[de mestrado no ITA], mas eu morava em São Paulo nessa época, eu tinha um filho pequeno
[4,13] [...] É, é, o meu marido já estava aqui, já estava trabalhando há seis meses, aí eu vim
procurar aqui no (Instituto) [5,14]”.
Outros relatos já abordados na representação da Divisão Sexual do Trabalho e do
Poder poderiam denotar uma maior valorização do trabalho masculino em função do exercício
da “função maternal” (DEVREUX, 2004), mas isso seria uma inferência e não uma apreensão
de representação a partir dos dados coletados.
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5.1.1.2 Os Homens

I. A Divisão Sexual do Trabalho

O foco consistiu em apreender a divisão das tarefas entre os sexos. Nesse contexto, a
percepção dos homens sobre uma provável discriminação ou assimetria pode ser reveladora
dessa Divisão Sexual do Trabalho. A prioridade dada à carreira profissional e o
comprometimento dos pais com o exercício da parentalidade e com as atividades reprodutivas
podem estabelecer um forte indicativo de manutenção da dominação masculina.

I.1 A Prática

I.1.1 Na produção

A prática da predominância masculina no ambiente de pesquisa da física parece se
iniciar ainda na faculdade:
Mas dentro da minha turma particular, a maioria era de homens, mas tinha... mas
tinha meninas também H23(60) [12,4].
Entramos em 70, nos formamos... só formou 18, tinha três mulheres H26(59)
[10,18].
Quando eu entrei na física, em 77, nós tínhamos mais ou menos umas 40 pessoas,
tinham umas 10 mulheres, das 10 mulheres somente uma(//) quer dizer, dos 40
físicos somente cinco se formaram, das 10 mulheres, uma ser formou, entendeu
27(54) [12,8].

E continua impactando, depois da faculdade, nos ambientes de trabalho produtivo.
Constata-se a consolidação do modelo de dominação masculina nessa área do conhecimento,
optou-se por transcrever abaixo os trechos de todos os relatos que abordavam esse tema para
deixar claro que todos os homens percebem essa assimetria:
[...] l n’y a des femmes, absolument, dans cette équipe108 (na equipe de trabalho dele
no instituto) H11(41) [8,17].
1/4 de femmes109 (na sua equipe de trabalho) H12(34) [5,2].

108
109

“Não tem mulheres nessa equipe” H11(41) [8,17] ‒ (tradução livre da autora).
“1/4 de mulheres” H12(34) [5,2] ‒ (tradução livre da autora).
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Aqui dentro nós temos a C... [...] Na equipe nossa, nós só temos de pesquisador [...]
a C..., é colaboradora, só ela, é verdade, contratação, aqui nós não tivemos
nenhuma, desde que eu vim para cá, não é, está parado, hoje, de contratações, o
Ministério anda segurando vaga [...] Mas é verdade, nós só temos ela, nós estamos
com 22 doutores e uma é doutora H15 (56) [14,14].
[...] nós estamos com 12 pesquisadores, mais ou menos [...] Homens e mulheres... é,
nós temos só uma ou duas (//) nós temos duas pesquisadores e, deixa eu ver, quatro,
cinco, seis, seis ou sete... não, nós somos (//) atualmente, nós somos 11, contando os
tecnologistas, deve dar 30%-70%, mais ou menos, mulheres, 30, 35%
H16(37)[21,1].
[...] já teve caso de ter mais mulheres [...] Servidores, somos em quatro
pesquisadores, dois engenheiros, uma secretária, só H18(52) [12,17].
[...] na divisão [...] você pega alguma estatística rápida [...] Três mulheres [numa
equipe de 27], quer dizer, aproximadamente 1/7 H19(59) [17,17].
Quer dizer, era um grupo de 20 pessoas (na equipe dela no Instituto), quatro
mulheres é uma porcentagem, no Brasil é grande, ainda mais na área de Física
H22(64) [15,15].
Olha, não tem mulher naquela divisão, realmente H24 (45) [5,21].
[...] (existirem) Mulheres é difícil [...] Aqui no (Instituto), mulher, amiga minha,
não, não tem [...] E acho que nunca teve, viu, que eu (//) nesses 25 anos que eu
estou aqui, não teve nenhuma. Deixa eu lembrar bem, para ter certeza do que eu
estou afirmando H25(58) [13,7].
[...] então eu acho que tem menos mulheres proporcionalmente no [instituto] do que
tinha na graduação e no doutorado H34 (38) [15,22].
Nós somos, vamos dizer assim, dos líderes mais sêniores, nós somos cinco, tem uma
mulher H36(47) [16,6].
Olha, basicamente são, no momento, sou eu, e o tecnologista que é o..., que é mais
velho do que eu, é da casa há muito mais tempo H37(47) [12,23].

I.1.2 Na reprodução

Poucos relatam uma participação efetiva diária nas tarefas de trabalho reprodutivo (de
cuidado da casa e dos filhos). Destaca-se a participação de H41(65) no cuidado do filho que
nasceu com vários problemas. O casal tinha mais duas filhas, pelo relato do pai, depreende-se
que ele ficou com a parte do tratamento do filho (que era especial) e, a esposa com o cuidado
com as filhas. Mesmo assim, esse pai reafirma que “[...] mas (//) e a gente dividia todo o
trabalho, o trabalho ficava bem dividido alí, essas tarefas de casa, da casa em si, da parte de
tratamento, não é, isso a gente dividia [6,2]”.

136

Alguns, como H19(59) relembram que, no período em que esteve fazendo doutorado
no exterior, levava a filha pequena para escola. Para ele, essa prática parece atestar que ele dá
conta do seu comprometimento com a parentalidade.
A prática masculina de um compromisso “parcial” com a parentalidade é verificada
em outros casos em que se repete o fato de que uma ação isolada de pegar os filhos na escola
ou na casa da babá sintetiza esse compromisso parental como confirma o relato de H37(47)
“[...] eulevo o meu filho menor, o meu filho maior já vai sozinho para a escola [...] eu levo o
meu menor [13,21]”, de H24(59) “[...] por exemplo, hoje é quarta-feira, então, quarta-feira,
às 17:30 eu saio eu vou pegá-los na escola, fico uma hora com eles lá fazendo alguma coisa,
aí vamos para casa [11,19]” e, H11(41) “[...] aller chercher mon fils et l’amener chez sa
nourrice, donc ça, ça rythme un peu ma vie, c’est sûr [...] une journée typique, ben j’amène
mon fils chez sa nourrice à 9heures, j’arrive ici vers 9h15, 9h20110[6,21]”. Mas, a grande
maioria não lembra de situações pontuais.
H37(47) [10,2] lembra que o trabalho realizado em âmbito doméstico conta com a
ajuda efetiva de outra mulher: a empregada. Essa delegação da tarefa de casa a outra mulher
lhes parece algo muito natural e será melhor detalhada no item que aborda a Divisão Sexual
do Poder.

I.2 A Representação

I.2.1 Na produção

A questão da discriminação é apreendida pelos homens sob dois prismas distintos: O
primeiro, sob a forma de negação de discriminação com as mulheres no ambiente de
trabalho produtivo. Como não se pode combater o que não existe (DELPHY, 2010), essa
negação da discriminação é a representação adequada para assimetrias e desigualdades
favoráveis aos homens nesses ambientes de trabalho. Os relatos evidenciam situações comuns
do cotidiano, ou em bancas de defesa de doutorado: “[...] eu acho assim, na minha (//) quer
dizer, no meu grupo, o grupo que eu trabalhei, muito próximo, nunca houve um cerceamento
para a menina, por ser menina ou não, pelo contrário, eu, principalmente” H15(56) [12,19].

110

“[...] ir buscar meu filho e leva-lo à casa da babá, com certeza isso dá um certo ritmo à minha vida [...] um dia
típico, bem eu levo meu filho à casa da babá as 9 horas, e chego aqui por volta das 9:15, 9:20h” H11(41) [6,21]
‒ (tradução livre da autora).
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Não, nenhuma , nenhuma, nenhuma, nenhuma [diferença entre ser cientista homem
ou mulher na Física]. Inclusive, às vezes, tem atividades, vamos dizer assim, um
pouco mais, como num laboratório, como é o caso específico [...] têm mulheres
direto e tem áreas daqui da (//) do próprio aqui, do (Instituto), que a maioria, já
disparado, já é mulher trabalhando com pesquisa , não só em Física, pode ser
químicos, podem ser engenheiros, podem ser físicos, mas num grupo de Física,
então não há nenhuma diferença mais, nenhuma, nenhuma, nenhuma, nenhuma
H17(58) [17,4].
Eu não vejo nas bancas nenhuma, nenhuma, digamos assim, nenhuma dificuldade a
mais que os membros da banca dão para as mulheres que estão defendendo as suas
teses, eu não vejo, assim, algum (pausa 3 seg.) perguntas mais capciosas ou mais
[...] eu não vejo nenhum (//) elas serem prejudicadas nas defesas [...] mas pode ser
que um ou outro membro de banca ‒ mas eu não cheguei a encontrar ninguém,
ninguém notar ou encontrar ‒ possa, no fundo, ele estar querendo prejudicar, fazer
perguntas mais (//) H19(59) [18,17].

Essas situações de ausência de discriminação relatada por eles não isenta o
reconhecimento da sua existência como afirma H19(59) “Eu sei de colegas que tem certo
preconceito com pesquisadoras, eles acham que (pausa 2 seg.)eu discordo deles [dos
colegas que são preconceituosos] [26,7]”. Ou de um tratamento “diferenciado” como relata
H19(59) “[...]na verdade, eu até diria que é o contrário, não é, eles até, quando uma mulher
vai defender uma tese, eu acho que até existe uma maior boa vontade da banca em tratá-la
[18,22]”. Na verdade esse discurso de ausência de discriminação é favorável à manutenção da
dominação masculina já que não se combate o que não existe mantendo a situação como está.
O segundo prisma aborda a questão sob uma forma de pseudo-igualdade, de não
percepção das diferenças. A questão aqui não é discriminar, mas sim, “fazer de conta que é
igual”. Percebe-se quase que uma banalização da presença da mulher. A pseudo-igualdade é
uma representação muito presente como evidenciam os trechos abaixo:
Nenhuma , mas nenhuma [não percebe nenhuma diferença entre pesquisador e
pesquisadora], eu gosto até das pesquisadoras H15(56) [26,22].
Não, não, porque saber o que não se sabe qualquer um pode fazer, não há
diferença (entre o trabalho de um homem e o trabalho de uma mulher na pesquisa)
H16(37) [27,9].
[...] eu acho que o campo está totalmente aberto para qualquer um dos sexos, não
tem mais diferença H17(58) [6,20].
Eu não vejo a menor diferença, eu... eu não vejo diferença, assim, primeiro em
termos de capacidade, em termos de... exigência, não, muito pelo contrário, eu acho
que para mulher é uma área fantástica H18(52) [18,23].
[...] mas eu nunca notei [diferença de tratamento entre homens e mulheres], na
média, na maioria, eu vejo o contrário H19(59) [19,3].
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Não há predominância de um ou de outro (sexo), felizmente, assim, isso não existe
H29(30) [9,4].

Alguns cientistas afirmam que essa assimetria sempre existiu como H28 “E assim foi,
não é. (Ao contar como foi a divisão de gênero ao longo da sua carreira) [12,22]”; e, H34
“Do masculino, porque quanto mais você remontar ao passado, eu acho que mais
predominância masculina você vê. Então é o que eu falei, na graduação, no mestrado tinha
mais mulher, já contratados tem menos [26,17]”. Outros confirmam sua existência no
ambiente de trabalho como H... “Já no meio de trabalho, quer dizer, contratados do Instituto,
eu acho que essa assimetria aumenta um pouquinho, [...] [15,20]”.
Alguns pesquisadoresmais velhos parecem perceber uma mudança com relata H19(59
anos) “[...] mas isso está mudando [a quantidade de mulheres na Física estaria mudando em
razão do número de ingresso na graduação] [19,5]” e H41(65) “Acho que o que a gente vê
agora, e um pouco a minha experiência, assim, é que as mulheres estão aparecendo mais,
você pega aqui na Física Aplicada, tem mais mulher do que homem [14.15]”. Enquanto que
na França, um cientista mais jovem relata a mudança gradual desta forma:
[...] j’ai l’impression que la situation s’améliore petit à petit mais c’est vraiment
très doucement et je pense que le principal problème c’est qu’il y a pas assez de
candidates par rapport aux hommes et ça c’est vraiment un processus de plus en
plus général de la société qui fait qu’il y a, même si cette année on a plus
d’étudiantes que d’étudiants, ça représente pas la règle en général 111 H11(41)
[10,1].

Não há diferenças entre homens e mulheres, mas elas se dedicam mais. Eles
apreendem essa representação da seguinte forma H15 “[...] sempre achei que as meninas
trabalhavam bem melhor que os meninos [...] engraçado, elas vão logo ao finalmente
[12,22]”; H17 “Pelo contrário, eu acho, daqui a pouco só vai ter mulher. Porque elas
estudam mais (risos) [6,22]”; H19 “E eu tive essa aluna que foi excelente, ela realmente uma
experimental de mão cheia e ela tem talento, mesmo, não é [26,17]”; e, H23 “[...] mas tinha
meninas também, se sobressaíam (na turma dele de graduação em Física) [12,5]”. No
entanto, não foi possível apreender se o “se dedicar mais” feminino surge como uma de
tentativa das mulheres em se igualarem aos homens numa profissão cuja disponibilidade de
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“[...] eu tenho a impressão que a situação está melhorando pouco a pouco, mas bem lentamente e, eu penso
que principal problema é que não há candidatas suficientes com relação aos homens e esse é um processo geral
na sociedade que faz com que, mesmo que esse anos tenhamos mais estudantes (mulheres) do que estudantes
(homens), isso não represente uma regra geral” H11(41) [10,1] ‒ (tradução livre da autora).
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tempo e psíquica é relatada como indispensável para o desenvolvimento da carreira, fator já
comprovado por Marry (2008) sobre as mulheres na biologia..
Homens e mulheres são iguais, mas quando a mulher se destaca isso causa estranheza.
Quando fatos acontecem que colocam o homem em segundo plano, eles lançam mão de
representações do tipo mulher inteligente atrapalha como relata H26 no trecho abaixo:
[...] uma eu não sei o que aconteceu, mas uma era... atrapalhava a vida da gente,
porque ela não deixava o professor normalizar, ela tirava 10 em tudo (risos). Isso
eu não esqueço, estou vendo ela na minha frente, uma loira que só tirava 10 em
tudo, Ave Maria, a gente queria, sabe, o professor normalizar: “Quem tirar 9,5, eu
jogo meio para todo mundo”, ela não deixava fazer isso (risos), nunca me esqueço
H26 (59) [10,19].

A Divisão do Trabalho entre os Sexos fica muito clara quando os homens atribuem às
mulheres atividades em função da naturalização. Nesse contexto, é “natural” que sejam
atribuídas às mulheres tarefas administrativas, colocado o trabalho desenvolvido por ela no
ambiente produtivo com uma extensão daquele trabalho realizado no exercício da sua função
maternal. É a mulher “pau para toda obra” como demonstra H15:
[...] essas atividades administrativas, inclusive, elas são bem melhores executadas
pelas meninas, e por alguma razão, eu não vou (//) eu não sou(//) não é a minha
área fazer a interpretação disso, mas eu acho que elas trazem isso no berço, não é
[13,16] [...] elas são mais pragmáticas [ele falava em organização], assim, as
pessoas com quem eu trabalhei mostraram muito claro como você faz o seu dia a
dia, a gente é mais confuso, os meninos são mais confusos, ou eram na minha
época, não sei [26,24] H15(56) [13,6] [26,24].

Algo chama atenção nas falas masculinas: eles se isentam de qualquer
responsabilidade sobre essa diferença inexistente, é o pesquisador nem aí. É como se o
cientista pensasse: “[...] eu não tenho que me preocupar com isso. Se eu me mantiver onde
estou, como dominante, isso está muito bom para mim”. Algo que parece começar no curso
de graduação como relata H31(35) “Então eu não sei a origem disso (de ter unicamente
homens no grupo de trabalho dele). O curso de Física, ele já é assim, então já começa na
universidade [19,7]”, e continuar no ambiente de desenvolvimento da pesquisa, como conta
H18(52) “[...] porque são os homens, a maior parte homens, eu não saberia dizer [12,12]
[...] antes de eu chegar [havia um mulher cientista no setor] [13,19]”; H24(45) “Eu cheguei
à chefia dessa divisão... eu fui transferido para a divisão para assumir a chefia, então eu não
tenho culpa (risos) da etnografia da divisão [5,23]”. Inclusive, às vezes, tratam a questão com
uma certa ironia como fez H18(52) “[...] área, deveria ter mais mulheres, para mim é uma
surpresa, eu achei que tinha melhorado [...] eu fiquei surpreso [19,3]”.
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A negação da discriminação, a não percepção das diferenças perpassa a questão de
grupo majoritário a que se refere Guillaumin (1981). Ao buscar perceber como o grupo
majoritário se beneficia deste pertencimento e desenvolve mecanismo para se manter assim,
percebe-se que a negação da discriminação e a pseudo-igualdade são parte de uma mesma
engrenagem: não se pode combater o que não existe. Se não existe discriminação, nem
desigualdade, não há o que combater e a situação se mantém.
A ideia de que elas se dedicam mais e que são mais aptas a exercer atividades
administrativas parece remeter ao mesmo cuidado e dedicação empenhado nas atividades
reprodutivas. A maneira como os homens se referem a isso não parece colocá-las em uma
situação de competitividade.
Estereótipos como o de “mulher inteligente atrapalha” pode ser um mecanismo
utilizado pelos homens para se manterem como dominantes e constrangerem essa mulher de
modo que ela se torne uma categoria anexa ou isolada como proposto por Mathieu (1971,
1973, 1991).

I.2.2 Na reprodução

Vários discursos masculinos deixam claro que o trabalho reprodutivo (de cuidado da
casa e dos filhos) é “naturalmente” de responsabilidade das mulheres. Segundo Delphy
(2001), o fato dos homens terem em mente que as obrigações familiares são de
responsabilidade das mulheres é meio e causa da exploração dessas mulheres. Alguns relatam
isso de maneira bem explícita como foi o caso de H22(64) que afirmou que, no período do
doutorado no exterior a “[...][a esposa] cuidava do resto... [dos filhos, da casa...] não, foi
fundamental, seria inviável de qualquer outra maneira [6,19]”, H26(59) que disse que
“Durante o dia era a minha esposa, eu tinha que fazer... [trabalhar] [...]” e, H27(54) “então a
minha esposa, quando eu trabalhava na [...], ela pegava as crianças, não sei o que e jantava
e depois ia, ela com as crianças, me pegar lá no trabalho e aí saía depois, então sempre foi
assim [13,24]”.
No entanto H41(65) vai além e responsabiliza a história do mundo pelo fato da
mulher ter que garantir a prole:
[...] aí a minha mulher, por exemplo, quando nós nos casamos nasceu o filho, claro
que a pós-graduação dela ficou prejudicada em termos pelo filho, porque o filho,
bem ou mal, a mulher é que amamenta, não existe biologia para isso, então é
natural que, ao meu ver, é natural que essa cobrança do meio de trabalho, muito
rígida, assim, nesse período de gestação e gravidez e coisas assim, a mulher não
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possa seguir, então há uma defasagem [15,16] [...]eu não sou responsável, entende,
eu posso até educar os meus filhos, as minhas netas, essas coisas todas, mas na
história do mundo e sempre será assim, é quem? É a mulher que tem que garantir a
prole, isso faz com que você não possa ter um visão dedicada a um ponto, você tem
que ter uma visão em que você está vendo todos os pontos, a amplidão toda, tá, o
perigo vem de qualquer lugar, a sobrevivência vem de qualquer lugar. Então eu
acho que, sabe, tem que colocar o seu indicador, o seu índice de desenvolvimento
IDH não se aplica a esse tipo de pessoa, a esse tipo de interação social, não é?
[24,9] H41(65) [15,16] [24,9].

Eles, apreendem uma sobrecarga de trabalho para a esposa mas isso parece ser algo
externo à realidade masculina e “natural” à realidade feminina, como relata H15(56) “[...]
[elas, mulheres] têm que administrar um lar, administrar a vida para poder chegar logo às
posições que você chegou, mais fácil do que eu, é uma coisa que elas praticam mais,
provavelmente, ou seja, você tem que achar os meios [13,10]” e, H26(59) “[...] hoje ela [a
esposa] faz um misto de jornada tripla, dupla, porque ela tem uma empresazinha de... ela
cuida e... tá [4,7]”, mas isso não parece preocupa-los.
O comprometimento dos pais com a parentalidade faz emergir a ideia subjacente dos
pais em momentos pontuais, como na ida à escola, nos finais de semana, ou nos feriados,
como descrevem H19(59) “[...] isso era um contato que eu conseguia fazer com ela [deixar a
filha pequena na escola todos os dias] [14,20]”, H24(59) [11,19], casado, que pega o filhos
uma vez por semana na escola e fica com eles por um período (não ficou claro o que eles
fazem durante esse tempo juntos) e depois vão para casa e, H37(47) [13,21] que se
compromete a levar o filho menor para a escola todos os dias.
Aqui a ideia do pai ajudante é percebida na fala de H18(52) “[...] eu sempre fui um
pai presente nos finais de semana, durante a semana, quando eu podia pegar na escola,
enfim, sempre procurei ajudar nessa parte também [11,6]”. Ao se revelar como ajudante, ele
deixa claro que essa tarefa não percebida por ele como sendo uma tarefa de homem.
Apesar de afirmar que “[...] tinha preocupação com o filho porque eu não queria ser
um pai ausente [13,5]”, H26(59), ele parecia evidenciar que é “natural” ser pai em momentos
pontuais,
Então eu tinha que sair, muitas vezes eu estava trabalhando, eu pulava da cadeira,
porque eram 17:40 e eu tinha que correr para a minha casa, porque eu queria fazer
essa parte, eu queria levá-los no clube [...] acampava com eles, tudo que podia,
tudo que era difícil eu fiz para eles [13,10].

Dos relatos de outro cientista, depreende-se uma total falta de compromisso com a
parentalidade. São os pais ausentes como fez H15(56) “[...] durante a criação dos filhos
você vê muita cobrança, você vê a família dizendo para você nas entrelinhas ‘você está
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ausente” [20,5] e, H19(59) “[...] eu fui bastante ausente nos anos que eu estava nos Estados
Unidos para a minha filha [14,20]”.
Há ainda aqueles que se conformaram com sua falta de compromisso, mas conseguem
visualizar as consequências. São os péssimos pais como H22(64) que afirmou “[os filhos]
Não ajudaram nem atrapalharam [...] Eu fui um péssimo pai. Pelo menos a infância dos
meus filhos, eu praticamente não acompanhei, porque eu estava sempre com (//) estudando e
lendo e [...] Ou então no computador, sim.[16,20]. E, nesse contexto de ausência conseguem
até definir uma medida de ausência com foi o caso de H15(56) “[...] em alguma proporção,
tem uns que é muito ausente, aí quebra até o matrimônio, eu diria, tem uns que é menos
ausente, eu diria que consegue manter o matrimônio, manter os filhos educados, de alguma
maneira, próximos [21,23]”.
Os homens relatam a existência de um momento mais crítico dessa Divisão Sexual do
Trabalho em casa. É o momento “aos trancos e barrancos”, uma visão do caos, quando os
filhos estão pequenos, como relatam H22(64) “Muito complicado [compatibilizar] [6,8]”;
H24(45) “É difícil, eu não sei o que eu compatibilizo (trabalho e família), não, é uma vida de
conflitos [11,16]”; H40(52) “Eu não sei, até hoje eu não sei (risos) (como se viraram no
exterior com dois filhos pequenos) [6,6]”; e, H41(65) “Olha, um pouco aos trancos e
barrancos, naturalmente, não é, mas eu acho que é conciliável, sim [5,8]”.
Os filhos parecem poder atrapalhar essa dedicação à carreira então, numa geração
mais nova, muitos decidem adiar o momento de ter filhos, parecem ser os casais dos filhos
pra depois como relatam H16(37) “[...] a gente não tem filhos muito por causa disso, ainda,
então nós estamos num ritmo muito difícil, ainda, não é, então isso, claro, é uma simbiose
[26,21]” e H37(47) “[...] nós não tínhamos filhos (quando ele e a esposa saíram para
doutorado) ainda, a gente decidiu ter filhos depois que eu consegui o meu primeiro emprego
[2,19]”.
Os homens parecem poder dispor de mais tempo para dedicar ao trabalho e, isso pode
prejudicar o relacionamento com esposas ou companheiras como relata H22(64) sobre a sua
experiência de doutorado no exterior: “Muitas esposas lá em O..., que a gente conheceu, a
gente conheceu vários brasileiros que estavam lá na ocasião, tinham sérios problemas por
causa desse envolvimento dos maridos, dedicação integral para fazer o doutorado, não é?
[6,20]”. Essa maior dedicação de tempo ao trabalho depreende o mito do “pesquisador 24
horas”. Alguns levam trabalho para casa; outros, tiram férias e não avisam a família só para
continuar trabalhando; ou ainda aqueles que acordam às três da manhã com uma solução para
uma pesquisa X.
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Mas esse tempo dedicado ao trabalho produtivo parece revelar uma outra face: a
existência de mulheres esposas. Os homens se sentem cobrados como se depreende dos
trechos abaixo:
[...] porque você tem horários diferentes, você tem que escrever as coisas, tem que
estudar, tem que apresentar, e a tua família não entende isso, ela quer você lá de
noite, participando dos fins de semana H17(58) [8,23] – esposa ???
Mas isso não tem problema, sempre tive apoio [...] ...e às vezes até uma cobrança
H23(60) [8,4] – esposa negociante.
Embora ela às vezes reclame do meu ritmo... H34(38) [9,1] – esposa pesquisadora.

Mas em algum momento, depois, isso, talvez até por uma cobrança que eu não
percebia, dela, mas em algum momento, depois, isso me acordou, que eu acho que
foi pelo fato de ver o filho crescer e não estar próximo, entendeu, assim, o tempo
todo estar em alguma reunião, ou chegando em casa todo dia oito e meia, nove
horas da noite, por questões de N projetos, não tinha (//) quando tinha férias,
continuava trabalhando. E até uma hora que eu falei assim: “Não, espera aí, isso é
muito bonito, mas...” H36(47) [21,20] – esposa dentista.

A vivência da parentalidade para os homens parece ter fases bem definidas. Enquanto
os filhos são pequenos, vem o caos e as cobranças, depois que eles crescem H15 (56) relatou a
sensação de filhos crescidos, vida normal, “[...] só depois da criação deles que a gente
então passa a voltar a ter uma vida normal [...] Eu diria que agora a minha vida voltou ao
normal, eu não sou mais ausente, eu consigo estar presente [21,2].
Por fim, apreende-se da fala dos pesquisadores franceses um novo compromisso com a
parentalidade. A prioridade dada ao trabalho produtivo parece assumir outro contorno como
relata H11(41) que afirmou ter seus horários fixados em função da vida em família:
“Maintenant, j’ai un peu des horaires fixés par ma vie de famille, simplement 112[6,20]” e,
H12(34) que declarou que ele e esposa (ambos cientistas) se organizam para passar um tempo
com as crianças: “[...] on a pas mal de chance, ma femme et moi de, justement, le fait d’être
chercheur nous donne à peu près une liberté dans notre emploi du temps et pour peu qu’on
s’organise un peu on arrive à passer du temps avec nos enfants113 [6,20]”. E reafirmou seu
compromisso com a família ao dizer que tenta viajar menos do que quando não tinha crianças
“J’essaye d’un peu moins voyager que je ne faisais avant d’avoir des enfants, mais à part ça

112

“Agora, eu tenho um pouco meus horários fixados em função da minha vida familiar, simplesmente” H11(41)
[6,20] ‒ (tradução livre da autora).
113
“[...] nós temos a chance, minha mulher e eu, justamente, pelo fato de sermos pesquisadores, termos uma certa
liberdade de tempo nos nossos empregos e, basta se organizar um pouco para conseguir passar um tempo com
nossos filhos” H12(34) [6,20] ‒ (tradução livre da autora).
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je ne voit pas de problèmes majeurs, non, ça je pense que c’est très facile à concilier les
deux114 [6,23]”.
O posicionamento sexuado do estabelecimento do trabalho doméstico como sendo
uma atribuição das mulheres encontrada nos relados dos pesquisadores revela um processo de
produção da dominação estudado por Devreux (1977) nas forças armadas. Nesse estudo ela
concluiu que as forças armadas são eficazes na transmissão de valores sexistas e na
aprendizagem de mecanismos de dominação masculina. Entre os pesquisadores, parece quase
uma unanimidade de priorização profissional exatamente no período de maior compromisso
parental: quando os filhos estão pequenos. Essa divisão do trabalho assimétrica entre os sexos
revela o ambiente de pesquisa como sendo eficaz construtor de representações de relações de
dominação.

II. A Divisão Sexual do Poder (DSP)

O foco consistiu em apreender a divisão de poder entre os sexos na área do
conhecimento da Física no universo pesquisado. Nesse contexto, busca-se compreender como
o exercício do poder no trabalho produtivo e, a ideia de poder no âmbito familiar
(“negociação familiar” ou “acordo tácito”) podem contribuir para manter a dominação
masculina, no contexto estudado.
II.1 A Prática – DSP

II.1.1 Na produção

A prática da Divisão Sexual do Poder pela presença majoritária de homens em cargos
de poder nos institutos pesquisados. Nesse sentido, além dos dados fornecidos nos relatos,
essa prática foi complementada por uma busca no Diretório dos Grupos de Pesquisa do
CNPq115, na Plataforma Lattes116, e pela consulta (na França) aos currículos fornecidos pelos
próprios pesquisados ou aos currículos disponíveis na página do instituto na internet.

114

“Eu tento viajar menos do que quando eu não tinha filhos, mas, fora isso, eu não vejo problemas maiores, não,
porque eu penso que muito fácil conciliar os dois” H12(34) [6,23] ‒ (tradução livre da autora).
115
Disponível em: <http://dgp.cnpq.br/dgp/faces/consulta/consulta_parametrizada.jsf>. Acesso em: 20 maio
2014.
116
Disponível em: <http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/busca.do?metodo=apresentar>. Acesso em: 20 maio
2014.
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Dos 24 homens participantes, 8 lideram grupos de pesquisa no Diretório do CNPq. No
Brasil, somente dois nunca ocuparam cargos de chefia enquanto que na França nenhum dos
dois entrevistados jamais ocupou cargo de chefia. Entre os cientistas brasileiros, isso pode ser
um forte indicativo de continuidade da dominação masculina na área da física nos institutos
públicos de pesquisa onde os dados foram coletados. Enquanto que, entre os cientistas
franceses, a questão merece uma atenção mais especial para ser comprovada já que os dois
entrevistados franceses tinham respectivamente, 41 e 34 anos e, na França, segundo H11 (41)
[5,23], a senioriedade é um dos pré-requisitos para ocupação desses cargos.

II.1.1 Na reprodução

Já a prática dessa Divisão Sexual do Poder retrata duas realidades. A primeira trata das
esposas que se “adaptam” à tarefa de “seguir” o marido como relata H19(59): “Ela
[esposa – professora do Estado] fez cursos de inglês, ela fez cursos, lá é difícil você
conseguir emprego [9,16]”. Algumas são prejudicadas nesse processo como contam H22(64)
“Não, ela [esposa – professora de ensino médio] voltou e não voltou mais a trabalhar. Ela
deu aula de inglês durante um tempo, mas ela resolveu que não ia voltar a trabalhar [8,15]”
e, H36(47) “Ela [esposa – dentista] lá, o que acontece sempre nessas coisas, ela parou a
profissão dela, que ela estava começando, também, e nesse meio tempo ela continuou fazendo
cursos de aperfeiçoamento, não quis fazer pós-graduação na época [7,4]”.
A outra realidade é a das esposas se que “adaptam” a falta de tempo do marido
sem sequer saber a verdade do que acontece como relata H15(56) ao contar que tirou férias do
trabalho e não contou para a família para poder continuar trabalhando “E a sua esposa não
ficou sabendo que você tirou férias e nem os filhos, certo, porque você não usou isso. Então é
uma coisa que é assim [20,2]”.
A realidade dos “acordos tácitos” não foi relatada por nenhum dos entrevistados.
II.2 A Representação ‒ DSP

II.2.1 Na produção

Ao se referir à sua carreira, os homens usam sempre a primeira pessoa do singular.
Eles se responsabilizam pelas suas escolhas o que sugere um empoderamento, como se
pode perceber em alguns trechos transcritos a seguir, “eu consegui...” H15(56) [10,21]; “(Eu)
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acabei mudando de área” H16(37) [8,14]; “[...] a opção foi minha, exclusivamente minha”
H17(58) [3,2]; “[...] eu sabia o que eu queria, mas dentro da própria Física eu tinha dúvidas
ainda” H18(52) [5,1]; “[...] eu me decidi a fazer Física de gravitação experimental” H19(59)
[6,22]; “[...] quando eu entrei na Física, ficou óbvio que eu queria fazer Física, eu queria
fazer pesquisa” H35(38) [8,5]; e, “[...] eu quero realmente seguir na carreira de físico”
H37(47) [6,12].
Para os homens, ter poder é ser importante como relata H19(59) “[...] lógico você é
muito importante [ao exercer o cargo de...] e você conversa com as pessoas, faz uma
diferença enorme [11,25]”, mas nesse ambiente o poder também muda as pessoas como
relata H18(52) “É, o cargo... o cara muda, o cara se acha um deus, sei lá [9,1]”.
Segundo eles, a divisão do poder no ambiente de desenvolvimento de pesquisa conta
com algumas regras que são citadas pelos participantes da pesquisa. Na área da ciência o
poder é atribuído àqueles que atendem às regras subentendidas por todos como ter bolsa de
pesquisa; publicar em revista de primeira linha; e formação acadêmica adequada dentre
outros. Como o alcance desses critérios exige tempo, a idade passa a ser um fator
determinante. Ou seja, o poder vem com a idade, conforme relata H11(41), pesquisador
francês: “[...] c’est aussi une question d’âge et de grade. C’est souvent des postes qui sont
donnés à des directeurs de recherche, ça c’est une question d’âge 117 [5,23]” e, H34(38),
pesquisador brasileiro:
Ah, isso é, citando um colega de trabalho meu, o Brasil é uma gerôntocracia, quer
dizer, a gente vive um sistema que claramente ele exclui o jovem e dá muito poder
ao mais velho, ao sênior, isso assim é algo patente [...] quem lidera, quem consegue
recurso são pessoas mais velhas, que elas fazem a ciência delas que é uma ciência
mais defasada, então isso é também, voltando ao que eu falei anteriormente... [26,5]
[...]Uma pessoa sênior que é uma do CNPQ, então ela pode pedir projetos, então as
pessoas veem a essa pessoa com os projetos na mão, porque ela é que pode pedir. E
como ela é que consegue os projetos, ela continua sendo por um lado do CNPQ e
consegue, então é um processo capitalista de acumulação, não é acumulação de
capital, mas é acumulação de prestígio [26,25] H34(38) [26,5] [26,25].

A segunda é a bolsa de pesquisa traz poder, conforme relatado por H37(47): “[...] tive bolsa
durante um período, perdi a bolsa, isso foi um fato bastante marcante, porque você se sente
um pouco afastado de toda a, como se diz, o prestígio, é uma espécie de perda de prestígio,
depois eu recuperei a bolsa” H37(47) [10,16].

117

“[...] é também uma questão de idade e de enquadramento. São cargos normalmente dados a diretores de
pesquisa, isso é uma questão de idade” H11(41) [5,23] ‒ (tradução livre da autora).
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A terceira está associada a publicar em revista de primeira linha, traz glória, como
relata H41(65) “[...] começamos a encontrar coisas novas e sei lá, [...] que então, é aquela
coisa assim, é a glória, você publicar um trabalho na Nature, tá, você não pode querer mais
[10,19]”.
E, a quarta está associada à formação acadêmica do pesquisador, se você não é
doutor, você não é nada como relata H40(52) “[...] em algumas carreiras, existe essa
tradição do doutorado, na Física é uma delas, você, na Física, se você não é doutora, você
não faz nada [12,15]”.
Esse padrão masculino de regras parece se aplicar também às mulheres como relata
H34(38) ao se referir à regra da idade:
E mesmo as mulheres que têm, elas seguem o mesmo esquema masculino, que é a
gerontocracia, quer dizer, você vê líderes de pesquisa mulheres mas a chefona que
manda tem o grupão dela, exatamente como os homens fazem, então tipicamente o
que você vê é isso H34(38) [26,21].

II.2.2 Na reprodução

Percebe-se que, em âmbito familiar, a expressão do poder masculino nessa priorização
dada ao trabalho produtivo. Segundo Marry (2008), essa primazia concedida a carreira pelo
homem é facilitada pela transferência às mulheres no trabalho reprodutivo. É nesse momento
de priorização da carreira que o homem exerce o seu poder marital prioritário, se dedicando à
carreira independentemente do seu compromisso parental, como se pode depreender do relato
de H17(58) [esposa ‒ ???] que, na época do mestrado e doutorado, afirma ter se dedicado
integramente ao trabalho produtivo “[...] e nesses momentos de encerramento de mestrado e
doutorado, o curso nessa época, são difíceis, então a dedicação tem que ser muito
grande, então essa fase é difícil e é geralmente a fase em que os filhos são pequenos [9,1]”.
Ou no caso de H19(59) [esposa – professora do Estado] que afirma que “[...] ia para o
laboratório, lá..., e ficava até as dez horas da noite [14,24]”.
Ou na encarnação do pátrio poder ao decidir os destinos da família tal como fizeram
H22(64) “Então eu fiquei mais animado e fui trabalhar nesse laboratório [...]Já, fui com
esposa e dois filhos para lá [5,16]” e H31(35) “Ela foi também, foi, ela me acompanhou, não
é [6,7]”.
Ou na execução diária de “acordos tácitos” firmados entre o casal que parecem
sempre favorecer os homens e que terminam por se consolidar como mecanismo de
manutenção da dominação masculina. Exemplo desse tipo de acordo estão nas falas de
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H22(64) “[...] a gente combinou que eu ia me dedicar integralmente ao meu doutorado, não
é... [6,16]”; H23(60) “Não, em relação a isso nunca teve problema com a minha esposa, pelo
contrário, às vezes eu até fico preocupado, isso já foi resolvido do ponto de vista familiar
[7,4]”; e, H27(54) “[...] então em casa é a família, se eu tiver que trabalhar eu fico aqui até
uma hora da manhã trabalhando [14,6]”.
O poder sempre esteve associado ao masculino (DEVREUX, 1997). De acordo com
pesquisa realizada por Devreux e Ferrand (1986) sobre paternidade e trabalho, o ideal de uma
figura mítica paterna reforçaria a perpetuação do patriarcalismo e a manutenção da dominação
masculina. A priorização do trabalho produtivo, os acordos tácitos quase sempre favoráveis
aos homens e, a encarnação do pátrio poder são uma representação do desequilíbrio do
comprometimento parental e seu consequente reflexo sobre o exercício profissional

III. A Categorização (CAT)

O foco consistiu em apreender a classificação do trabalho produtivo como
“masculino” em relação ao trabalho classificado como “feminino”. Busca-se perceber se o
homem ocupa alguma posição de ‘superioridade” em função do exercício da profissão.
Ademais procuram-se investigar influências masculinas ou femininas que determinaram a
escolha da profissão.
III.1 A Prática – CAT

III.1.1 Na produção

Práticas de categorização sexuadas dentro de áreas da Física foram relatadas por
H22(64) “As moças que trabalhavam lá (Instituto), três trabalhavam com simulação e teoria.
Apenas uma se envolveu com trabalho experimental [16,9]”. Essa partição de homens na
Física experimental e mulheres na Física teórica que, mesmo na prática, o trabalho efetuado
pelas mulheres está associado ao fato de que ela é “naturalmente” frágil e não “poderia”
realizar pesquisas em Física experimental que exigem o manuseio de grandes equipamentos.
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III.1.1 Na Reprodução

A prática da Categorização na Reprodução por vezes se confunde com a prática
Divisão Sexual do Trabalho. O principal diferencial é perceber que essa prática de
categorização só ocorre em função de uma valorização do trabalho do homem em seu próprio
favor como aconteceu nos casos de H22(64) e H31(35) relatados abaixo:
[...] ela parou de trabalhar, ela ficou só estudando inglês, ela era professora de
francês, ela fez todos as certificações [...], ela fez Letras na [...] e quando a gente
foi para lá ela tinha entrado na Psicologia na [...], fez um outro vestibular, [...]
estava no 3º ano[...], da Psicologia, daí ela parou e a gente viajou para a... e ela...
H22(64) [6,9].
Ela largou o que ela fazia aqui (ao acompanhá-lo no doutorado sanduiche no
exterior) ela, basicamente estudou lá, línguas e curtiu mais a viagem... é... H31(35)
[6,7].

III.2 A Representação ‒ CAT

III.2.1 Na produção

Os homens parecem dividir as profissões em masculinas e femininas. Isso vem desde a
infância como relatado por: “[...] eu via assim, realmente, os meninos, as meninas, a minha
irmã mais velha,vai dar aula e os meninos vão fazer qualquer outra coisa, era assim que a
sociedade regia, no começo da minha juventude, por exemplo, há 40 anos atrás”H15(56)
[12,14].
Passa pela época de faculdade como relatado por H17(58) e H23(60):
[...] há uns 30 anos atrás, não bem na minha área, mas na Engenharia, que eu fazia
curso na Engenharia, por ser Física lá na USP não existia mulher se formando em
Engenharia na USP [...] Não existia, eu acho que se tivesse uma, era uma exceção,
no ITA, aqui, nem se falava H17(58) [6,6].
Não... (pausa 3 seg.) bom, se é as brincadeiras aí de... a gente gostava de ir na área
de humanas porque tinha as menininhas mais bonitinhas, não é (risos), porque na
Engenharia e na Física (risos) era... a coisa era ruim. Isso nos anos 70 H23(60)
[11,19]

E parece estar relacionado a evidências que associam ao feminino o cuidado e ao
masculino a força ou inteligência:“[...]a razão eu acho que é simplesmente a razão pela
qual as áreas acadêmicas não interessam tanto às... (mulheres)”H16(37) [22,5].
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Mas eu acho que não deveria ser, porque é uma área acadêmica, não é,
essencialmente acadêmica em que... porque... [...], é diferente de uma Engenharia
Civil, de obras, essas coisas, que realmente tem um foco mais voltado para
homem. Agora, para Física não deveria ser assim [12,10] [...] eu acho que a área
acadêmica para mulher, a área de pesquisa... eu acho que a Biologia deve ter
bastante mulher , não é [19,16] H18(52) [12,10].
[...] ainda existe uma questão cultural, eu acho, para as mulheres, não se meterem
em coisas de mecâ(//) chave de fenda, parafuso, só algumas se metem e isso por
algum motivo familiar ou cultural, sei lá, dentro da família, por algum motivo,
enfim H19(59) [27,6].

Uma explicação possível é essa categorização da Física como ciência dura, árida,
como relata o pesquisador H34(38)“Talvez a Física tenha esse conceito de ciência dura, não
é, ciência dura, mais árido, mais associado ao masculino [17,6]”. Essa representação que
associa o masculino ao árido pode também estar na raiz do entendimento da existência das
divisões dentro da Física relatadas pelos pesquisadores abaixo:
[...] as físicas se dedicam mais à teoria e computação, não tanto Física
Experimental, porque Física Experimental é muito de você construir coisas, montar
equipamentos [...] eu acho que (//) o que eu vejo é que as mulheres são menos
atraídas para a área de Física Experimental, se envolvem mais com a parte de
teoria e computação, simulação H22(64) [16,1].
Olha, eu acho que é mais porque talvez os... os... as áreas de pesquisa não tenha (//)
primeiro, tem poucas mulheres na área (da Física) [...] eu acredito, não sei uma
estatística, mas... e não tem... não tem nenhuma área (no Instituto) que tenha
interesse de mulheres , por exemplo, a minha amiga, (Fulana), que é da minha
turma, formada na minha turma, ela está na [...], ela trabalha na área de
espectroscopia de Raio-X. A outra que trabalha na [...] do Rio trabalha na área
teórica, Física teórica, eu também sempre busquei a parte de Física Experimental,
porque sempre a gente divide, assim, de uma forma grossa, a área teórica e a área
experimental. Eu sempre (//) a área teórica, eu sempre busquei mais a área
experimental. Essa minha amiga de São (//) da (...) do Rio é da área de (//) teórica.
A outra (//) tem uma que está em Minas, eu não tive mais muito contato com ela, ela
está na área de Física Nuclear H25(58) [14,5].
[...] eu penso uma área que mais mulheres, é principalmente a Biofísica, é o caso do
(Instituto), quer dizer, em termos de alunos, as pesquisadoras, tem uma
concentração muito maior na Biofísica, não é [...] A Biologia, é claro, é um mundo
muito mais feminino e na Astronomia, também [16,23] H34((38) [16,19].

Essa tendência, de divisão interna da Física (em experimental para homens e teórica
para mulheres) é corroborada pelo relato de H19(59) [27,11] que afirma não conseguir uma
Física Experimental para trabalhar em sua equipe, diz que ser uma Física Experimental é “[...]
um ponto fora da curva” [26,24], em seguida afirma “[...] quando você encontra
[umapesquisadora em Física Experimental] ela é tão boa experimentalquanto um
homem [27,14]” como se o homem fosse superior.
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A física parece afastar as mulheres como afirma H36(47) “Eu não sei, eu acho que
não é por nenhum motivo, assim, pré-determinado, não tem, é por alguma coisa que eu acho
que a Física afasta um pouco as mulheres, não sei exatamente porque [31,20]”.
Além disso, a

Física

também

estaria

se

feminizando em função da

interdisciplinaridade dos projetos como relata H37(47):
[...] hoje em dia com a vinda, o aparecimento, o surgimento e o desenvolvimento da
nano ciência, da nano tecnologia, a Física teve que se aliar às outras áreas
disciplinares, áreas de atuação, porque a nano tecnologia é uma área de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico multidisciplinar, então o contato com Biologia,
Química, aumentou muito. E acho que nesse contato, a gente acaba tendo mais
contato (//) a gente vê a presença feminina mais presente H37(47) [16,8].

Por fim, a influência masculina ou feminina na escolha da profissão. No Brasil, quase
todos os homens relataram uma influência masculina na escolha da profissão, seja do pai
(H15, H16, H24, H26, H34, H37, H41), irmãos (H19), tios (H18), professores (H17, H19,
H22, H23, H25, H27, H40) ou amigos (H17, H34), nas mais diversas situações.
O único que relatou uma influência feminina foi o H19 que também falou da
influência do irmão mais velho.
Mesmo o pesquisador H34(38) cujo pai faleceu quando ele ainda era bem jovem, não
creditou à mãe a escolha da profissão. Ele afirmou que a mãe o levou para um teste
vocacional e que lá ele decidiu.
A situação se repete na França, os dois entrevistados afirmaram unicamente influência
masculina: do irmão (H110) e do professor (H12) na escolha da profissão.

III.2.2 Na reprodução

Parece que o trabalho masculino tem mais valor. Depreende-se que se o homem
estiver realizando um trabalho produtivo, esse trabalho masculino é “muito importante”.E,
como é “muito importante”, parece que a família tem que obrigação de entender e se adequar
a qualquer circunstância que favoreça o desenvolvimento desse trabalho.Mesmo que a
situação com a família fique tensa, como relata H17(59) a seguir, essa família tem que se
submeter a essa situação porque o masculino tem mais valor: “[...] nesse momento depende,
se você estiver fazendo o seu trabalho obrigatório que tem que fazer um pesquisador, na
área de mestrado ou doutorado, aí é uma situação meia tensa com a família [8,20]”.
Essa valorização parece envolver toda a família e transformar esse pai dedicado ao
trabalho produtivo em pai herói, como relata H26(59):
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Porque não é fácil, tem uma história ‒ não sei se você pode por na tese isso ‒ o meu
filho pegou o padrinho dele e falou assim (//) pegou na mesa lá, estava em São José
dos Campos, trabalhava no Instituto de Estudo Avançado, onde desenvolvemos um
canhão de elétrons lá. Ele levou na mesa, falou assim: “Isso aqui é do meu pai”.
Era tudo coisa do mest (//) do doutorado, “não mexe”, para o A.C. que é meu
padrinho de casamento e queria terminar o doutorado. Aquilo me deu uma
apunhalada, aquilo foi brincadeira: “É do meu pai, não mexe, viu...” [...] Isso
mostra que ele estava torcendo para mim, não bagunça porque isso é dele H26(59)
[5,14].

5.1.2 As Formas de Expressão nas RSS
Os resultados apresentados e discutidos no item 5.1.1 ‒ Modos de ação ‒ indicaram as
várias maneiras sob as quais as Relações Sociais entre os Sexos se apresentam na realidade do
contexto social em que se inserem os(as) cientistas que desenvolvem pesquisas na área da
Física em institutos públicos de pesquisa. De modo geral, as modalidades de ação
apreendidas, a partir dos relatos, indicaram alguns “traços universais” (DEVREUX, 2004, p.
52) sob os quais as RSS se apresentam.
Segundo Devreux (2005), esses “traços universais” são as formas de expressão das
RSS. São a Transversalidade, a Dinamicidade e o Antagonismo. Elas são a “representação
científica” (DEVREUX, 2004, p. 570) que visa conhecer as RSS e sua atuação em
determinado contexto social, discutidas nos itens a seguir.

5.1.2.1 A Transversalidade

A Transversalidade é a Forma de Expressão que indica que as RSS estão presentes por
toda sociedade e não restrita ao ambiente familiar. De acordo com Devreux (2004), afirmar a
transversalidade das RSS significa que sua ação não está limitada a um único campo da
sociedade. A análise da Transversalidade se apoia sobre uma articulação dos campos de
produção e reprodução. Pesquisa desenvolvida por Devreux (2004) junto às mulheres jovens
profissionais indicaram que uma forte articulação entre os campos produtivo e reprodutivo
parece ser mais marcante no grupo das mulheres. A análise dos Modos de Ação, dos dados
coletados junto às cientistas, comprovou esse destaque.
Por isso, ao analisar a Transversalidade, esse estudo se centrou sobre as mulheres.
Buscou-se perceber de que forma as mulheres articulavam os campos produtivo e reprodutivo
a partir da determinante “ter filhos”. Segundo depreende-se de Devreux (2004), uma
determinante é algo que se coloca socialmente a algum grupo social. A determinante social é
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imposta e o grupo tem de se adequar a ela. A determinante “ter filhos” caracteriza o grupo das
mulheres e parece influenciar mesmo aquelas que não tem filhos. Essa determinante pode ser
reveladora da manutenção da situação de opressão às quais as mulheres são submetidas nos
campos produtivo e reprodutivo.
De todas as mulheres entrevistadas, somente M10 e M30 não tinham filhos. Detalhes
do comprometimento delas com a parentalidade foi relatado no item dos Modos de Ação das
mulheres. O que importa agora é comprovar o caráter transversal das RSS pela percepção
dessa articulação dos campos de produção e reprodução. Nesse sentido, depreende-se dos
relatos das mulheres que decisões tomadas em âmbito familiar impactam diretamente sobre o
exercício do trabalho de cientista e vice-versa. A pesquisadora M20(50) afirmou que estudou
para concurso com a filha aos berros na sala ao lado, depois, em outra fala, informa que nunca
será uma pesquisadora 100%. Dependendo do momento 30, 70 ou 70 30 etc. A cientista
M(21) confirmou que o seu doutorado levou mais tempo do que o habitual em função dessa
obrigação familiar recair sobre as mulheres. Já M35(51) relata um impacto direto: quando a
filha nasceu, ela alugou um apartamento próximo ao instituto para viabilizar o aleitamento
materno até pelo menos os seis meses de idade. M39(68) afirma que sempre levou as filhas
para o instituto, compatibilizando o horário de trabalho produtivo e de cuidado das filhas.
As situações de articulação vivenciadas por pesquisadoras francesas não parecem ser
diferentes. M1(70) afirma que nunca fez dever de casa com as filhas, pois nesse momento
estava trabalhando, mas alega que isso foi positivo para elas, pois propiciou que elas fossem
sempre muito independentes. M2(58) atesta que voltava para casa em um horário fixo quando
as filhas eram pequenas e que, em função disso, levava trabalho para casa.
Mesmo as pesquisadoras que não tinham filhos se viram constrangidas a adequar sua
vida profissional em função dessa articulação. No caso de M10(30), ela confirmou que fez
apressou a realização do pós-doutorado no exterior e a aprovação em um concurso para
pesquisadora no instituto porque, em função da idade e da cobrança social (as mulheres
precisam ter filhos), ela precisava logo se organizar para ter filhos. Enquanto que M30(41),
pesquisadora brasileira, confirmou que não tinha filhos mas, que se organizava pela manhã
em função de um aluno de pós-doc que morava na casa dela e ela tinha que providenciar o seu
café da manhã, numa clara articulação de campo produtivo e reprodutivo da função
“maternal” de alimentar.
O comprometimento do tempo utilizado pelas mulheres na realização de tarefas
reprodutivas parece constrangê-las a se colocar em uma situação diferenciada no local de
trabalho. Corroborando os resultados dos estudos desenvolvidos por Devreux (2004) sobre
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mulheres e vida profissional, este estudo apreendeu que as consequências da determinante de
“ter filhos” pode impactar diretamente sobre o desenvolvimento da carreira profissional da
cientista: seja na rejeição do chefe a receber bem as filhas da pesquisadora como foi o caso de
M20(50); seja se responsabilizando por uma mudança da família para que pudesse continuar a
dar conta dos trabalhos produtivo e reprodutivo como foi o caso da M35(51); seja adequando
seu desenvolvimento na carreira em função da necessidade de ter filhso como foi o caso de
M10(30); ou seja, numa adequação do horário para chegar ao trabalho em função da
necessidade de cuidado com o aluno de pós-doc, como foi o caso de M30(41).
Segundo Devreux(2004) a incompatibilidade material entre a maternidade e a vida
profissional é socialmente construída. “Conciliar” trabalho produtivo e reprodutivo parece só
ter se tornado possível em função de diversas estratégias criadas pela mulher como foi
percebido nesse estudo. Na verdade, essa “conciliação” deixa claro que somente as mulheres
trabalham de modo a produzir duas vezes - em casa e no trabalho. “Conciliar” não é dividir.
Essa suposta conciliação entre aspas não significa divisão do trabalho produtivo e reprodutivo
entre mulheres e homens. Fato comprovado, já que essa articulação não se caracterizou no
grupo dos homens como algo majoritário. Nesse sentido, os resultados sobre a
Transversalidade das RSS indicam uma situação de “não divisão do trabalho”. Em função
disso, as mulheres fazem malabarismos para responderem a necessidade social de
investimento na carreira. Esse fato corrobora os resultados encontrados em outros estudos
como os de Marry (2010) junto a mulheres na biologia, Lombardi (2010) junto as mulheres
engenheiras e mesmo entre outras classes profissionais, como o estudo de Hirata e Kergoat
junto às empregadas domésticas do Brasil e do Japão.
Trata-se da sexagem a que se refere Guillaumin (1978a), apropriação de tempo e de
obrigações com as crianças e, que parece colocar essas mulheres em situação de desvantagem
em relação aos homens que não precisam “conciliar” e/ou “superpor”.

5.1.2.2 A Dinamicidade

Pesquisa desenvolvida por Devreux (2004) junto a homens e mulheres indica que os
relatos deles (as) sobre como a divisão de tarefas domésticas ocorria no âmbito da família de
origem, influenciou sobremaneira como essas tarefas eram realizadas na família atual e era
revelador sobre sua articulação com a vida profissional. Essa pesquisa foi desenvolvida a
partir da reconstituição daquilo da Devreux denominou de “quadros de memória”. Segundo
ela, trata-se da “representação memorisada dos modelos parentais da divisão do trabalho
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dentro da família” (DEVREUX, 2004, p. 123). O estudo desenvolvido por Devreux (1985)
revelou a existência de uma “memória sexuada” que contribuía para indicar como as RSS se
reproduziam em determinado contexto social. Os resultados da pesquisa indicaram que a
reprodução das RSS pode resultar em duas situações distintas: a manutenção dessa relação de
dominação como está hoje; ou o avanço positivo ou negativo das RSS.
Diante desse fato, ainda durante o período do doutorado sanduiche, percebeu-se que
um forte indicativo da dinamicidade das RSS poderia estar presente na profissão exercida pela
mãe na família de origem do (a) cientista. Esse poderia ser um indicador de como eram
divididas as tarefas na família de origem e comprovar como esses homens e mulheres de hoje
reproduziam as RSS em suas vidas profissionais.
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O quadro a seguir foi montado com a descrição feita pelo participante sobre a pergunta
sobre o trabalho da mãe. Tendo em vista a importância de apreensão do “quadro de memória”,
manteve-se, de forma literal, a forma com que o(a) participante descreve esse trabalho.

Quadro 11 – O trabalho da mãe

Mulheres

Participante
M1
M2
M10
M20
M21
M30
M33
M35
M39
H11
H12

Idade
70
58
30
50
61
41
45
68
51
41
34

H15

56

H16
H17
H18
H19
H22
H23
H24
H25
H26
H27
H28
H29
H31
H32
H34
H36

37
58
52
59
64
60
45
58
59
54
61
30
35
49
38
47

H37

47

H40
H41

52
65

Homens

Profissão da mãe
“Professora”
Médica
Do lar
Professora
Dona de casa
Do lar
(só tinha o primário)
Dona de casa
Não trabalhava fora
???
Mãe não é pesquisadora
Normalista – dava aula no
ensino básico
???
???
Do lar
???
Costureira
Doméstica (do lar)
Bióloga
Cuidava da casa
Do lar
Advogada
Odontologia
Química mas não trabalha
Dona de casa
Vendedora
Pesquisadora
Biblioteconomista
Letras – professora de
escola privada
Doméstica (do lar)
Dona de casa

Fonte: Elaborado pela autora.

A representação memorisada do modelo maternal é representativa da divisão sexual do
trabalho na família de origem. Em pesquisa realizada sobre a trajetória individual de mulheres
e homens, e a dos campos produtivo e reprodutivo, Devreux (2004) relata que percebeu o
discurso sobre o passado pode revelar práticas atuais.

Dentre os (as) participantes da

pesquisa, apenas M2(58); H24 (45); H27 (54) e H36(47) tinham mães que exerciam
profissões de nível superior. Outras eram professoras, mas a maioria era dona de casa. Em
busca daquilo de Devreux (2004, p. 127) chama de “deformações manifestas de lembrança”,
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retornou-se aos trechos em que os (as) cientistas falam da profissão materna. O que se percebe
é que a mãe parece ser citada sempre como anexa - retomando a categorização de Mathieu
(1971) – desprovida de importância. Não foram percebidas grandes diferenças
intergeracionais, tendo em vista que mesmo entre os(as) cientista mais jovens (abaixo de 45
anos), a maioria das mães era dona de casa.Conforme encontrado em estudo de Devreux
(2004), essa pesquisa junto aos cientistas comprova que o quadro de memória das mulheres e
dos homens é sexuado. Trata-se de uma memória sexuada masculina. Esse cenário pode
conduzir a um modelo de manutenção das RSS na forma como se apresenta hoje socialmente:
a mulher oprimida e o homem dominante.

5.1.2.3 O Antagonismo

Pesquisa desenvolvida por Devreux sobre paternidade e parentalidade (1990) e nas
forças armadas (1997) indicaram que a preservação dos interesses de manutenção da
dominação masculina parece ser marcante para o grupo dos homens. A análise dos Modos de
Ação, dos dados coletados junto aos cientistas, comprovou esse destaque. Nesse estudo, a
análise do Antagonismo se apoiou sobre a observação da composição de aliança dos homens
com as mulheres. A partir dos homens, buscou-se identificar práticas e posicionamentos
sexuados que reforçam o status quo de dominante dos homens. Buscou-se perceber de que
forma essas alianças foram eficazes na transmissão de valores sexistas e na aprendizagem de
mecanismos de dominação masculina. Segundo Devreux (2004, p.161) essa ideia de
Antagonismo “[...] evoca uma luta sem fim [...] mas também é feita de alianças, cooperação,
amor e, por vezes, solidariedade”.
Dos participantes da pesquisa, apenas H25(58), H29(30) e H38(40) não eram casados.
Detalhes sobre o que poderia reforçar o seu status quo de dominantes foi detalhado no item
dos Modos de Ações dos homens. O que se quer é atestar o caráter antagônico das RSS pela
percepção das alianças firmada entre homens e mulheres que auxiliam esses homens a se
manterem na situação de dominantes.
Os relatos parecem atestar diferentes tipos de alianças. Existem as alianças em que a
importância é atribuída a dificuldade da coisa a ser feita: foi o caso do H17(58) que relatou
que, em função da dificuldade enfrentada no doutorado, teve que se dedicar a ele
integralmente. Como ele já era casado, certamente contou com o “apoio” da esposa para essa
empreitada que o favorecia. Há também alianças em que o homem parece não se posicionar,
nesse sentido a esposa é responsável por pelas atividades do trabalho reprodutivo sem que
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isso seja algo que o incomode. Esse parece ser o caso de H26(59) que afirma que a esposa faz
hoje uma jornada dupla, tripla. Por fim existem aquelas alianças explicitas como foi o caso de
H22(64) que afirmou que, na época do seu doutorado no exterior, ele e a esposa combinaram
que ele ia se dedicar integralmente ao doutorado.
As alianças parecem manter o jogo de oposição de pesquisadores com suas esposas
numa situação sempre favorável a eles. Segundo Devreux (2004, p.165) o trabalho exercido
pelos homens no ambiente familiar continua a ser uma “caixa preta” a ser desvendada. Ao
negociar o tempo de modo que possam se dedicar integralmente à carreira, eles passam a ter
uma vantagem favorável sobre suas colegas pesquisadoras, o que corrobora os resultados da
pesquisa desenvolvida por Marry (2010) junto as mulheres na biologia. Nessa situação, o
caráter antagônico das RSS se apresenta como um mecanismo favorável à manutenção dos
cientistas na situação de dominantes.

5.2 CONCLUSÕES, LIMITES E SUGESTÕES

Esse estudo buscou aprofundar os conhecimentos científicos sobre a abordagem das
Relações Sociais entre os Sexos por meio de utilização de todas suas categorias analíticas
(Modos de Ação e Formas de Expressão) em um estudo sobre a vida profissional de cientistas
na área da Física em institutos públicos de pesquisa e procurou responder à seguinte questão
de pesquisa:
Quais as implicações do pertencimento a uma determinada categoria de sexo na vida
profissional dos (as) cientistas a partir da abordagem das Relações Sociais entre os Sexos?
O alcance do objetivo proposto nessa pesquisa se deu por meio da investigação
empírica em 5 instituições de pesquisa, de configurações organizacionais e carreiras similares
(4 no Brasil e 1 na França), conforme relatado no capitulo 3 dessa tese. A estratégia de
pesquisa foi apreendida dos estudos empíricos realizados pela própria Devreux nos últimos 20
anos, com abordagem qualitativa, sob inspiração materialista. Para além do aspecto
materialista, as primeiras pesquisadoras sobre estudos femininos, perceberam que para
apreender a situação de opressão vivenciada pelas mulheres, era preciso ir além do aspecto
material (MATHIEU, 1991; GUILLAUMIN, 2002; DELPHY, 2009; KERGOAT, 2012).
Dessa forma, os aspectos, simbólico e material, também foram incorporados nessa pesquisa
em busca de elementos que podem apreender as formas mentais de opressão e os mecanismos
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simbólicos de dominação. Isso permitiu uma maior abrangência analítica dos diferentes
aspectos da vida profissional dos (as) cientistas nas cinco organizações em que trabalham.
As implicações do pertencimento à determinada categoria de sexo foram analisadas a
partir das categorias de análise propostas na abordagem das RSS.
Constatou-se que as desigualdades de divisão do trabalho (produtivo e reprodutivo)
entre os sexos são favoráveis aos homens e desfavoráveis às mulheres cientistas. Enquanto os
homens delegam as tarefas domésticas às esposas e, se apresentam nesse contexto doméstico
como ajudantes ou ausentes, as mulheres cientistas fazem malabarismos para realizar os
trabalhos produtivo e reprodutivo. Essa constatação coloca as mulheres em situação
desfavorável como relação aos homens que tem mais tempo para se dedicar à carreira. Além
do tempo, aspecto material, o que se percebe é que o encargo mental de ser responsável pela
execução ou delegação da execução das tarefas doméstica, coloca essa mulher em uma
situação clara de opressão seja por um chefe que não compreende e a reprime, seja por outro
chefe que faz reuniões quando ela está comprometida com aspectos do trabalho reprodutivo
(como o cuidado dos filhos) ou diversos outros aspectos que foram relatados na discussão de
resultados. O fato é que, isso significa que lhes sobra menos tempo para se colocar em “pé de
igualdade” de concorrência na carreira cientifica com relação aos homens, o que contribui
para manter a dominação masculina na área.
Na Divisão Sexual do Poder, constatou-se que a maioria das mulheres não ocuparam
cargos de poder, o que corrobora os resultados estatísticos apresentados no capítulo 3 (itens
3.1.1 e 3.2.1), enquanto que grande parte dos homens o fizeram. Ou seja, a ocupação
majoritária dos cargos de poder constatada na pesquisa inicial (quantitativa) foi reforçada
pelos relatos coletados na pesquisa de campo (pesquisa qualitativa). Os relatos masculinos
atribuem poder não somente ao exercício dos cargos, mas também a publicação em revistas de
alto nível e, ao reconhecimento dos pares a nível internacional. Quanto às mulheres, a auto
exclusão é a justificativa que se destaca como explicação, elas parecem não se preocupar em
disputar poder. Somente no caso de um determinado instituto, a discriminação das mulheres
(por uma comissão formada por homens) para ascender na carreira foi relatada. Segundo
Mathieu (1972, 1978, 1991), essa atribuição de majoritário ou minoritário ocorre em função
da distribuição de poder entre os sexos. Da análise dos dados coletados, o que se percebeu foi
que os homens continuam majoritários e as mulheres minoritárias (seja em números ou não),
seja por auto-exclusão das mulheres ou pelo exercício de discriminação por parte dos homens,
nesse sentido a apreensão do poder expresso em cargos ocupados pelos homens – classe
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dominante – revela as condições em que as mulheres cientistas vivenciam a opressão do
contexto de suas vidas profissionais.
Fixar atividades como femininas ou masculinas significa atribuir-lhes uma
importância de valor. Os relatos demonstraram que a física continua a ser entendida como
masculina. E, mesmo dentro da física, a área experimental é masculinizada, enquanto que a
física teórica seria feminizada. Essa atribuição foi justificada pelo fato que as mulheres não
gostam da física experimental porque exige uma força física para manusear os grandes
equipamentos. Ou seja, às mulheres, a fragilidade e, aos homens, a força. Na prática, o que se
vê é a atribuição de um maior valor à física experimental. Considerando que, segundo os
relatos, essa subdivisão da física, tem mais homens, pode-se depreender uma valorização
dessa subárea em função da sua percepção como sendo masculina.
A análise das representações do passado sob a forma da profissão da mãe (e sua
consequente divisão sexual do trabalho na família de origem) não apresenta diferenças
geracionais relevantes. As formas de opressão vivenciadas hoje pelas mulheres pode ser um
reflexo de divisão sexual do trabalho na família de origem que, em sua maioria, se revelou
desigual e tendente à manutenção da dominação masculina.
O antagonismo entre homens e mulheres procurou se apreendido a partir dos
posicionamentos sexuados que os homens adotavam como estratégia de sobrevivência do
status quo de dominantes. Foi identificada a estratégia de “aliança” como a mais relevante. Ao
utilizar essa estratégia em seu favor, os homens sempre atribuíam às mulheres (esposas) as
tarefas domésticas. Isso significava que eles tinham mais tempo para se dedicar ao trabalho. O
outro lado da moeda indica que as mulheres cientistas eram responsáveis não materialmente,
mas também simbolicamente pelas tarefas domesticas e de cuidado dos filhos. Esse fato
comprometia sobre maneira a dedicação delas ao trabalho. Juntas, essas duas componentes,
simbólica e material, contribuem par a manutenção da dominação masculina.
Os dados foram coletados em dois países. O objetivo não era uma comparação. Além
de analisar os dados dos pesquisadores franceses, buscou-se perceber se os relatos dos (as)
cientistas franceses poderiam mostrar algum elemento que pudesse subsidiar de forma mais
efetiva políticas públicas de paridade. Dos 5 relatos coletados, apenas duas mulheres e um
homem afirmaram conhecer as ações de paridade executadas pelo MESP da França. As
mulheres reconhecer não ter percebido nenhum impacto em suas profissões em função das
ações de paridade desenvolvidas pelo MESP desde 2002. Ao contrário, elas afirmaram que
são elas que colaboram para uma maior paridade no futuro. Quanto ao homem, ele só
conhecia a ação de paridade do MESP porque já havia participado de comissões de concurso e
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teve ciência da necessidade de paridade na comissão (exigida por norma interna do CNRS).
Isso tudo implica em um desconhecimento das ações de paridade desenvolvidas pelo
Ministério francês no âmbito da vida e carreira dos cientistas que ali desenvolvem a sua
pesquisa. Tendo em vista essa constatação, espera-se que o conhecimento gerado nessa tese
subsidie a elaboração de políticas pública no MCTI aqui no Brasil considerando a importância
do compartilhamento e discussão para ampliar a conscientização dos (as) cientistas sobre as
questões de paridade.
Esse estudo contribui para o avanço do conhecimento cientifico. A partir da
coorientação da Profa. Anne-Marie Devreux (uma das pesquisadoras que criaram as RSS),
essa abordagem originariamente aplicada aos estudos sociológicos, foi adaptada e replicada
em um estudo organizacional. Trata-se da primeira vez em que todas as categorias de análise
das RSS foram utilizadas para análise de uma categoria profissional. Além disso, os estudos
desenvolvidos por Devreux serviram de base para a sistematização do modus operandi de
análise desenvolvido por ela para entender as RSS nos mais diversos contextos sociais. Por
fim, essa pesquisa coletou, tratou e disponibilizou dados sexuados sobre a categoria
profissional de cientistas atuantes nos institutos de pesquisa do MCTI do Brasil, fato que já
havia sido alertado em relatório apresentado por Melo e Lastres em 2003.
As limitações dessa pesquisa decorrem de diversas fontes. A primeira limitação diz
respeito à generalização. Esta resulta díficill em função da abordagem qualitativa.
Outra limitação resulta do fato de que esta pesquisa foi conduzida por uma única
pesquisadora. Segundo Guillaumin (1981, p.223), “pensar um fato já é mudar esse fato”. Isso
significa que a experiência profissional e características demográficas da pesquisadora podem
ter influenciado a coleta, análise e discussão dos dados.
A terceira e última limitação diz respeito à área de concentração escolhida para
pesquisa. Trata-se de uma área historicamente masculina e, esse fato pode ter contribuído para
os resultados encontrados.
Quanto às sugestões para futuras pesquisas, a primeira se refere à área de
concentração. Entende-se a necessidade de ampliação do estudo para algumas áreas de
humanas ou da saúde, mais femininas, em busca de resultados mais esclarecedores acerca das
RSS nessas profissões. No mais, importante seria a utilizar a metodologia de análise de dados
sistematizada sobre a forma de passo-a-passo no capitulo 4 dessa tese. Esses estudos podem
ser uma importante contribuição para reforçar a teoria das RSS.
Com essas sugestões, espera-se que os insights e contribuições dessa tese possam
contribuir para o avanço do debate sobre a situação das mulheres nas organizações.
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Apêndice 1
Apresentação – Na França
Titre de l’email : Demande d'interview pour thèse sur la place des femmes et des hommes
dans la recherche

M. /Mme …………
Je suis une étudiante en doctorat au Brésil (à l’Université Mackenzie, à Sao Paulo), en séjour
de thèse sous la direction d’Anne-Marie Devreux, DR CNRS, au Cresppa-CSU, UMR CNRS
et Paris 8.
Il s´agit d´une recherche qui s'inscrit dans un doctorat en administration des entreprises et
porte sur la vie et la carrière des chercheurs et chercheuses qui travaillent dans les instituts
publics de recherche au Brésil et j’utilise la situation française en contrepoint. Je cherche à
comprendre les pratiques et représentations des hommes et des femmes dans l'espace
professionnel des instituts de recherche au Brésil et le cas français doit éclairer mon analyse.
C'est pourquoi j'ai besoin d'interviewé, en France, des chercheurs et chercheuses. J'ai choisi de
focaliser mon enquête sur quelques disciplines dans le domaines des sciences exates e
humaines. Un ou une de vos collègues a pensé que vous pourriez accepter de participer à cette
enquête et m'a indiqué vos coordonnées.
Je viens donc vous demander s’il aurait la possibilité de vous interviewer prochainement, en
juin, juillet ou août (durée totale probable: 1 heure environ).
Je vous remercie vivement de votre attention et de votre réponse.
……………………………………
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Apêndice 2

Guide de Récit Biographique

1.1 Données démographiques

Nom:
Âge:

Lieu de naissance:

Statut matrimonial:
Fonction:
Ancienneté:
Dernier diplôme:
Domaine de la connaissance (de travail):

Année:

1.2 Les axes du guide
1.2.1

La famille d´origine, famille actuelle et trajectoire scolaire
Cette partie vise à connaître l´histoire individuelle, familiale et la trajectoire scolaire du
interviewée afin de pouvoir resituer ses représentations et ses pratiques par rapport à son
milieu d´origine. Il s’agit de savoir ce qui a influencé son choix d´être chercheur/euse.
Entrée en matière :
 Il y a quelqu´un dans votre famille qui est checheur/euse ? Vos parents ont travaillé ?
avez-vous toujours vos parents ? vous avez des frères et sœurs ? a quel rang vous vous
situé ?
 Et votre famille actuelle... vous vous êtes marié ? votre femme/mari travaille ? où ?
avez-vous des enfants ? (combien et qu´el âge ont´ils). Les enfants, ils veulent devenir
chercheurs ? (voir les projections sur l´avenir des enfants).
 Parler un peu de votre vie scolaire et universitaire....

1.2.2

Le choix pour une carrière en tant que chercheur/ chercheuse et trajectoire professionnel
Cette partie vise à connaître l´histoire du choix de la carrière, la vie en tant que
checheur/euse et la trajectoire professionnel du interviewé afin de saisir les représentations
et pratiques de la place qu´occupe le/la chercheur/euse dans l´institut de recherche. On
saisira de comprendre dans cette partie la division sexuelle du travaille et du pouvoir dans le
métier de la recherche.
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Qu'est-ce que vous a amené àchoisir une carrièreen tant que chercheur/chercheuse? Et
pour quoi la physique/science sociale.... ?
Je voudrais savoir un peu plus sur votre vie en tant que chercheur (au long de la vie).
Les postes de pouvoir ? missions ? publications ? participations à des
conférences/colloques/séminaires ? prix reçus ?
Vous pouvez me décrire une journée de travail ? (la vie quotidienne) hier ?

Vous conaissez la Mission pour la parité du CNRS ?
Cette mission a changez quelque cohôse pour vous ? en temps que chercheurse ?
1.2.3

Être chercheur/chercheuse ....
Cette partie vise à connaître les représentations et pratiques sur la profession de
chercheur/euse a partir de ce qu´il/elle comprend comme « être chercheur/euse... ». On
saisira de comprendre ce qu´il/elle pense maintenant mais, aussi, pour sont avenir personnel



Quels sont vos projets pour les cinq ou dix prochaines années ?
Mercie et, si vous pouviez dire quelques mots (tout au plus une phrase) :
o Etre chercheur est....(ou etre homme dans la recherche c´est.....)
o Etre chercheuse est...(ou etre homme dans la recherche c´est...)

181

Apêndice 3
Guia de Relato Biográfico
Traduzido para o português

1.1 Dados Demográficos
Nome :
Idade:
Estado Civil:
(neste momento, perguntar se tem filhos, idades etc.)

Local de nascimento:
Função:
(se for o caso, perguntar: quanto tempo você levou para chegar a pesquisador sênior?)
Tempo de “casa”:
Ultimo diploma:

Ano de obtenção:

Área (do conhecimento) de atuação:

1.2 Os eixos do guia
1.2.1

A família de origem, família atual e trajetória escolar
Esta parte visa conhecer a história individual, familiar e trajetória escolas do entrevistado a
fim de poder situar suas representações e suas práticas no que concerne á sua origem. Tratase de saber o que influenciou a sua escolha pela carreira de pesquisador(a).






Tem alguém em sua família que é pesquisador(a)? seus pais? Trabalham ou trabalhavam com
que? Suas irmãs ou irmãos? Você é o caçula ou, mais velho?
E sua atual família....sua esposa ou marido trabalha? É pesquisador? (se pertinente,perguntar
sobre os filhos, quantos são e de que idade, se querem ser pesquisadores). Buscar a percepção
do entrevistado sobre o futuro profissional dos filhos.
Me fale um pouco da sua vida escolar e universitária....
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1.2.2

A escolha pela carreira de pesquisador(a) e a trajetória profissional
Esta parte busca conhecer a história da escolha pela carreira, a vida como pesquisador(a) e
a trajetória profissional do entrevistado a fim de apreender as representações e práticas do
lugar que o(a) pesquisador(a) ocupa no instituto de pesquisa. Busca-se compreender aqui a
divisão sexual do trabalho e do poder no trabalho do(a) pesquisador(a) (busca-se, dentre
outras coisas, ver também se o fato de os homens ocuparem mais cargos de poder
prejudicaria suas carreiras enquanto pesquisadores ou, ao contrário, se o fato das mulheres
ocuparem menos cargos, alavancaria suas carreiras)








1.2.3

O que o(a) levou a escolher carreira de pesquisador(a)? por que a física/história?
Eu gostaria de saber um pouco mais da sua vida como pesquisador(a) – ao longo da vida.
Cargos de gestão? (se a resposta for sim, perguntar: qual a influencia destes cargos no
desenvolvimento de suas pesquisas?) Missões? Publicações relevantes? Participação em
conferencias/colóquios/seminários? Prêmios recebidos?
Você participa ou lidera grupos de pesquisa? (se sim, perguntar qual e desde quando)
Se tiver filhos, perguntar: de que modo a maternidade/paternidade afetou a sua carreira
enquanto pesquisador(a)?
Você poderia me descrever um dia de trabalho – vida cotidiana - de pesquisador(a)...ontem,
por exemplo

Ser pesquisador(a)...
Esta parte visa conhecer as representações e praticas acerca da profissão de pesquisador(a)
a partir do que ele(a) compreende como “Ser pesquisador (a) é...”. Buscar-se-á compreender
o que ele(a) pensa para hoje, mas também para seu futuro.





Quais são seus projetos para os próximos 5 ou 10 anos?
Agradecer e perguntar: se você pudesse me dizer em algumas poucas palavras: “Ser
pesquisador(a) é.........”
No Brasil eu acrescentei a seguinte questão: você acha que existe alguma diferença entre ser
um homem exercendo a profissão de pesquisador e ser uma mulher exercendo a profissão de
pesquisador?
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Apêndice 4
Guia de Relato Biográfico
Adaptado para o Brasil
1.3 Dados Demográficos
Nome :
Idade:
Estado Civil:
(neste momento, perguntar se tem filhos, idades etc.)
Local de nascimento:
Função:
(se for o caso, perguntar:quanto tempo você levou para chegar a pesquisador sênior?)
Tempo de “casa”:
Ultimo diploma:

Ano de obtenção:

Área (do conhecimento) de atuação:

1.4 Os eixos do guia
1.4.1 A família de origem, família atual e trajetória escolar
Esta parte visa conhecer a história individual, familiar e trajetória escolas do
entrevistado a fim de poder situar suas representações e suas práticas no que
concerne á sua origem. Trata-se de saber o que influenciou a sua escolha pela
carreira de pesquisador(a).





Tem alguém em sua família que é pesquisador(a)? seus pais? Trabalham ou
trabalhavam com que? Suas irmãs ou irmãos? Você é o caçula ou, mais velho?
E sua atual família....sua esposa ou marido trabalha? É pesquisador? (se
pertinente,perguntar sobre os filhos, quantos são e de que idade, se querem
ser pesquisadores). Buscar a percepção do entrevistado sobre o futuro
profissional dos filhos.
Me fale um pouco da sua vida escolar e universitária....
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1.4.2 A escolha pela carreira de pesquisador(a) e a trajetória profissional
Esta parte busca conhecer a história da escolha pela carreira, a vida como
pesquisador(a) e a trajetória profissional do entrevistado a fim de apreender as
representações e práticas do lugar que o(a) pesquisador(a) ocupa no instituto de
pesquisa.Busca-se perceber aspectos da dominação masculina tais como a
hierarquização etc)*.Busca-se compreender aqui a divisão sexual do trabalho e do
poder no trabalho do(a) pesquisador(a) (busca-se, dentre outras coisas, ver também
se o fato de os homens ocuparem mais cargos de poder prejudicaria suas carreiras
enquanto pesquisadores ou, ao contrário, se o fato das mulheres ocuparem menos
cargos, alavancaria suas carreiras)**. Busca-se compreender os diversos aspectos da
divisão sexual do trabalho*** e do poder**** em organizações como os institutos
públicos de pesquisa, no exercício da profissão de pesquisador(a). Busca-se
apreender as categorizações sexuadas (partição de indivíduos em “mulheres” e
homens”) e os sistemas de atributos decorrentes disto como por exemplo a “função
maternal”, sem que haja um equivalente masculino.*****.
 O que o(a) levou a escolher carreira de pesquisador(a)? por que a
física/história?
 Qual foi/é a importância de seu companheiro(a)/marido/esposa na sua
trajetória profissional?*
 Eu gostaria de saber um pouco mais da sua vida como pesquisador(a) – ao
longo da vida. Cargos de gestão? (se a resposta for sim, perguntar: qual a
influencia destes cargos no desenvolvimento de suas pesquisas?)** Como são
feitas as indicações para ocupar os cargos de gestão no seu
instituto?****Missões? Publicações relevantes? Participação em
conferencias/colóquios/seminários? Prêmios recebidos?
 Você participa ou lidera grupos de pesquisa? (se sim, perguntar qual e desde
quando)***
 Aqui no (nome do instituto), como é formada a sua equipe de trabalho?
Quantas mulheres e homens integram a sua equipe? Como é seu
relacionamento com pesquisadores (do outro sexo)?***
 Se tiver filhos, perguntar: de que modo a maternidade/paternidade afetou a
sua carreira enquanto pesquisador(a)?*****
 Você poderia me descrever um dia típico de trabalho de um(a)
pesquisador(a)– vida cotidiana - de pesquisador(a)...ontem, por exemplo
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1.4.3 Ser pesquisador(a)...
Esta parte visa conhecer as representações e práticas acerca da profissão de
pesquisador(a) a partir do que ele(a) compreende como “Ser pesquisador (a) é...”.
Buscar-se-á compreender o que ele(a) pensa para hoje, mas também para seu futuro.




Quais são seus principais projetos para os próximos 5 ou 10 anos?
Agradecer e perguntar: se você pudesse me dizer em algumas poucas
palavras: “Ser pesquisador(a) é.........”
Você acha que existe alguma diferença entre ser um homem exercendo a
profissão de pesquisador e ser uma mulher exercendo a profissão de
pesquisador?
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Apêndice 4
Apresentação – No Brasil

Eu sou uma estudante de doutorado da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo.
Trata-se de uma pesquisa no âmbito de um doutorado em Administração de Empresas que
estuda a vida e a carreira de cientistas que trabalham em institutos públicos de pesquisa no
Brasil, utilizando um referencial teórico francês. Acabo de chegar do meu doutorado
sanduiche em Paris onde realizei parte da minha pesquisa de campo entrevistando cientistas
no Centre National de Recherche Scientifique/CNRS.Eu busco compreender as práticas e
representações de homens e mulheres no espaço profissional dos institutos de pesquisa do
MCTI.
Este é o motivo pelo qual estou entrevistando pesquisadores e pesquisadoras neste instituto.
Eu escolhi focalizar minha pesquisa na área da física.......aqui eu digo quem me indicou o
entrevistado.
Agradeço antecipadamente a sua participação.
Gostaria de lhe informar que utilizarei os dados deste relato em minha tese de
doutorado, mas que sua identidade será preservada.
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Apêndice 5
Entrevista – MCTI/Brasil e MESR/França
Apresentação
Faço um doutorado em Administração na UPM/SP e estou fazendo/fiz o doutorado sanduiche
no CNRS, em Paris em 2012.
Investiguei no mestrado o envelhecimento dos(as) cientistas, que resultou na dissertação de
mestrado em Psicologia Social e do Trabalho intitulada “Relações entre Expectativa de
Aposentadoria, Centralidade do Trabalho e Poder Organizacional”. E foi no decorrer desta
pesquisa que ficaram evidentes as diferenças entre mulheres e homens, também no mundo do
trabalho de gestão e produção da ciência. O estudo indicou uma diferença de percepção da
importância do trabalho e das configurações do poder de acordo com o sexo do(a)
entrevistado(a). A partir desta observação, surgiu a curiosidade de investigar as desigualdades
e diferenças na vida profissional dos(as) cientistas de modo a disponibilizar um conhecimento
novo que permitisse gerenciar melhor a carreira destes profissionais.
A minha pesquisa está sendo construída na área de gestão. Busco compreender como homens
e mulheres cientistas constroem sua vida profissional, em especial na área do conhecimento
da física. No Brasil realizarei entrevistas em 4 institutos (INPE, CNPEM/ABtlus, CTI e
CBPF) e na França no IAP/CNRS e no Ministério de Ensino Superior e da Pesquisa francês.
O foco é gênero e ciência. Sou gestora e gostaria de produzir um conhecimento que
subsidiasse a elaboração de políticas públicas (neste caso de paridade na ciência).
No Brasil: Para ter uma compreensão inicial sobre o universo a ser pesquisado realizei, em
2010, com o apoio da SCUP/MCTI, uma pesquisa preliminar (quanti) em todos os Institutos
de pesquisa. Os resultados indicaram que 32% dos nossos cientistas são mulheres e apenas
9% ocupam cargos de direção. Esses números diferem um pouco da média dos países mais
desenvolvidos...
Na França: Para ter uma compreensão inicial sobre o universo a ser pesquisado realizei em
2012, com o apoio do CRESPPA/CNRS uma revisão de literatura sobre os dados sexuados
produzidos anualmente pelo CNRS. Os resultados indicaram que as mulheres representavam
42,6% do pessoal permanente e 20% dos cargos de direção. Esses números ainda são baixos
considerando que o MESR tem um politica de paridade instituída desde 2002...
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Roteiro Semi-estruturado
1. O MCTI/MESR tem alguma ação especifica para fomentar a paridade nos ambientes de
pesquisa (Institutos de pesquisa...)?
2. Mesmo concurso, mesma carreira, mesma titulação e ...... menos mulheres na carreira (1/31/2), por que?
3. Comitês de busca.... e apenas uma mulher na direção dos institutos/OS!!! Alguma ação do
MCTI/MESR para fomentar a entrada de mulheres capacitadas para estes cargos?
4. (pergunta feita somente no Brasil)Nós não temos números exatos sobre o quantitativo de
homens e mulheres, por área do conhecimento, titulação, enquadramento funcional, produção
científica etc (dados estatísticos)... O (A) senhor (a) acha que isto pode ser revelador da nãopreocupação do MCTI sobre este tema? (tive acesso a um estudo feito pelo CGEE sobre os
físicos, mas que também não revelou nenhuma preocupação em gerar dados/indicadores neste
sentido...) O que o (a) senhor (a) acha sobre isto?
5. (pergunta feita somente no Brasil) Que ações o (a) senhor (a) acredita que poderiam ser
empreendidas pelo Ministério para caminhar pari passu com países como a França e
Alemanha?
6. (pergunta feita somente na França) Que ações o (a) senhor (a) acredita que possam ser
acrescidas às já existentes de modo a fomentar de forma efetiva a paridade na ciência?
7. Ou seja, o que o (a) senhor (a) prevê para o futuro? Alguma proposta de política pública? Ou
alguma ação no Ministério neste sentido?
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Apêndice 6
Exemplo de Preparação de Relato Biográfico para Categorização

1
2
3

Cód.Ident. – P.....

4
5

...........

6

Entrevistada: ..............

7

Ludmila: Aonde você nasceu?

8

Entrevistada:Em .................................

9

Ludmila: Você é casada, ...?

10 Entrevistada: Não, sou separada e moro... é... junto com uma pessoa, faz algum tempo,
11 já.
12 Ludmila: Você tem filhos?
13 Entrevistada:Tenho dois.
14 Ludmila: Dois de que idade?
15 ............
16 Entrevistada:Pesquisadora.
17 Ludmila: Há quanto tempo?
18 Entrevistada:Há ... anos, como funcionária. ...........................
19 .....................
20 Entrevistada:De doutor...
21 ...................................................
22 Ludmila: Me fala um pouco da sua família, da sua família de origem, tem alguém na sua
23 família, irmãos, ou pais, quem quer que seja, que tenham sido pesquisadores?
24 Entrevistada: Não, sou a primeira.
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1

Ludmila: É? O seu pai fazia o quê?

2

Entrevistada: O meu pai era ...., a minha mãe ......

3

Entrevistada:Eu estudei dois anos(//) o 1º Grau, a maior parte foi numa escola particular

4

de irmãs, dois anos eu fiquei numa escola pública, a 3ª e a 4ª séries do Primário, o ginásio

5

foi na Escola de irmãs e a 1ª e a 2ª séries também. O colégio foi público, colégio técnico,

6

em ...................., mesmo, eu fiz seis meses de cursinho, prestei vestibular para a Federal

7

de ....., aí passei lá e fiquei lá dois anos e meio, aí transferi para a ..... São

8

Paulo, aí me formei ....

9

Ludmila: A opção da física veio porque?

10 Entrevistada:A opção da física veio porque (riso rápido) com dez anos eu perdi o meu
11 avô, pai do meu pai, com câncer, e eu era uma menina, ainda, não é, e eu queria, de
12 algum jeito(//) eu fiquei tão inconformada com aquilo ..................................................
13 Ludmila: Na saúde...
14 Entrevistada:Na saúde, e eu comecei, a minha iniciação, foi na USP, foi com o pessoal
15 de radiologia lá, radiometria, sei lá, só que a vida foi me levando para outros caminhos,
16 não é, então não consegui fazer a minha primeira intenção, que era nisso, aplicar na
17 saúde. Aí a iniciação não deu certo, de trabalhar com isso. Aí eu comecei o mestrado ...
18 no ..... e com um grupo que trabalhava com tratamento de câncer, tratamento com laser.
19 Aí fiz um ano, mas eu morava em São Paulo nessa época, eu tinha um filho pequeno,
esse20 grande de hoje estava(//) era(//) tinha três anos e foi muito difícil coordenar e conciliar
21 tudo.
22 Ludmila: O seu marido, o primeiro, era pesquisador?
23 Entrevistada: Não, era empresário. Aí eu ficava(//) fazia umas disciplinas na (...), umas
24 disciplinas aqui em ...., a gente já queria, naquela época, mudar para cá, para sair de
25 São Paulo, mas não deu certo, ele não arrumou emprego aqui e a gente acabou(//)e eu
26 acabei largando o mestrado nessa área e fui para o ...... trabalhei no ....... fiz o mestrado
lá,27 na...
28 .......................................................................................................
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1

Aí eu falei: “Bom, então vamos”, não é, e eu comecei a procurar o pessoal com quem eu

2

comecei o mestrado, para fazer o doutorado na mesma área, só que não deu certo de

3

novo.

4

................................................

5

Entrevistada: (risos) e a gente... é, eu acho que é para ajudar o curso, eu entrei no

6

segundo mandato porque o curso aqui é do (PRONEX), então se eu saísse teria que

7

devolver o dinheiro, e é muito dinheiro, então eu falei: “Não, então eu fico, vamos

8

tentar gastar esse dinheiro até não ter problema devolver para o(//) passar para o

9

próximo coordenador. Porque dependendo do período que troca de coordenação,

10

devolve tudo, e aí era... era inviável, não é, para o curso. Então foi por isso que eu me

11

mantive no segundo mandato e estou me mantendo ainda, até agora, mas abril... abril

12

acaba, aí não pode mais entrar, é...

13

Ludmila: E aí você volta a se dedicar integralmente às suas pesquisas?

14

Entrevistada:Sim, aí sim.

15

....................................

16

Ludmila: E o apoio da sua família, ..........

17

Entrevistada:Então não... não tive, não tive no primeiro casamento muito apoio,

que18 foi a fase de formação, mesmo, não é, a mais pesada...
19

Ludmila: Mestrado, doutorado, os filhos pequenos...

20

Entrevistada: Mestrado e doutorado... os filhos pequenos, não é, eu devo muito à

21

babá, porque o meu marido, era a vida dele, as coisas dele, então isso daí

22

comprometeu, eu sei...

23

Ludmila: A babá é algo que vem aparecendo... aqui no Brasil........
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1

Entrevistada: Não tem isso, não é. Mas foi uma(//) Deus que me mandou ela,

2

porque quando eu prestei o concurso para cá, ela tinha(//) a minha filha tinha

3

seis meses, então foi quando eu arrumei essa babá para eu poder estudar para o

4

concurso, porque estava no meio do doutorado e aí até ela acostumar teve um período,

5

então eu estudava com ela aos berros, no quarto do lado, mas aos berros, aos berros

6

mesmo, porque ela não conhecia a babá, não sabia quem era, não é, chorando, chorando,
chorando, e eu tendo que ler, prestar atenção, ali, tal, mas deu tudo certo, consegui passar.

8

...................................................

9

Entrevistada:Então... não.

10 Ludmila: Não?
11 Entrevistada:Eu nunca senti, nada, nem uma discriminação, nada, nem uma
12 diferença, hum, hum... eu não estou mais na física atualmente, não é, assim...
13 Ludmila: É, você está na metereologia...
14 Entrevistada:Eu estou na metereologia, na geociências, é... aqui tem mais mulheres, na
15 geociências do que na física mesmo, mas mesmo assim, ainda é mais masculina do que
16 feminina. Mas (pausa 2 seg.) eu acho que não, assim, a maioria dos cargos de confiança
17 são masculinos...
18 .......................................................
19 FIM
20 Práticas sociais: amarelo
21 Representações: verde
22 Perfil – pessoal: rosa
23 Importante (sem categoria): cinza
24 Produção
25 Reprodução

