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RESUMO 

 

 

O ambiente de trabalho nas Instituições de Ensino Superior tem-se tornado cada vez 
mais heterogêneo. Por esta razão, é necessário o estudo da diversidade de gênero 
nos cargos de liderança dessas Instituições, tema pouco explorado na literatura 
brasileira. A mulher vem conquistando crescente espaço na academia, mas ainda é 
sub-representada nas instâncias de poder e decisão das universidades. O objetivo 
desta pesquisa é compreender a trajetória percorrida por mulheres na construção de 
suas carreiras até alcançarem o cargo de reitoria nas universidades federais 
brasileiras. Foi realizada uma pesquisa de natureza descritivo-exploratório, 
desenvolvida segundo as premissas do estudo qualitativo básico ou genérico. A 
coleta de dados foi realizada por meio de entrevistas em profundidade com seis 
reitoras de universidades federais no Brasil. A utilização de um roteiro semi-
estruturado de questões e o procedimento de análise de conteúdo dos dados 
coletados conduziram aos principais resultados do estudo. Os resultados revelaram 
a existência do estereótipo do papel sexual masculino, que leva as reitoras a 
adotarem comportamentos típicos do homem como forma de proteção ou de 
imposição de respeito quando se sentem ameaçadas. Ficou evidente, contudo, que 
a adoção de comportamentos tidos como masculinos não exclui a feminilidade. As 
reitoras admitem a existência do preconceito e da discriminação contra as mulheres, 
e confirmam a existência do teto de vidro, ligado ao estereótipo de gênero atribuído 
a elas. Outro aspecto apontado por este estudo foi a dificuldade em conciliar 
múltiplos papéis: mãe, esposa, dona de casa e profissional levando ao conflito 
trabalho/família. Observou-se ainda que dentre os aspectos cruciais para obter 
reconhecimento e conquistar respeito e credibilidade em um ambiente 
predominantemente masculino, destacam-se os atributos de liderança, tanto 
atitudinais como comportamentais, o engajamento dessas mulheres com os 
diferentes cargos e projetos acadêmicos e a capacidade de empreender e promover 
mudanças. Os resultados da pesquisa mostram que, para o bom desempenho da 
função de reitora, os aspectos atitudinais ou comportamentais são tão ou mais 
importantes que os aspectos técnicos.  
 
Palavras-chave: gênero, reitora, carreira, liderança feminina, estereótipo de papel 
sexual. 
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ABSTRACT 

 

 

The workplace environment in institutions of higher education has increasingly 
become more heterogeneous. For this reason, it is necessary to study the gender 
diversity of leadership positions in these institutions, which is a theme that has been 
rarely examined in the Brazilian literature. Women have made great gains in 
academia, but are still under-represented in university power and decision instances. 
The objective of this study is to understand the path women have taken in building 
their careers until reaching the rector position in Brazilian federal universities. This 
study is of a descriptive and exploratory nature and was developed in accordance 
with the assumptions of basic or generic qualitative studies. Data was collected 
through in-depth interviews with six female rectors in Brazilian federal universities. 
The use of a semi-structured script and the contents analysis procedure of the data 
gathered led to the study’s main results. The results revealed the existence of a male 
gender role stereotype, which leads female rectors to adopt typical masculine 
behavior as a form of protection or in order to impose respect when they feel 
threatened. It was evident, nevertheless, that the adoption of masculine behavior 
does not exclude feminineness. These female rectors admit the existence of bias and 
discrimination against women and confirm the existence of a glass ceiling tied to the 
gender stereotype assigned to them. Another aspect covered by this study was the 
difficulty to conciliate multiple roles: mother, wife, housewife and professional, 
leading to a work/family conflict. It was observed that leadership attributes, both 
attitudinal and behavioral, the engagement in different academic projects and job 
positions, and the ability to undertake and promote changes, were crucial to gaining 
respect and credibility in a predominantly masculine environment. The results of this 
study show that, for a good performance in rector positions, attitudinal or behavioral 
aspects are as important, or even more important than the technical ones. 
 
Keywords: gender, female rector, career, female leadership, sexual-role stereotype. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

As mulheres vêm, gradativamente, conquistando maiores espaços nas 

Instituições de Ensino Superior (IES) fazendo com que o ambiente de trabalho se 

torne um espaço cada vez mais heterogêneo. Por essa razão, faz-se necessário o 

estudo da diversidade de gênero nas IES, tema pouco explorado na literatura 

brasileira.  

A presença das mulheres tem crescido em todos os níveis de ensino no Brasil. 

A participação delas, na educação superior, caracteriza-se tanto pela maior 

presença no número de matrículas de graduação, como pela crescente presença no 

corpo docente das universidades (RISTOFF, 2006; RISTOFF et al., 2007; RISTOFF 

et al., 2008). Além disso, as mulheres detêm o maior número de bolsas de mestrado 

e doutorado no País (RISTOFF, 2006).  

As desigualdades entre homens e mulheres nessas Instituições, no entanto, 

são persistentes, especialmente quando se analisam os níveis elevados de poder e 

decisão (CARTER, 2009). Há predominância do sexo masculino em cargos de 

liderança no ensino superior brasileiro, evidenciando que a liderança nas IES 

brasileiras ainda é um exemplo de desigualdade de gêneros. Isso mostra que uma 

maior inserção no mercado de trabalho e um melhor nível de estudo não garantem 

igualdade de condições (MORAES, 2008).  

A literatura aponta que a trajetória da mulher no ensino superior é caracterizada 

por barreiras relacionadas ao gênero (KUHARSKI, 2009; DEEM, 2003; OTTE, 2010). 

A mulher é vitima de preconceito e discriminação no ambiente de trabalho, 

principalmente em ambientes naturalmente masculinos, o que dificulta a sua 

participação efetiva na organização e o seu crescimento profissional (GUTH e 

WRIGHT, 2009; DEEM, 2003; OTTE, 2010). Assim, elas precisam quebrar o teto de 

vidro para alcançar posições de liderança no Ensino Superior (BALLENTINE, 2000; 

KUHARSKI, 2009).  

Segundo estudo realizado por Barelli (2002), as principais universidades 

brasileiras nunca tiveram reitoras mulheres, ou elas representaram uma exceção. No 

decorrer deste estudo foi realizada uma extensiva busca na literatura brasileira e não 

foi encontrado nenhum estudo sobre mulheres reitoras em universidades federais no 

Brasil. Não foi possível localizar nenhum documento oficial que trouxesse a 
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informação de quantas mulheres alcançaram, até o presente momento, o cargo de 

reitoria nas IES brasileiras. Este estudo preenche essas lacunas, ao evidenciar 

dados sobre o número atual de mulheres reitoras nas universidades brasileiras e ao 

corroborar com a compreensão de como essas mulheres construíram suas carreiras 

até alcançarem o cargo de reitoria nas universidades federais brasileiras. 

O levantamento realizado junto ao INEP – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira e à ANDIFES – Associação Nacional dos 

Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior – mostra que das 58 

universidades federais pesquisadas, oito têm, atualmente, uma mulher no cargo de 

reitora. Isso mostra que a liderança do ensino superior brasileiro ainda é dominada 

pelo sexo masculino, caracterizando uma desigualdade de gêneros. Torna-se, 

então, necessário compreender as razões que dificultam ou impedem a ascensão 

das mulheres em cargos de liderança nas IES.  

Embora existam muitos estudos sobre gênero no ambiente organizacional, 

essa temática parece não ter encontrado um campo para se desenvolver nas 

Instituições de Ensino Superior. A literatura em diversidade de gênero nas IES em 

países avançados, como nos Estados Unidos da América (EUA), vem crescendo, 

enquanto que no Brasil pouco foi publicado a esse respeito. Mesmo nos EUA há 

escassez de estudo qualitativo que compreenda a trajetória da mulher até alcançar o 

cargo de liderança em IES (SMITH, 2003; MADSEN, 2008; KUHARSKI, 2009), 

assim como escassez de estudos que retratem a jornada e as perspectivas dessas 

mulheres em suas carreiras nas IES.  

Moraes (2008) realizou um levantamento e constatou que não existem estudos 

sobre mulheres reitoras no Brasil. Um número considerável de estudos se dedica ao 

tema da liderança universitária, porém, quando se trata da mulher na administração 

universitária e/ou da mulher como gestora nessas instituições, a literatura é 

praticamente inexistente. A literatura mostra que até recentemente, a perspectiva 

feminina não era incluída nas discussões de liderança no ensino superior (SMITH, 

2003).  

Este estudo busca, então, preencher essas lacunas, ao compreender a 

construção da carreira dessas mulheres até atingirem o cargo de reitoria nas IES, 

desbravando, assim, caminhos para a liderança de sucesso no ensino superior. 
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Considerando essas lacunas sobre a temática, o problema de pesquisa 

consiste na seguinte pergunta: Como se deu a construção da carreira de mulheres 

em posição de reitoras nas Universidades Federais? 

O objetivo geral do estudo é compreender a trajetória percorrida por essas 

mulheres na construção de suas carreiras até alcançarem o cargo de reitoria. O 

estudo tem como objetivos específicos: 

• Compreender os desafios, as barreiras e as oportunidades que essas 

mulheres enfrentaram na construção de suas carreiras até chegarem ao 

cargo de reitoria. 

• Compreender os fatores pessoais e profissionais que contribuíram para a 

ascensão dessas mulheres ao cargo de reitoria. 

• Analisar a forma de atuação dessas mulheres quando inseridas em 

ambiente predominantemente masculino. 

Este estudo espera contribuir para o entendimento de como se constrói a 

carreira de mulheres reitoras, uma vez que não se verificam, no Brasil, estudos 

retratando a mulher na administração universitária, ou como gestora nas 

universidades brasileiras, e não se sabe o bastante para entender esse fenômeno 

nas IES. Nesse sentido é importante identificar os desafios, as oportunidades e as 

barreiras enfrentadas por essas mulheres ao longo de suas trajetórias profissionais 

até alcançarem o cargo de reitoria de uma universidade federal.  

Por meio dos relatos de reitoras de universidades federais, as aspirantes a 

esses cargos poderão compreender melhor como foi possível ascender a tais 

posições no ensino superior brasileiro. Este estudo busca, também, despertar o 

interesse na continuidade de investigações das relações de gênero nas 

universidades brasileiras. 
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1. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

1.1 CONCEITO DE DIVERSIDADE 

 

 

O conceito de diversidade é apresentado na literatura de diferentes formas, não 

sendo unívoco. Loden e Rosener (1991, p. 18) definem que “a diversidade é 

‘otherness’ ou aquelas qualidades humanas que são diferentes das nossas próprias 

e estão fora dos grupos dos quais pertencemos, ainda que presentes em outros 

indivíduos e grupos”.  

Nkomo e Cox (1999, p. 335) avançam no conceito, postulando que a 

diversidade é "um misto de pessoas com identidades grupais diferentes dentro de 

um mesmo sistema social". Na mesma linha de pensamento, encontra-se a definição 

de Fleury (2000), que retrata a diversidade como uma mistura de pessoas com 

diferentes grupos de identidades dentro de um mesmo grupo social, no qual 

coexistem grupos de maioria e de minoria.  

Nota-se que o conceito de diversidade encontra-se em evolução. Ele deixou de 

ser apenas um conceito que engloba diferenças de raça e de gênero, passando a ter 

um escopo mais amplo, que aborda, de forma geral, todas as diferenças existentes 

dentro de grupos pertencentes a um mesmo sistema social. Os conceitos 

apresentados aqui trazem em comum a diversidade caracterizada como diferenças 

entre pessoas dentro de grupos sociais.  

As diferenças entre as pessoas são distinguidas entre duas dimensões: 

primárias e secundárias (LODEN; ROSENER, 1991). A palavra dimensão é utilizada 

aqui para descrever as características que compõem a pessoa como um todo, uma 

vez que cada indivíduo tem uma variedade de características. Segundo Loden e 

Rosener (1991), a dimensão primária da diversidade é definida como as 

características humanas imutáveis que nascem com o indivíduo e que têm um 

grande impacto em sua vida. A dimensão primária abrange as essências da 

identidade do indivíduo, sendo elas: idade, etnia, gênero, habilidades físicas, raça, 

orientação sexual. Ainda segundo Loden e Rosener (1991), a dimensão secundária 

é constituída por características que podem ser mudadas ao longo da vida do 
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indivíduo. São elas: educação, localização geográfica, renda, estado civil, 

experiência militar, crença religiosa, experiência profissional, dentre outras. 

A definição de diversidade, de Thomas Jr. (1991, p. 10), retrata tanto aspectos 

da dimensão primária quanto aspectos da dimensão secundária ao dizer que: "A 

diversidade inclui todos, não é algo que é definido por raça ou sexo. Estende-se à 

idade, a antecedentes pessoais e corporativos, à educação, à função e à 

personalidade. Inclui hábitos de vida, preferência sexual, origem geográfica (...)”.  

Além disso, Thomas Jr. (1996) retrata a diversidade como uma mistura qualquer, 

caracterizada por semelhanças ou diferenças em que a diversidade não significa 

apenas tratar as diferenças, mas também as similaridades. 

 

 

1.2 IDENTIDADE SOCIAL 

 

 

Segundo Hogg (2003), formar grupos é um aspecto inerente à necessidade 

humana de convivência na vida social. Os grupos  diferem em relação ao tamanho, 

à longevidade, ao propósito, à interatividade e à coesão. Hogg (2003) afirma que os 

grupos, aos quais pertencemos, influenciam profundamente a forma como as 

pessoas percebem a si e ao outro. A influência do grupo determina o tipo de pessoa 

que somos, as atitudes e valores que mantemos, a maneira como percebemos e 

reagimos às pessoas a nossa volta. Dessa forma, os grupos fornecem aos 

indivíduos uma identidade.  

Como ser social, o indivíduo possui uma série de identidades formadas por 

fatores biológicos, étnicos, culturais, ou de escolhas individuais. Sendo o homem um 

ser social, a tendência naturalmente o leva a procurar os semelhantes, a fim de 

buscar aceitação, partilhar e vivenciar a identidade com o outro. 

A identidade social refere-se a um conjunto organizado de características de 

um indivíduo representando o seu eu em relação a uma situação social específica. 

Assim, a identidade diz respeito à inserção do indivíduo em uma categoria social, 

como a de raça ou de gênero. A identidade, então, representa o self em uma 

situação social. A identidade é a verdade que o indivíduo constrói sobre si, para si e 

para o mundo, revelando o que o indivíduo é e o que ele não é.  
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A construção do “ser”, segundo Berger e Luckmann (1985), se dá pela 

socialização primária que é tarefa e responsabilidade dos pais. A identidade não é 

estática e nem imutável, ela vai se transformando, se reconstruindo ao longo do 

tempo, sendo remodelada pela socialização secundária, fruto de novas relações 

sociais. O trabalho e a profissão são elementos importantes na construção do ser 

social e fazem parte da construção secundária da identidade do indivíduo. 

Os indivíduos utilizam experiências pessoais e culturais para classificar as 

pessoas dentro dos grupos (TAJFEL, 1981). Ao longo da vida ou da trajetória 

profissional, o indivíduo associa-se e torna-se membro de vários grupos sociais, nos 

quais interagem com outros grupos (TAJFEL, 1981).  

Para compreender melhor as diferenças entre os grupos e como elas podem 

ser excludentes, é preciso rever a teoria da identidade social. Segundo Mor Barak 

(2005), as pessoas tendem a se classificar em categorias sociais que fazem sentido 

para elas, o que modela a maneira pela qual as pessoas interagem com pessoas de 

seu grupo e de outros grupos.  

A abordagem de identidade social é uma perspectiva teórica que integra a 

relação entre o autoconceito e o comportamento do grupo (HOGG; TERRY, 2001). 

Dessa forma, identidade social está relacionada ao sentido que uma pessoa atribui 

ao seu próprio eu, a quem ela de fato é, baseada em sua participação no grupo. 

Segundo Hogg (2003), identidade social refere-se às semelhanças entre pessoas de 

um mesmo grupo e diferenças entre pessoas de diferentes grupos.  

Ainda segundo Hogg (2003), a identidade social está associada a 

comportamentos grupais como etnocentrismo, viés do endogrupo, discriminação 

entre grupos, conformidade, comportamento normativo, estereótipo, coesão e 

autodefinição coletiva.  

Tajfel (1981) define identidade social como parte da autodefinição do indivíduo 

que deriva do conhecimento de pertença a um grupo social (ou grupos sociais) e os 

significados emocionais e valorativos que essa filiação implica. Esse significado 

emocional e valorativo resultante da filiação grupal traduz-se em favoritismo pelo 

próprio grupo, o que conduz a uma identidade social positiva.  

A teoria da identidade social assume que os indivíduos são motivados a 

alcançar uma identidade social positiva. Esse desejo leva o indivíduo a fazer 

comparações socais entre o endogrupo e o exogrupo, com o objetivo maior de 

alcançar tanto uma posição positiva quanto distintiva pra o endogrupo (TAJFEL, 
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1978). Essa diferenciação positiva promove ganhos de autoestima ou motivação 

básica dentro do grupo. 

Além disso, identidade social está ligada a comparações feitas entre grupos 

sociais que visam confirmar ou estabelecer avaliação distintiva favorável ao 

endogrupo em detrimento do exogrupo, motivada por uma necessidade básica de 

autoestima (TURNER, 1975). 

Tajfel (1981) propôs que os grupos aos quais as pessoas pertencem são fontes 

importantes de orgulho e autoestima. As pessoas naturalmente esforçam-se por 

uma autoimagem positiva. O indivíduo, para aumentar sua autoimagem, busca 

reforçar o status do grupo no qual faz parte. 

Identidades sociais não são apenas descritivas e prescritivas, são também 

avaliativas (HOGG; TERRY, 2001). Ainda segundo Hogg e Terry (2001, p. 03), “elas 

fornecem uma avaliação (na maioria das vezes amplamente compartilhada e 

consensual) da categoria social e de seus membros, em relação a outras categorias 

sociais relevantes”. Por serem avaliativas, e levarem a uma consequente 

autoavaliação, grupos e seus membros são motivados a adotar estratégias 

comportamentais para alcançar ou manter comparações favoráveis ao seu próprio 

grupo, ou endogrupo. 

A teoria da identidade social vê o desejo de ter uma identidade social positiva 

como motor psicológico, por trás das ações do indivíduo no contexto intergrupal. O 

processo de comparação é visto como o meio pelo qual o indivíduo obtém uma 

avaliação da posição social e do status de seu grupo (TAYLOR; MOGHADDAM, 

1994). 

Para Tajfel (1978), a formação das identidades sociais envolve dois processos 

complementares: categorização e comparação social. O processo de categorização 

tem a função de organizar as informações que adquirimos do ambiente que nos 

circunda. Os indivíduos selecionam informações que recebem do ambiente e 

simplificam a tarefa de processar essas informações, categorizando-as. É uma 

tendência da cognição juntar, em grupos ou categorias, objetos, eventos e pessoas 

de acordo com suas semelhanças físicas, psíquicas, comportamentais entre outras.  

A categorização é concebida como uma ferramenta cognitiva básica que 

permite aos indivíduos estruturar o ambiente social e definir o seu lugar nele 

(TAYLOR; MOGHADDAM 1994). Assim, no processo de categorização social, o 
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indivíduo, para definir sua identidade social, segmenta o seu ambiente social em 

grupos a que pertence e não pertence. 

Essa segmentação se dá por meio de categorização social definida por Tajfel 

(1978) como a ordenação do ambiente social em agrupamentos de pessoas numa 

maneira que faz sentido para o indivíduo.  Assim, a identidade social é reforçada por 

um processo de categorização de pessoas em endogrupos (grupo a que se 

pertence) e exogrupos (grupo a que não se pertence) (TAJFEL, 1981).  

Na categorização o indivíduo enxerga o grupo no qual pertence como sendo 

diferente dos outros grupos e enxerga os membros do endogrupo como sendo 

similares entre si. Dessa forma, a necessidade de uma identidade social favorece o 

preconceito, á medida que o indivíduo separa o endogrupo do exogrupo. A 

categorização social leva à discriminação ao envolver um processo de comparação 

entre o endogrupo e o exogrupo (HOGG, 2003). Segundo a teoria da identidade 

social, o endogrupo discriminará o exogrupo para elevar a sua autoimagem. 

A categorização social estimula um processo de comparação social (HOGG, 

2003). Esse processo de comparação produz uma influência sobre a autoestima, 

que guarda relação com a distintividade positiva do endogrupo, quando se compara 

com o exogrupo (TAJFEL, 1978). Tajfel (1981) afirma também que, no processo de 

comparação social, existe uma tendência a atribuir valoração negativa ao exogrupo 

e positiva ao endogrupo. Dessa forma, a identidade social torna-se saliente, na 

medida em que as características do endogrupo ganham mais significação em 

relação às diferenças percebidas dos outros grupos e à conotação do valor dessas 

diferenças. 

A comparação entre os grupos procura avaliar ou confirmar diferenças e não 

similaridades (TAJFEL, 1981). As comparações tendem a gerar competitividade 

entre os grupos, que motivam atitudes e ações discriminatórias em relação aos 

grupos externos. Os indivíduos discriminam porque assumem uma interdependência 

positiva entre os membros do endogrupo e interdependência negativa entre os 

diferentes grupos (HOGG, 2003). 

No processo de comparação social o indivíduo pode obter uma identidade 

social adequada ou uma identidade social inadequada.  Mudanças serão desejadas 

pelos indivíduos que estiverem engajados em grupos que lhes forneçam identidade 

social inadequada. Segundo Taylor e Moghaddam (1994) identidade social 

inadequada refere-se a uma identidade social negativa ou a uma identidade social 
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que não é tão positiva quanto a que o individuo esperaria para sentir-se satisfeito. 

Membros de grupos com identidade social adequada buscam manter ou elevar sua 

posição de superioridade comparativa. Enquanto os membros de grupos em 

desvantagem desejarão alcançar alguma mudança na situação intergrupal para que 

a identidade social seja comparativamente melhorada. Essa mudança pode envolver 

estratégia de mobilidade social ou de mudança para um status mais elevado, 

levando à desidentificação com o grupo original (TAJFEL, 1981; TAYLOR; 

MOGHADDAM, 1994). 

 

 

1.3 PRECONCEITO, ESTEREÓTIPO E DISCRIMINAÇÃO 

 

 

À medida que o indivíduo faz parte ou não de determinado coletivo, por  

identificação, ele desenvolve um sentimento de “pertencimento” ou “exclusão” 

(diferenciação). Apesar de a formação coletiva ser de extrema importância, esse 

processo leva a implicações como surgimento de estereótipo, estigmas, 

discriminação e preconceito. As associações de pessoas em grupos específicos 

acarretam a formação de grupos estereotipados que sofrem com a discriminação e o 

preconceito. Assim, indivíduos de identidades sociais minoritárias têm sido alvo de 

preconceito e atitudes discriminatórias.  

O preconceito é definido por Aronson et al. (2002, p. 294) como “uma atitude 

negativa ou hostil contra pessoas de um grupo identificável, baseada 

exclusivamente na sua condição de membro do grupo”. Torres e Pérez-Nebra (2004, 

p. 444) também definem preconceito como uma atitude negativa “com grande carga 

afetiva, perante um grupo e seus integrantes, que considera as diferenças entre os 

grupos como fraquezas”. 

Já Allport (1954, p.10) define preconceito como “uma antipatia baseada numa 

generalização errada e inflexível. Ela pode ser sentida ou abertamente expressa. Ela 

pode ser dirigida a um grupo como um todo ou a um indivíduo por ser este membro 

de tal grupo”.  

O preconceito é uma via de mão dupla, pois flui do grupo minoritário para o 

grupo majoritário e do grupo majoritário para o grupo minoritário (ARONSON et al., 

2002). 
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Segundo Tajfel (1981), o ser humano, sob algumas condições, pode ser hostil 

ou demonstrar hostilidade para com outros grupos, que não o seu. O preconceito 

tem como consequência a redução da autoestima. 

O preconceito é uma atitude de base afetiva. As atitudes são afirmações 

avaliadoras – favoráveis ou desfavoráveis – em relação a objetos, pessoas ou 

eventos. Reflete como um indivíduo se sente em relação a alguma coisa (ROBBINS, 

2005, p. 60). As atitudes são formadas por três componentes: cognitivo, afetivo e 

comportamental (ARONSON et al., 2002). 

O componente cognitivo da atitude compreende um conjunto de crenças sobre 

o grupo ou sobre o indivíduo isoladamente. O componente afetivo da atitude 

compreende um sentimento em relação a um grupo ou a um indivíduo. Já o 

componente comportamental compreende um conjunto de comportamentos ou 

ações direcionadas a um grupo ou a um indivíduo que tem como base os dois 

componentes anteriores. 

A melhor maneira de prever se uma pessoa irá ter atitudes hostis contra um 

grupo em particular e qual será o conteúdo dessa atitude é descobrir como essa 

pessoa compreende a relação entre os grupos (TAJFEL, 1981). A maneira como o 

indivíduo percebe, compreende e interpreta uma situação é capaz de mudar sua 

atitude perante a mesma. A rejeição e o preconceito são tipos de defesa contra 

aqueles que se apresentam como ameaça (TAJFEL, 1981). 

O estereótipo, componente cognitivo da atitude, é definido por Tajfel (1981) 

como atribuições de características psicológicas gerais a grandes grupos de 

pessoas. Assim como Tajfel (1981), Allport (1954) salienta que o estereótipo surge 

de processos de categorização e está relacionado com a lei do menor esforço, 

porque a complexidade do mundo por si só impede que o indivíduo tenha uma 

atitude diferente para cada situação. Dessa forma, o estereótipo torna-se uma 

maneira adaptativa de lidar com eventos complexos, fazendo com que os indivíduos 

classifiquem as pessoas, os objetos ou os eventos com base em um número 

limitado de informações. Essas informações, embora limitadas, são suficientes para 

enquadrar pessoas/objetos/eventos em categorias. 

Tajfel (1981) propôs que o estereótipo é baseado em processos cognitivos 

normais. À medida que o indivíduo utiliza de estereótipos, ele está exagerando nas 

diferenças entre os grupos e exagerando nas similaridades do endogrupo. 
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Segundo Aronson et al. (2002, p. 294), “o estereótipo é uma generalização 

acerca de um grupo de pessoas, na qual características idênticas são atribuídas a 

praticamente todos os membros do grupo, sem levar em conta as variações reais 

entre eles”. Uma vez formados, os estereótipos são resistentes às mudanças 

baseadas em novas informações. 

Para Aronson et al. (2002), a estereotipagem vai além da mera categorização e 

não é necessariamente emocional, não levando sempre a atos insultuosos 

intencionais. Frequentemente, é apenas uma maneira de simplificar a ideia que o 

indivíduo forma do mundo que o rodeia. 

A discriminação é o componente comportamental da atitude, é uma reação 

advinda do preconceito. As crenças estereotipadas resultam, frequentemente, em 

discriminação. Segundo Aronson et al. (2002, p. 297), a “discriminação é uma ação 

negativa injustificada ou prejudicial contra os membros de um grupo, simplesmente 

porque pertencem a esse grupo”. 

 

 

1.4 GÊNERO E LIDERANÇA 

 

 

As discussões sobre os estilos e traços de liderança que diferenciam a gestão 

masculina da gestão feminina são recorrentes na literatura organizacional. Há uma 

tendência, segundo Motta (2000) da cultura organizacional valorizar atributos 

masculinos e desvalorizar os femininos, especialmente quando retrata o poder nas 

organizações. A empresa, segundo Motta (2000, p.36) é um “locus” de reprodução 

dos gêneros, assim como a sociedade, à medida que “reproduzem a dominação 

masculina”, sendo masculina a cultura da maioria dessas organizações.  

Para compreender as diferenças entre o masculino e o feminino, faz-se 

necessário diferenciar sexo de gênero. Scott (1995, p. 86) conceitua o gênero como 

“um elemento constitutivo de relações sociais baseadas nas diferenças percebidas 

entre os sexos”. Motta (2000) corrobora ao diferenciar sexo de gênero. Para ele, 

sexo é um conceito de origem biológica, que corresponde a dicotomia macho e 

fêmea, e gênero diz respeito às atribuições sociais, socialmente construídas para 

essas diferenças biológicas. Portanto, o conceito de gênero vai além de meras 

diferenças biológicas entre o sexo masculino e o sexo feminino. O que define “ser 
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um homem ou uma mulher é o resultado de forças sociais num determinado tempo e 

espaço” (MOTTA, 2000 p. 73). 

Essas construções sociais têm início na infância, período em que um conjunto 

de experiências molda os valores, interesses e comportamentos das mulheres e 

homens depois de adultos (LODEN, 1988), fazendo com que as diferenças entre os 

sexos, em termos de comportamentos, não sejam consideradas apenas uma função 

biológica. Loden (1988, p. 65) diz que a partir do momento em que “uma criança é 

coberta com a tradicional manta azul ou rosa no berçário, os adultos começam a agir 

em relação a elas, baseados em suas próprias expectativas de como meninos e 

meninas devem se comportar”. Salienta ainda que a socialização encoraja os 

meninos a ignorarem os próprios sentimentos, fazendo com que se tornem adultos 

capazes de tornar racional suas emoções, considerando não profissional expressar 

os sentimentos. O contrário se dá na socialização feminina em que expressar os 

sentimentos é permitido socialmente, fazendo com que a mulher adulta veja as 

emoções como parte natural das interações humanas e estimule essa prática no 

ambiente organizacional. 

Motta (2000, p. 32) também ressalta a construção do gênero na infância, 

salientando que as diferenças entre os sexos são influenciadas pelos jogos infantis 

em que “jogos masculinos são em geral caracterizados pela agressividade e os 

jogos das mulheres preparam para o bom relacionamento interpessoal e para o 

trabalho doméstico”. Na visão desse autor, os jogos femininos buscam a 

cooperação, evitando o conflito enquanto os jogos masculinos enfatizam a 

competição e a resolução de problemas. 

Assim, a socialização primária molda o comportamento desde a infância, 

fazendo com que os adultos reproduzam esse aprendizado social nas organizações, 

refletindo os diferentes modos de administrar e liderar a empresa. Motta (2000, p. 

75) salienta que o processo de socialização de gêneros “é uma espécie de 

armadilha cultural em que as mulheres são relativamente mal preparadas para a 

vida nas organizações e os homens relativamente mal preparados para aceitá-las”.  

Cabe ressaltar que o indivíduo não possui características puramente femininas 

ou masculinas. As construções sociais permitem que o feminino e o masculino 

possam estar presentes tanto em homens como em mulheres (MOTTA, 2000). 

Chapman e Luthans (1975) sustentam que as diferenças na gestão do homem 

e da mulher não estão no estilo de liderança, pois a literatura não confirma a 
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diferença entre estilos, mas no comportamento de liderança, influenciado por 

características masculinas ou femininas incorporadas desde a infância no processo 

de socialização primária.  

Chapman (1975) complementa que os indivíduos também são condicionados 

pela sociedade e pelas pressões culturais a adotarem padrões de comportamentos 

que estejam em consonância com as expectativas da sociedade de como devem se 

comportar. Assim, os comportamentos que adotam ao longo do exercício de 

liderança é o que difere a liderança feminina do modelo tradicional masculino de 

liderar. Eagly (2007) corrobora com os autores ao dizer que a diferença não está no 

estilo de liderança, mas sim na maneira como os líderes, independente do sexo, 

exercem a liderança em termos de comportamentos que valorizam e praticam.  

Amorim (2010) retrata as diferenças de comportamento entre a gestão 

masculina e feminina, ao comparar a mulher com um golfinho e o homem com um 

tubarão. Segundo ela, na “arte da liderança”, a mulher se assemelha a um golfinho, 

pois é uma motivadora e uma excelente comunicadora. Para Amorim (2010, p. 55), 

quando a mulher assume postos de liderança “prefere o funcionamento em rede ao 

hierárquico, procura respeito em vez de obediência e reconhece que a lealdade 

deve ser conquistada, e não exigida”. Diz ainda que a líder do sexo feminino atende 

às necessidades das pessoas sem deixar de se preocupar com os resultados finais. 

Ela compreende o comportamento masculino em postos de liderança como o oposto 

do golfinho, por isso o denomina de tubarão. Amorim (2010, p. 55) observa que os 

executivos “gostam de dar ordens aos seus subordinados esperando obediência e 

lealdade, sem reservas”.   

Loden (1988) também diferencia o comportamento masculino do feminino 

quanto ao aspecto da organização, ao salientar que existem duas maneiras distintas 

de exercer uma posição executiva: o modelo tradicional baseado nos padrões 

socialmente aceitos do comportamento masculino e um modelo que ela diz ser mais 

recente, que considera as qualidades mais femininas. 

O modelo orientado pelas qualidades femininas enfatiza o relacionamento entre 

as pessoas, pelo uso maior da intuição ao resolver problemas e demonstrar 

sentimentos. Esse modelo é denominando por Loden (1988) como “liderança 

feminina”. O estilo de liderança feminina “difere mais dramaticamente do estilo 

administrativo tradicional em sua confiança nos dados emocionais, tanto quanto nos 

dados racionais” (LODEN, 1988 p. 61). As líderes femininas respondem a situações 
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baseadas em níveis tanto do pensamento, quanto do sentimento. Além disso, essa 

forma de gestão promove relacionamentos pessoais mais estreitos com os 

colaboradores e utiliza melhor a intuição e a criatividade. 

O modelo masculino de gestão, conhecido como modelo tradicional, é retratado 

como agressivo, não emocional, menos sensível e distante. Segundo Loden (1988), 

o modelo feminino de gestão além de ser eficaz, é complementar ao modelo 

tradicional, baseado em comportamentos masculinos.  

As diferenças entre os modelos feminino e masculino de gestão também são 

defendidos por Eagly e Carli (2007). Na visão dessas autoras, a liderança feminina é 

mais interpessoal do que orientada para a tarefa e mais democrática do que 

autocrática, corroborando com os pensamentos de Loden (1988). 

As diferenças entre os modelos podem ser visualizadas no Quadro 1. 

 

 
Quadro 1: Diferenças entre os modelos de liderança: masculino e feminino 

Fonte: Loden (1988). 

 
As qualidades que definem a liderança feminina não são exclusivas das 

mulheres, podendo também ser encontradas entre os homens (AMORIM, 2010; 

LODEN, 1988), porém, conforme salienta Loden (1988), as mulheres apresentam 

essas características de forma mais acentuada. Eagly e Carli (2007) corroboram 

dizendo que a liderança feminina é um fenômeno que pode ser exercido tanto por 

homens como por mulheres, embora para as mulheres seja mais fácil, já que elas 
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não precisam desenvolver esse estilo de forma tão acentuada, pois já lhes é familiar. 

O contrário é verdadeiro, uma vez que as executivas bem sucedidas também 

exibem traços masculinos, já que “os homens não são todos igualmente masculinos 

e que as mulheres não são todas igualmente femininas” (MOTTA, 2000, p. 42). 

As diferenças comportamentais manifestadas entre pessoas de gêneros 

distintos levam muitas vezes ao estereótipo de papel sexual. Segundo Schein 

(1978), o estereótipo de papel sexual refere-se à crença de que um conjunto de 

traços e habilidades é mais provável de ser encontrado em um sexo do que no 

outro. Os estereótipos femininos mais comuns são: sensibilidade, fragilidade, 

amabilidade, afetividade, emoção, democracia, todos eles voltados para as relações 

humanas, partindo do pressuposto de que as mulheres têm um estilo de liderar mais 

comunicativo e interpessoal. Já os estereótipos masculinos estão ligados à 

autoridade, competição, dominação, ambição, assertividade, agressividade, 

racionalidade e objetividade (MEYERSON; FLETCHER, 2002; AMORIM, 2010; 

SCHEIN, 1978; LODEN, 1988; CEJKA e EAGLY, 1999).  

Motta (2000, p. 11) corrobora ao dizer que os estereótipos fazem parte da 

cultura das organizações em que espera-se que os homens sejam “lógicos, 

racionais, agressivos, exploradores, estratégicos, independentes, competitivos, 

líderes e tomadores de decisão”, enquanto esperam que as mulheres sejam 

“intuitivas, emocionais, submissas, empáticas, espontâneas, cooperativas, 

estimuladoras e assistentes e companheiras leais”. 

Segundo Schein et al. (1996) o estereótipo de papel sexual faz com que os 

traços considerados femininos sejam avaliados desfavoravelmente em relação aos 

traços masculinos, formando uma imagem de que as mulheres são inábeis para 

administrar uma empresa de forma eficiente. 

Os estudos de Schein et al. (1996) mostram que as mulheres são vistas como 

menos prováveis de possuírem características de gerentes bem sucedidos do que 

os homens. Isso promove a crença de que as características masculinas de gestão 

são mais apropriadas na liderança, fazendo com que as características tipicamente 

femininas sejam ignoradas ou desestimuladas na gestão da empresa. 

Assim, a liderança continua sendo considerada uma função típica do homem, 

devido às características estereotipadas do gênero masculino atribuídas a ela, à 

medida que a mulher não é vista como detentora de características de líder. Por 

esse motivo, muitas vezes as mulheres incorporam características masculinas em 
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seus comportamentos no intuito de se adequarem à cultura masculinizada da 

organização. Motta (2000, p. 80) salienta que nesses casos as mulheres precisam 

“transformar sua identidade sexual e de gênero, para poderem participar de um 

universo que ainda é fundamentalmente masculino”. 

Segundo Lima (1997, p. 07) a mulher incorpora o estilo masculino de gestão ao 

suprimir “demonstrações de emotividade e afetividade [...] na busca de comportar-se 

como a maioria masculina para ser aceita por eles, masculinizando o 

comportamento e despersonalizando-se”. Loden (1988) corrobora ao dizer que a 

mulher adota essa postura num esforço de se encaixar no molde masculino para ser 

mais bem aceita na organização, agindo de forma menos emotiva, mais rígida e 

mais racional.   

Loden (1988) ressalta que as mulheres podem tornar-se gestoras bem 

sucedidas sem abdicar de características próprias nem perder sua identidade 

(CARREIRA et al., 2001), não havendo necessidade de se comportarem como os 

homens para serem bem sucedidas. Segundo Amorim (2010), a liderança feminina 

reduz a ansiedade da mulher para ascender na carreira, pois ao utilizá-la, enfrenta 

melhor as exigências para que seja mais autoritária sem perder a feminilidade. 

Assim, a liderança feminina permite que as mulheres utilizem suas características 

pessoais sem a necessidade de reprimirem suas habilidades e identidades naturais, 

utilizando a capacidade total dos talentos e habilidades femininas. 

 

 

1.5 TETO DE VIDRO 

 

 

De 1980 a 1990 as mulheres tiveram uma taxa de entrada no mercado de 

trabalho brasileiro de 6,3%, bem superior à apresentada por homens, que foi de 

apenas 0,7% (OLIVEIRA, 1993).  

Em 2007, 46% de toda a classe trabalhadora dos EUA era representada pelo 

sexo feminino. As mulheres, no mesmo ano, ocuparam 51% de todos os cargos 

administrativos e relacionados à gestão (U.S. DEPARTMENT OF LABOR, 2008). 

Embora as mulheres constituam mais da metade da força de trabalho na América, 

em 2009, somente 15 das 500 empresas listadas na Fortune 500 eram dirigidas por 

mulheres, e um total de 28 das 1000 empresas listadas na Fortune 1000 possuíam 
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mulheres no cargo de Direção Executiva. Nota-se um pequeno progresso, uma vez 

que no ano de 2008 apenas 12 das 500 e 24 das 1000 empresas listadas eram 

dirigidas por mulheres (FORTUNE 500, 2009). 

Segundo levantamento de literatura realizado por Bunker (1994), a idade média 

das mulheres que ocupam cargos executivos nas organizações está em torno de 40 

anos. Essas mulheres possuem extensa formação educacional, muitas com 

mestrado em administração de empresas. Os dados mostraram que muitas dessas 

mulheres que alcançaram sucesso executivo decidiram não se casar ou não ter 

filhos. 

Ainda que as mulheres tenham obtido grandes ganhos no mundo empresarial, 

elas continuam sub-representadas no topo da hierarquia das organizações 

(MEYERSON; FLETCHER, 2002; ALVESSON; DUE BILLING, 1997).  A crescente 

entrada das mulheres no mercado de trabalho potencializa a necessidade de 

discussão mais aprofundada do teto de vidro.  

O sexo, como uma das principais características da identidade pessoal, ocupa 

importante aspecto na formação de expectativas de papel nas relações de trabalho 

(LODEN; ROSENER, 1991). O conceito de teto de vidro está diretamente 

relacionado com essa dimensão primária da diversidade: o gênero.  

O teto de vidro descreve as barreiras invisíveis encontradas por mulheres, em 

geral, para ascenderem ao topo da hierarquia das empresas. Essa barreira, de tão 

sutil, é transparente, mas suficientemente forte para impossibilitar a ascensão de 

mulheres a níveis mais altos da hierarquia organizacional (PIZA, 2000). 

O teto de vidro funciona como uma barreira imposta à carreira da mulher. Os 

avanços individuais na carreira são impedidos em razão do gênero, e não pela 

incompetência em ocupar posições no topo da hierarquia organizacional (PIZA, 

2000). 

As empresas desenvolvem barreiras de gênero no recrutamento e na atração 

de novas lideranças (PIZA, 2000). Contestar a discriminação sexual e os padrões 

conservadores de gênero possibilitaria uma forma mais racional de recrutamento, 

retenção, alocação, treinamento e promoção da força de trabalho (ALVESSON; DUE 

BILLING, 1997). Quando os procedimentos não são padronizados ou quando os 

critérios utilizados são vagos, existe maior abertura para tendenciosidades pró 

gênero masculino (STEIL, 1997). 
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Existe uma considerável variação nos sinais de preconceitos contra as 

mulheres e sutis mecanismos sociais e ideias culturais que prejudicam as mulheres 

nas organizações (ALVESSON; DUE BILLING, 1997). Segundo Piza (2000), dados 

do Relatório da Comissão Federal Americana sobre o Teto de Vidro apontou que 

quando mulheres e homens de minorias se encontram em cargos de decisão, suas 

compensações são menores. Segundo Alvesson e Due Billing (1997), nas empresas 

os homens são mais bem remunerados, detêm maior poder formal e possuem os 

cargos de maior prestígio nas organizações. 

Discriminação contra mulheres persiste hoje em uma infinidade de práticas de 

trabalho e de normas culturais que apenas aparentam não ter preconceito. Essa 

discriminação cria um padrão sutil de desvantagens que bloqueia as mulheres de 

progressão na carreira (MEYERSON; FLETCHER, 2002). Steil (1997, p. 64) salienta 

que “mesmo quando candidatos à promoção de ambos os sexos possuem o mesmo 

histórico em termos de cargos ocupados em uma organização, pesquisas sugerem 

que mulheres não tiveram acesso às mesmas responsabilidades e aos mesmos 

desafios em cargos similares”. 

As barreiras para a progressão na carreira nas organizações têm hoje uma 

causa relativamente simples, segundo Meyerson e Fletcher (2002). Segundo essas 

autoras, a maior parte das organizações foi criada por homens e para homens, além 

de serem baseadas em experiências masculinas. Estatísticas sugerem que quando 

as mulheres se aproximam do topo da hierarquia corporativa, muitas desistem, 

frustradas ou desiludidas com o mundo empresarial (MEYERSON; FLETCHER, 

2002). 

Embora as mulheres tenham grande representatividade na força de trabalho, as 

definições de liderança e competências organizacionais ainda são caracterizadas 

por traços estereotipados associados ao homem, como: forte e agressivo 

(MEYERSON; FLETCHER, 2002). Inserir as mulheres no ambiente de trabalho e 

ensiná-las a agir como homens não é a melhor solução para eliminar o teto de vidro 

(MEYERSON; FLETCHER, 2002). 

Segundo Bunker (1994), espera-se que a mulher assuma riscos, mas que seja 

sempre excepcional, espera-se que seja forte, mas não masculinizada, espera-se 

que seja ambiciosa, mas sem igualdade de tratamento, espera-se que assuma 

responsabilidades, mas que siga os conselhos dos outros. As mulheres são 

estereotipadas se são muito masculinas ou se são muito femininas. Dessa forma, 
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elas estão sempre na corda bamba, buscando um comportamento aceitável na 

organização (BUNKER, 1994). 

De acordo com Piza (2000), há duas barreiras sociais que geram e reforçam o 

teto de vidro para as mulheres: a barreira de suporte e a barreira da diferença. A 

barreira de suporte está relacionada com oportunidade e formação, em cujos grupos 

as mulheres estão “super representadas em ocupações de baixos salários, em 

trabalhos de tempo parcial ou temporário, na economia informal e secundária e 

sofrendo altas taxas de desemprego” (PIZA, 2000, p. 104). 

A barreira da diferença está relacionada a estereótipos, preconceito e 

tendências. O que tem sustentado a resistência de incorporar mulheres aos altos 

escalões é a persistência de crenças irreais de falta de qualificação dessas 

mulheres, sem serem levadas em consideração as suas competências reais (PIZA, 

2000). Os estereótipos definem as mulheres como despreparadas para cargos de 

alto escalão. Os aspectos que sustentam o teto de vidro, segundo Piza (2000, 

p.103), “estão nas sociedades como um todo e manifestam-se por estereótipos 

sociais e por práticas institucionais baseadas nesses estereótipos e nas visões 

tendenciosas que se projetam sobre determinados grupos sociais”. 

Nos últimos anos, as organizações têm utilizado três abordagens para derrotar 

a discriminação de gênero (MEYERSON; FLETCHER, 2002). A primeira encoraja a 

mulher a adotar atributos mais masculinos e aprender a liderar de forma assertiva, 

tomar decisões e até a jogar golfe. A segunda busca adaptar a organização às 

necessidades das mulheres, por meio de benefícios e políticas especiais. A terceira 

abordagem enfatiza as diferenças que as mulheres trazem para o ambiente de 

trabalho, como a colaboração, vista como um traço feminino. 

Segundo Meyerson e Fletcher (2002), todas essas três abordagens lidam 

somente com os sintomas da desigualdade de gênero nas organizações e não com 

as fontes dessas desigualdades. Há uma quarta abordagem que erradica a 

desigualdade de gênero (MEYERSON; FLETCHER, 2002). Essa abordagem tem 

início com a crença de que a desigualdade de gênero está enraizada nos padrões 

culturais, e dessa forma nos sistemas organizacionais. Salienta que os sistemas 

existentes podem ser reinventados por meio de alterações nas práticas cotidianas 

em que expressam o preconceito. 

Segundo Meyerson e Fletcher (2002), para eliminar o teto de vidro é necessário 

utilizar uma estratégia de pequenas conquistas, por meio de uma serie de mudanças 
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destinadas a eliminar as forças discriminatórias sutis que ainda estão presentes nas 

organizações. O preconceito de gênero será desfeito somente por meio de 

campanhas persistentes de mudanças que venham a destruir as raízes 

profundamente arraigadas de discriminação (MEYERSON; FLETCHER, 2002). Isso 

será possível por meio da combinação de mudanças no comportamento com 

mudanças de compreensão do fenômeno. 

 

 

1.6 A MULHER NO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO 

 

 

A trajetória da mulher brasileira nos últimos séculos tem início em uma 

educação no lar e para o lar, no período colonial, para uma participação tímida nas 

escolas públicas mistas do século XIX.  Após alguns anos, a mulher obteve “uma 

presença significativa na docência do ensino primário, seguida de uma presença 

hoje majoritária em todos os níveis de escolaridade, bem como de uma expressiva 

participação na docência da educação superior” (RISTOFF, 2006, p. 01). 

Segundo estudos realizados por Moraes (2008), as mulheres entraram 

tardiamente no ensino superior brasileiro, uma vez que só tiveram acesso ao nível 

superior de educação quase um século após o surgimento das primeiras 

universidades brasileiras. Assim como Moraes (2008), outros estudos também 

registraram a entrada tardia das mulheres em universidades no Brasil (BLAY; 

CONCEIÇÃO, 1991).  

Apesar disso, no Brasil, o número de mulheres no ensino superior tem sido 

cada vez mais expressivo. Segundo Censo do Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP de 2008, das 5.080.056 matrículas 

efetuadas no ensino superior brasileiro, 2.772.828 foram do sexo feminino e 

2.307.228 foram do sexo masculino. Isso indica que as mulheres, atualmente, 

representam 55% da comunidade discente universitária no país.  

Quando se considera as matrículas por curso de graduação, as mulheres são 

maioria em 69% das áreas. Conforme mostra a Figura 1, elas também são maioria 

em todas as categorias administrativas, exceto nas instituições federais da educação 

superior, onde o número de homens e mulheres matriculados é praticamente o 

mesmo (RISTOFF et al., 2008). 
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Figura 1: Matrículas por categoria administrativa 

Fonte: Ristoff et al. (2008). 
 

Os números de mulheres e homens que ingressaram na graduação mostram 

que as carreiras continuam sendo divididas por gênero (RISTOFF et al., 2007). Há 

um número maior de matrículas de mulheres em carreiras consideradas femininas, 

como pedagogia, em que elas representam 91,3% dos alunos matriculados. Letras e 

Enfermagem também são carreiras com expressiva participação feminina. O mesmo 

acontece com as carreiras consideradas masculinas, como Engenharia e Ciência da 

Computação, em que há inexpressiva participação feminina conforme mostra o 

Quadro 2. Segundo Ristoff (2006), essa tendência se mantém nos mestrados, 

doutorados e na própria docência da educação superior. 

 



 37 

 
Quadro 2: Cursos com maiores números de matrículas no Brasil 

Fonte: Ristoff et al. (2007). 

 
As narrativas das mulheres pesquisadas por Moraes (2008), em estudo 

realizado no Brasil, refletem uma história, sobretudo, de segregação da mulher a 

certas áreas de conhecimento. Todas elas fizeram faculdade na área de Filosofia, 

Ciências e Letras. O mesmo ocorreu no trabalho de Otte (2010) sobre os CEFETs 

do Brasil, em que as quatro entrevistadas são formadas em áreas femininas 

(pedagogia, letras, licenciatura em química).  

Estudo realizado por Kuharski (2009) nos Estados Unidos da América mostrou 

relatos sobre oportunidades limitadas para a entrada na faculdade, uma vez que, 

quando as entrevistadas tiveram que escolher suas carreiras, havia poucos campos 

em que a mulher era aceita, como por exemplo, educação, secretariado ou 

enfermagem. 

É como se homens e mulheres tendessem a buscar a área de atuação por 

determinação do que se estabelece como o esperado de cada um dos sexos. Este 

processo tem início na infância, sob a influência da família e da própria escola, 

quando meninas e meninos são orientados para objetos de interesse distintos, 

reforçando o processo de preparação para os papéis que deverão assumir na vida 

adulta (RISTOFF et al., 2008). 
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Ristoff (2006) destaca o percentual de mulheres que concluem o curso superior 

como maior do que o percentual de homens. Refere-se ainda à taxa de sucesso 

feminino ser maior que a dos homens, por isso, a maioria observada no momento do 

ingresso se torna ainda mais sólida na formatura. A taxa de concluintes apresenta 

uma crescente elevação entre as mulheres, que passam de 59,9% em 1991, para 

62,2% em 2005. Os concluintes masculinos sofrem uma redução de 40,1% (1991) 

para 37,8% em 2005 (RISTOFF et al., 2007). 

Em relação aos docentes da educação superior no país, os homens constituem 

a maioria, tanto na rede pública, quanto na particular (RISTOFF et al., 2007), 

conforme representado no Quadro 3. 

 
Quadro 3: Participação feminina e masculina no quadro docente das IES brasileiras 

Fonte: Ristoff et al. (2007). 
 

No Brasil houve um aumento da participação feminina no quadro docente das 

universidades. As mulheres ainda não são maioria na docência da educação 

superior, mas a sua participação cresce a cada ano num ritmo maior que a dos 

homens, conforme mostrado no Quadro 4. Se mantida a atual tendência de 

crescimento, elas serão maioria também na docência dentro de alguns anos 

(RISTOFF, 2006). 

 
Quadro 4: Participação feminina e masculina no quadro docente das IES brasileiras 

Fonte: Ristoff (2006). 
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Estudo realizado por Ristoff (2006) sobre a Trajetória da Mulher na Educação 

Brasileira mostra que as mulheres, além de dominarem a graduação, detêm o maior 

número de bolsas de mestrado e doutorado no País. Segundo Moraes (2008), o 

Brasil formou mais mestres e doutoras mulheres (18.160) do que homens (17.509) 

entre 1996 e 2003. 

O Censo de 2000 apresenta, por sexo, as matrículas na pós-graduação 

nacional (mestrado e doutorado). Naquele ano havia 162,5 mil pessoas, sendo 52% 

mulheres e 48% homens, o que significa uma ligeira supremacia feminina no 

universo do sistema científico nacional (RISTOFF et al., 2008).  

A participação feminina na pesquisa é inferior à participação masculina. Os 

homens são maioria entre os pesquisadores mais qualificados, porém o crescimento 

da participação das mulheres é relativamente superior ao dos homens em todas as 

bases de dados estudadas. Em 2006 havia 48% de mulheres entre os 

pesquisadores e 43% de mulheres líderes nos projetos de pesquisa. Quanto à 

titulação, 55% das mulheres na pesquisa eram mestres e 44% eram doutoras 

(RISTOFF et al., 2007). 

Os números mostram que, na educação superior, a barreira entre os sexos vem 

sendo rapidamente rompida. Porém, estudos apontam que, apesar do número de 

mulheres ingressantes em cursos de graduação ser maior do que o número de 

homens, essa proporção não é similar em ocupantes de cargos de liderança no 

ensino superior. Isso demonstra que o acesso à educação superior não garante 

igualdade de condições e direitos, muito menos acesso ao poder. No ambiente 

universitário as mulheres têm transito fácil, mas a participação delas em cargos 

executivos não é comum (BARELLI, 2002).  

Estudos mostram que o número de homens ainda é maior do que o número de 

mulheres ocupando cargos de liderança nas universidades (CARTER, 2009). 

Moraes (2008) salienta que, como reflexo da entrada tardia das mulheres no ensino 

superior, elas acabam não tendo acesso à liderança nessas Instituições.  

O número de mulheres em posições de liderança nas IES – Instituições de 

Ensino Superior tem aumentado nos últimos vinte anos (CORRIGAN, 2002; 

CURTIS, 2002). Estudos norte-americanos mostram que, apesar do número de 

mulheres em cargos de liderança estar crescendo, esse número ainda é 

insignificante quando comparado ao número de homens que ocupam essas 

posições (CARTER, 2009; VELVIS, 1990; AMEY; VANDERLINDEN; BROWN, 2002; 
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TATUM, 2008). Moraes (2008) constata que, quando se observam os níveis 

hierárquicos mais baixos da estrutura acadêmica, o número de mulheres é 

significativo, porém isso não ocorre em níveis mais elevados dessas instituições. 

Foi realizada uma extensiva busca na literatura brasileira e não foi encontrado 

nenhum estudo que listasse o número atual de mulheres em cargos de reitoria no 

Brasil. Não foi possível localizar nenhum documento oficial do Ministério da 

Educação que trouxesse a informação de quantas mulheres alcançaram o cargo de 

reitora nas instituições de ensino brasileiras.   

Após realizar pesquisa junto ao INEP – Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, à ABRUC – Associação Brasileira das 

Universidades Comunitárias, à ANUP – Associação Nacional das Universidades 

Particulares, à ANACEU – Associação Nacional dos Centros Universitários, à 

ANDIFES – Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior e à ABRUEM – Associação Brasileira dos Reitores das Universidades 

Estaduais e Municipais foi possível verificar que: 

� Das 58 Universidades Federais pesquisadas, 50 reitores são do sexo 

masculino e 08 são do sexo feminino. 47 vice-reitores são do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino. 234 pró-reitores são do sexo masculino e 

99 do sexo feminino. 

� Das 43 Universidades Estaduais e Municipais pesquisadas, 36 reitores são 

do sexo masculino e 07 são do sexo feminino. 26 vice-reitores são do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino. 118 pró-reitores são do sexo masculino e 

83 do sexo feminino. 

� Das 58 Universidades Comunitárias pesquisadas, 47 reitores são do sexo 

masculino e 11 são do sexo feminino. 23 vice-reitores são do sexo 

masculino e 10 do sexo feminino. 121 pró-reitores são do sexo masculino e 

62 do sexo feminino. 

� Das 30 Universidades Particulares pesquisadas, 20 reitores são do sexo 

masculino e 10 são do sexo feminino. 12 vice-reitores são do sexo 

masculino e 05 do sexo feminino. 55 pró-reitores são do sexo masculino e 

39 do sexo feminino. 

� Dos 64 Centros Universitários pesquisados, 52 reitores são do sexo 

masculino e 19 são do sexo feminino. 20 vice-reitores são do sexo 
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masculino e 05 do sexo feminino. 70 pró-reitores são do sexo masculino e 

34 do sexo feminino. 

O levantamento de dados revela a predominância do sexo masculino em 

cargos de liderança no ensino superior brasileiro, evidenciando que a liderança nas 

IES brasileiras ainda é um exemplo de desigualdade de gêneros.  

 

 

1.7 TRAJETÓRIA DA MULHER NO ENSINO SUPERIOR 

 

 

Estudos norte-americanos mostram que as mulheres que conseguiram alcançar 

cargos de liderança em Instituições de Ensino Superior tiveram mentores que 

impulsionaram suas carreiras. Elas relatam, nesses estudos, que os mentores foram 

peças importantes no desenvolvimento de suas carreiras (BALLENTINE, 2000; 

KUHARSKI, 2009; BUDDEMEIER,1998; ROSYNSKY, 2003). 

A literatura sobre a trajetória da mulher no ensino superior aponta que na maior 

parte das vezes as mulheres alcançam cargos de liderança por meio de carreira 

“tradicional”, passando pela sala de aula, como docentes, por cargos 

administrativos/acadêmicos até chegarem ao cargo de Reitoria ou presidência 

(BUDDEMEIER, 1998; CARTER, 2009; VELVIS, 1990; BALLENTINE, 2000; 

ROSYNSKY, 2003). Apenas um estudo (KUHARSKI, 2009) apontou que as 

mulheres pesquisadas não seguiram uma trajetória tradicional de carreira acadêmica 

antes de se tornarem líderes de IES. 

A trajetória acadêmica tradicional foi retratada no estudo feito por Carter (2009), 

nos EUA, em que 11 das 13 mulheres entrevistadas construíram sua trajetória na 

academia. Duas trabalharam com administração pública e contabilidade. 

Independente de a carreira ter iniciado na academia ou não, todas as participantes 

ocuparam cargos na universidade antes de se tornarem presidentas. 

A análise da trajetória das 10 mulheres estadunidenses pesquisadas por Velvis 

(1990) mostrou que todas tinham estabelecido credenciais acadêmicas e tinham 

assumido algum cargo de liderança acadêmica antes de chegarem à presidência. 

Ballentine (2000) realizou um estudo nos EUA com três mulheres e os 

resultados das três entrevistas mostraram que a carreira acadêmica foi importante 

para chegar à presidência. 
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As quatro entrevistadas do estudo de Otte (2010), realizado no Brasil, relataram 

ter iniciado a sua trajetória como professora, assumido cargos dentro do CEFET 

(coordenação de curso, chefia de departamento, diretoria de ensino) e, 

posteriormente, assumido a Diretoria Geral. 

Resultado de estudo, feito por Rosynsky (2003) nos EUA mostrou que as 

quatro mulheres entrevistadas seguiram uma carreira tradicional no ensino superior 

até chegar ao cargo de presidência. A trajetória tradicional teve início com a carreira 

de professora, passando por posições e cargos administrativos e acadêmicos na 

universidade. 

Estudo quantitativo, com uma amostra de 145 mulheres, realizado por 

Buddemeier (1998) nos EUA, mostrou que 144 seguiram uma carreira acadêmica. 

Apenas uma assumiu o cargo sem construir uma trajetória na academia. Metade da 

amostra iniciou carreira na docência. 

No estudo de Kuharski (2009), realizado nos EUA, foram entrevistadas 14 

presidentas de Instituições de Ensino Superior. Os resultados mostraram que 11 das 

14 entrevistadas vieram de background diversos, não tendo passado por uma 

trajetória tradicional e três entrevistadas tiveram uma trajetória tradicional na IES, 

passando pelos cargos de professoras em tempo integral, cargos internos 

acadêmicos e administrativos, antes de se tornarem presidentas. 

Além disso, o estudo de Kuharski (2009) mostrou também que ter o título de 

doutorado pode oferecer mais oportunidades para alcançar a presidência, mas esse 

título não é sempre um pré-requisito. Já o estudo de Ballentine (2000) mostra que o 

nível de educação foi primordial para o sucesso da carreira de mulheres que 

alcançaram cargos elevados nas Instituições de Ensino Superior norte-americanas e 

o doutorado foi essencial para essa conquista (BALLENTINE, 2000).  

Estudos realizados no Brasil apontam que é crescente o número de mulheres 

com titulação de doutoras. Observa-se, conforme Quadro 5, que houve grande 

esforço das mulheres para alcançar maior qualificação (RISTOFF et al., 2007). 

 
Quadro 5: Participação feminina em cursos de doutorado 

Fonte: Ristoff et al. (2007). 



 43 

 

Outro aspecto que caracteriza a trajetória da mulher no ensino superior são as 

barreiras relacionadas ao gênero (KUHARSKI, 2009; DEEM, 2003; OTTE, 2010). 

Estudos realizados nos EUA apontam que as mulheres enfrentam barreiras de 

progressão na carreira relacionadas a problemas com a licença maternidade, com o 

retorno ao trabalho em tempo parcial e com compromissos com a criança (GUTH e 

WRIGHT, 2009). O estudo de Deem (2003) apontou que as mulheres são vistas em 

desvantagens na liderança do Ensino Superior por serem do sexo feminino e por 

serem mães, enquanto que a paternidade é vista como não tendo efeito negativo na 

carreira. Outro fator importante que aparece nas pesquisas é o preconceito ligado ao 

fato de serem gestoras e atuarem em áreas consideradas masculinas (OTTE, 2010). 

Dessa forma, estudos relatam que as mulheres precisaram quebrar o teto de 

vidro para alcançar posição de liderança no Ensino Superior (BALLENTINE, 2000; 

KUHARSKI, 2009). 
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2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Neste tópico serão apresentados os procedimentos metodológicos utilizados no 

presente estudo em busca de respostas para o problema de pesquisa. 

Com o objetivo de apresentar as opções adotadas para esta investigação, 

descreve-se o método escolhido e o tipo de estudo adotado, a técnica de coleta de 

dados, os participantes da pesquisa, o perfil desses participantes e a técnica de 

análise dos dados.  

 

 

2.1 MÉTODO E TIPO DE ESTUDO 

 

 

Segundo Godoy (2007), a pesquisa pode ser classificada conforme a natureza 

de seus objetivos e conforme a metodologia adotada. Quanto aos objetivos, esta 

pesquisa é de caráter exploratório e descritivo. Exploratório porque tem o propósito 

de aprofundar a compreensão do fenômeno, já que se está lidando com um 

fenômeno pouco conhecido: mulheres em cargos de reitora em universidades 

federais, e proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-lo 

mais explícito. Descritivo, pois tem a preocupação com a descrição das 

características do fenômeno como um todo, na sua complexidade, com base na 

visão dos atores envolvidos na pesquisa (GODOY, 1995; GODOY, 2007; GIL, 2002).  

O método selecionado para a pesquisa é de natureza qualitativa, pois procura 

compreender o significado que os sujeitos atribuem a suas ações dentro do contexto 

em que ocorrem, com destaque para as interrelações, interpretações e valores 

associados. 

A metodologia qualitativa, em seu sentido mais amplo, refere-se à pesquisa que 

produz dados descritivos e que tem a preocupação com os significados que as 

pessoas atribuem à vida e ao mundo, construindo a realidade em interação com 

seus mundos sociais (TAYLOR; BOGDAN, 1997; MERRIAM, 2002). Godoy (1995) 

corrobora ao salientar que uma das características básicas da pesquisa qualitativa é 

a compreensão dos fenômenos estudados a partir da perspectiva dos próprios 

atores e não da do pesquisador, sendo esse último um instrumento primário para a 



 45 

coleta de dados e análise de informações. Assim, no método qualitativo, “o 

significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida é a preocupação essencial do 

investigador” (GODOY, 1995, p. 63).  

No estudo qualitativo, o pesquisador está interessado em compreender o 

significado do fenômeno a partir dos participantes envolvidos (MERRIAM, 2002). 

Dessa forma, a pesquisa não tem por objetivo buscar as regularidades de um 

determinado fenômeno e sim a compreensão do entrevistado sobre o que o levou a 

agir de determinada maneira (GODOI; BALSINI, 2006).  

Os dados qualitativos são representações dos atos e das expressões humanas, 

desse modo, a abordagem qualitativa é orientada para a análise de casos concretos 

em sua particularidade temporal e local a partir das atividades das pessoas em seus 

contextos (FLICK, 2004). O desenvolvimento do estudo qualitativo geralmente 

envolve uma pesquisa de campo em que o pesquisador, em processo interativo, 

entra em contato direto com a situação estudada procurando compreender os 

fenômenos na visão dos sujeitos pesquisados.  

Um dos benefícios da pesquisa qualitativa, na visão de Gephart (2004), é que 

esse método é um meio capaz de fornecer insights difíceis de produzir em pesquisas 

quantitativas, na medida em que os pesquisadores partem “de questões ou focos de 

interesses amplos, que vão se tornando mais diretos e específicos no transcorrer da 

investigação” (GODOY, 1995, p. 63). 

Não há unanimidade entre os autores a respeito da classificação dos diferentes 

tipos de pesquisa qualitativa. Merriam (1998) identifica cinco tipos de pesquisa 

qualitativa: a pesquisa qualitativa básica ou genérica, a etnográfica, a 

fenomenológica, a grounded theory e o estudo de caso.  

Para atingir os objetivos do estudo, o presente trabalho caracteriza-se por uma 

pesquisa qualitativa básica. O estudo qualitativo básico “busca descobrir e entender 

um fenômeno, um processo, ou as perspectivas e visões de mundo das pessoas 

envolvidas” (MERRIAM, 1998, p. 11). Seu objetivo principal é desvendar e 

interpretar os significados construídos pelas pessoas (MERRIAM, 2002). 

Segundo Godoy (1995), as características básicas da pesquisa qualitativa 

referem-se ao ambiente natural como fonte direta dos dados, ao pesquisador como 

elemento fundamental no processo de interação, aos dados descritivos e não 

quantificados devido à natureza descritiva da pesquisa, à preocupação com o 

significado que as pessoas atribuem ao fenômeno pesquisado, e por último à 
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característica de indução, pois esse tipo de pesquisa não parte de hipóteses a priori. 

Dessa forma, é natural que toda pesquisa qualitativa envolva um trabalho de campo 

(MERRIAM, 1998). 

Nesse tipo de estudo o pesquisador deve estar interessado em compreender 

quais os significados que os participantes atribuem ao fenômeno que está sendo 

estudado e como interpretam as suas experiências. O estudo qualitativo básico tem 

o pesquisador como principal instrumento de coleta e análise de dados (MERRIAM, 

2002). 

 

 

2.2 COLETA DE DADOS 

 

 

Baseando-se na obra de Denzin e Lincoln (2006), é possível verificar que, na 

pesquisa qualitativa, o pesquisador dispõe de diversos métodos para a coleta de 

materiais empíricos, como a entrevista, a observação direta, os métodos visuais e a 

análise de artefatos, documentos e registros culturais. Merriam (2002) sugere a 

coleta de dados por meio de observação, entrevista e exame de documentos. Flick 

(2004) pontua dois grandes grupos de dados: informação verbal e informação visual, 

em que o primeiro origina-se de entrevistas e o segundo da observação.  

Para obtenção dos dados deste estudo foi utilizada a entrevista em 

profundidade. Entrevistas são interações entre duas ou mais pessoas, frente a 

frente, em que o entrevistador faz perguntas ao entrevistado (GEPHART, 2004). 

King (1999) ressalta que a entrevista é o método qualitativo mais utilizado nas 

pesquisas organizacionais, por ser um método flexível e capaz de produzir 

informação de grande profundidade ao empregar questões abertas para a 

compreensão do fenômeno pesquisado.  

Taylor e Bogdan (1997) entendem a entrevista em profundidade como sendo 

encontros pessoais, cara a cara entre o pesquisador e o sujeito pesquisado, com o 

intuito de compreender sua perspectiva de vida e suas experiências, sendo essas 

expressadas na linguagem do próprio sujeito.  

O propósito da entrevista em profundidade “é obter descrições sobre as 

experiências e vivências dos entrevistados, buscando captar os significados 

atribuídos por eles a respeito dos fenômenos descritos” (GODOY, 2007, p. 362). A 
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natureza descritiva é suportada por trechos de falas e exemplos trazidos pelos 

participantes da pesquisa (GEPHART, 2004). É uma técnica flexível e dinâmica que 

permite uma compreensão profunda ao ouvir o que o indivíduo tem a dizer e a 

maneira como interpreta os aspectos do mundo.  

Justifica-se o uso de entrevista em profundidade, pois esse método de coleta 

de dados é adequado quando o assunto pesquisado é complexo e pouco explorado 

(GODOY, 2007), senda essas as peculiaridades do fenômeno deste estudo. 

Segundo Godoi e Mattos (2006, p. 306), “o estilo especialmente aberto desta prática 

de investigação permite a obtenção de uma grande riqueza informativa”, tornando-

se, assim, uma ferramenta importante para desvendar o fenômeno desta pesquisa, 

que vem sendo pouco explorado na literatura brasileira.  

Para coleta de dados foi utilizada a entrevista em profundidade como a técnica 

mais adequada aos objetivos deste trabalho, uma vez que esse tipo de entrevista é 

apropriado quando há o desejo de “apreender a compreensão do mundo do 

entrevistado e compreender as elaborações que ele emprega para fundamentar 

suas opiniões e crenças sobre um determinado assunto ou situação” (GODOY, 

2007, p. 375).  

As entrevistas foram agendadas com as chefias de gabinete das reitoras de 

acordo com a disponibilidade de cada uma. A coleta de dados foi realizada no 

ambiente de trabalho, ou seja, nos gabinetes das reitoras das universidades federais 

objetos deste estudo, em horário pré-estabelecido de forma a garantir o menor grau 

possível de interrupções. 

No início da entrevista foram asseguradas às entrevistadas as informações 

sobre a finalidade didática do trabalho. Por meio da entrevista foi possível coletar 

dados que não se encontram em fontes documentais, como os obtidos nas 

universidades federais, ou em seus sites, e mídia impressa. 

Tendo em vista o problema de pesquisa e seus objetivos geral e específicos, 

elaborou-se um roteiro como parâmetro para a condução da entrevista, que a 

conferiu um caráter semi-estruturado.  

Na entrevista semi-estruturada, o roteiro a ser seguido serve de guia para 

estruturar os assuntos que serão abordados, havendo flexibilidade de mudança de 

curso, caso seja necessário durante a entrevista (TAYLOR e BOGDAN, 1997). 

Dessa forma, o roteiro deve ser formado por tópicos que o pesquisador quer 

investigar e “não deve ser rígido de maneira a impedir que o sujeito se expresse em 
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termos pessoais” (GODOY, 2007, p. 375), dando plena liberdade ao relato do sujeito 

e favorecendo a espontaneidade dos envolvidos (FLICK, 2004). Os tópicos 

previamente planejados asseguram um mínimo de homogeneização na coleta de 

informações entre os sujeitos (GODOY, 2007).  

Cabe ressaltar que o roteiro pode ser revisado e melhorado entre uma pesquisa 

e outra, acrescentando questões importantes que tenham ficado de fora em um 

primeiro momento (GODOY, 2007; KING, 1999; TAYLOR; BOGDAN, 1997). À 

medida que a entrevista avança, o pesquisador pode e deve alterar a ordem das 

questões, trazer algum outro ponto que, no momento, se faça relevante ou, ainda, 

suprimir questões (FLICK, 2004). O roteiro inicial sofre algumas alterações entre 

uma entrevista e outra, sendo esse processo de aprimoramento inerente ao 

amadurecimento do pesquisador (STRAUSS, 1987).  

O roteiro semi-estruturado da entrevista foi testado com uma ex-pró-reitora de 

Planejamento da Universidade Federal de Alagoas, devido à semelhança das suas 

características com o público-alvo da pesquisa. O teste do roteiro teve como objetivo 

verificar a compreensão das questões e a sequência dos questionamentos utilizados 

e constituiu uma etapa importante para revisar o roteiro a fim de garantir a obtenção 

de dados relevantes e significativos que atendessem aos objetivos do trabalho.  

Além dessa, foi realizada outra entrevista com um ex-professor da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro, com o objetivo de conhecer melhor o 

funcionamento e a realidade das universidades federais e compreender como são 

desenhadas as eleições para a reitoria, como se dá o desenvolvimento de carreira 

nas universidades federais, como são estruturados os concursos internos, entre 

outros assuntos.  

A entrevista com a ex-pró-reitora de Planejamento da Universidade Federal de 

Alagoas e a entrevista com o ex-professor da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro deram-se em julho de 2010 enquanto as entrevistas com as reitoras 

das seis universidades pesquisadas aconteceram entre agosto e novembro do 

mesmo ano. 

Os dados coletados nas entrevistas com as reitoras foram analisados após a 

realização de cada entrevista, pois, a partir do primeiro conjunto de informações já é 

possível iniciar a análise (GODOY, 2006). Esse processo permitiu a avaliação da 

entrevista em si, com o objetivo de aprimorar as habilidades desta pesquisadora em 

captar, de forma profunda, os objetivos do presente trabalho e possibilitou, quando 
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foi necessário, a revisão do roteiro de entrevista. A análise antecipada também 

permitiu adicionar referenciais teóricos que explicaram melhor a realidade de forma 

a enriquecer a pesquisa. Assim, as entrevistas foram marcadas com intervalo 

mínimo para permitir a reflexão e análise após cada uma delas. 

As entrevistas com as reitoras foram registradas por meio de gravações, após o 

consenso das pesquisadas. Taylor e Bogdan (1997) sugerem o uso de gravadores, 

uma vez que os dados de uma entrevista são provenientes das próprias palavras 

dos entrevistados e o gravador permite capturar a totalidade das informações, para 

que essas não fiquem dependentes da memória do pesquisador. Godoy (2007) 

também indica o uso de gravador para registrar todas as expressões orais do 

entrevistado e recomenda fazer anotações de aspectos como gestos, posturas, 

expressões faciais, entre outros que não aparecerão na gravação.  

Com a preocupação de manter o contexto original, as gravações foram 

posteriormente transcritas fidedignamente, em forma de texto, seguindo as 

orientações de Queiroz (1991), para serem usadas no processo analítico permitindo 

que as análises fossem feitas com maior profundidade. O tempo de gravação das 

entrevistas oscilou entre 01h:20min e 01h:40min, o que resultou em 

aproximadamente 550 minutos de entrevistas gravadas e 130 páginas de 

transcrições fidedignas. As páginas transcritas foram formatadas com as margens 

recuadas de maneira que possibilitasse, ao longo do processo de leitura flutuante e 

análise de dados, inserir à margem esquerda  intuições, impressões, ou ainda, 

alguns pressupostos  que ao longo do processo de análise poderiam se confirmar ou 

não. Na margem direita incluiu-se a identificação das unidades de registro, 

identificando os principais temas encontrados nas entrevistas, como subsídio ao 

processo de categorização. 

 

 

2.3 CONTEXTO E PARTICIPANTES DA PESQUISA 

 

 

Para definição dos sujeitos da pesquisa foi realizado um levantamento com o 

intuito de identificar o número de mulheres em cargos de reitoria em instituições 

brasileiras de ensino superior. Esse levantamento foi realizado no INEP - Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, na ANDIFES - 
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Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, na 

ABRUEM - Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais, na ABRUC – Associação Brasileira das Universidades Comunitárias, na 

ANUP – Associação Nacional das Universidades Particulares e na ANACEU - 

Associação Nacional dos Centros Universitários. 

Os resultados mostraram que: 

� das 58 universidades federais pesquisadas, 50 reitores são do sexo 

masculino e 08 são do sexo feminino; 

� das 43 universidades estaduais e municipais pesquisadas, 36 reitores são 

do sexo masculino e 07 são do sexo feminino; 

� das 58 universidades comunitárias pesquisadas, 47 reitores são do sexo 

masculino e 11 são do sexo feminino; 

� das 30 universidades particulares pesquisadas, 20 reitores são do sexo 

masculino e 10 são do sexo feminino; 

� dos 64 centros universitários pesquisados, 52 reitores são do sexo 

masculino e 19 são do sexo feminino. 

Optou-se por pesquisar as mulheres reitoras das universidades federais 

brasileiras. Antes de definir se a pesquisa englobaria todas as oito reitoras, fez-se 

um estudo da trajetória dessas mulheres por meio dos registros do currículo Lattes 

de cada uma. Verificou-se que seis das oito reitoras construíram suas carreiras na 

própria universidade em que se tornaram reitoras e as outras duas construíram suas 

carreiras em universidades distintas daquela em que ocupavam o cargo máximo de 

liderança. Assim, optou-se por entrevistar as seis mulheres que se tornaram reitoras 

na mesma universidade que construíram suas carreiras. 

Para preservar a identidade das reitoras, esse estudo não revelará os nomes 

das universidades federais pesquisadas. Cabe apenas dizer que duas entrevistadas 

são reitoras da região norte do Brasil, uma da região nordeste, duas da região 

centro-oeste e uma da região sudeste do país.  
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2.4 PERFIS DOS PARTICIPANTES 

 

 

As entrevistas foram realizadas com mulheres reitoras de seis universidades 

federais no Brasil. As descrições das reitoras são apresentadas a seguir visando o 

melhor entendimento do perfil de cada uma.  

E1 tem 61 anos, é divorciada, casada pela segunda vez e tem dois filhos do 

primeiro casamento. É pedagoga e possui mestrado e doutorado na área de 

Educação. Está na universidade desde 1980 e ingressou aos 31 anos por meio de 

concurso para docente. Hoje ocupa o cargo de reitora em uma universidade federal 

no sudeste do Brasil. É a primeira reitora mulher eleita na universidade que atua e 

está no seu segundo mandato. Já teve outros vínculos empregatícios paralelos à 

universidade em áreas ligadas à educação. Considera-se decidida, corajosa, 

determinada, persistente e independente. Mostra-se com capacidade de inovação e 

enfrentamento de situações difíceis. É de descendência polonesa e alemã e diz ter 

tido uma criação muito rígida. Parece ser mais ligada ao trabalho do que à família. 

Apesar de ter negado o desejo de alcançar o cargo máximo da instituição, mostrou-

se com maior inclinação para o poder. 

E2 tem 53 anos, é casada e tem duas filhas. Fez licenciatura em Química, 

mestrado e doutorado na área de físico-química. Está na universidade desde 1985 e 

ingressou na instituição aos 28 anos de idade por meio de concurso para docente. 

Hoje ocupa o cargo de reitora em uma universidade federal no centro-oeste do 

Brasil. É a primeira reitora mulher eleita na universidade em que trabalha e está no 

seu primeiro mandato. Teve outros vínculos empregatícios anteriores à instituição. 

Descreve-se como uma pessoa do interior, criada com muitos amigos e de fácil 

relacionamento. Considera-se transparente, pragmática, corajosa e comprometida 

com a universidade. Gosta de desafios, tem perfil voltado para mudanças, 

enfrentamento de situações difíceis, além de capacidade empreendedora. Apresenta 

facilidade para relacionamentos interpessoais e diz ter capacidade para enxergar 

além dos professores. Parece ser mais ligada ao trabalho do que à família. Apesar 

de ter negado o desejo de alcançar o cargo máximo da instituição, mostrou-se com 

maior inclinação para o poder. 

E3 tem 46 anos, é casada e tem dois filhos. É graduada, mestre e doutora na 

área de Serviço Social. Está na instituição desde 1986, tendo ingressado aos 21 



 52 

anos por meio de concurso para docente. Hoje ocupa o cargo de reitora em uma 

universidade federal no norte do Brasil. É a primeira reitora mulher eleita na 

universidade e está no seu primeiro mandato. Nunca teve outro vínculo empregatício 

além da universidade. Descreve-se como uma pessoa aberta ao diálogo, pronta 

para escutar, persistente, imparcial, agregadora e articulada. Tem perfil voltado para 

realizações e enfrentamento de situações difíceis. Acredita na intransigência dos 

princípios, na possibilidade de vida digna para todos e busca agir sempre com 

respeito. Enfrentou e ainda enfrenta dificuldades para administrar o conflito trabalho-

família. Nunca desejou ser reitora. 

E4 tem 65 anos, é viúva e não tem filhos. É graduada, mestre e doutora em 

Letras. Está na instituição desde 1971 e ingressou aos 26 anos por meio de convite 

para lecionar na universidade. Hoje ocupa o cargo de reitora em uma universidade 

federal no norte do Brasil. É a primeira reitora mulher eleita na universidade e está 

no seu primeiro mandato. Já teve outros vínculos empregatícios paralelos à 

universidade em áreas ligadas à educação. Descreve-se como filha de seringueiros, 

de família humilde. Mostra-se dinâmica, conciliadora, persistente e disciplinada. Tem 

capacidade de mudança e perfil voltado para enfrentamento de situações difíceis, 

com capacidade de realização. Enfrentou dificuldades para administrar o conflito 

trabalho-família antes de o marido falecer. Desejou ser reitora. 

E5 tem 59 anos, é casada e tem dois filhos. Graduada em Letras, mestre e 

doutora na área de Educação, tendo cursado dois doutorados. Está na instituição 

desde 1973 e ingressou aos 21 anos por meio de convite para lecionar na 

universidade. Hoje ocupa o cargo de reitora em uma universidade federal no centro-

oeste do Brasil. É a segunda reitora mulher eleita na universidade e está no seu 

primeiro mandato. Nunca teve outro vinculo empregatício além da universidade. 

Descreve-se como uma pessoa do interior, direta, ousada, corajosa, determinada, 

batalhadora, articulada e aberta ao diálogo. Mostra-se com capacidade de incentivar 

e estimular as pessoas. Tem perfil voltado para inovação, mudanças e realização. 

Diz lutar e enfrentar as situações difíceis com tranqüilidade. Enfrentou e ainda 

enfrenta dificuldades para administrar o conflito trabalho-família. Nunca desejou ser 

reitora. 

E6 tem 64 anos, é casada e tem três filhos. É formada em Medicina, 

especialista e mestre em Saúde Pública. Está na universidade desde 1973 e 

ingressou na instituição aos 26 anos por meio de concurso para docente. Hoje 
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ocupa o cargo de reitora em uma universidade federal no nordeste do Brasil. É a 

segunda reitora mulher eleita na universidade em que trabalha e está no seu 

segundo mandato. Teve outros vínculos empregatícios paralelos à universidade em 

áreas ligadas à educação e à saúde. Descreve-se como uma pessoa do sertão. 

Mostra-se ousada, firme, independente, bem articulada e com jogo de cintura. Gosta 

de desafios e tem facilidade para enfrentar situações difíceis. Mostra-se 

independente, gosta de autonomia, não se considera autoritária, gosta de liderar e 

apresenta capacidade de realização. Enfrentou e ainda enfrenta dificuldades para 

administrar o conflito trabalho-família. Nunca desejou ser reitora. 

 

 

2.5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

 

Merriam (1998) descreve a análise de dados como o processo de fazer sentido, 

a partir dos dados. Segundo Merriam (2002, p. 38) “a análise dos dados envolve 

identificar padrões recorrentes (apresentados como categorias, fatores, variáveis e 

temas) nos dados obtidos”. Para fazer com que os dados tenham sentido, é 

necessário consolidar, reduzir e interpretar o que as pessoas disseram e o que o 

pesquisador já viu e leu (MERRIAM, 1998). 

A análise dos dados deste estudo foi realizada pela técnica de análise de 

conteúdo. A análise de conteúdo é um método de tratamento da informação 

semântica dos textos, tida como um conjunto de técnicas de análise das 

comunicações. Segundo Flick (2004, p. 201), a análise de conteúdo “é um dos 

procedimentos clássicos para analisar o material textual [...]. Um de seus aspectos 

essenciais é o emprego de categorias, obtidas, com frequência, de modelos 

teóricos”. 

Os dados apreendidos por meio das entrevistas em profundidade foram 

exaustivamente manipulados buscando padrões, coerências e núcleos centrais de 

significados para que pudessem ser analisados, categorizados e interpretados na 

busca de respostas ao problema de pesquisa.  

Para a análise dos dados foi empregada a técnica de análise de conteúdo, do 

tipo categorização temática, seguindo a estrutura definida por Bardin (2006). A 
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autora parte do pressuposto que, por trás do discurso aparente, simbólico 

polissêmico, esconde-se um sentido a ser desvendado. 

A análise de conteúdo é definida por Bardin (2006, p. 37) como: 

um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis 
inferidas) destas mensagens. 
 

Segundo Bardin (2006), a técnica de análise de conteúdo pressupõe algumas 

etapas: pré-análise; exploração do material; tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação. 

A primeira etapa, a pré-análise, é a fase da organização propriamente dita. 

Nessa etapa foram desenvolvidas as operações preparatórias para a análise, em 

que se organizou o material coletado a ser analisado, com objetivo de sistematizar 

as ideias iniciais. Geralmente, segundo Bardin (2006) essa etapa possui 3 fases: a 

escolha dos documentos, formulação de hipóteses e objetivos e elaboração dos 

indicadores que fundamentarão a interpretação final. Essas fases não ocorrem, 

obrigatoriamente, seguindo uma ordem cronológica.  

Bardin (2006) salienta que o objetivo da pesquisa pode determinar a escolha 

dos documentos que serão usados, ou a análise dos documentos disponíveis pode 

definir o objetivo da pesquisa. Nesse estudo, o objetivo da pesquisa determinou a 

escolha dos documentos que foram analisados, dando início a essa primeira fase da 

análise dos dados. 

Para a escolha dos documentos a serem analisados Bardin (2006) sugere 

alguma regras, sendo as principais: 

� exaustividade – não se deve deixar de fora nenhum elemento, sob nenhuma 

justificativa; 

� representatividade – pode-se analisar apenas uma amostra do material, 

desde que isso seja possível, porém a amostra precisa ser uma parte 

representativa dos elementos do universo inicial; 

� homogeneidade – os dados devem ser referentes a um mesmo tema, 

obedecendo os mesmos critérios para a escolha e não apresentarem muitas 

singularidades; 

� pertinência – os documentos devem corresponder ao objetivo da análise. 
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Obedecendo às regras propostas por Bardin (2006), os documentos escolhidos 

foram as entrevistas transcritas e as anotações de campo. Esse conjunto de 

documentos submetido à análise constituiu o corpus da análise. 

De posse desse material, foi feita a leitura flutuante, nome dado por Bardin 

(2006, p. 90) ao processo de “estabelecer contato com os documentos a analisar e 

conhecer o texto deixando-se invadir por impressões e orientações”. A leitura 

flutuante familiarizou essa pesquisadora com o material disponível permitindo que 

emergissem algumas hipóteses à medida que a leitura foi se tornando mais precisa.  

Após a leitura flutuante foram identificados índices que surgiram das questões 

intrigantes (hipóteses). Os índices dessa pesquisa referiram-se aos temas que se 

repetiram com frequência nas entrevistas, levando à construção de indicadores.  

A segunda etapa, a exploração do material, é a fase em que são postas em 

prática as decisões tomadas na fase da pré-análise. É a etapa mais longa e de 

grande esforço para o pesquisador. Segundo Bardin (2006) essa fase vai desde a 

identificação de unidades de contagem, definição das regras da contagem até a 

identificação das categorias. 

O material, nessa fase, foi organizado em códigos, cujos dados brutos foram 

transformados e agregados em unidades de análise. A codificação corresponde à 

fase de recorte (escolha da unidade de registro), que deve atender aos objetivos da 

análise; enumeração (seleção de regras de contagem); e classificação e agregação 

dos elementos (escolha das categorias). A unidade de registro pode ser de natureza 

e tamanhos variáveis, mas corresponde sempre ao menor recorte de ordem 

semântica (tema) ou linguística (palavra, frase) que se liberta do texto para análise 

(BARDIN, 2006).  

No presente trabalho, a unidade de registro usada foi o tema. Utilizar o tema 

como unidade de registro consiste em “descobrir ‘núcleos de sentido’ que compõem 

a comunicação e cuja presença ou frequência de aparição pode significar alguma 

coisa para o objectivo analítico escolhido” (BARDIN, 2006 p. 99). Portanto, a 

unidade de registro, o tema, é o menor recorte de ordem semântica que se liberta do 

texto e que faz sentido para os objetivos do estudo. 

À medida que a leitura das transcrições era efetuada, as análises eram feitas 

individualmente, entrevista por entrevista. As ideias, os conceitos e aspectos 

relevantes à pesquisa foram emergindo, sendo destacados e referenciados como 

códigos, de acordo com temas similares encontrados nos discursos. 
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Em seguida, utilizou-se uma planilha em Excel que facilitou a filtragem e o 

agrupamento dos dados em função dos temas encontrados, caracterizando assim 

um processo de redução dos dados, conhecida como categorização. Esse 

agrupamento em categorias permitiu a identificação de tendências e a formulação 

das primeiras conclusões.  

A categorização é definida por Bardin (2006) como uma “operação de 

classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por diferenciação e, 

seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia)”. O processo de 

categorização engloba duas etapas: o inventário em que se isolam os elementos ou 

temas, e a classificação em que se separam os elementos ou temas e organizam-se 

as mensagens colhidas (passagem de dados brutos para dados ordenados). Como 

resultado, tem-se uma representação simplificada dos dados brutos. 

A categorização veio logo depois da codificação inicial. As unidades de registro 

foram agrupadas formando as categorias a partir de características comuns. 

Segundo Merriam (1998) essas categorias são nomeadas a partir de três fontes 

distintas: provenientes da literatura, dos relatos dos entrevistados e do próprio 

pesquisador. As categorias que emergiram nessa pesquisa foram nomeadas a partir 

dos dados encontrados no estudo. 

O objetivo final desse processo é prover uma representação dos dados brutos 

por meio de agrupamento e simplificação das unidades de registro, facilitando a 

análise e interpretação do pesquisador.  

Segundo Bardin (2006) um conjunto de boas categorias deve atender a alguns 

critérios, entre eles: 

� a exclusão mútua – cada elemento deve ser classificado em apenas uma 

categoria; 

� a homogeneidade – sua organização deve ter como fundamento um único 

critério ou princípio de classificação; 

� a pertinência – a categoria deve estar relacionada com o conteúdo teórico 

definido, os objetivos da pesquisa, etc.; 

� a objetividade e a fidelidade – as diferentes partes do material que 

apresentem as mesmas características devem ser codificados do mesmo 

modo; 

� a produtividade – as categorias serão produtivas se os resultados forem 

férteis em inferências, em hipóteses novas e em dados exatos. 
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A categorização desse estudo atendeu aos critérios propostos por Bardin 

(2006). As transcrições das seis entrevistas realizadas com as reitoras foram 

exaustivamente analisadas e permitiram estabelecer categorias que abordassem e 

indicassem as principais opiniões, percepções e visões de mundo das entrevistadas.  

As primeiras tentativas de categorização ainda estavam extensas e houve a 

necessidade de unir as informações que estavam sub-representadas. Algumas 

foram reagrupadas, outras, por estarem muito amplas, foram divididas.  

A primeira tentativa de categorização resultou em 68 categorias de análise, 

baseadas em unidades de registro que mantinham um agrupamento lógico por tema. 

Houve sucessivos processos de recategorizaçao buscando atender aos critérios 

definidos por Bardin (2006) para uma boa categorização. O processo de 

categorização foi desafiador para essa pesquisadora devido a necessidade de criar 

e destruir categorias pré-formuladas na tentativa de buscar uma representação 

significativa dos dados. Foram feitas cinco recategorizações até serem obtidas as 

categorias finais de análise. No final do processo o trabalho revelou cinco categorias 

centrais. Quatro delas foram classificadas em sub-categorias representando as 

variações encontradas em cada uma das categorias maiores. No Quadro 6 são 

apresentadas as categorias centrais desse estudo e suas sub-categorias.  
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Quadro 6: Categorias centrais e respectivas sub-categorias 

Fonte: Elaborado pela autora. 
 

Uma vez estabelecidas as categorias, a etapa seguinte correspondeu ao 

tratamento dos dados, inferência e interpretação. 

Na terceira e última etapa, tratamento dos resultados, inferência e 

interpretação, foi realizado o tratamento dos resultados brutos para que se 

tornassem “falantes” e válidos, de modo que o material resultante das fases 

anteriores fosse significativo e válido para o estudo (BARDIN, 2006). Nessa etapa o 

corpo da pesquisa e as categorias formuladas foram submetidos a um estudo mais 

profundo, orientados pelo referencial teórico e pelos objetivos do estudo, permitindo 

propor inferências e interpretações. 

A inferência é definida por Bardin (2006) como a interpretação controlada dos 

dados em uma análise de conteúdo e a interpretação é o entendimento do 

pesquisador sobre a visão dos participantes a respeito do fenômeno pesquisado 

(MERRIAM, 2002).  
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Buscou-se, ao final da análise dos dados, entender de que forma cada uma das 

categorias e sub-categorias se interrelacionavam. A inferência e a interpretação 

permitiram estabelecer as semelhanças e as diferenças entre as análises obtidas 

construindo raciocínios que permitiram o alcance dos objetivos propostos, resultados 

de uma extensa exploração do material coletado. A relação que se buscou entre os 

dados levantados e o constructo teórico foi o que proveu sentido à interpretação. 
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3. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 

Segundo Flick (2004), o cerne da pesquisa qualitativa é a interpretação. Flores 

(1994) retrata a comparação como uma das principais ferramentas intelectuais na 

busca de conclusões, pois esta ferramenta permite identificar semelhanças e 

diferenças entre as unidades das diversas categorias. A partir da análise das 

entrevistas, foi possível chegar a cinco categorias que revelam como se deu a 

construção da carreira de mulheres em posição de reitoras nas Universidades 

Federais no Brasil. As cinco categorias que serão detalhadas referem-se a: carreira, 

reconhecimento e respeito dos stakeholders1, exercício da liderança, relações de 

gênero e relações familiares. Essas categorias, exibidas na Figura 2, aparecem na 

cor vermelha, e serão interpretadas neste estudo com objetivo de responder aos 

objetivos deste trabalho. 

                                                 
1 Segundo Freeman (2004) stakeholder refere-se a qualquer grupo ou indivíduo que pode afetar ou é 
afetado pelos objetivos organizacionais. Nesta pesquisa serão considerados stakeholders: a 
comunidade acadêmica, formada por professores, alunos e colaboradores, e a comunidade externa 
incluindo a sociedade de forma geral. 
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Figura 2: Diagrama das categorias do estudo 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises dos dados. 
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3.1 A CONSTRUÇÃO DA CARREIRA DE REITORA 

 

 

As mulheres pesquisadas neste estudo tiveram uma longa caminhada nas 

instituições em que se tornaram reitoras. Todas ingressaram na universidade como 

docentes e com o passar do tempo foram galgando cargos internos, obtendo o 

respeito e o reconhecimento da comunidade acadêmica2, até chegarem ao topo da 

hierarquia institucional.  

Para a análise desta categoria, serão apresentados seis focos de observação: 

o interesse pela academia, o desejo de ser reitora, o engajamento nos projetos 

acadêmicos, a dedicação exclusiva, o enfrentamento de desafios e dificuldades na 

carreira e a construção de redes de relacionamentos. Essas sub-categorias estão 

representadas na Figura 3. As sub-categorias farão com que o leitor tenha um 

entendimento mais amplo de como as reitoras construíram suas carreiras e os 

caminhos que percorreram ao longo da trajetória profissional na universidade em 

que se tornaram reitoras. 

 
Figura 3: Diagrama da categoria: construção da carreira de reitora 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises dos dados. 

                                                 
2 A comunidade acadêmica, considerada nesta pesquisa, inclui os professores, os alunos e os 
colaboradores. 
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3.1.1 Interesse pela academia 

 

 

O interesse pela docência e o ingresso na área acadêmica foi similar para 

algumas das reitoras. Quatro delas (E1, E3, E4 e E5) passaram pelo curso normal 

ou pela escola normal no início de suas trajetórias. Todas as reitoras do estudo de 

Moraes (2008) também foram normalistas. O curso normal representou para as 

mulheres de ambos os estudos uma das prerrogativas de formação feminina de 

suas épocas. Das quatro normalistas desta pesquisa, somente duas (E1 e E5) 

lecionaram em escolas públicas antes de entrar na universidade, adquirindo 

experiência na docência, o que as deixou mais seguras para assumir o cargo de 

professor no ensino superior anos mais tarde. 

O interesse pela carreira de professora surgiu na vida de E1 quando ela ainda 

era criança. Desde pequena sonhava com o magistério e foi incentivada pela mãe a 

seguir esse caminho. A vocação pelo ensino era muito forte em E1, o que lhe 

despertava o desejo pela carreira docente. “Eu tinha paixão por ser professora”, 

relata E1. Mesmo antes de entrar para a faculdade, ela já lecionava. Passou pelo 

curso normal, formou-se e começou a lecionar em escola pública. Dar aulas numa 

escola já era o começo da concretização de seu desejo de ser professora, e o 

primeiro passo para a escolha da profissão. As consequências desse ato a levaram 

a seguir uma carreira acadêmica, que culminou na posição de reitora.  

E5, assim como E1, também tem sua história no magistério. Aos 16 anos já 

lecionava para o curso de admissão. Recém-formada na universidade, já atuava no 

magistério em escolas estaduais e em cursinhos. Assim, quando terminou a 

faculdade de Letras, “já tinha uma longa experiência de professora e já estava 

empregada, tranquila”. O interesse de E3 pela docência também se revelou muito 

cedo. “Eu sempre quis ser docente, fiz magistério no ensino médio” relata E3, 

apesar de não ter lecionado antes de entrar para a universidade. A história 

profissional de E4 também tem início na Escola Normal. Ela concluiu o curso 

Normal, mas diferente de E1 e E5 não chegou a lecionar em escola pública.  

O inicio da trajetória profissional de E2 difere das demais reitoras, porque não 

optou pelo Curso Normal, não adquirindo experiência na docência, até entrar na 

universidade federal. O mesmo ocorreu com E6, que, assim como E2, não optou 
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pelo Curso Normal, cursando o Científico, que na época preparava para duas áreas: 

a da saúde e humanidades e a da educação. 

Apesar de E2 e E6 não terem optado pelo Curso Normal, a vocação para a 

carreira docente foi evidenciada mais tarde em suas vidas. E6 descobriu a aptidão 

pela educação ao longo do curso de Medicina e E2, ao escolher a profissão, optou 

pela licenciatura em Química, apesar de gostar da área de exatas, revelando nessa 

opção os indícios de uma escolha pela área tipicamente feminina, ligada ao ensino. 

Ristoff et al., (2007) retrata a divisão dos cursos superiores por gênero, mostrando 

que o curso de Letras é tido como um curso “feminino”, uma vez que 80% das 

matrículas são preenchidas por mulheres. 

Todas as reitoras desejavam cursar uma faculdade, mesmo aquelas com 

dificuldades financeiras ou residentes em locais de difícil acesso à educação. Três 

delas (E1, E2 e E6) tinham convicção a respeito da área que gostariam de seguir, 

enquanto as outras três fizeram opção de curso por questões contingenciais.  

O curso de pedagogia foi uma “opção consciente”, segundo E1: “quando eu 

firmei, efetivamente, que eu desejava ser professora, eu entrei para a universidade 

[...] por opção, eu queria aprender mais sobre educação”. Ela relata que a escolha 

da profissão não se deu porque essa era uma profissão tida como feminina, ou 

porque o vestibular era mais fácil ou mais difícil, ou ainda porque a remuneração era 

maior ou menor. Ela diz ter optado pela pedagogia para atender à sua vocação, por 

ter-se apaixonado pela área da educação: “Eu aprendi a ter paixão pelo que faço 

hoje, com os meus alunos de sete, oito, nove, dez anos de idade. [...] descobri que 

efetivamente tinha escolhido a carreira que queria”. O discurso transparece sua 

convicção em relação à escolha profissional.  

O termo “paixão” aparece com frequência no discurso de E1 quando se refere à 

área da educação e à carreira docente, demonstrando grande orgulho e satisfação 

com as escolhas profissionais: 

Eu tenho paixão por ser professora. Se alguém, quando eu vou dar uma 
palestra, me pergunta assim: ‘- Faz rapidinho um currículo para eu te 
apresentar.’, ‘- Não precisa, diga que eu sou professora e eu já fico feliz por 
conta disso’. E não precisa nem dizer professora universitária não, só 
professora. Porque eu tenho orgulho de dizer que há 41 anos, quarenta 
anos atrás, eu comecei sendo professora primária. Tenho orgulho de dizer 
isso. 
 

A entrevista de E1 revela sua vocação pela área da educação. Porém, no 

mesmo discurso aparecem relatos que mostram a influência da família na escolha 
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da profissão: “eu acredito que na minha fase de adolescente, de criança, ser 

professora e ser formada pelo Instituto de Educação, eu acho que era um ideário da 

família”. Segundo Loden (1988), a educação que a criança recebe na infância afeta 

as suas aptidões. Assim, depreende-se que a socialização primária foi importante na 

construção dos interesses profissionais de E1, baseados nas expectativas de gênero 

reforçadas pela família. 

A escolha da profissão de E3 se deu de forma inusitada. Na época em que 

prestou vestibular, a universidade trabalhava com um sistema de segunda opção de 

curso. Sua preferência era Letras e sua segunda opção era Serviço Social. Ela 

relatou sobre sua afinidade pela área de línguas, porém a área de Serviço Social 

também a atraía pela possibilidade de o profissional ter a oportunidade de ajudar o 

próximo, especialmente àquele com situação econômica desfavorável. Saiu o 

resultado do vestibular classificando-a para o curso de Serviço Social, sua segunda 

opção. Dias depois, a universidade entrou em contato com E3 dizendo ter havido um 

equívoco e que ela teria passado também no curso de sua primeira opção - Letras. 

Naquele momento, ela decidiu por Serviço Social.  

Durante os estudos, quando jovem, E4 foi assistente de matemática de seu 

professor, e achava que a área de matemática seria sua escolha profissional. No 

estado onde morava não existia universidade na época e motivada a estudar 

mudou-se para a capital de outro estado brasileiro, na intenção de cursar uma 

faculdade. Para isso, contava com o apoio da mãe, que apesar de analfabeta, 

estimulava os filhos ao estudo. Estudou latim e durante esse tempo, ajudava os 

colegas com dificuldade de aprendizagem ministrando aulas para eles. Assim, E4 

relata que “naturalmente se enveredou para a área de Letras, por opção própria” e 

foi-se identificando com a escolha feita: “quando eu estudei a graduação comecei a 

ver que tinha muita coisa do que eu gostava, para ser professora. [...] a profissão de 

professora eu acho que ela dava autonomia”. Percebe-se que a escolha profissional 

não foi tão natural quanto a reitora relatou. Parece ter sido mais influenciada por 

uma questão de gênero em relação ao papel da socialização primária do que uma 

opção consciente e imparcial.  

O pai de E5 era farmacêutico e isso a fez ter vontade de construir carreira na 

área médica. Porém, as faculdades na região onde morava não ofereciam cursos na 

área e sua família não tinha condição financeira favorável que desse oportunidade 

para estudar em outra região, longe de casa. Assim, por uma questão circunstancial 
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ela optou por fazer o curso de Letras, em uma faculdade próxima. Pode-se 

depreender, nesse caso, que a opção por Letras foi, mesmo que de forma 

inconsciente, uma escolha influenciada pelo papel da mulher na sociedade. Ela diz 

que essa “foi uma excelente possibilidade” que teve, pois foi justamente o curso de 

Letras que abriu portas e oportunidades que consolidaram a sua carreira 

profissional. Chapman (1975) salienta que as mulheres, assim como os homens, são 

condicionados pela sociedade e pelas pressões culturais a adotarem padrões de 

comportamentos que estejam em consonância com as expectativas da sociedade de 

como devem se comportar. Assim, pode-se depreender que a opção por letras foi, 

mesmo que de forma inconsciente, uma escolha influenciada pelo papel da mulher 

na sociedade. 

A formação acadêmica de E2, assim como de E1, E3, E4 e E5 é na área de 

Ciências Humanas. Havia muita afinidade com a área de matemática, física e 

química desde a época do Ensino Médio, por isso optou por fazer Licenciatura em 

Química. Apesar de gostar da área de exatas, optou por um curso tipicamente 

feminino.  

Segundo Berger e Luckmann (1985), a construção do “ser” se dá pela 

socialização primária, tarefa e responsabilidade dos pais. Para Loden (1988), essa 

socialização influencia nas diferenças significativas das aptidões básicas das 

meninas que tendem a ser mais hábeis em comunicação verbal, enquanto os 

meninos se sobressaem em habilidades visuais, espaciais e matemáticas. Assim, 

conclui-se que as escolhas profissionais de E1, E2, E3, E4 e E5 foram influenciadas 

pela socialização primária ao serem educadas dentro de valores e princípios que 

diferenciam o papel do homem e o papel da mulher na sociedade. Loden (1988) 

justifica que esses valores básicos formam o alicerce do caráter e da personalidade 

do ser humano e atuam como guias da percepção de mundo e das escolhas que o 

indivíduo faz.  

A única reitora que não tem formação na área de Ciências Humanas (Letras, 

Pedagogia ou Licenciatura) é E6, formada na área de Ciências Biológicas e da 

Saúde, em Medicina. Ela conta que a área da saúde sempre a atraiu, em especial a 

área médica. Ela prestou vestibular durante três anos até conseguir entrar na 

faculdade de Medicina. “Eu passei e fiz um curso de Medicina, eu amei e amo. Se 

fosse começar tudo de novo, faria tudo de novo”, relata E6, deixando claro a sua 

afinidade com a profissão e a satisfação com a escolha profissional. 



 67 

Segundo Ristoff et al. (2007), há um número maior de matrículas de mulheres 

nas universidades em carreiras, consideradas femininas, como letras, pedagogia, 

enfermagem, dentre outras. Na pedagogia, por exemplo, as mulheres 

representavam 91,3% dos alunos matriculados no Brasil no ano de 2005. Isso 

mostra que as carreiras continuam sendo divididas por gênero. Esta pesquisa, assim 

como os estudos realizados por Moraes (2008), Ballentine (2000), Rosynsky, (2003), 

Buddemeier (1998) e Otte (2010) mostra que a maior parte das mulheres que 

alcançaram o cargo máximo de liderança no ensino superior fizeram escolha por 

profissões consideradas “femininas”, na área de Ciências Humanas. Assim, 

considera-se a formação na área de Ciências Humanas, em profissões consideradas 

“femininas”, uma característica das mulheres que fazem carreira em instituições de 

ensino superior. As narrativas dessas mulheres também refletem a segregação do 

gênero feminino a certas áreas de conhecimento, tidas como tipicamente femininas. 

Essas escolhas profissionais são justificadas por Amorim (2010) e Ristoff et al. 

(2008), ao salientarem que a socialização primária faz com que homens e mulheres 

escolham suas profissões de acordo com os papéis definidos na família, em que se 

estabelece o que é esperado para cada um dos sexos.  

Quatro reitoras (E1, E2, E3 e E6) ingressaram na universidade por meio de 

concurso público, enquanto as outras duas foram convidadas a lecionar naquelas 

instituições, sem a necessidade de concurso. Todas as reitoras escolheram 

ingressar na universidade com o intuito de tornarem-se professoras no ensino 

superior. Essa foi uma escolha consciente para todas elas. 

Um ano depois de formada em pedagogia, E1 iniciou o Mestrado, também na 

área de educação. Continuou lecionando em escola pública e tornou-se supervisora 

educacional. Após terminar o mestrado iniciou a carreira de docente do ensino 

superior em duas faculdades particulares de sua cidade. Somente quatro anos 

depois de terminada a graduação, prestou concurso para docente e entrou na 

universidade federal, onde hoje é reitora.  

O início da trajetória acadêmica de E3 também se deu por meio de concurso. 

Logo após terminar a graduação, foi aberto um concurso para docente na 

universidade e ela se inscreveu. Acreditava não ter possibilidade de aprovação, uma 

vez que era recém-formada, sem experiência profissional, sem experiência docente 

e sem titulação, mas estava motivada pelo desejo de ser professora, vontade que a 

acompanhava desde cedo quando era mais nova. Para sua surpresa, foi aprovada 
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em primeiro lugar no concurso e realizou o desejo de se tornar docente na 

universidade federal de seu estado. Assim, iniciou a carreira docente com apenas 21 

anos de idade, dando aulas para pessoas que foram suas colegas de faculdade, que 

não tinham concluído ainda o curso por estarem desperiodizadas3. O início da 

carreira docente foi caracterizado por essa reitora como interessante, mas ao 

mesmo tempo angustiante:  

[...] eu era uma aluna que sempre cobrava muito dos professores, achava 
que a aula tinha que ser aula planejada, bem dada. Então, eu era aluna 
estudiosa, mas cobrava. [...] eu comecei a dar aula com 21 anos, e as 
minhas colegas muitas eram minhas alunas, e isso me enlouquecia 
profundamente [...]. Agora, era eu que estava ali, então, eu me matava de 
estudar. 
 

Nesse momento, o apoio de sua mãe foi de fundamental importância para que 

ela conseguisse se dedicar aos estudos e à profissão de professora: “tive que 

estudar muito para poder tentar ser uma boa professora”, diz E3. 

Assim como E3, E2 tornou-se professora do ensino superior logo depois de 

formada, quando fez um concurso para ingressar em uma universidade federal no 

sul do país. Alguns anos depois decidiu prestar concurso na universidade federal de 

outro estado para ficar mais próxima da família, passou nesse concurso e ingressou 

nessa instituição, onde hoje ocupa o cargo de reitora. 

O interesse de E6 pela área acadêmica surgiu ao longo do curso de Medicina 

quando teve a oportunidade de ser monitora da área de Saúde Pública. “Comecei 

[...] a descobrir um lado que eu jamais pensei que ia enveredar, que era da formação 

acadêmica. [...] porque o monitor é aquela formação até para docência, para você se 

iniciar, se vendo, no futuro, um docente”. E6 conta que começou a se encantar pelo 

trabalho de monitoria e por meio dessa oportunidade considerou a possibilidade de 

vir a ser professora de ensino superior depois de formada. Logo que terminou a 

faculdade, a universidade federal abriu concurso para docente, ela se inscreveu, 

prestou o concurso e foi aprovada. Assim, iniciou sua trajetória na mesma 

universidade em que anos mais tarde assumiria o cargo de reitora. Assim como E3, 

E6 se sentiu “meio apavorada” no início da carreira, pois tinha acabado de sair da 

condição de aluna para a de professora.  

                                                 
3
 Entende-se por aluno desperiodizado aquele que não estiver matriculado em pelo menos 60% (sessenta por 

cento) das disciplinas obrigatórias de um período, ou aquele que por motivo de reprovação ou trancamento de 

disciplina não terminará o curso no período esperado. 
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Diferente de E1, E2, E3 e E6, o início da trajetória acadêmica de E4 e E5 se 

deu por meio de um convite para lecionar em universidades federais com cursos 

recém-criados.  

E5 terminou a graduação em Letras e viajou com uma família amiga para outro 

estado brasileiro com a intenção de passear e conhecer o local. Lá decidiu visitar a 

universidade federal. A universidade foi fundada em 1970, as aulas começaram em 

1972 e essa visita se deu em 1973, momento em que a universidade ainda estava 

em processo de formação do seu quadro docente. “Eu vim fazer uma visita [...] e saí 

contratada”, conta E5. Ela relatou ter-se sentido confortável para aceitar o convite da 

universidade, pois apesar de não ter experiência na docência de ensino superior, “já 

tinha uma experiência de cinco, seis anos de escola de segundo grau e do 

magistério”. Assim, apesar de a área de Letras não ter sido sua primeira opção para 

a formação superior, foi justamente a licenciatura que lhe abriu essa oportunidade: 

“essa escolha que embora não tenha sido a primeira opção que eu tivesse querido, 

mas foi ela que me abriu as portas”. 

Já E4 voltou para seu estado de origem depois de formada e chegando lá 

constatou que a universidade federal tinha aberto recentemente o curso superior de 

Letras. Logo que retornou à cidade natal foi convidada pela universidade federal 

para assumir a docência, pois naquela época só ela tinha formação superior na 

área: “Eu dava aula de todas as disciplinas, menos daquelas que eu não havia visto. 

Porque só tinha eu formada aqui e só tinha uma turma”, contou E4.  

Todas as entrevistadas fizeram carreira nas universidades em que se tornaram 

reitoras, ao ingressar nessas instituições da mesma forma: como docentes. Estudos 

feitos por Kuharski (2009), Carter (2009), Velvis (1990), Ballentine (2000) e 

Rosynsky (2003) retratam a carreira acadêmica tendo início com a atividade 

docente. Assim como neste estudo, o trabalho de Moraes (2008) indicou que todas 

as reitoras pesquisadas iniciaram suas atividades profissionais como professoras. É 

possível concluir que para chegar ao topo da carreira em instituição de ensino 

superior é necessário iniciar a trajetória profissional como docente e posteriormente 

galgar cargos administrativos e acadêmicos internamente. 
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3.1.2 Desejo de ser reitora 

 

 

As mulheres deste estudo, exceto E4, afirmaram não ter tido desejo consciente 

de ser reitora, assim como a maior parte das mulheres nos estudos de Velvis (1990), 

Buddemeier (1998) e Smith (2003). Estudo feito por Moraes (2008) também revelou 

que as reitoras pesquisadas não demonstraram, ao longo da carreira, desejo de 

chegar ao topo da liderança universitária. 

As reitoras nunca se imaginaram como líderes, diretoras ou reitoras. Contudo, 

elas lideraram importantes processos de mudanças, que se deu gradativamente em 

suas caminhadas no ensino superior. Ao longo desse percurso, elas foram se 

tornando líderes dentro de seus grupos e reconhecidas pelo trabalho e pelos 

resultados que apresentavam. A única que cogitou a possibilidade de assumir o 

cargo de reitora foi E4.  

E6 relatou que percebia a reitoria como algo muito distante dela. Disse que ter 

sido diretora de faculdade já estava de “bom tamanho” e que não almejava chegar 

ao cargo de reitora, além de nunca ter cogitado essa possibilidade ao longo da 

carreira. Sempre ouviu dos colegas que um dia ela chegaria à reitoria, porém nunca 

desejou atingir esse patamar na hierarquia da universidade.  

O discurso de E3 é bem similar, ao relatar que jamais almejou o cargo de 

reitora. Disse que o cargo de reitora nunca fez parte dos seus planos, pois sempre 

gostou da área de pesquisa e acreditava que após ter vivenciado a experiência 

administrativa como gestora, durante quatro anos, voltaria para a pesquisa. 

O único desejo de E1 era ser professora. Ela disse que nunca passou por sua 

cabeça a possibilidade de ser reitora. Relatou inclusive que nunca se imaginou 

participando da vida política da universidade, nem mesmo como chefe de 

departamento: “Nunca desejei ser chefe de departamento, diretora de escola, 

diretora de extensão, pró-reitora de extensão e reitora. Isso foi acontecendo, por 

incrível que pareça, espontaneamente na minha vida”. 

Assim como E1, E3 e E6, E2 nunca pensou em ser reitora da universidade. 

Disse nunca ter trabalhado com o foco na reitoria, pois nunca teve esse sonho: 

“minha carreira não girou em torno de querer ser reitora".  

Apesar de E5 ter declarado que nunca desejou ser reitora, o seu discurso é 

diferente dos demais, ao admitir que chegar à reitoria é o “ápice” da carreira 
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universitária. Ela não revelou ter desejado explicitamente, mas “internamente, talvez 

sim.” Disse que nunca colocou essa questão claramente em seus propósitos, mas a 

chegada ao cargo de reitora é natural para quem vai galgando patamares cada vez 

maiores, assumindo maiores responsabilidades internamente, ocupando cargos 

mais elevados na hierarquia organizacional, dando solidez a uma carreira.  

A única reitora que afirmou ter desejado a reitoria foi E4. Esse desejo estava 

atrelado à insatisfação que sentia em relação às gestões anteriores e à ideia de que 

se concorresse, poderia ser eleita e realizar as mudanças que julgava necessárias 

na universidade.  

Depreende-se que a reitoria é um marco na trajetória dessas mulheres que 

nunca se imaginaram nessa posição. Apesar de as reitoras, com exceção de E4, 

negarem o desejo de alcançar o cargo máximo da instituição, as entrevistadas E1 e 

E2 mostraram-se com maior inclinação para o poder. Esta pesquisa identificou os 

dois perfis como sendo voltados à busca de realização profissional, priorizando o 

trabalho em detrimento da família, item que será tratado posteriormente neste 

trabalho. Assim, as profissionais deixam claro em seus discursos que não 

desejavam a reitoria, mas deixam transparecer ao longo da entrevista que 

trabalharam em busca de ascensão profissional.  

Essa busca ao poder é manifestada pelo desejo de E2 em ser reeleita. Ela 

acha importante uma segunda eleição, por acreditar que os primeiros quatro anos 

servem para organizar a universidade, mudar os procedimentos internos, reduzir a 

burocracia e valorizar as pessoas, e os quatro anos seguintes para colher os frutos 

dessas mudanças. Disse que gostaria de ser reeleita, mas que essa é uma questão 

que não depende apenas de sua vontade. Mostra-se, dessa forma, aberta a 

negociações para concorrer novamente ao cargo de reitora. 

E1 e E6 já estão no segundo mandato. E6 relatou que não esperava pela 

reeleição: "Passei os quatro anos achando que não ia ter direito à reeleição”, mas 

com o apoio da comunidade acadêmica, especialmente dos professores, foi reeleita 

com 90% dos votos desse segmento. Já E1 revelou não ter tido dúvidas de que 

concorreria à reeleição. Considerava natural que seu nome fosse cogitado para 

compor novamente a chapa da reitoria, dando continuidade ao trabalho que vinha 

realizando, demonstrando, mais uma vez, segundo a percepção desta pesquisadora, 

satisfação pessoal em ocupar o posto de reitora, que lhe conferia status e prestígio 

profissional.  
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As reitoras E4 e E5 relataram não ter interesse em se reelegerem. E5 conta 

que as pessoas já a estão procurando para compor uma chapa e concorrer à 

reeleição, mas pessoalmente diz não ter esse intuito, mesmo sabendo que seu 

nome tem sido apontado com o maior índice de votação nas pesquisas realizadas 

pelos alunos da universidade. E4 também não tem interesse por novo mandato. Diz 

ser contra a reeleição ao acreditar que uma experiência de quatro anos já é 

suficiente, pois o segundo mandado, na sua percepção, trás muitos problemas, 

especialmente quando não se tem uma boa equipe, como é o seu caso. Dessa 

forma, ela afirma não ter intenção de tentar uma reeleição. Diferente das outras 

cinco reitoras, E3 não comentou sobre a possibilidade de um segundo mandato. 

 

 

3.1.3 Engajamento nos projetos acadêmicos 

 

 

Compreender as trajetórias das reitoras exigiu que esta pesquisadora buscasse 

ver, pelos olhos dessas mulheres, os diferentes tempos e as várias experiências que 

tiveram, o que construíram, e suas lutas. 

A trajetória das reitoras se confunde com a caminhada das próprias instituições 

em que elas tornaram-se reitoras. Suas histórias no ensino superior refletem o 

próprio desenvolvimento e transformação dessas instituições de ensino. De 

diferentes formas, as trajetórias dessas mulheres foram marcadas pelo envolvimento 

e dedicação a essas instituições. Seus caminhos dentro do ensino superior foram 

diferentes, com algumas semelhanças: todas construíram suas carreiras nas 

mesmas instituições de ensino superior em que se tornaram reitoras. Todas as 

instituições passaram por processos de mudança, nos quais essas mulheres tiveram 

suas vidas imersas.  

Todas as reitoras iniciaram suas carreiras como docentes na universidade e 

assumiram diversos cargos até chegarem à reitoria. Os estudos de Otte (2010), 

Rosynsky (2003), Smith (2003), Buddemeier (1998), Carter (2009), Velvis (1990) e 

Ballentine (2000) retratam a trajetória de mulheres que percorrerem caminhos 

similares, assumindo diferentes cargos administrativos e acadêmicos antes de 

chegarem ao topo da liderança na universidade. As reitoras deste estudo, assim 

como as demais mulheres dos estudos citados, lutaram por transformações 
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institucionais, independente de interesses próprios. Envolveram-se em diferentes 

departamentos, colegiados e projetos, sempre contestando o status quo, tendo 

coragem para enfrentar os desafios e as dificuldades impostas ao longo de suas 

carreiras. 

A reitora E1 iniciou sua trajetória na universidade como docente, depois de 

aprovada em concurso público. Desde então se envolveu não somente com o 

ensino, mas também com a pesquisa, extensão e pós-graduação. Sempre foi muito 

ativa, participando da vida universitária, inclusive como membro de dois colegiados 

distintos - Colegiado Superior do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde e 

Colegiado Superior do Centro de Ciências Humanas na Escola de Educação, 

demonstrando sua capacidade de articulação e engajamento com as diferentes 

vertentes institucionais. Coordenou diferentes programas na universidade, participou 

como membro do Conselho do Centro de Ciências Humanas na Escola de 

Educação, foi membro de conselho editorial de revista e participou de diversas 

comissões internas.  

O seu trabalho foi sendo reconhecido pelos pares e pela comunidade 

acadêmica de forma geral e isso fez com que ela alcançasse maior visibilidade 

interna, fruto de seu compromisso e envolvimento com a universidade. Assume 

então a Chefia de Departamento do Centro de Ciências Humanas da Escola de 

Educação e posteriormente a direção de duas unidades, em momentos distintos - 

Unidade do Centro de Ciências Humanas e Unidade do Departamento de Extensão. 

O seu trabalho, sempre alinhado aos objetivos e estratégias da universidade, 

resultou no convite para compor uma chapa para eleição de reitor, como vice-reitora, 

assumindo, após eleita, a vice-reitoria da universidade, cargo de confiança e mais 

próximo da gestão estratégica da instituição. Foi a disposição que sempre teve para 

o trabalho e a facilidade de se envolver com as demandas institucionais que a levou 

a concorrer à reitora, na expectativa de que poderia contribuir de forma mais direta 

para o desenvolvimento da universidade.  

A história de E2 na universidade também é marcada por grandes conquistas. 

Assim como E1, ela ingressou na instituição como docente, envolveu-se tanto no 

ensino, quanto na pesquisa e na extensão, além de ter enveredado na área de 

gestão universitária.  

Foi membro do Conselho de Pesquisa e Pós-Graduação, assumindo 

posteriormente a presidência desse conselho e membro do Conselho Universitário e 
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do Conselho Diretor. Coordenou diversos projetos institucionais na área de pesquisa 

e pós-graduação e integrou comissões internas também na área científica. “Eu 

sempre fui muito interessada”, relata E2. Esse interesse fazia com que ela se 

envolvesse em diferentes projetos e discussões na universidade, pois gostava de 

participar e dar a sua opinião: “[...] mesmo quando não era da minha área”, diz E2.  

Esse interesse em participar da vida universitária fez com que ela assumisse a 

Chefia do Departamento de Ciências Naturais com o objetivo de construir um 

departamento melhor, aprimorar a pesquisa e melhorar o ensino. Essa experiência a 

tornou conhecida por um grupo maior de professores e colaboradores, dando 

visibilidade ao seu trabalho. E2 assumiu também a coordenação da Pós-Graduação 

e posteriormente a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. Ela desmistificou a 

pesquisa e a pós-graduação na universidade. Rompeu com o medo que os 

colaboradores tinham dessa área ao lidar com os órgãos reguladores e de fomento e 

instituiu uma nova cultura para a área, modificando desde os procedimentos internos 

até a postura das pessoas perante os desafios e as demandas do setor. 

Ao longo dos anos, teve seu trabalho reconhecido e valorizado pela 

comunidade acadêmica, facilitando assim a sua eleição como reitora, posição que 

lhe permite a oportunidade de imprimir o seu estilo de gestão e promover as 

mudanças que acredita serem necessárias. 

O envolvimento com a gestão universitária aconteceu de forma gradativa na 

trajetória profissional de E3. Assim como E1 e E2 ela também apresenta um perfil de 

inquietação à medida que se envolve e se deixa envolver por diferentes projetos 

institucionais.  

O seu histórico profissional foi marcado por desenvolver múltiplos papéis 

profissionais na universidade. E3 coordenou e presidiu algumas comissões na 

universidade, coordenou o Estágio Supervisionado do Curso de Serviço Social e foi 

eleita Chefe de Departamento da área de Serviço Social, trajetória que começava a 

configurar a construção de uma forte liderança dentro da instituição em que foi 

eleita. Ela envolveu-se nas discussões institucionais como membro do Colegiado 

Superior do Departamento de Serviço Social do Instituto de Ciências Humanas e 

Letras e como coordenadora do colegiado do curso de Serviço Social. Além disso, 

E3 participou de comitês científicos e editoriais, de banca examinadora de seleção 

de mestrado e de comitê para avaliação e acompanhamento do programa de pós-
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graduação Stricto Sensu, demonstrando interesse e compromisso com as diversas 

demandas institucionais. 

E3 assumiu diferentes funções ao longo de sua carreira na universidade. 

Ministrava aulas e se envolvia nos projetos de ensino, pesquisa, extensão e pós-

graduação. Com todo esse envolvimento, foi construindo uma relação positiva e 

duradoura com outras áreas na instituição, o que foi fundamental para construir sua 

liderança. Ela foi coordenadora do Núcleo de Documentação, Extensão e Pesquisa, 

presidente da Câmara de Extensão e Interiorização, além de pró-reitora de Extensão 

e Interiorização.  

Essas experiências traduziram-se em lutas por mudanças educacionais na 

universidade, especialmente na área de pesquisa e pós-graduação, em que obteve 

resultados importantes que fortaleceram a sua credibilidade perante a comunidade 

acadêmica. Os desafios foram incansavelmente enfrentados por meio de sua garra e 

determinação em prol de mudanças que beneficiaram a instituição como um todo.  

A trajetória de E5 na universidade é similar à das demais reitoras. Ela também 

coordenou diferentes programas, serviços e projetos na universidade, envolvendo 

assessoria técnico-pedagógica, produtividade do ensino e educação pedagógica. Foi 

membro do Conselho de Ensino e Pesquisa da universidade, contribuindo com as 

discussões institucionais.  

O processo de construção da liderança começou muito cedo em sua trajetória 

ao assumir funções administrativas que a apontavam como líder entre os pares. 

Assim, foi Coordenadora do Curso de Licenciatura em Educação Básica, na 

modalidade à distância, Chefe de Departamento, Coordenadora do Núcleo de 

Educação Aberta e à Distância, além de Coordenadora e Vice-Coordenadora do 

Centro de Letras e Ciências Humanas, sempre muito envolvida com as atividades 

acadêmicas e administrativas da universidade. 

E5 justifica o envolvimento com os principais projetos da universidade por 

gostar de estar à frente de propostas inovadoras e ousadas: “Os principais projetos 

da universidade, eu sempre estive neles”. Esse envolvimento a fez acompanhar e 

contribuir com o crescimento e desenvolvimento da universidade. Ela assumiu a 

Coordenadoria de Extensão e mais tarde a Pró-Reitora de Ensino de Graduação em 

decorrência da credibilidade que conquistou entre os pares e perante a comunidade 

acadêmica. E5 deixou a sua marca pessoal e mudou a história da instituição, 
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quando atuou “fortemente” no processo de interiorização da universidade e criou “o 

primeiro curso na modalidade à distância no Brasil”. 

E5 viveu ativamente um período de construção e desenvolvimento, já que 

ingressou na universidade um ano após ter iniciado as primeiras aulas, batalhando 

sempre “nas frentes pelas conquistas”: “No movimento docente, sempre estive à 

frente das bandeiras de luta”. Essa disposição para a construção e realização de 

projetos e ideais retratam o seu envolvimento, sua disponibilidade e 

comprometimento para com a universidade. 

O ingresso de E6 na universidade deu-se por concurso para vaga de docente. 

Iniciou sua trajetória profissional na instituição como professora e, pouco tempo 

depois, foi convidada para ser suplente da Chefia de Departamento de Medicina 

Social. Seu nome foi indicado em razão da liderança que exercia na universidade, 

mesmo antes de assumir algum cargo de gestão. Nesse momento teve início o 

envolvimento político e administrativo de E6 na universidade, que mais tarde a 

tornaria reitora. Pouco tempo depois, o chefe de departamento se aposentou e ela 

assumiu o cargo, sendo reconduzida cinco vezes. Ela teve a oportunidade de se 

envolver com a educação médica, promovendo reformas, reestruturação e 

adaptação do currículo acadêmico. A dedicação ao departamento foi tamanha, 

fazendo com que ela fosse reconhecida e valorizada pela comunidade acadêmica.  

Ao longo dos anos, assumiu outras responsabilidades: foi membro do Conselho 

de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade, assumiu temporariamente a 

direção do Hospital Universitário e foi eleita diretora do Centro de Ciências da 

Saúde. O convite para participar da eleição de diretora do centro ocorreu devido às 

suas características de: envolvimento, comprometimento e dedicação à 

universidade, já que o grupo buscava um candidato capaz de fazer grandes 

avanços, especialmente, naquele momento em que era necessário promover 

reformas e trabalhar na construção de novo projeto pedagógico, visando à formação 

de novos profissionais para atender ao Sistema Único de Saúde, recém-criado pelo 

governo. 

O comprometimento dessa reitora com a gestão da instituição se intensificou 

quando foi eleita vice-reitora, aumentando o seu envolvimento com a educação, não 

mais somente da área médica, mas de toda a universidade. Tornar-se reitora foi o 

momento culminante na caminhada dessa entrevistada, porém o percurso até 

alcançar o topo da hierarquia na universidade foi repleto de dedicação, esforço, 
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comprometimento e envolvimento com as questões técnicas, sociais e políticas da 

universidade. 

Tendo em vista a similaridade das carreiras de E1, E2, E3, E5 e E6 em relação 

aos caminhos percorridos na universidade até chegar à reitoria, assumindo cargos 

administrativos e acadêmicos, ao longo da trajetória profissional, cabe ressaltar que 

a carreira de E4 foi construída de forma diferente. A trajetória acadêmica de E4 foi 

distinta, uma vez que não ocupou cargos de gestão ao longo da carreira, exceto a 

vice-reitoria. A dedicação de E4 foi exclusivamente para a docência, lecionando 

tanto para cursos de graduação quanto para cursos de pós-graduação: "Aqui na 

universidade eu sempre fiquei envolvida com a docência". Mesmo como vice-reitora, 

nunca deixou de dar aula devido ao grande envolvimento com a sala de aula. 

Além da docência, trabalhou como pesquisadora e coordenou também projetos 

de pesquisa. O envolvimento de E4 com outras atividades institucionais limitou-se à 

presidência da banca examinadora do processo seletivo simplificado e à atuação 

como membro da comissão permanente do Departamento de Letras. Assumiu 

temporariamente a direção de um departamento e uma pró-reitoria. Os dados não 

revelaram o nome do departamento e da pró-reitoria tão pouco o tempo que 

permaneceu nesses cargos.  

Segundo relatos de E4, os fatores que a credenciaram para ser eleita reitora 

estavam ligados à sua dedicação à docência e ao fato de ser considerada uma 

pessoa íntegra, que se posiciona, defende e critica, sendo firme em seus pontos de 

vista em prol do desenvolvimento da universidade. Ela não se conformava com as 

situações políticas e administrativas da universidade e tinha o desejo de promover 

mudanças. Assim, com o apoio da comunidade acadêmica, foi eleita vice-reitora e 

na eleição seguinte eleita reitora da universidade.  

Esses foram os argumentos utilizados por E4 para justificar a aprovação de seu 

nome para concorrer e se eleger reitora. As literaturas internacionais que retratam a 

trajetória da mulher no ensino superior (BUDDEMEIER, 1998; CARTER, 2009; 

VELVIS, 1990; BALLENTINE, 2000; ROSYNSKY, 2003) apontam que, na maior 

parte das vezes, as mulheres alcançam cargos de liderança por meio de carreira 

acadêmica “tradicional”, passando pela sala de aula, como docentes, por cargos 

administrativos/acadêmicos até chegarem ao cargo máximo de liderança na 

universidade. Assim, E4, diferente das reitoras dessa pesquisa e dos estudos dos 

autores citados acima, não percorreu uma trajetória “tradicional” na academia que a 
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credenciasse e a preparasse para a os desafios e as responsabilidades da reitoria. 

Dessa forma, os dados não deixam claras as razões que a levaram a obter tamanho 

reconhecimento da comunidade acadêmica, uma vez que não construiu uma 

carreira “tradicional” na universidade, como as demais pesquisadas. 

É possível depreender que o grande diferencial dessas mulheres foi, e continua 

sendo, a capacidade de envolvimento em diferentes projetos e atividades, a 

dedicação à universidade, abdicando, muitas vezes, da vida pessoal ou dos 

momentos de lazer, para priorizar o trabalho e corresponder às demandas 

profissionais que lhes são delegadas. Todas elas se envolveram e se dedicaram 

com muito comprometimento às suas funções, fator crucial para obter o 

reconhecimento da comunidade acadêmica como profissionais diferenciadas e 

merecedoras de chegar ao topo da liderança universitária. 

 

 

3.1.4 Dedicação exclusiva à universidade 

 

 

As histórias das seis reitoras se assemelham quando analisadas do ponto de 

vista da dedicação exclusiva à universidade. Todas elas construíram carreira nas 

instituições em que se tornaram reitoras, com trajetórias marcadas por longas 

jornadas de trabalho, dedicação às causas institucionais e comprometimento com as 

políticas e os valores das universidades em que atuam.  

A história dessas reitoras, muitas vezes, se confunde com a própria história da 

universidade, pois todas iniciaram muito jovens a carreira docente. E3 e E6, ainda 

recém-formadas, prestaram concurso para a universidade, foram aprovadas e desde 

então se dedicam às tarefas acadêmicas. E3 dedicou-se a vida inteira à instituição e 

nunca teve outro vínculo empregatício: “Eu sempre fui professora de dedicação 

exclusiva, eu nunca tive outro trabalho. Eu sempre me dediquei, realmente, para a 

universidade”. Ela construiu a sua história profissional iniciando a sua carreira como 

docente, assumindo cargos de liderança e destaque na universidade até ser eleita 

reitora. Conta que a dedicação era tamanha que "[...] entrava pela noite, pela 

madrugada pesquisando, estudando, publicando [...] feito uma doida para o negócio 

dar certo". Diz que sua trajetória foi marcada por “muito envolvimento, 

comprometimento, encantamento por essa instituição". Esse compromisso fica claro 
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quando ela diz que a universidade é a sua casa e que de fato se sente parte da 

história da instituição: “Aqui é a minha casa. E entrei muito nova, aqui. Entrei com 21 

anos. Então, eu me sinto, mesmo, parte dessa história”.  

A carreira da entrevistada E6 também é marcada pela história que construiu na 

universidade em que atua: "[...] tenho uma história nessa universidade [...] no 

estado". Sua trajetória de dedicação e comprometimento com a universidade foi 

reconhecida por toda a comunidade acadêmica, como relata sua chefe de gabinete: 

"[...] quando ela chega para ser reitora, as pessoas já sabem quem ela é, a história 

que ela traz".  

Assim como E3, E6 ingressou recém-formada na instituição em que se tornou 

reitora. A diferença na carreira dessas duas mulheres é o fato de E6 ter tido outros 

vínculos empregatícios, paralelos à universidade. Seu contrato inicial como docente 

na universidade era de 12 horas, tornando possível que ela exercesse a medicina 

em clínica particular e com vínculo no estado, contratada como médica pediatra. À 

medida que o envolvimento com a universidade foi aumentando e foi assumindo 

cargos mais desafiadores, que demandavam maior tempo e dedicação, ela escolheu 

se afastar do vínculo no estado, se dedicando exclusivamente à universidade: “optei 

por deixar o estado, fiquei como dedicação exclusiva da universidade, me dediquei 

só à universidade”. Anos depois, ao terminar o mandato como vice-reitora, voltou a 

se dedicar somente à sala de aula e assumiu a Secretaria de Educação do 

município onde mora. Ficou no cargo por dois anos e meio, retornando à 

universidade em tempo integral para concorrer à reitoria.  

As histórias profissionais de E4 e E5 também são parecidas. Ambas 

construíram suas carreiras em universidades recém-criadas e se consideram 

“fundadoras” das instituições que trabalham. “Eu sou uma das fundadoras da 

universidade”, diz E4. A reitora E5 também menciona ter iniciado sua carreira logo 

que começou as atividades da universidade: “Eu cheguei aqui em fevereiro de 1973. 

[...] começaram as aulas em 1972. Então, se eu tivesse chegado em dezembro, eu 

seria fundadora, ainda, da universidade”.  

Ambas foram convidadas a trabalhar nestas universidades, não havendo, na 

época, necessidade de prestar concurso público, uma vez que suas especialidades 

eram necessárias naquele momento para a instituição de ensino. Suas presenças 

foram importantes para o crescimento e desenvolvimento das universidades uma 

vez que contribuíram para a consolidação da área em que atuavam. E4 sempre 



 80 

envolvida com a docência, de um curso recém-criado, Letras, e E5 envolvida com a 

interiorização da instituição e com o Nucleio de Educação Aberta e à Distância.  

A carreira de E4 foi construída quase que integralmente na universidade em 

que hoje é reitora: “Tenho tido a vida de trabalho, de dedicação”. Ela iniciou sua 

trajetória como docente e dedicou toda a sua vida à instituição. A dedicação era 

tamanha que nos fins de semana levava trabalho para casa e em épocas de 

seminário, orientava os alunos em sua própria residência. “É uma dedicação quase 

exclusiva”, relata E4. Depois do ingresso na universidade, as únicas duas 

experiências profissionais que teve fora da instituição de ensino federal foram na 

Secretaria de Educação. A primeira, como Secretária de Educação durante “um ano 

e alguns meses” e a segunda, como Diretora Geral da Secretaria de Educação 

durante três anos. Ela faz questão de frisar que mesmo assumindo compromissos 

externos à universidade, nunca deixou de lecionar: “Eu nunca sai da universidade”. 

A carreira dessa reitora está tão focada na universidade que ela sequer inseriu 

essas duas experiências em seu currículo Lattes.  

Fica claro no discurso de E4 que sempre se dedicou com veemência à 

universidade, mas percebe-se que no cargo de reitora a dedicação tornou-se ainda 

maior: “Eu trabalho, aqui, três turnos [...]. A dedicação é muito grande. A gente não 

tem dia, hora para coisa nenhuma. O celular tem que estar ligado 24 horas. [...] 

acontece um problema, você tem que estar monitoramento tudo", relata E4. 

Assim como E4, a entrevistada E5 dedicou toda a sua vida profissional à 

universidade em que se tornou reitora. Diferente de E6 e E4 nunca teve outro 

vínculo profissional que não na instituição de ensino em que trabalha. Sempre 

esteve envolvida nos principais projetos da universidade, comprometendo-se 

integralmente ao trabalho acadêmico, em dedicação exclusiva à instituição.  

“[...] eu estou há 39 anos na universidade, eu passei por quase todos os reitores”, 

conta E5 ao relatar o seu histórico profissional, dizendo que sua carreira foi 

construída de degrau em degrau até se tornar reitora. 

As entrevistadas E1 e E2 também se assemelham pelo fato de terem 

ingressado na universidade por meio de concurso público e terem tido experiências 

acadêmicas em instituições de ensino, anteriores às universidades em que fizeram 

carreiras e se tornaram reitoras.  

E1 lecionou em duas instituições de ensino particulares e E2 lecionou em uma 

universidade federal no sul do país, antes de mudar-se para a região centro-oeste, 



 81 

onde está localizada a universidade em que atua. Assim como E4, E1 também não 

inseriu essa experiência acadêmica em seu currículo Lattes. Na visão desta 

pesquisadora, talvez isto se deva pela inexpressividade da experiência quando 

comparada à trajetória de dedicação e conquistas construída na universidade onde 

hoje é reitora. E1 também teve vínculos de trabalho no município, onde atuou como 

professora de escola pública antes de entrar para a universidade e paralelo à 

atividade docente atuou como supervisora educacional, vinculada à Secretaria 

Municipal de Educação. Assim, sua trajetória não se deu exclusivamente na 

universidade, mas depreende-se que as experiências adquiridas na universidade 

são consideradas por ela como as mais relevantes de sua trajetória.  

O envolvimento de E1 com a universidade foi tão grande a ponto de adiar 

cursar o doutorado. Disse ter enfrentado problemas de saúde ao longo da carreira e 

relatou receber dos amigos a sugestão de se aposentar ou se afastar do trabalho. 

Ela enfrentou o problema e não cogitou a possibilidade de afastamento, pois dizia 

que a sua vida estava na universidade, que a sua vida se resumia em ser 

professora. 

A trajetória profissional de E2, assim como E3 e E5 foi construída na 

universidade. Ela teve vínculos empregatícios anteriores, mas após assumir a 

docência e galgar cargos internos na administração da instituição, não se envolveu 

profissionalmente com outras atividades. Ela relata ter construído uma história de 

credibilidade interna, dando a ela visibilidade e obtendo respeito da comunidade 

acadêmica. Sua dedicação à universidade era tal que colocou a sua filha no 

maternal após 15 dias de nascida, para retornar às atividades profissionais. É 

possível depreender que E2, em nome da dedicação integral e exclusiva à 

universidade, abriu mão da licença maternidade para cumprir com os compromissos 

profissionais.  

De maneira geral, os depoimentos foram convergentes, não indicando 

diferenciação com respeito à dedicação exclusiva com a universidade. Todas as 

reitoras priorizaram o trabalho na universidade em detrimento de outros 

compromissos profissionais, dedicando-se às diferentes demandas e com isso 

galgando cargos cada vez mais altos, com exigências cada vez maiores.   

Comparando os depoimentos das entrevistadas, é possível depreender que a 

universidade é parte das histórias pessoais dessas mulheres e que elas, da mesma 

forma, são partes importantes das histórias das próprias instituições.  



 82 

As carreiras dessas reitoras na universidade têm um significado tão importante 

na vida dessas mulheres a ponto de não se enxergarem longe da vida acadêmica. 

Todas elas, exceto E3 que não se manifestou a esse respeito, relatam o desejo de 

permanecerem atuantes na instituição, não planejando ainda suas aposentadorias. 

A fala de E6 retrata bem essa questão ao dizer que ainda não sabe o que fará 

depois de deixar a reitoria, mas que será muito difícil que ela se acomode. Disse não 

ter perfil para ficar em casa “arrumando gaveta”. E5 também relata que assim que 

acabar a sua gestão se engajará imediatamente em outro projeto da universidade.  

Ao longo de suas trajetórias algumas reitoras precisaram se afastar da 

universidade, por motivo de doença ou por direito à licença maternidade, ou ainda 

por questões pessoais, e relataram ter dificuldades para ficar em casa, longe da 

universidade.  

E1 disse que no momento em que esteve afastada por enfermidade, desejava 

duas coisas: voltar a ficar perto dos filhos e “pisar na universidade outra vez”. 

Contou que se não tivesse possibilidade de voltar para a universidade, sua vida 

perderia o sentido. E2 também não conseguiu ficar longe das atividades acadêmicas 

quando saiu de licença maternidade, retornando ao trabalho, por vontade própria, 15 

dias depois do nascimento de sua filha. “Eu ia amamentar no maternal. E comecei a 

trabalhar porque eu não aguentava ficar em casa”, disse E2. Em um determinado 

momento de sua carreira, E6 decidiu tirar uma licença especial de seis meses, mas 

disse que com três meses “já estava muito agoniada em casa”, demonstrando o 

desconforto por estar longe da rotina da universidade. 

Duas reitoras, E6 e E4, relataram que poderiam ter-se aposentado, mas 

decidiram dar continuidade à carreira. "[...] se eu quisesse ter me aposentado, eu 

tinha me aposentado. Com 40 e poucos anos [...]. E eu dizia: ‘- Puxa, mas eu gosto 

do que faço, e agora?’ Eu cheguei a preparar (documentos para aposentadoria) [...] 

e não encaminhei”, relatou E6. Tanto E4 quanto E6 alegaram que gostam do que 

fazem e que se consideravam jovens para a aposentadoria. “Era para eu ter me 

aposentado já faz tempo. [...] eu não queria me aposentar tão jovem”, disse E4.  

Mesmo depois de terem chegado ao topo da hierarquia organizacional, sentem 

que ainda podem contribuir para o desenvolvimento da instituição, não 

demonstrando interesse na aposentadoria. Três das quatro mulheres que 

participaram do estudo realizado por Otte (2010) também não cogitam a 

aposentadoria após deixarem o cargo de liderança nas instituições que gerenciam.  
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As reitoras viveram e ainda vivem momentos de repercussões em suas vidas, 

ocupando espaços construídos por elas e conquistados arduamente com muito 

trabalho, dedicação e comprometimento com a educação. Foram protagonistas de 

suas histórias e das histórias das próprias universidades, tendo assim, depois de 

tantas conquistas, dificuldades para se desligarem de caminhos que se confundem 

com a sua própria história de vida. 

 

 

3.1.5 Enfrentamento de desafios e dificuldades 

 

 

A carreira das reitoras pode ser compreendida como uma sequência de 

grandes conquistas, repleta de sucessos e realizações, porém os percalços se 

fizeram presentes demandando a superação de barreiras diversas, colocadas no 

caminho a ser percorrido além dos obstáculos impostos pelos mais diversos atores 

institucionais.  

Umas superaram essas barreiras com mais facilidade, outras com mais 

dificuldade, mas todas elas foram capazes de vencer e alcançar os objetivos com os 

quais se comprometeram ao assumir o papel de liderança nas instituições.  

Ao atuar na função de reitoras, apresentaram características pessoais 

importantes para a superação de desafios, tais como coragem, persistência, garra, 

força e determinação. Muitas das dificuldades encontradas por E4 quando assumiu 

a reitoria estavam relacionadas a questões políticas e estruturais da universidade. 

Seus relatos enfatizam a dificuldade, que ainda enfrenta, na contratação de 

professores qualificados devido à posição geográfica da universidade, que faz com 

que os docentes com maior qualificação façam opção por regiões de fácil acesso e 

mais desenvolvidas: “Temos muito problema com qualificação. [...] Se (o docente) é 

daqui não é garantia de permanecer aqui. Porque se ele encontra um lugar melhor, 

que pague melhor, ele vai embora”. Reconhece E4, portanto, um dos grandes 

problemas da universidade, uma vez que os concursados, quando têm a 

oportunidade de assumir uma vaga em outra região do país, optam por deixá-la, em 

busca de oportunidades nos grandes centros, como Brasília, Cuiabá, Curitiba ou 

São Paulo.  
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Outro problema que tem enfrentado é o número de servidores que está 

defasado e não atende às demandas universitárias: “Estou com uma defasagem 

enorme de, acho que, no mínimo, 50% de servidores. Eu tenho que estar 

contratando estagiário. Quer dizer, de limpeza eu estou com um efetivo de 30%”.  

Assim, ela relata ter que enfrentar “crise por cima de crise”. 

E4 conta que, ao assumir a reitoria, encontrou a universidade muito 

desorganizada, sem normatização e planejamento. Diz que em dois anos fez o que 

não foi realizado em oito, em termos de normatização. Organizar a universidade está 

sendo seu maior desafio. Como a universidade está sem regimento, estão discutindo 

o regimento e o plano de desenvolvimento da instituição, porém esse trabalho não é 

visto nem reconhecido pela comunidade acadêmica. Outro desafio, segundo E4, é a 

informatização da universidade, desde o vestibular, que era feito no papel até os 

sistemas de gestão acadêmica e administrativa, como por exemplo, o sistema de 

cadastro de alunos, o sistema da biblioteca e o sistema de gestão de pessoas. 

Espera atingir sua meta, que é deixar a universidade informatizada, mesmo sabendo 

que esse trabalho não trará votos: “Como eu não tenho interesse de ser candidata a 

coisa nenhuma, então vou continuar fazendo o trabalho que eu me propus”. 

Uma das grandes dificuldades encontradas por E2 ao longo de sua trajetória, 

ao assumir cargos de gestão, foi a resistência das pessoas à mudança. Tirar esses 

colaboradores da zona de conforto e romper com o status quo foi desafiador. “É 

muito difícil utilizar recurso público. “[...] nós temos que estar sempre lutando contra 

as cabeças que estão imobilizadas, cristalizadas, que não querem modernizar”, 

relata E2. Uma das grandes dificuldades enfrentadas quando foi pró-reitora e que 

continua enfrentando como reitora está ligada à gerência de recursos materiais. Ela 

diz que esse é o “calcanhar de Aquiles da universidade”, pois libera recursos no 

início do ano e verifica que no fim daquele mesmo ano os equipamentos, cujos 

recursos já tinham sido liberados, ainda não foram adquiridos devido ao excesso de 

burocracia que atrasa todo o processo de aquisição. Outro exemplo relatado a 

respeito da resistência à mudança é em relação a alguns grupos contrários que 

dificultam a expansão e o crescimento da universidade. Esses grupos temem por 

mudanças e atrapalham o trabalho a ser realizado, dificultando ou atrasando os 

resultados. 

Assim como E2, E1 também relata ter tido dificuldades para lidar com 

pessoas que resistiam às mudanças, atrapalhando os processos de inovação. 
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Contou que, no início de sua carreira, envolveu-se em um projeto de extensão, cujo 

objetivo era trabalhar a alfabetização de forma interdisciplinar. Nesse momento 

enfrentou sérios impedimentos ao revelar as ideias de inovação, enquanto os 

demais membros do grupo, capitaneado por um sujeito que ocupava posição 

hierárquica superior à dela, sugeriam a reprodução de antigos materiais, havendo 

assim um embate. Ela acredita que o embate não tenha sido só de ideias.  

Segundo E1, as dificuldades extrapolavam o plano das ideias e estavam 

voltadas ao fato de ela ser jovem e mulher: “A pessoa que eu estou me referindo [...] 

era um homem, mais velho, acostumado a uma prática mais impositiva. E eu vinha 

com uma, entre aspas, novidade, um modismo [...]”. Na percepção de E1 houve 

discriminação relacionada ao gênero, item que será analisado posteriormente nesse 

estudo. Em decorrência desse episódio assumiu, a pedido do reitor, a coordenação 

desse projeto e relata ter ficado constrangida e com dificuldades dentro da 

administração, pois essas pessoas, envolvidas no embate relatado, também faziam 

parte da gestão.  

Lidar com pessoas que dificultavam os processos organizacionais também foi 

um desafio enfrentado por E4. Assim como E1 e E2, ela precisou administrar um 

grupo que fazia oposição ao seu trabalho: “estou tentando desbaratar tudo isso para 

começar a ter menos problemas internamente”, disse E4. Lidar com pessoas de 

ideologias diferentes também foi um desafio para ela. Além disso, precisou enfrentar 

a resistência dos servidores que estavam acostumados a uma gestão diferente da 

sua em que não havia reuniões para discutir as questões institucionais: “Ontem eu 

passei o dia inteiro em reunião do conselho universitário. [...] oito horas de reunião. 

Ninguém nunca fez isso aqui. [...] Então, eu tenho uma prática diferente. [...] Eles 

acham que é excesso”. Há resistência também do “pessoal mais novo que não 

conhece essa história da instituição”, desabafa a reitora. Ela diz que tem sempre um 

grupo que está permanentemente tentando “derrubá-la”. 

Essas barreiras que as reitoras enfrentaram ao longo de suas trajetórias não 

refletiam uma discriminação pelo fato de serem mulheres e estarem liderando 

processos de mudança, mas sim, os medos das mudanças que suas lideranças 

representavam, ao proporem mudanças de políticas e concepções institucionais. A 

resistência estava ligada a fatores como velhos hábitos, perda de liberdade, apego 

ao passado e medo do desconhecido, sendo esses fatores descritos por Mullins 

(1999). As reitoras incitaram, mesmo que de forma não planejada, a resistência dos 
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funcionários, ao proporem mudanças de políticas e concepções institucionais, 

corroborando com o pensamento de Kotter (1997), quando ele diz que o obstáculo 

gerador da resistência à mudança pode estar na estrutura organizacional. 

A relação com a comunidade acadêmica da universidade nem sempre é 

pacífica. E5 e E6 relataram momentos difíceis em que o corpo discente invadiu a 

reitoria. E5 salienta que a decisão de entrar no Enem 100% gerou momentos de 

tensão na universidade, sendo considerado por ela o embate mais difícil que 

enfrentou em sua carreira. Relata ter sido “bastante pesado”, tendo recebido críticas 

de todos os sindicatos, sobretudo do DCE - Diretório Central dos Estudantes. 

Porém, ela enfrentou esse desafio com tranquilidade, pois as atitudes que tomou 

estavam de acordo com os princípios, as diretrizes e as metas determinadas no seu 

programa de trabalho. E6 também relata ter tido que administrar uma invasão do 

Movimento Estudantil na reitoria da universidade, considerando esse evento um 

momento difícil de sua carreira.  

E3 não enfrentou problemas com invasão de alunos, mas relata ter tido de 

administrar manifestações agressivas em ocasiões onde os discentes estavam mais 

exaltados. Disse achar inaceitável esse tipo de manifestação que fere o princípio do 

diálogo com respeito. Relata ter adotado uma postura mais autoritária ao lidar com 

essa situação, dizendo aos alunos que, caso não se acalmassem, seriam 

convidados a se retirarem. Ela, que ao longo de todo o discurso mostra-se mais 

voltada às relações humanas, acessível às pessoas, aparentando ser uma pessoa 

afetuosa, acolhedora, afável e de fácil relacionamento, também sabe se impor, 

quando necessário, adotando uma postura mais rígida em relação aos problemas 

que enfrenta.  Ao fazer isso, rompe com o estereótipo de gênero associado a ela.  

Conclui-se que essas mulheres, ao lidar com os entraves relacionados ao 

corpo discente, tiveram pulso firme, coragem de enfrentar de frente o problema e 

clareza em suas atitudes e ações, condutas muitas vezes associadas ao homem 

(SCHEIN, 1978). Chapman e Luthans (1975) salientam que se a mulher adota um 

comportamento mais autocrático ou mais orientado para tarefas, há uma 

autopercepção de perda da feminilidade devido ao estereótipo de gênero 

relacionado a ela. É possível verificar essa autopercepção no comportamento de E3 

e E6 que não se mostram muito confortáveis com tais posturas. 

Duas reitoras, E2 e E5, enfrentaram dificuldades pessoais ao longo da 

carreira. E2 relata que o seu grande desafio foi ter tido toda a imprensa contra sua 
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candidatura. Ela acredita que essa rejeição se deu pelo fato de não ser natural 

daquele estado, tendo nascido em outra região e mudado para lá depois de adulta, 

fato que dificultou a sua aceitação. Esse traço importante da sua identidade não foi 

bem visto pela imprensa, pois não a enxergavam como parte do grupo social aceito 

por eles. A identidade social é reforçada por um processo de categorização de 

pessoas em endogrupos (grupo a que se pertence) e exogrupos (grupo a que não se 

pertence) (TAJFEL, 1981) e a imprensa a considerava parte do exogrupo, 

discriminado-a e fazendo pressão contra a sua candidatura. 

E5 também enfrentou dificuldades relacionadas à sua pessoa. Disse que, no 

cargo de reitora, recebe críticas dos sindicados e das representações estudantis e 

que busca lidar da forma mais democrática possível, no sentido de ouvir todas as 

críticas. “Não tenho cerceado, não tenho combatido, não tenho respondido”, relata 

E5. Ela adota essa postura, pois acredita que uma atitude contrária inibiria as 

manifestações e impediria a democracia no espaço acadêmico em que as pessoas 

são livres para expressarem suas opiniões. “Se você andar pelo campus, vai 

encontrar inclusive fotografia minha não muito recomendável”, diz E5, que inclusive 

não ordena que retirem, permitindo a manifestação pública no campus da 

universidade. 

Muitas das dificuldades e dos desafios enfrentados pelas reitoras ao longo de 

suas carreiras estavam ligados ao próprio trabalho. E4 relata os problemas que 

enfrentou com o Ministério do Planejamento, E2 fala das dificuldades em termos de 

financiamento para a universidade devida à baixa densidade de doutores e E5 conta 

das dificuldades com as questões jurídicas que balizam as suas tomadas de 

decisões. Falam também dos desafios que enfrentaram no início da carreira: “As 

primeiras turmas aqui foram bem complicadas [...] foi muito difícil. Porque eu tive que 

estudar bastante”, diz E4.  

E6 também relata o primeiro grande desafio quando assumiu a suplência da 

chefia de departamento: “demandava muitas reformas, muitos estudos, adaptação 

de currículo". As dificuldades no início da carreira não foram diferentes para E1. Ela 

diz que se envolveu na concepção do projeto político-pedagógico da universidade, 

sendo a “primeira escola” a fazer o projeto com a participação dos alunos e dos 

professores, o que foi considerado um grande desafio: “Apanhamos muito por conta 

disso, mas fizemos”, diz E1. 
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Todas as entrevistadas relataram dificuldades no processo de eleição para a 

reitoria. E2 contou que teve dificuldades de relacionamento com os outros 

candidatos. Esse aspecto também foi relato por E5:  

Um dos meus opositores era muito truculento. Então, foi difícil nesse 
sentido. Porque eles usavam linguagens não adequadas para o meio 
acadêmico [...] aquela fofoca de universidade [...] utilizavam de linguagens 
não-verbais com a minha fotografia, que não é adequado para um ambiente 
acadêmico. Então, não foi muito agradável. 
 

Os debates foram, na opinião de E3, os momentos críticos da campanha 

eleitoral, pois teve que enfrentar debates “pobres, rasos, agressivos” e de nível 

contestável: “O nível dos debates, a forma de fazer campanha [...] poderiam ser 

diferentes, em um nível melhor”, contesta E3. E4 também questionou o nível da 

campanha na qual participou, pois disse que os concorrentes “jogaram baixo” no 

processo de eleição. Ela relata que sua eleição foi um marco na universidade, pois 

nunca havido tido tanto debate como ocorreu na época de sua candidatura: foram 18 

horas de debates. Esse episódio foi incomum na universidade e se deu porque eles 

tinham a intenção de derrubá-la, o que não aconteceu, pois ela enfrentou os 

eleitores e os concorrentes com muita coragem e transparência.  

E6 apesar de não detalhar, diz também que a campanha foi bonita, mas difícil. 

Diferente das demais reitoras, E1 sofreu preconceito ao longo do processo de 

eleição ao se deparar com a outra chapa que a desqualificava por ser professora e 

mulher. Além disso, como teve um problema de saúde anterior, utilizavam também a 

questão da saúde para enfraquecê-la perante os eleitores da comunidade 

acadêmica. Diziam eles, “nas linhas e nas entrelinhas”, que, por ser mulher e 

professora, não teria a firmeza necessária para ser gestora de uma universidade. 

Porém, ao invés de enfraquecê-la, esses desafios a fortaleceram e após processo 

árduo e conturbado de eleição foi eleita reitora. Esse discurso vem acompanhado de 

um estereótipo de gênero, que, segundo Schein (1978), o homem é tido como firme, 

agressivo, enérgico, contundente, como se essas características não pudessem ser 

atribuídas às mulheres. 

Mesmo depois de eleitas, E1 e E2 ainda enfrentaram problemas que 

antecederam às suas nomeações. E2 teve seu nome envolvido em dossiês 

encaminhados ao Ministério da Educação e Cultura e à Casa Civil, envolvendo 

calúnias a seu respeito e E1 enfrentou na justiça um processo em que a 
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desqualificavam para o cargo. Ambas denúncias não se confirmaram e elas foram 

empossadas pelo presidente da república. 

Enquanto E6 enxerga a própria trajetória profissional como permeada por 

dificuldades e desafios que precisou enfrentar: “[...] as coisas não vêm na mão. Você 

tem que lutar tem que buscar, tem que estar permanentemente atrás, batalhando. 

[...] temos muita dificuldade, nós enfrentamos muitas barreiras”, a entrevistada E1 se 

mostra grata aos obstáculos que enfrentou: 

[...] eu esqueço quais são os [...] momentos que eu tive dificuldade, que me 
colocaram uma pedra no caminho. Eu acho que até foram generosos 
comigo ao eu ter pedras no caminho, porque me ensinaram a poder 
ultrapassar. Algumas com mais facilidade, outras com menos, algumas eu 
ainda não ultrapassei. Mas todas as situações difíceis me fizeram valorizar 
a vida e valorizar aquilo que hoje eu tenho de precioso. 
 

A única reitora que não detalhou os desafios e dificuldades profissionais ao 

longo da carreira foi E3. O discurso dessa entrevistada teve o foco mais direcionado 

para as conquistas do que para os obstáculos. O único obstáculo para o qual relatou 

ter desprendido esforços para ultrapassar foi em relação à gestão da carreira e da 

família, encontrando dificuldades nesse aspecto. O discurso permitiu inferir que essa 

reitora, diferente das demais, teve mais facilidade para ascender na carreira 

universitária.  

De modo geral, as reitoras evidenciaram as dificuldades que vivenciaram, 

deixando claro que essas barreiras não inviabilizaram seus trabalhos, ao contrário, 

conseguiram vencê-las com muita dedicação e empenho. Elas não estavam 

sozinhas. Superaram desafios e elaboraram novos conceitos e propostas em 

conjunto com suas equipes, ao somarem forças para ir além do convencional, 

deixando assim suas marcas nas instituições em que trabalharam. 

 

 

3.1.6 Construção de redes de relacionamentos 

 

 

Uma característica comum encontrada nos relatos das reitoras é a capacidade 

que todas elas têm de construir relacionamentos estáveis e duradouros com os 

stakeholders. Ao longo de suas trajetórias profissionais, elas construíram redes 

sociais ao estabelecerem relações de amizade, de trabalho e relações de interesses 

que se desenvolveram e se modificaram ao longo do tempo. Algumas dessas 
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relações pessoais e profissionais deram-se de forma natural, outras de forma 

intencional com o intuito de obter vantagens para a universidade em busca de 

crescimento e desenvolvimento institucional. 

A cada projeto em que elas se envolviam era uma oportunidade para criar 

novos vínculos com pessoas de diferentes áreas da universidade e aumentar suas 

redes sociais. A possibilidade de interagir com pessoas diversas foi relatada por E1 

quando conheceu, ao longo de sua carreira, os diversos setores da universidade e 

participou de projetos multidisciplinares. Além disso, o fato de ser professora de 

diferentes cursos da instituição também fez com que ela aumentasse a sua rede 

social. Estabelecer relações profissionais com áreas distintas foi importante, mais 

tarde na carreira, quando ela precisou do apoio dessas pessoas com quem 

trabalhou e construiu vínculos de amizade para se eleger reitora. 

O envolvimento de E2 com a instituição também permitiu a ampliação da sua 

rede de relacionamentos. Ela era bem conhecida no interior, nos 11 campi da 

universidade, por ter desenvolvido diversos trabalhos nesses locais. O seu trabalho 

frente aos projetos de pesquisa e pós-graduação da universidade também lhe deu 

visibilidade devido a sua atuação e aos resultados apresentados, ficando assim 

conhecida por um número maior de professores e funcionários da universidade, 

ampliando a sua rede social. Assim como E1, ela acredita que essas relações foram 

importantes para a ascensão profissional, pois ficou em destaque, obtendo assim o 

reconhecimento das pessoas. 

O engajamento das reitoras em diferentes projetos e cargos na universidade foi 

“delineando e expandindo suas redes conforme sua inserção na realidade social” 

(TOMAÉ et al., 2005). 

E3 também credita suas conquistas às relações sociais que construiu 

internamente. Ela diz que a universidade é constituída de relações de poder, cujas 

relações pessoais e profissionais precisam ser bem “costuradas” e articuladas para o 

bom andamento da instituição. Marques (1999) reforça essa ideia ao dizer que 

construir uma rede social pode dar acesso diferenciado a recursos de poder como 

status, prestígio, apoio político, etc.  

Assim como E1, E2 e E3, as reitoras E5 e E6 também construíram 

relacionamentos internos sólidos. E5 disse ter conquistado a simpatia dos 

professores e dos coordenadores da universidade. Acredita que sem construir esses 

relacionamentos, que a fizeram ser respeitada por esses atores sociais, ela teria tido 
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problemas na gestão acadêmica, e nem seria cogitada para assumir a Pró-Reitoria 

de Ensino de Graduação, pois segundo ela, um dos critérios de indicação para o 

cargo era o grau de aceitação interna. Ter um perfil voltado para as relações sociais 

como diferencial e facilitador para a construção de redes sociais é fundamental para 

uma boa gestão. E6 também se mostra bem articulada, circula bem pelo campus da 

universidade, é bem quista e capaz de construir relacionamentos duradouros. Já foi 

vice-reitora, hoje está no segundo mandato como reitora, o que mostra o grau de 

aprovação da comunidade interna. 

Apesar de ter tido que enfrentar grupos fortes de oposição, E4 estava cercada 

por um grupo, também forte, fiel a ela, que “ninguém conseguia seduzir”. Fez amigos 

ao longo da trajetória profissional, conquistando a admiração e o respeito da 

comunidade interna. O discurso de E4 é diferente dos relatos das outras reitoras, 

pois apesar de ter construído amigos, também conquistou inimizades. O discurso dá 

a impressão de que a instituição é dividida em dois grupos que não se relacionam e 

fazem oposição entre eles: “tem um grupo capitaneado por uma pessoa que é 

bastante revolucionária [...], antiga aqui na instituição, [...] desde a primeira 

campanha, que ele, [...] não deve gostar de mim. Nem o conheço direito [...]. Ele me 

rotula”. 

O relacionamento com a comunidade externa, que inclui a sociedade de forma 

geral, os jornais, a mídia, os setores público e privado, também é priorizado pelas 

reitoras. Elas buscam construir relacionamentos sólidos tanto interna como 

externamente à universidade. E2 cita a facilidade para relacionar-se com os órgãos 

de fomento, como veículo de vantagens para a sua instituição, enquanto E3 enfatiza 

a boa relação construída com a mídia, especialmente com os jornais. E6 relata ter 

construído relacionamentos estáveis com a sociedade e com os setores público e 

privado, tendo o apoio deles para a eleição à reitoria. O discurso de E5 é similar ao 

relatar sua capacidade de articulação e construção de relacionamentos com a 

sociedade externa. Marques (1999) salienta que os vínculos de relacionamento são 

construtores de solidez organizacional e as reitoras corroboram com esse 

pensamento ao reconhecerem a importância dessas redes sociais para o pleno 

funcionamento e eficácia institucional. 

O relacionamento político também foi um aspecto citado por quatro das seis 

reitoras. Elas atribuem grande importância à construção de uma rede de 

relacionamentos políticos e falam da capacidade de articulação que precisam para 
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circular em todos os órgãos e obter apoio para benefício da universidade. De acordo 

com elas, a reitoria é um cargo político que exige delas habilidades sociais. 

Como reitora, E5 precisa estar constantemente atuando no “mundo político”, 

com governador, deputado, senador e ministro, pois essa é uma demanda do cargo. 

E4 corrobora com E5 e acrescenta que a função exige lidar com todas as esferas 

políticas e com todos os partidos, independente da ideologia de seu ocupante. E4 

também considera importante ter boa articulação política em busca de apoio: “eu 

vou atrás para pedir”, relata a reitora. Assim como as demais, E6 considera a reitoria 

um cargo político e diz ter liberdade para “pedir uma agenda” com o governador do 

estado, com o prefeito e com deputados da bancada federal. Segundo ela, o 

caminhar da universidade depende da esfera federal e cabe a ela “ir atrás disso 

tudo”. Assim, sem essa capacidade de articulação e formação de redes de 

relacionamentos políticos, a universidade pode sair prejudicada. E6 é tão bem 

relacionada politicamente que já chegou a ser convidada para se candidatar à 

senadora e à deputada federal. 

A única reitora que manifestou ter tido dificuldades para construir relações 

políticas foi E2. No processo de eleição para o cargo de reitora, ela não contou com 

o apoio das lideranças políticas do estado. Relata que a “elite política” não sabia 

quem ela era. Depois de ter vencido a eleição, ficaram do seu lado. Acredita que se 

for para uma segunda disputa eleitoral, talvez tenha “muito mais apoio” do que teve 

na primeira vez. Ela critica a classe política dizendo que “são mais para pedir do que 

para oferecer algo, quer dizer, projetos para a universidade”.  

Apesar das dificuldades, E2 enfatiza a importância de uma sólida rede política 

para angariar apoio para os projetos da universidade, dizendo que atualmente o 

número de emendas dos deputados, em prol da universidade, aumentou, 

especialmente àquelas destinadas aos campi do interior. Estar sempre em contato 

com os prefeitos e vereadores em busca de apoio e suporte para a instituição é 

muito importante, segundo E2. 

Apesar de E1 não ter se manifestado, de forma explicita, a respeito da 

construção de relacionamentos políticos, percebeu-se ao longo da entrevista que ela 

tem um viés político bem acentuado. 

Pode-se concluir que as reitoras são capazes de construir relacionamentos 

duradouros e fazem isso com naturalidade. Segundo Loden (1988), os homens 

diferem das mulheres no que ela chama de “eficiência interpessoal”, ou seja, a 



 93 

habilidade de administrar relacionamentos. As mulheres desta pesquisa mostraram 

ser eficientes neste sentido. Loden (1988) salienta que a mulher no papel de 

liderança não vê os relacionamentos como o meio necessário para se atingir um fim, 

mas veem a qualidade dos relacionamentos como um fim em si mesmo. Esse 

pensamento reflete a forma como as reitoras lidam com as relações interpessoais na 

medida em que priorizam os relacionamentos atribuindo a eles alto grau de 

importância.  

 

 

3.2 RECONHECIMENTO E RESPEITO DOS STAKEHOLDERS 

 

 

Uma grande similaridade encontrada na trajetória de carreira de todas as 

reitoras refere-se ao reconhecimento que obtiveram e ao respeito que conquistaram 

ao longo de sua caminhada no ensino superior. Elas trabalharam arduamente, 

dedicaram-se integralmente às demandas da instituição, obtendo credibilidade e 

confiança da comunidade acadêmica devido à qualidade dos trabalhos que 

desenvolveram. Em razão da aceitação interna, fruto do reconhecimento 

conquistado, todas elas tiveram a oportunidade de ser eleita ou indicada para 

assumir cargos na administração universitária. Dessa forma foram construindo as 

suas histórias profissionais nas universidades onde ocupam o cargo de reitoras 

atualmente. 

A categoria em foco buscará compreender o que levou essas mulheres a 

conquistarem a confiança e a credibilidade da comunidade acadêmica, tornando-se 

figuras importantes no processo de desenvolvimento da universidade. As razões 

mais citadas, conforme mostra a Figura 4, estão ligadas aos fatores: credibilidade, 

confiança, reconhecimento, envolvimento, dedicação, respeito e comprometimento. 
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Figura 4: Diagrama da categoria: reconhecimento e respeito dos stakeholders 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises dos dados. 
 

As reitoras deste estudo atribuem o reconhecimento dos stakeholders à 

qualidade dos trabalhos desenvolvidos e ao envolvimento e disponibilidade para 

com a instituição. Elas foram eleitas ou indicadas para os cargos que ocuparam ao 

longo da trajetória profissional, sendo isso, por si só, um indício de aprovação da 

comunidade acadêmica.  

A trajetória de E1 foi marcada por envolvimento em diferentes projetos e cargos 

na universidade.  O seu primeiro cargo de gestão foi como chefe de departamento, 

eleita internamente pelos colegas: “Foi uma coisa assim, inesperada, fiquei super 

feliz, achava até que tinham que ser outros colegas, poderiam ser, mas fiquei muito 

honrada em ser chefe”, relata E1. Esse foi o primeiro reconhecimento que obteve 

dos pares como decorrência de sua dedicação à docência. Com o passar do tempo, 

ela foi reconhecida como importante liderança na universidade, tendo conquistado a 

respeitabilidade dos colegas de trabalho que a consideravam comprometida e 

dedicada aos projetos do departamento.  

A sua liderança, após a experiência na chefia de departamento, foi reconhecida 

e considerada expressiva a ponto de receber um convite para formar uma chapa na 

eleição de reitor, como pró-reitora acadêmica. O convite foi feito, pois o grupo a 

considerava preparada para assumir tal função, caso fossem eleitos, além de 

acreditarem que ela reunia outras características importantes para o cargo como 
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formação acadêmica, pois já era mestre, e conhecimentos específicos da área de 

educação, necessários, na visão deles, para a função. A chapa não foi eleita, mas a 

experiência abriu algumas portas na sua carreira e fez com que ela conquistasse 

respeitabilidade junto à comunidade acadêmica.  

Logo depois, foi escolhida pelo colegiado para assumir a direção da Escola de 

Educação, confirmando a credibilidade adquirida junto a esse grupo, mais uma vez 

obtendo o reconhecimento dos colegas. O envolvimento de E1 com a academia era 

notável, pois dedicava-se com muito empenho às demandas da Escola de 

Educação. Em decorrência dessa dedicação, obteve o respeito não só de colegas 

da área, como também do reitor da universidade que a convidou para assumir a 

extensão universitária como diretora, tendo posteriormente, também a convite do 

reitor, assumido à Pró-Reitora, onde permaneceu por 10 anos.  A partir dessa 

experiência, conquistou a credibilidade interna ao ser reconhecida por seu 

comprometimento com a extensão universitária.  

E1 era considerada uma liderança importante na universidade e por ser 

reconhecida dessa forma foi convidada para disputar o processo de eleição como 

reitora, pois o grupo acreditava que precisavam discutir sobre a universidade e ela 

seria a pessoa indicada para promover as discussões e as mudanças na instituição. 

Esse episódio demonstra a força dessa mulher perante o grupo. No processo de 

eleição, ela conquistou os alunos, adquirindo o respeito e o apoio deles durante a 

campanha: “Os alunos me incentivaram: ‘- você tem que ser, [...] nós queremos. 

Essa é a universidade que a gente quer, comprometida com a sociedade, que sai e 

derruba os muros da universidade’.” O apoio dos alunos era tão expressivo que ao 

sofrer discriminação dos concorrentes por ser mulher e formada em pedagogia, os 

alunos fizeram uma manifestação na universidade a seu favor. Nota-se que a 

discriminação contra ela era tanto devido ao estereótipo de papel sexual quanto de 

divisão sexual do trabalho. O estereótipo de papel sexual, segundo Schein (1978) 

refere-se à crença de que um conjunto de traços e habilidades é mais provável ser 

encontrado em um sexo do que no outro enquanto a divisão sexual do trabalho 

designa o homem à esfera produtiva e a mulher à esfera reprodutiva (HIRATA; 

KERGOAT, 2007). 

O trabalho de E1 na reitoria também foi aprovado e reconhecido, prova disso é 

que foi reeleita reitora na eleição seguinte, com percentuais maiores que os da 

primeira eleição, demonstrando o apoio recebido da comunidade acadêmica. Esse 
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reconhecimento traduz a confiança depositada no trabalho dessa reitora, vista como 

uma profissional comprometida com os propósitos da universidade. 

Assim como E1, a reitora E2 relata que a partir do primeiro cargo que assumiu 

paralelo à docência, a chefia de departamento, o seu trabalho já passou a ter 

visibilidade na organização. Ela venceu a eleição entre os pares e acredita ter sido 

vitoriosa devido à experiência profissional que teve em uma universidade no sul do 

país onde trabalhou anteriormente. Ela atribui essa primeira conquista à confiança 

que as pessoas depositavam nela, pois tinha uma bagagem profissional que a 

diferenciava entre os demais colegas. Foi essa confiança que a fez galgar cargos de 

mais responsabilidade na universidade, sendo convidada para assumir a 

coordenadoria da pós-graduação e posteriormente a pró-reitoria. Ela diz que esse foi 

um “crescimento natural”, pois já tinha “o conhecimento dos professores, dos 

pesquisadores” e as pessoas tinham muita confiança no que falava e fazia. Além 

disso, a qualidade do seu trabalho também foi importante para que as pessoas a 

reconhecessem como uma profissional diferenciada, levando-a a conquistar 

posições de destaque na hierarquia da instituição. 

A sua capacidade de liderança foi reconhecida pela comunidade acadêmica 

devido aos resultados que apresentou na coordenadoria da pós-graduação e na pró-

reitoria de pesquisa e pós-graduação, ao criar uma cultura de pesquisa na 

universidade: “Existe um trabalho que fez a diferença”, relata E2. Assim, por 

intermédio de um grupo influente na universidade, teve seu nome indicado para 

concorrer como reitora da instituição. Ficou satisfeita com a indicação, pois sabia 

que seu nome tinha sido cogitado em decorrência de um bom trabalho realizado e 

das relações pessoais que construiu ao longo da trajetória na universidade.  

Ela alega não ter amigos políticos e não ter nascido no estado onde está 

localizada a universidade, aspectos que poderiam ter dificultado sua ascensão 

profissional, porém tem convicção de que hoje ocupa o cargo de reitora devido à 

qualidade do seu trabalho e à confiança que conquistou no cotidiano da instituição. 

O que a credenciou a ser reitora da universidade foi o próprio desempenho. 

As palavras “qualidade” e “confiança” foram repetidas em diferentes partes do 

discurso para justificar as razões que a levaram a obter o reconhecimento e o 

respeito interno, tornando possível a ascensão profissional. 

A carreira de E3 foi permeada de realizações profissionais que foram dando 

solidez a sua gestão no decorrer dos anos, fazendo com que a comunidade 
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acadêmica reconhecesse seus méritos de liderança e apostasse na sua capacidade 

de conduzir a universidade rumo ao desenvolvimento. Segundo ela, as pessoas a 

enxergavam como uma professora séria, que “realmente trabalha pela 

universidade."  

Sua ascensão profissional, como a das demais reitoras ocorreu por 

meritocracia, ou seja, foi eleita coordenadora do estágio supervisionado do curso de 

Serviço Social e chefe de departamento do mesmo curso. Foi ainda indicada pelos 

pares para compor um grupo que concorreria ao cargo de reitor, como pró-reitora e, 

por último, eleita reitora anos depois.  

Ela relata que sua competência a diferenciou das demais pessoas que 

poderiam ter disputado com ela um determinado cargo, ao dizer que a comunidade 

acadêmica a referenciava “pela competência”. Seu nome era sempre apontado para 

assumir projetos ou coordenações, pois leva muito a sério o trabalho e se esforça 

“feito uma doida para o negócio dar certo”. Com tanta dedicação, o reconhecimento 

pelo trabalho e o respeito por seu profissionalismo vieram naturalmente: "Eu tinha a 

anuência e o respeito dos meus pares”, diz E3. 

A credibilidade que E3 conquistou na comunidade acadêmica era tamanha que 

ouvia com frequência: “- Puxa, coloca na sua mão que o negócio dá fruto”, porém 

como resposta dizia que realmente os frutos aparecem à custa de muito trabalho, 

referindo-se ao fato de que precisava dedicar-se integralmente à universidade para 

alcançar resultados diferenciados, colocando-a em evidência na instituição. Assim, 

foi convidada a fazer parte de uma chapa que concorreria à reitoria, como pró-reitora 

de Extensão e Interiorização: “meu nome constava na equipe, antes da eleição [...], 

quem é eleito é reitor e vice, os outros não são. Mas nós temos, por obrigação, de 

apresentar a nossa equipe”, disse E3. Segundo ela, os fatores que levaram o seu 

nome a ser indicado para a pró-reitoria foram o histórico construído dentro da 

universidade, tanto pessoal quanto profissional, a sua conduta e o seu envolvimento 

para com a instituição. 

Ao receber o convite para a pró-reitoria, ela pensou em declinar, pois nunca se 

imaginara na condição de gestora e acreditava não ter perfil para o cargo. Dessa 

forma, colocou algumas condições achando que o reitor recusaria e ficaria fora do 

processo. Porém, o reitor aceitou todas as suas condições, demonstrando fazer 

questão da sua presença na gestão da universidade, traduzindo a confiança 

depositada em E3. 
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O trabalho desenvolvido na pró-reitoria teve repercussão positiva na 

universidade, aumentando sua credibilidade perante a comunidade acadêmica. A 

reitora foi capaz de desenvolver um trabalho diferenciado, obtendo reconhecimento 

com base na sua performance e na capacidade de apresentar resultados relevantes 

para a instituição. Em decorrência do reconhecimento, seu nome foi cogitado pra 

compor uma chapa para concorrer à reitoria da universidade. Assim como E2, E3 

também conquistou a confiança da comunidade acadêmica e esse era o argumento 

que utilizavam para convencê-la a aceitar disputar a eleição para reitora:  

[...] eu sempre dizia: ‘- Olha, eu agradeço muitíssimo.’ [...] as pessoas 
(professores e colaboradores da universidade) diziam: ‘-a gente confia em 
você.’ [...] E ele (reitor) dizia assim: ‘-você vai ter coragem? Nós passamos 
oito anos. Olha esse recurso todo! [...] para quem nós vamos entregar tudo 
isso?’ Eu disse: ‘- Professor, o senhor tem um monte de pró-reitor. Veja com 
quem tem interesse.’ Ele disse: ‘- a questão não é de quem tem interesse, é 
em quem a comunidade confia’.  

 
Apesar de ter relutado em aceitar o convite, reconheceu que essa era uma 

oportunidade para consolidar a sua carreira. A aceitação de E3 pelos discentes, 

docentes e colaboradores fica evidente nos relatos dessa reitora. Depreende-se que 

a dedicação e o comprometimento pela profissão facilitaram a ascensão profissional 

dessa mulher. Não foi necessário que ela buscasse o poder, uma vez que seus 

pares a referenciavam e a indicavam para as tarefas e cargos mais demandantes da 

instituição. 

O reconhecimento pelo trabalho realizado também foi conquistado por E4. A 

diferença entre essa e as demais reitoras é o fato de ela não ter sido eleita ou 

indicada para outros cargos de gestão que não a vice-reitoria e a reitoria, pois sua 

trajetória deu-se na sala de aula. Como docente tornou-se conhecida na 

universidade, ao ingressar na instituição quando o curso de Letras ainda estava no 

início, colaborando com a implementação dessa área na universidade. 

Quando compôs a chapa que a tornaria vice-reitora, foi procurada por um grupo 

de pessoas que a convenceram a se candidatar, junto com o reitor, que já tinha sido 

anteriormente definido: “[...] eles queriam a mim porque eles sabiam que eles não 

teriam um empecilho comigo como vice", relata E4. Ela não diz quem foram essas 

pessoas, porém parece referir-se a um grupo influente na universidade. Foi eleita 

vice-reitora, conquistou a credibilidade da comunidade acadêmica, e no final do 

mandato candidatou-se à reitora da universidade.  
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  E4 consolidou o reconhecimento por seu trabalho ao longo da gestão na vice-

reitoria, além de ter conquistado o respeito das pessoas por seu profissionalismo, 

postura íntegra e comportamento voltado às relações humanas. Reconhece ter tido 

a “sorte” de ser eleita pela maioria, ganhando em todos os segmentos da 

comunidade acadêmica. Ao dizer “sorte”, dá a impressão de que não acreditava que 

seria eleita, talvez por não ter construído uma carreira na gestão administrativa da 

universidade e não ter experiência além da docência.  

Durante o processo eleitoral para o cargo de reitora, o maior apoio que recebeu 

foi dos colaboradores, especialmente dos mais humildes, que segundo ela são 

insultados pelos “doutores [...] que pisam na cabeça de qualquer um. Se acha 

superior, é estrela”, enquanto ela tem uma postura mais humana, voltada a atender 

aos anseios das minorias e dos menos favorecidos. O apoio do servidor, na 

percepção de E4, deu-se por acreditarem que ela poderia administrar a universidade 

de forma diferente, melhorando a instituição, enxergando nela uma possibilidade de 

mudança. 

E4 concorreu à reitoria apoiada por um “grupo fiel” a ela, porém paralelo a esse 

grupo existia uma forte oposição. Apesar de fazer oposição, esse grupo adversário a 

respeitava pela seriedade com que conduzia todas as tarefas, projetos e atividades 

no interior da universidade: “[...] o que eu tinha aqui dentro da instituição era meu 

nome de credibilidade, de respeito que as pessoas ainda têm comigo. Embora 

façam oposição, mas têm respeito comigo”. Depreende-se, pois, que apesar de não 

ter construído uma carreira na gestão da universidade, como as demais reitoras, E4 

conseguiu, ao longo da trajetória docente, conquistar o respeito e a credibilidade dos 

stakeholders, por meio da sua boa reputação, sendo reconhecida também pela 

comunidade externa, a sociedade como um todo, que a apoiou rumo à reitoria: “[...] 

eu tive a interferência da sociedade, que queria que eu entrasse também”, relata a 

reitora. Os dados não esclarecem as razões que levaram E4 a obter tamanho 

reconhecimento da comunidade acadêmica, uma vez que não assumiu cargos de 

gestão na universidade, tendo o seu reconhecimento sido proveniente da sua 

postura pessoal e da experiência em sala de aula. Esse relato difere dos discursos 

das demais reitoras em que todas foram reconhecidas e apoiadas por terem 

construído carreira acadêmica/administrativa que as credenciaram a ocupar o cargo 

de reitora. 
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A experiência na gestão universitária da reitora E5 teve início na chefia de 

departamento, como aconteceu com E1, E2 e E3. Sua ascensão na hierarquia da 

universidade foi natural, sendo indicada pelos colegas de trabalho para exercer o 

cargo ou para concorrer às eleições. Independente da forma como assumiu esses 

cargos, eleita ou indicada, teve o apoio dos pares para que seu nome fosse cogitado 

para aquelas funções, obtendo assim o reconhecimento pelo trabalho que 

desempenhava na universidade: 

[...] as coisas, para mim, eram muito naturais [...]. Quando eu me 
candidatava para a chefia de um departamento, era porque as pessoas que 
trabalhavam comigo falam: ‘- Por que você não pega? Vamos para a 
coordenação de curso. Por que você não se candidata?’  
 

Todas as vezes que ocupou um cargo na universidade, cargos sempre eletivos, 

passou pelas urnas, sendo aprovada pela comunidade acadêmica como uma 

liderança no ensino superior. Ela foi chefe de departamento, coordenadora de curso, 

coordenadora do núcleo de Educação Aberta e à Distância, coordenadora e vice-

coordenadora do Centro de Letras e Ciências Humanas, coordenadora de Extensão 

e finalmente pró-reitora de Ensino de Graduação, antes de ocupar o cargo de 

reitora. Teve a oportunidade de transitar por diferentes áreas, com diferentes graus 

de responsabilidades e atribuições, e todas essas experiências só foram possíveis 

devido à credibilidade conquistada ao longo da trajetória profissional. Sua atuação 

foi majoritariamente à frente do processo de interiorização da universidade e, 

sobretudo, do Núcleo de Educação Aberta e à Distância. A dedicação a essas 

atividades fez com que obtivesse amplo reconhecimento interno, sendo considerada 

uma mulher capaz de promover mudanças e inovações na universidade. 

Quando E5 recebeu o convite para assumir a pró-reitoria de Ensino e 

Graduação, foi avaliada pelo reitor dentro de três critérios: representatividade 

perante a comunidade acadêmica, percurso acadêmico e aceitação interna. A 

história construída na universidade atendia aos três requisitos para o cargo, 

assumindo assim essa pró-reitoria. 

Sua trajetória profissional na instituição foi marcada por reconhecimento e 

credibilidade com base em seu desempenho, conduta pessoal e contribuição para o 

crescimento e desenvolvimento da universidade. O histórico profissional de E5 fez 

com que seu nome aparecesse com frequência nas reuniões em que se discutiam o 

nome do próximo candidato à reitoria:  
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Nessas reuniões, sempre canalizava para o meu nome, porque eles 
analisavam a questão das possibilidades. Como o reitor anterior tinha ficado 
oito anos, é muito difícil você ter a possibilidade de eleger o seu sucessor.  
 

Isso mostra a credibilidade dela perante esse grupo ao acreditarem que ela 

seria uma forte candidata à sucessão, mesmo diante das dificuldades do terceiro 

mandato de um mesmo grupo de pessoas. Ela disse ter-se negado a concorrer e o 

grupo sugeriu que ela “pelo menos” os ajudasse a encontrar possíveis nomes para a 

sucessão, demonstrando mais uma vez a importância dada às suas opiniões e 

posicionamentos, ficando clara a influência que ela exercia naquele grupo. 

Na opinião de E5, a escolha de seu nome para concorrer à reitoria deu-se por 

meio de sua “militância” no ensino superior e sua trajetória de trabalho e conquistas 

na universidade. Além disso, acredita ter sido eleita pela comunidade acadêmica 

devido ao trabalho voltado para a interiorização da universidade, experiência que a 

fez conquistar respeitabilidade e reconhecimento. Entrou no processo de eleição 

como “favorita” devido à trajetória construída ao longo de sua carreira na 

universidade, ao envolvimento com as demandas institucionais e à sua 

disponibilidade. Ela disse ter contado também com a “simpatia dos fundadores” da 

universidade, o “pessoal da velha guarda” que a apoiaram no processo de eleição.  

Assim como as demais reitoras, E6 também construiu uma história de 

realizações na universidade. Antes de se tornar reitora, passou pela chefia de 

departamento de Medicina Social, pela direção do Centro de Ciências da Saúde e 

pela vice-reitoria da universidade. Esse caminho foi construído tendo como pilares a 

capacidade de liderança e os resultados apresentados ao longo da trajetória 

profissional. Esses pilares deram sustentação para sua carreira e a fizeram ser 

respeitada pela comunidade acadêmica.  

E6 relata que foi convidada para ser suplente do chefe de departamento devido 

a sua capacidade de liderança. Assumiu o departamento após a aposentadoria do 

chefe e teve a possibilidade de realizar trabalhos relevantes em prol do 

departamento, fazendo com que ela fosse reconduzida ao cargo cinco vezes, 

sempre por meio de eleição. Seu trabalho repercutiu positivamente na universidade, 

aumentando a credibilidade perante a instituição, levando-a a concorrer, eleger-se e 

assumir o cargo de direção do Centro de Ciências Sociais. Ela conta que seu nome 



 102 

foi indicado pra concorrer à eleição devido às conjunturas políticas da época4, em 

que a universidade passaria por grandes reformas na área da saúde, necessitando 

de uma pessoa na direção do centro que tivesse o perfil e a capacidade de realizar 

grandes avanços. Esse grupo, capitaneado pela reitora da época, que também era 

mulher, identificou esse perfil em E6 e convidou-a para concorrer ao cargo de 

diretora do centro, por meio de eleição. Esse episódio mostrou a credibilidade dessa 

reitora perante o grupo que a reconheceu por seu perfil voltado para a inovação e a 

mudança.  

Ao longo de toda a carreira, E6 contou com o suporte das pessoas que 

acreditavam e apoiavam o seu trabalho, reconhecendo suas competências de 

gestão. Seu departamento sempre foi de vanguarda na universidade, por buscar 

mudanças e estar à frente de seu tempo, característica importante para que seu 

trabalho fosse valorizado internamente. E6 conta que sempre ouvia dos colegas: “- 

Olha, você, um dia, vai chegar lá”, referindo-se ao cargo de reitora, mas achava que 

ter sido diretora do centro já estava de bom tamanho. Tempos depois foi convidada 

para candidatar-se à eleição como vice-reitora. Eleita, assumiu a vice-reitoria da 

universidade e posteriormente, devido ao reconhecimento por seu trabalho, recebeu 

um grupo de professores que a convenceu de que seria um nome aceito como 

candidata à reitora da instituição: “A gente lhe apoia, a gente reconhece o trabalho”, 

dizia esse grupo. Até a prefeita da cidade disse ter feito uma pesquisa na 

universidade e que o nome dela era cotado para a reitoria: “- Eu já fiz uma pesquisa 

na universidade e todo mundo que eu converso diz que você vai ser a reitora. Então, 

está na hora", falou a prefeita da cidade, sua amiga pessoal. Com o apoio da 

comunidade acadêmica, da sociedade e do setor público e político, ela candidatou-

se e foi eleita reitora, sendo reeleita quatro anos depois com 90% dos votos, 

demonstrando a aceitação da comunidade acadêmica. Esse reconhecimento traduz 

a confiança depositada nessa reitora. 

Chegar à reitoria não foi tarefa fácil para nenhuma das entrevistadas. Todas 

elas precisaram sacrificar a vida pessoal em prol da carreira, pois acreditavam que 

os resultados de seus trabalhos poderiam “fazer a diferença” nas instituições de 

                                                 
4 Naquele ano, 1988, foi criado pela Constituição Federal o Sistema Único de Saúde – SUS, com a 
finalidade de alterar a situação de desigualdade na assistência à Saúde da população, tornando 
obrigatório o atendimento público a qualquer cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob 
qualquer pretexto (Constituição Federal TÍTULO VIII; CAPÍTULO II – SEÇÃO II; ARTIGOS 196, 197 e 
198). 
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ensino. E fizeram. Suas trajetórias foram marcadas por grandes desafios, algumas 

dificuldades e muitas conquistas, fazendo com que elas fossem admiradas e 

reconhecidas pelo trabalho realizado ao longo da carreira, permitindo que 

chegassem ao topo da hierarquia, cujo espaço a maior parte delas não sonhava 

ocupar.  

Para atingir esse patamar profissional, todas elas conquistaram a credibilidade 

da comunidade acadêmica, fruto do desempenho alcançado por elas e de suas 

características de liderança, capazes de avançar e inovar em suas universidades. 

Por meio de muito empenho, dedicação e envolvimento com as diferentes atividades 

institucionais obtiveram o respeito dos stakeholders, conquistando prestígio e 

reconhecimento no decorrer dos anos, tornando possível alcançar o cargo de reitora. 

 

 

3.3 O EXERCÍCIO DA LIDERANÇA 

 

 

A categoria “exercício da liderança” foi estruturada a partir de relatos das 

entrevistadas em que fica clara a inequívoca habilidade de liderança dessas 

mulheres. Serão retratadas nesta categoria cinco sub-categorias, sendo elas: os 

atributos da liderança, o estilo feminino de gestão, a gestão compartilhada e o 

trabalho em equipe, fazendo mudanças e a capacidade de empreender. Essas sub-

categorias podem ser visualizadas na Figura 5. 
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Figura 5: Diagrama da categoria: o exercício da liderança 

Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises dos dados. 
 

No item atributos da liderança, serão analisadas as atitudes e os 

comportamentos adotados pelas reitoras que revelam a forma como geriram a 

estrutura institucional e os stakeholders ao longo de suas carreiras. Retratar-se-á 

também a capacidade de empreender dessas entrevistadas cuja disposição para a 

busca de resultados e a quebra de paradigmas institucionais tornou possível o 

alcance de resultados significativos na universidade, fazendo com que essas 

mulheres obtivessem o reconhecimento e o respeito de toda a comunidade 

universitária. Além disso, será tratado neste item o estilo feminino de gestão das 

reitoras, imprimindo dessa forma a sua marca na gestão universitária e a capacidade 

de gestão compartilhada que impulsiona e potencializa o trabalho coletivo em busca 

de objetivos comuns. 

 

 

3.3.1 Atributos da liderança 

 

 

Ao longo dos discursos das reitoras pesquisadas foi surgindo uma gama de 

termos que revelaram os traços, as competências, as atitudes, os comportamentos, 

as habilidades e os hábitos das mulheres reitoras. Segundo Ulrich et al. (2000), os 
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líderes possuem um conjunto de atributos da liderança que inclui seus valores, 

motivos, habilidades, capacidades, comportamentos, hábitos, estilos e 

competências.  

O discurso de cada reitora evidenciou uma série de atributos da liderança que, 

na visão desta pesquisadora, foram importantes para a construção de suas 

carreiras. De acordo com a definição de atributos da liderança de Ulrich et al. (2000), 

serão considerados como atributos os comportamentos, as atitudes, as 

características, os conhecimentos ou as técnicas das reitoras que contribuíram para 

o exercício bem sucedido da liderança eficaz. Os atributos de liderança foram 

considerados importantes para o desempenho das reitoras, à medida que retratam 

as habilidades necessárias para exercer a função de liderança.  

Buscou-se verificar se havia um grupo de atributos comuns aplicáveis às 

reitoras pesquisadas. Como resultado da análise foram identificados os seguintes 

atributos: facilidade de relacionamento, comprometimento, determinação, coragem, 

capacidade de realização/ímpeto de fazer, interagir/articular, facilidade de 

comunicação, ousadia e persistência. Percebe-se, nos relatos das reitoras, que os 

atributos de liderança citados em seus discursos estão arraigados em suas 

características pessoais e na maneira de agir ao longo de suas carreiras. 

O atributo capacidade de realização/ímpeto de fazer aparece em 

praticamente todo o discurso das seis reitoras, parecendo ser esse um dos grandes 

fatores potencializadores de mudanças e realizações conquistadas por essas 

mulheres. Todas elas enfatizaram a capacidade que tinham para realizar projetos, 

alcançar resultados e desenvolver a universidade, buscando seu crescimento em 

termos de conquistas e realizações. A entrevistada E2, por exemplo, relata que criou 

na universidade uma cultura de pesquisa, área que na época era pouco valorizada 

na instituição. Ela promoveu uma das mais impactantes mudanças na área de 

pesquisa da universidade ao instituir procedimentos, normas e mecanismos de 

atuação, estimular e motivar as pessoas para a área de pesquisa, encorajar o 

desenvolvimento do setor e a naturalidade dos membros do grupo para lidar com os 

órgãos de fomento.  

Outros dois atributos de importante destaque foram: a determinação e o 

comprometimento. Os discursos dessas mulheres evidenciam o alto nível de 

comprometimento e envolvimento para com os diferentes projetos e trabalhos 

institucionais. Esses atributos as diferenciam dos demais colegas e as fazem ser 
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reconhecidas e valorizadas internamente. Além do comprometimento com as causas 

institucionais, a determinação dessas mulheres foi crucial para que elas não 

desistissem e continuassem na luta contra o status quo interno e as dificuldades 

impostas, não somente pelo fato de serem mulheres, como também por buscarem 

romper com os valores socialmente construídos naquelas universidades. Esses 

atributos foram registrados tanto na fala de E5 quanto na de E3. “Eu sempre fui 

professora de dedicação exclusiva... Eu sempre me dediquei, realmente, para a 

universidade... uma trajetória de muito envolvimento, comprometimento, 

encantamento por essa instituição”, declara E3. O discurso de E5 evidencia a sua 

característica de determinação: “[...] quando eu quero as coisas, eu vou atrás, eu 

sou batalhadora... eu sempre batalhei nas frentes pelas conquistas. No movimento 

docente, sempre estive à frente das bandeiras de luta”.  

Outro aspecto que chama atenção nas entrevistas é a forma como as reitoras 

mencionam a facilidade de relacionamento e a capacidade de articulação e 

interação com as pessoas. Elas consideram importante a competência relacional, 

com que buscam agregar as pessoas em torno de objetivos comuns, por meio da 

construção de relacionamentos sólidos baseados na confiança e no respeito. A 

entrevistada E2 indica que a capacidade de interação com as pessoas foi importante 

para que obtivesse o reconhecimento da comunidade acadêmica como liderança 

durante a sua trajetória na instituição.  

O depoimento de E3 corrobora com a percepção de E2, ao relatar sobre a 

capacidade de envolvimento com as pessoas, aspecto importante para o seu 

desempenho como gestora na universidade. Além disso, os depoimentos mostram a 

capacidade de articulação dessas mulheres com os stakeholders, aspecto 

depreendido como decisivo para a ascensão profissional delas, e para o 

reconhecimento do trabalho na universidade.  

Chapman (1975) salienta que as mulheres, quando colocadas em posições de 

liderança, podem apresentar comportamentos mais voltados para relacionamentos 

interpessoais do que os colegas do sexo masculino. Os relatos mostram que a 

facilidade de relacionamento interpessoal e a capacidade de interagir estão ligadas 

ao estilo feminino de gestão (LODEN, 1988) praticado pelas reitoras.    

Outro atributo de liderança que aparece densamente nas entrevistas é a 

facilidade de comunicação, aspecto também ligado à liderança feminina, segundo 

Loden (1988) e Amorim (2010). A capacidade de abertura para o diálogo em vários 
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níveis com a comunidade em que atuam as reitoras entrevistadas foi observada 

como o diferencial na forma de administrar. A importância dada ao modo respeitoso 

de receber a todas as pessoas, sem restrições, revela o constante exercício da 

capacidade de ouvir, importante fator de comunicação eficaz, na busca de 

assertividade, que transmite e fortalece a credibilidade nas relações interpessoais. A 

característica de abertura ao diálogo tem sido importante no sentido de aproximar as 

pessoas e proporcionar transparência na gestão.  

As reitoras pesquisadas mostram-se corajosas e ousadas em suas atitudes e 

comportamentos frente à gestão universitária. Corajosas porque não se sentem 

intimidadas para enfrentar os desafios e as dificuldades cotidianos da universidade, 

especialmente àqueles relacionados ao gênero, item que será tratado mais adiante 

no trabalho. Essa característica de enfrentamento das situações foi repetidamente 

relatada pelas entrevistadas, demonstrando disposição para enfrentar desafios, 

problemas e conflitos internos. A necessidade de agir com coragem para assumir 

determinadas políticas internas ou para realizar determinadas mudanças, ou ainda 

para mediar determinados conflitos, exigiam atitudes de enfrentamento, com menor 

possibilidade de argumentação.  

Ficou claro ao longo dos discursos que essas mulheres precisaram ter coragem 

para tomar decisões difíceis, porém importantes para a universidade ao longo de 

suas carreiras, em momentos críticos quando suas competências eram 

questionadas, ao duvidarem de sua capacidade para agir e reagir às pressões e/ou 

aos desafios impostos. Esse atributo fica evidente na fala de E5: “[...] precisa ter 

muita coragem para assumir determinadas políticas, para fazer determinadas 

mudanças...”. Essa coragem também reflete a ousadia de propor novos projetos, 

novas reformas ou reestruturações na universidade. As reitoras relatam afinidade e 

motivação com metas ousadas, projetos desafiadores e sentem-se estimuladas a 

buscar o crescimento institucional por meio de mudanças.  

Duas reitoras se autodenominaram ousadas em seus discursos, conforme 

segue: "E eu sempre gostei muito de desafio, sempre fui muito ousada". (E6). “eu 

gosto da experimentação, gosto de ousar...”. (E5). Essa atitude de ousadia tem sido 

positiva, uma vez que tem desencadeado resultados satisfatórios e as tem 

diferenciado na comunidade acadêmica. Foi possível verificar que a ousadia vem 

sempre acompanhada da capacidade de realizar mudanças, característica 

importante destas reitoras, que será tratada mais a frente no trabalho. Foi por meio 
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de atitudes de ousadia e coragem que as reitoras adquiriram condições de enfrentar 

os desafios e percalços ao longo da carreira universitária.  

A persistência é uma característica marcante das reitoras pesquisadas. Os 

relatos mostram que, ao longo de suas carreiras, precisaram persistir com firmeza e 

perseverança para alcançar resultados almejados e superar obstáculos encontrados. 

A persistência é decorrente da constância de propósitos profissionais, que têm como 

característica a luta ininterrupta até alcançar o resultado estabelecido ou desejado. 

Ao rever a trajetória dessas mulheres, percebe-se que essa característica de 

persistência foi importante para que elas pudessem conduzir a universidade em 

direção a novas maneiras de fazer a gestão universitária e pensar o futuro da 

instituição, ao romper barreiras e quebrar paradigmas institucionais.  

 

 

3.3.2. Estilo feminino de gestão  

 

 

O estilo de gestão das reitoras pesquisadas tem características femininas bem 

peculiares, conforme foi relatado com muita naturalidade pelas entrevistadas. 

Segundo Loden (1988), existe um tipo diferente de gestão, denominada “liderança 

feminina”, caracterizada por traços tipicamente femininos, porém, não exclusivos das 

mulheres, que podem ser encontrados também entre os homens. Entre os traços 

considerados mais femininos estão: a demonstração de sentimentos, o uso da 

intuição na resolução de problemas e a atribuição de maior importância ao 

relacionamento pessoal na gestão.  

As reitoras desta pesquisa revelaram em seus discursos alguns atributos da 

“liderança feminina”, como sensibilidade, intuição e percepção dos detalhes. 

Esses atributos são vistos por elas como algo positivo e diferenciador no exercício 

da liderança. Nesse sentido, elas apresentam uma vantagem que as distingue dos 

homens, denominada sexto sentido, ou seja, o poder para lidar com o “faro” de 

forma mais apurada para diagnosticar as mais diversas situações, com mais 

sensibilidade. Loden (1988) ressalta que o sexto sentido é baseado em 

pressentimentos e dados não racionais, que auxiliam as mulheres na tomada de 

decisão.  
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De maneira geral, os depoimentos de E2, E3, E4 e E6 foram convergentes, 

indicando a sensibilidade da mulher em seus atos cotidianos quando ela é capaz de 

perceber os detalhes dos processos organizacionais, lidando com eles com uma 

visão diferenciada e mais humana, sendo capaz de lidar com o próximo com 

delicadeza, sutileza e amabilidade. Dessa forma, a percepção feminina encontra 

solução para o que, muitas vezes, parece impossível.  

Em uma das falas de E6, ela revela utilizar, sempre que possível, a 

sensibilidade e a percepção feminina para lidar com os problemas institucionais. 

Dessa forma já evitou que algumas injustiças fossem cometidas, como no caso de 

um senhor que seria exonerado, entretanto, após a análise do caso dele, ela 

percebeu que o problema daquele indivíduo era de ordem fisiológica. Ao invés de 

exonerá-lo, ela o encaminhou para o setor de beneficio para que ele se 

aposentasse. E6 exemplifica esse caso com satisfação, pois a sua intuição e a sua 

sensibilidade para perceber os detalhes da situação fizeram a diferença na vida 

daquele individuo.  

Assim como E6, a entrevistada E4 também acredita que a mulher tem a 

capacidade de resolver as questões institucionais com mais sensibilidade, o que a 

torna mais humana nas decisões. Ela relata a preocupação em apoiar e ajudar a 

solucionar os problemas de um grupo de dependentes químicos da universidade e 

acredita que o homem não teria a sensibilidade necessária para lidar com essa 

questão delicada, por ser mais “duro”, e não se importar com esse tipo de questão. 

Já a mulher tende a lidar com essas demandas mais “difíceis”, por considerar-se 

mais humana. Assim, na visão de E4, a mulher se diferencia em situações que 

exigem sensibilidade tanto para administrar negócios como para pessoas. 

Ao dizer que o homem é mais “duro”, não tendo sensibilidade para lidar com 

algumas questões, essa reitora faz uso do papel estereotipado do homem que, 

segundo Loden (1988), é tido como mais racional e menos emocional do que o sexo 

feminino. Esse estereótipo de gênero é caracterizado por Schein (1978) como a 

crença de que há diferenças entre os traços e as habilidades encontradas nos 

diferentes sexos, feminino e masculino.  

Outra questão apontada por duas entrevistadas está relacionada à 

preocupação com a ordem, com a organização, com a estética, ou ainda com a 

conservação dos objetos e materiais da universidade. Na visão de E6 existe um 

diferencial na percepção da mulher em relação aos detalhes, uma vez que essa tem 
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um olhar diferente para a instituição. Ela diz que a sensibilidade feminina faz com 

que ela tenha preocupação com a beleza e a estética da universidade, trabalhando 

para promover um ambiente mais limpo e bonito. Antes de sua gestão, tudo era 

muito feio, muito sujo, depois de sua entrada, as pessoas passaram a enxergar a 

sua administração como sendo diferente da administração de um homem, dizendo: 

“Olha, como faz diferença uma mulher reitora. É diferente dos homens”. Ela teve a 

preocupação de trocar as cadeiras de seu gabinete, procura ter sempre uma flor na 

sala, manter o campus verde, o lixo recolhido, as bandeiras novas, ou seja, 

preocupa-se não somente com os aspectos técnicos da gestão, mas também com 

seus detalhes. Ela considera que esse cuidado, esse zelo são típicos da mulher, 

uma vez que o homem por ser mais “técnico” não se importaria com essas questões. 

A entrevistada E3 também acredita existir algumas preocupações com 

detalhes, que são típicos das mulheres. Cita como exemplo a organização das 

cerimônias de colação de grau e os detalhes demandados por esse evento, ao 

renovar o chapéu e as becas, que estavam velhas, buscando melhorar a imagem e 

a estética desse acontecimento, preocupação que não existia antes de sua gestão. 

Um trecho do discurso de E3 que chama a atenção é que, assim como E6, ela 

prefere ter uma sala aconchegante, um banheiro “arrumadinho”, gosta de ter um 

vaso na sala para receber flores, humanizando assim seu ambiente de trabalho.  

Outro ponto que merece destaque nos relatos de E4 e E2 é a questão da 

humanização da universidade por meio da gestão dessas duas reitoras. E4 relata 

que a mulher tem o dom de lidar com “coisas difíceis”, humanizando a gestão na 

universidade. A flexibilidade para lidar com os problemas institucionais é uma 

constante na atuação da gestão feminina, enquanto o homem é muito “duro”. O 

discurso de E4 também retrata a humanização da gestão como ponto positivo para 

sua administração ao dizer que “a universidade... comigo, ficou mais humana”. A 

valorização de pequenas coisas ou detalhes surte efeito positivo entre os 

colaboradores e os aproxima de sua gestão, fazendo com que fiquem mais felizes e 

satisfeitos, como comemorar as datas que eles consideram importantes, além de 

promover confraternizações e festa de fim de ano. Ela acredita que essas atitudes a 

tornam mais sensível às diferenças e acessível às pessoas, que fazem questão de 

abraçá-la, procurá-la em seu gabinete, nem que seja para “chorar” ou “reclamar”.  

E6 justifica a sensibilidade feminina como uma questão fisiológica e própria da 

personalidade da mulher, justificando assim o fato de a mulher ser mais detalhista e 
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mais sensível ao perceber as situações do que o homem. E3 também busca 

justificar essas características tipicamente femininas como sendo uma “impressão 

digital” própria da mulher, dizendo não ser possível encontrar essas características 

no homem. Embora não saiba exatamente como explicar esse fenômeno, afirma que 

a sensibilidade e a intuição feminina funcionam melhor do que a racionalidade, em 

momentos de planejamento, quando a entrevistada visualiza as decisões tomadas 

em sua gestão na universidade, a partir da intuição feminina, com a utilização desse 

sexto sentido. Diz que a racionalidade no planejamento é importante, mas considera 

a intuição e a sensibilidade a melhor estratégia, pois acredita que esses 

componentes, típicos da mulher, fazem com que tudo fique “mais redondinho”. 

Esses relatos confirmam a abordagem de Loden (1988) ao ressaltar que a 

sensibilidade e a intuição são características tipicamente femininas utilizadas pelas 

mulheres para melhorar a tomada de decisão e os resultados organizacionais. 

A sensibilidade também é referenciada por E6 como sendo um diferencial na 

condução do conselho universitário, quando ela utiliza da sensibilidade para que 

suas ações e atitudes sejam realizadas equilibradamente com consciência, 

sentimento e reflexão. 

Analisando os depoimentos das entrevistadas é possível depreender que elas 

dão um toque especial à gestão universitária com o seu jeito de ser, demonstrando 

sensibilidade e utilizando a intuição em suas ações, melhorando o relacionamento 

com os stakeholders. 

As entrevistadas E2 e E6 relataram apresentar um jeito maternal de 

administrar a instituição, referindo-se ao fato de as pessoas as considerarem como 

mães dentro da universidade. Essa analogia à maternidade se deve ao fato de elas 

trazerem para a reitoria um toque especial com seu jeito de ser, demonstrando 

sensibilidade, carisma, atenção e dedicação à comunidade acadêmica. Elas 

recebem as pessoas de forma afetiva, carinhosa e, na percepção delas, o 

tratamento na interação com o público revela uma maneira diferente daquela que o 

homem apresenta. Esse jeito maternal faz com que as pessoas se sintam mais à 

vontade para procurá-las, inclusive para desabafar ou relatar angústias e problemas. 

Depreende-se dos discursos que esse jeito maternal de acolhimento e cuidado 

conforta as pessoas, dando-lhes equilíbrio para continuar suas atividades. E2 relata 

sentir-se mãe da comunidade acadêmica, uma vez que está sempre disposta a 

receber, ajudar, orientar e a ouvir. Já E6 diz que questiona o fato de ser considerada 
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a “mãe do povo”, pois acredita que precisa ser firme em alguns momentos ao longo 

da gestão universitária, postura que vai contra a idealização de “mãe”. Sendo assim, 

enquanto uma gosta da denominação que lhe é dada, chegando a autodenominar-

se, a outra questiona e busca se afastar da imagem de “mãe do povo”. 

As reitoras E2, E3, E4 e E6 são vistas pela comunidade como figuras mais 

acessíveis, abertas ao diálogo e dispostas a estender a mão quando necessário. 

Relatam estar sempre dispostas a ouvir os problemas, dialogar, “dar colo”, afagar e 

proteger aqueles que as procuram. Estão mais acessíveis às pessoas da 

comunidade acadêmica, gerenciando a universidade com uma política de portas 

abertas, permitindo o livre acesso das pessoas, sempre disponíveis e acessíveis 

para atender, independente do tipo de assunto a ser tratado. Estão sempre 

dispostas para receber a comunidade, ouvir os seus problemas e angústias. Muitas 

vezes o que a comunidade busca é apenas um colo para chorar ou desabafar. Elas 

atribuem esse estilo de lidar com as pessoas a características típicas do 

comportamento feminino, como a sensibilidade. Loden (1988), ao retratar o estilo 

feminino de gestão, observa que as diferenças de estilo entre homens e mulheres 

ficam evidentes, na área de eficiência interpessoal, quando se considera a 

habilidade feminina em construir relacionamentos interpessoais estreitos por meio 

da capacidade de colocar-se no lugar do outro, de ouvir o que as pessoas têm a 

dizer, e de compreender os pensamentos, sentimentos e comportamentos delas.  

E4 relata que atende a todos na universidade, sem restrição, tendo a agenda 

permanentemente lotada. No discurso de E2, essa característica fica nítida, ao dizer 

que: “[...] todos querem falar comigo. [...] você pode chorar, você pode reclamar. 

Muitas vezes é uma atitude que você não teria com um reitor.” Relata inclusive que 

muitas vezes se sente mais psicóloga do que reitora, pois tem a capacidade de 

afagar e ouvir as angústias dos colaboradores.  

As reitoras acreditam que esse não é o perfil de homens reitores e que essa 

característica, que lhes é peculiar, promove um clima benéfico na condução da 

reitoria. Acreditam que por serem acessíveis conseguem administrar a universidade 

de forma mais humana e próxima das pessoas. As mulheres entrevistadas mostram-

se mais abertas e encorajadoras de participação e adesão ao processo de gestão, o 

que leva a crer que esse comportamento, tipicamente feminino, faz com que as 

pessoas sintam acolhimento, satisfação e estímulo para a produção. Essa 

característica de gestão é importante, especialmente no ambiente universitário, pois 
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cria um ambiente apropriado à autonomia e às melhorias contínuas, além de suscitar 

credibilidade e confiança entre seus liderados. 

Uma das reitoras (E3) revelou ter feito uma visita a uma comunidade indígena 

com o intuito de conhecer a realidade, os problemas, os interesses e questionou se 

um reitor teria a mesma atitude. Para ela, a mulher está mais ligada aos anseios 

alheios, mais disposta e preocupada em intervir na comunidade, tanto interna quanto 

externamente. A entrevistada E4 também relata a preocupação com o próximo e diz 

que essa não é uma preocupação do homem, atribuindo à mulher essa 

característica de cuidado e preocupação com o outro. 

Outra característica importante, que E2, E4 e E6 relatam como sendo feminina, 

por não acreditarem que reitores agiriam dessa forma, refere-se à capacidade que 

elas têm de integrar e conciliar. Elas acreditam que essa preocupação constante 

deve-se ao fato de serem mais sensíveis aos problemas da comunidade acadêmica. 

Relatam gerenciar a universidade adotando um estilo conciliador, de abertura e 

proximidade com as pessoas. Uma das entrevistadas (E6) reconhece que o homem 

também age assim, porém essa é uma característica típica da mulher, por ser 

próprio da mulher a capacidade de perceber as sutilezas ao seu redor, 

reconhecendo-a como um diferencial da sensibilidade feminina. E4 vai além, pois 

reconhece o comportamento masculino como mais impositivo e menos conciliador. 

Para ela, o homem, em alguns momentos, é incapaz de ouvir e aceitar o que as 

pessoas estão dizendo, como se dissesse que o reitor do sexo masculino tem mais 

dificuldade de conduzir uma gestão participativa, ou de se expor buscando uma 

conciliação.  

No discurso de E3 fica claro que ela usa a intuição e a sensibilidade como 

estratégia para o planejamento e tomada de decisão e que busca administrar a 

universidade de forma compartilhada, ouvindo as pessoas e construindo 

relacionamentos duradouros, utilizando características da liderança feminina, 

conforme descrição de Loden (1988). Revela, contudo, que, em um momento ao 

longo da carreira, precisou aprender a ser mais agressiva, “masculinizando” o seu 

comportamento por cobranças de sua equipe: “E eu fui aprendendo, no processo, a 

ser um pouquinho mais agressiva nos debates, porque eu era muito educada”. 

Segundo Loden (1988) e Lima (1997), essa atitude é adotada quando as mulheres 

em cargos de liderança, num esforço de se encaixar no molde masculino, 
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incorporam em seu comportamento características masculinas para ser mais bem 

aceitas na organização. 

Interessante notar que o estilo feminino de gestão não apareceu nas falas das 

entrevistadas E1 e E5. Em alguns trechos do discurso de E5, a reitora diz que a 

comunidade acadêmica não a vê como mulher, pois a masculinizam, uma vez que 

a enxergam como uma pessoa determinada, como se a determinação fosse 

característica exclusiva do homem.  

Por ela ter uma postura rígida e firme na condução da universidade, a 

comunidade acadêmica associa essas características a uma pessoa de 

personalidade forte, de pulso firme, características, segundo Amorim (2010), Loden 

(1988) e Schein (1978), tidas como tipicamente masculinas, baseadas no 

estereótipo de papel sexual. E5 discorda dessa visão, pois acredita que a mulher ao 

atuar em várias dimensões da vida pública e doméstica, simultaneamente, também 

possui essas características estereotipadas como sendo exclusivas dos homens. A 

reitora diz ainda que, devido aos múltiplos papéis desempenhados pelas mulheres, 

acredita que elas têm normalmente mais garra e determinação do que os homens, 

discordando do estereótipo de papel sexual presente na sociedade. 

Além disso, ela relata que a comunidade acadêmica não a vê como submissa 

ou frágil, características estereotipadas da mulher (LODEN, 1988; SCHEIN, 1978; 

MOTTA, 2000), dando a ela adjetivos como “macha” e “porreta”, levando a entender 

que ela tem comportamentos típicos do sexo masculino:  

[...] eu sou determinada... isso talvez faça com que eles vejam em mim, não 
aquela figura da mulher submissa, frágil [...]. Eu acho que eles nem me 
vêem como mulher... Eles me masculinizam... Porque eu sempre ouço 
assim: - Essa reitora é porreta! Essa reitora é macha.  
 

O discurso mostra que a reitora é percebida pela comunidade acadêmica como 

“mais masculina”. Quando se refere ao comportamento masculinizado, E5 não fala 

na primeira pessoa e atribui à comunidade acadêmica tal percepção. Essa 

pesquisadora pôde observar ao longo da entrevista que a reitora revela 

características estereotipadas do gênero masculino no tom de voz, no modo de 

vestir, na postura adotada ao longo da entrevista e no seu comportamento gestual, o 

que leva a inferência de que E5 é detentora de características masculinas, mesmo 

que não admita claramente as possuir.  

Percebe-se ao longo do discurso de E5 que ela não utiliza explicitamente o 

estilo feminino de gestão, aproximando-se do estilo tradicional de administração, 
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típico do homem. Esse estilo masculino de gestão, segundo Loden (1988), faz com 

que a mulher administre de forma menos emotiva, mais rígida e mais racional.  

 

 

3.3.3 Gestão compartilhada e trabalho em equipe  

 

 

Os líderes buscam mobilizar o comprometimento pessoal dos membros da 

equipe à medida que os envolvem no processo de tomada de decisão e constroem 

relacionamentos colaborativos, compartilhando o poder e a autoridade e 

gerenciando a atenção (ULRICH et al., 2000).  Assim, conseguem construir equipes 

de trabalho participativas, engajadas e empenhadas na busca de soluções criativas 

e inovadoras. De maneira geral, os depoimentos foram convergentes, indicando a 

atuação das reitoras pesquisadas como incentivadoras de uma gestão 

compartilhada buscando otimizar os resultados das universidades em que atuam. 

Todas elas reconheceram a importância de administrar a universidade, abrindo 

espaços para o coletivo e para a gestão compartilhada, inspirando o propósito 

comum e criando um clima propicio para o trabalho em equipe.  

As entrevistadas E2, E3 e E6 relatam o cuidado que tiveram ao formar suas 

equipes de trabalho, pois reconhecem que é necessário ter uma boa equipe técnica 

em retaguarda que abrace a causa institucional e esteja disposta a contribuir com o 

crescimento da universidade, trabalhando arduamente para alcançar os propósitos 

institucionais. Ao se candidatar ao cargo de reitora, E3 estabeleceu como princípio 

não negociar cargo nem pessoa, para ter imparcialidade na formação de sua equipe 

de trabalho, com base em capacidades e competências e não com bases políticas. 

 Assim, após eleita, relata ter levado para a reitoria a equipe que constituiu 

quando exercia o cargo anterior, pois já existia um relacionamento de confiança 

recíproca estabelecido. E2 montou a sua equipe de trabalho com o intuito de 

promover mudanças, e nesse sentido mudou a “cara” da reitoria ao nomear pró-

reitores titulados como doutores, para compor junto com ela a base de sustentação 

da universidade. 

Observou-se que as reitoras entrevistadas, por possuírem um estilo feminino de 

gestão, como o abordado no item anterior, se distinguem quanto à responsabilidade 

por encorajar a autonomia entre os membros da equipe, e por isso, aumentar a 
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qualidade dos resultados da equipe, ao adotar um estilo administrativo participativo. 

Segundo Loden (1988) a gestão feminina valoriza a participação dos funcionários.  

 E1 relata que durante sua gestão foi feito um trabalho de qualidade, 

reconhecido por toda a comunidade acadêmica, cujos resultados positivos 

alcançados não são mérito apenas de uma pessoa, mas sim de toda a equipe que 

trabalhou coletivamente, discutindo as propostas e implementando as ações. Ao 

longo de todo o seu discurso afirma não ter feito nada sozinha, reconhecendo assim 

os méritos e as conquistas de toda a equipe.  

Assim como E1, E5 reconhece a importância da gestão compartilhada e do 

trabalho em equipe para a consecução dos objetivos institucionais ao dizer que: 

sem uma base de sustentação, de servidores, técnicos, de professores, de 
coordenador de curso, chefe de departamento, diretor de faculdade e 
instituto não teria condições de desenvolver um trabalho de qualidade, pois 
quem faz a universidade no seu cotidiano, são eles.  

 
Na visão de E5, o gestor é apenas uma figura que estimula, motiva, agrega e 

abre caminhos, conseguindo assim uma participação ativa dos membros da equipe 

para a busca dos resultados almejados. Esse estilo participativo ajuda a criar 

relacionamentos pessoais positivos e satisfatórios, contribuindo para que os 

membros do grupo tenham motivação para alcançar os melhores resultados. 

E6 também atribui ao trabalho em equipe as conquistas e resultados 

alcançados ao longo de sua trajetória na instituição, ao dizer que o sucesso depende 

do trabalho cooperativo e responsável de toda a equipe, para fazer com que a 

universidade “trilhasse por um caminho de sucesso”. 

Apesar de E4 reconhecer a importância da gestão compartilhada e do trabalho 

em equipe para a consecução de objetivos institucionais, refere ter tido dificuldades 

para formar uma equipe coesa e produtiva ao longo de sua gestão. O primeiro 

critério para a formação de sua equipe foi escolher pessoas de sua confiança, que 

acreditassem e defendessem as suas ideias administrativas, pois não poderia ter ao 

seu lado pessoas que, fora do ambiente de trabalho, não apoiassem a sua gestão. 

Infelizmente, a minha equipe não é, assim, tão boa, porque a gente não tem 
muita escolha... você tem que ter gente de confiança. Eu tenho gente 
excelente. Mas como é que eu vou colocar uma pessoa que sai daqui e não 
defende essa administração?  
 

E4 relatou que teve dificuldades inclusive para nomear alguém de confiança 

para a chefia de gabinete, além de dificuldades para delegar tarefas, ficando 
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sobrecarregada por não poder descentralizar o trabalho mais complexo por falta de 

pessoal de apoio ao seu redor.  

Outro aspecto evidente nas falas das reitoras entrevistadas foi a disposição 

para reunir a equipe, discutir as questões inerentes àquele grupo, praticar a escuta 

ativa e permitir que todos contribuam livremente dando opiniões, sugestões ou 

fazendo criticas ao assunto em pauta.  

E6 sempre adotou uma postura de abertura para que os assuntos pudessem 

ser discutidos livremente. Faz questão de reunir a equipe semanalmente, por 

considerar de grande importância o trabalho em equipe e as decisões coletivas. E3 

corrobora com a postura adotada por E6 e age da mesma forma buscando ouvir a 

opinião de todos de sua equipe. Oferece aos pró-reitores, aos assessores e ao 

prefeito do campus oportunidade de participar das decisões, buscando a 

contribuição e a cooperação desses atores institucionais, encorajando assim o 

engajamento de todos, pois acredita que o gestor sozinho não consegue alcançar os 

resultados almejados. 

Os relatos de E5 e E1 também apontam a metodologia de trabalho coletivo 

como sendo crucial para o trabalho bem sucedido da reitoria, em que a gestão 

colegiada alavanca os resultados institucionais. Esse pensamento é sustentado por 

Loden (1988) ao afirmar que a liderança, especialmente a liderança feminina, é 

capaz de encorajar mais autonomia entre os membros da equipe e aumentar a 

qualidade dos resultados. 

 

 

3.3.4 Fazendo mudanças 

 

 

Neste item serão avaliadas a capacidade e a disposição que as reitoras 

entrevistadas apresentaram para promover mudanças relevantes em suas 

instituições de ensino superior. Essas mudanças refletiram quebras de paradigmas 

organizacionais, quando houve a necessidade de romper com antigos padrões e 

propor novas soluções para a eficácia organizacional. As mudanças realizadas 

foram molas propulsoras para determinar novos caminhos a serem seguidos e para 

gerar soluções eficientes nas universidades.  
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As reitoras E1, E2 e E3 promoveram mudanças que levaram ao 

desenvolvimento dos setores em que atuavam. Todas as três entrevistadas 

relataram ter realizado mudanças políticas nas IES, em cargos que ocuparam antes 

de concorrerem à reitoria. Tais mudanças ocasionaram impacto positivo em suas 

carreiras, fazendo com que a comunidade acadêmica as reconhecesse como 

lideranças importantes na universidade. 

E1 relata que a extensão universitária não era institucionalizada na 

universidade, sendo ela a responsável por modificar as políticas institucionais de 

extensão. Isso foi possível após fomentar a necessidade de uma real mudança na 

área e transformar a diretoria de extensão em pró-reitoria, aumentando o status e o 

reconhecimento da área. Dessa forma, houve mudanças nos procedimentos desse 

setor e a pró-reitoria passou a ter mais visibilidade na universidade. Isso foi possível 

devido à liderança exercida por essa entrevistada, cuja dedicação e 

comprometimento mudaram a realidade da esfera institucional. 

Assim como E1, E3 também foi responsável por institucionalizar uma política de 

extensão, área antes negligenciada pela instituição. Com sua atuação a pró-reitoria 

de extensão passou a ter maior visibilidade igualando o seu status com o das 

demais pró-reitorias da universidade. Essa mudança na política institucional fez com 

que E3 obtivesse destaque e visibilidade perante a comunidade acadêmica, sendo 

reconhecida por romper com o status quo da extensão, promovendo mudanças no 

padrão existente, otimizando os processos e resultados dessa pró-reitoria. 

Outro discurso que merece ser destacado é o de E2. Ela conseguiu romper 

com velhos paradigmas em relação à pesquisa e à pós-graduação na universidade. 

Sua presença na pró-reitoria de pesquisa e pós-graduação foi um divisor de águas 

na instituição, pois essa área não tinha importância para as gestões anteriores. Por 

meio de seu trabalho ela conseguiu mudar a visão da universidade em relação à 

pesquisa e à pós-graduação, desmitificando o receio que os funcionários tinham dos 

órgãos de fomento e o medo de “enfrentar” e “conviver” com a Capes. Assim como 

E1 e E3, as mudanças promovidas por E2 abrangeram as políticas institucionais e 

fizeram com que E2 fosse reconhecida pela comunidade acadêmica pela qualidade 

e resultado do trabalho realizado, conferindo visibilidade e credibilidade para sua 

atuação.  

As mudanças realizadas por essas reitoras romperam com o sistema em vigor, 

promoveram uma reconfiguração do setor em que atuaram, modificando as 
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estratégias, as atividades e processos, além de mudanças na estrutura e no 

comportamento dos colaboradores. Isso vai de encontro ao pensamento de Kotter 

(1997), segundo o qual uma boa liderança significa criar ou adaptar as organizações 

para a mudança. As reitoras foram arrojadas, não tiveram medo da mudança, 

encararam a mudança como um desafio, reinventando-se e dasafiando o status quo.  

Pode-se depreender a partir dos relatos dessas entrevistadas que o 

envolvimento em processos de mudança foram cruciais, pois fortaleceram e 

amadureceram as habilidades de liderança à medida que tiveram a oportunidade de 

aprender com as vivências do dia a dia e com as experiências adquiridas ao longo 

da trajetória, contribuindo para que hoje pudessem ocupar o cargo de reitora na 

universidade. 

O engajamento e o comprometimento que tiveram na busca de melhores 

resultados para os seus setores fizeram com que a comunidade acadêmica 

reconhecesse o valor de seu trabalho e as considerassem como peças importantes 

no desenvolvimento institucional.  

 

 

3.3.5 Capacidade de empreender  

 

 

A capacidade de empreender e de alcançar resultados significativos ao longo 

da carreira será analisada neste item, com objetivo de compreender como as 

reitoras pesquisadas aproveitaram as oportunidades para desenvolver e instituir 

mudanças nas universidades.  

Na visão de Drucker (1987), o empreendedor é aquele sujeito que busca a 

mudança, reage a ela e vislumbra uma oportunidade, que nem sempre é vista pelas 

outras pessoas, criando, todavia, algo novo e diferente, inovando ou transformando 

valores. O sujeito capaz de empreender realiza mudanças, obtém resultados e 

promove o crescimento organizacional. Essas mudanças trazem resultados positivos 

para as organizações e por meio desses resultados é possível verificar a eficácia da 

liderança.  

A capacidade individual de empreender e obter resultados positivos é 

encontrada no comportamento das reitoras pesquisadas quando elas promoveram o 

crescimento da universidade, demonstraram capacidade de tomar iniciativa, 
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buscaram soluções inovadoras e agiram no sentido de encontrar soluções para os 

problemas institucionais, alcançando os resultados desejados.  

Segundo Ulrich et al. (2000) os líderes eficazes são aqueles que obtém 

resultados, ou seja, não se preocupam apenas com o agir, mas agem de maneira a 

garantir resultados. Segundo esses autores, existe uma fórmula simples para 

determinar a eficácia de um líder, expressa por: “liderança eficaz = atributos x 

resultados”. Portanto, é necessário possuir as qualidades internas ou pessoais que 

constituem a liderança eficaz e ao mesmo tempo conseguir resultados. 

Uma das características das reitoras entrevistadas que contribuiu para o 

alcance de resultados significativos foi a autoconfiança. Elas acreditaram que a 

mudança de cenário seria possível, confiaram no seu próprio potencial para 

promover essas mudanças, construíram uma visão compatível com as novas 

propostas, compartilharam essa visão com seus colaboradores a fim de motivá-los a 

se dedicarem a essa nova visão e ousaram arriscar realizando tarefas desafiadoras. 

Essa visão, segundo Kotter (1997), exerce uma função importante ao ajudar a dirigir, 

alinhar e inspirar as ações dos funcionários, para que possam, posteriormente, obter 

os resultados positivos, fruto dessas ações.   

No discurso de todas as reitoras, sem exceção, aparece a capacidade de 

empreender e o ímpeto de realizar, presentes nas atitudes e no comportamento 

dessas mulheres. Todas as entrevistadas apresentam um comportamento voltado 

para a inovação e para a transformação da realidade organizacional na busca de 

resultados.  

Os relatos de E2 revelam a capacidade de empreender. Ao chegar à 

universidade, no início de sua carreira, criou laboratórios alternativos, criou na 

instituição a cultura de pesquisa e pós-graduação, fortalecendo esse campo, 

fazendo com que essa área obtivesse destaque na universidade. Além disso, ela foi 

responsável por ampliar o número de cursos de pós-graduação na universidade, 

campo negligenciado na gestão anterior. A criação de grupos de pesquisa e 

programas de pós-graduação por meio de um trabalho coletivo, uniu e integrou as 

pessoas em prol de objetivos comuns para que as metas pudessem ser atingidas.  

Na época em que E2 chegou à universidade existiam somente cinco programas 

de pós-graduação e hoje, após a sua atuação, a universidade conta com 30 

programas, mostrando assim a sua capacidade de alavancar o desenvolvimento 

institucional, alcançando resultados positivos. No primeiro ano de mandato como 
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reitora “mudou praticamente tudo” no intuito de melhorar constantemente a 

instituição em todas as áreas do conhecimento. Ela acreditou no potencial de 

desenvolvimento da universidade, promoveu mudanças e essas mudanças 

desencadearam resultados satisfatórios para a universidade, fruto do empenho e da 

capacidade de realização dessa reitora.  

E2 conta que os resultados obtidos ao longo dos anos foram alcançados com 

dificuldades, pois teve que enfrentar barreiras, como já foi discutido neste trabalho. 

Com perseverança para seguir em frente, mostrou-se motivada e convicta de que 

poderia alterar a realidade da universidade e alcançar os resultados desejados.  

As reitoras pesquisadas podem ser consideradas agentes responsáveis por 

transformações e desenvolvimento nas universidades em que atuam, pois todas elas 

utilizaram de suas capacidades de empreender para alcançar resultados 

significativos, como relata E5 que foi capaz de tomar decisões que levaram a 

universidade ao crescimento e ao desenvolvimento, fortalecendo as políticas 

institucionais:  

[...] tínhamos 18 cursos (pós-graduação). Estamos com 37... Na área da 
assistência estudantil dobrou o numero de bolsas, dobrou o volume de 
recursos, ampliamos bastante o número de cursos de graduação, estamos 
investindo fortemente dentro do programa do Governo Federal, em 
construções de laboratórios, salas de aula [...].  

 
A disposição para empreender quando aliada à capacidade de realização 

levam à consolidação de resultados, o que se dá por meio de oportunidades 

identificadas no ambiente e transformadas em ações. Dentre os principais resultados 

alcançados por E3, ao longo de sua carreira, pode-se destacar o aumento do 

orçamento de extensão quer era de R$ 400 mil/ano para R$ 3 milhões/ano, tornando 

possível modificar as práticas de extensão daquela universidade.  

Outro avanço, fruto de seu trabalho, foi o aumento no “número de bolsas” na 

universidade e a ampliação dos “projetos de créditos complementares”. No início de 

sua gestão, a universidade contava com sete projetos por semestre e no fim de sua 

administração esses projetos somavam 140 por semestre. Isso mostra a capacidade 

que essa reitora teve para empreender e alcançar resultados satisfatórios ao longo 

de sua trajetória, ampliando os “projetos e serviços” prestados à comunidade 

acadêmica.  

Outro relato que merece destaque é o de E6 que também teve capacidade de 

empreender e buscar melhores resultados para a universidade. Ela foi responsável 
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por implantar a reforma da área da Saúde na instituição que, naquele período, foi a 

área que mais avançou na universidade. Quando assumiu a gestão, a universidade 

contava com 11 mil alunos e hoje conta com 20 mil. Apesar de todas as dificuldades 

e barreiras que enfrentou ao longo da carreira ela pode dizer que hoje a 

universidade é uma referência no estado, tem seu espaço conquistado em nível 

nacional e internacional: “hoje, eu posso dizer: nós temos sucesso.” Esse sucesso 

foi conquistado à medida que ela foi capaz de optar pelos melhores caminhos a 

seguir, sempre com coragem e ousadia. 

Muitas vezes os resultados almejados e posteriormente alcançados não são 

aparentes e consequentemente não são reconhecidos pela comunidade acadêmica, 

pois estão voltados para a estruturação de procedimentos internos. E4 relata que um 

dos seus grandes desafios é informatizar a universidade, mas reconhece que “esse 

é um trabalho que não dá voto”, ou seja, não trará visibilidade para sua gestão. 

Como as demais reitoras pesquisadas, ela também demonstra capacidade de 

empreender e alcançar resultados, mesmo que esses resultados não “apareçam”. 

Segundo ela relata, a universidade cresceu bastante nos oito anos da gestão 

anterior, porém não havia “governo” ou normatização, sendo essa a sua maior 

preocupação. Hoje os processos estão quase todos normatizados e a prioridade 

agora é discutir o regimento e o plano de desenvolvimento institucional, importantes 

para as políticas institucionais, porém sem possibilidade de reconhecimento pela 

comunidade acadêmica.  

De forma geral os discursos das reitoras pesquisadas apontam que elas têm 

algumas características impulsionadoras para a conquista de resultados, como: 

ímpeto de fazer, iniciativa, pró-atividade, força de vontade, além de demonstrarem 

capacidade de construção e realização.  

Os verbos “criar”, “fazer”, “montar”, “elaborar” estão densamente presentes nos 

seus discursos. E5 “montou” uma coordenação de apoio ao ensino, “criou” os 

projetos de interiorização da universidade, “criou” o primeiro curso de modalidade à 

distância no Brasil. E6 “interiorizou” a universidade, “implantou” a reforma da área da 

Saúde. Já E2 “construiu” laboratórios alternativos, “criou” uma cultura de pesquisa, 

“criou” confiança dentro da equipe para lidar com a área de pesquisa e pós-

graduação. E1 “elaborou” módulos pedagógicos, “instituiu” a interdisciplinaridade na 

alfabetização, “inovou” nos projetos. E3 “criou” as mostras interinstitucionais, “criou” 

uma orquestra formada por alunos, insistiu para “criar” o fórum de reitores. Todas 
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essas ações exigiram mudanças que impactaram diretamente na cultura 

organizacional daquelas instituições e, conforme pontua Kotter (1997), são essas 

mudanças culturais que garantirão a continuidade das novas práticas. 

Os referidos discursos deixam claro e permitem inferir que as reitoras 

pesquisadas tiveram iniciativa, disposição e buscaram ao longo de suas carreiras 

realizar ações que as diferenciassem na comunidade acadêmica.  

 

 

3.4 RELAÇÕES DE GÊNERO 

 

 

O ensino superior é um exemplo de desigualdade de gêneros. As mulheres 

ainda são sub-representadas na liderança de topo dessas instituições, em que há 

predominância de homens. Muitas mulheres, ao ascenderem profissionalmente, 

nesse ambiente predominantemente masculino, encontram barreiras relacionadas 

ao gênero causadas por estereótipos, que por sua vez desencadeiam atitudes de 

preconceito e comportamentos discriminatórios. 

Com o objetivo de compreender as relações de gênero que se estabelecem nas 

universidades, serão retratadas nesta categoria três sub-categorias, sendo elas: 

ambiente predominantemente masculino, estereótipo e discriminação e preconceito, 

conforme mostrado na Figura 6. Essas sub-categorias farão com que o leitor 

compreenda os tipos de barreiras encontradas pelas reitoras e o que foi preciso 

fazer para ultrapassá-las a fim de alcançarem a liderança no ensino superior. 
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Figura 6: Diagrama da categoria: relações de gênero 
Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises dos dados. 

 

 

3.4.1. Ambiente predominantemente masculino 

 

 

O ambiente de trabalho no ensino superior pode ser considerado um ambiente 

predominantemente masculino. O levantamento de dados realizado por esta 

pesquisadora mostrou que independente da classificação da instituição de ensino 

superior, pública ou privada, todas elas evidenciaram que a liderança nas IES 

brasileiras ainda é um exemplo de desigualdade de gêneros. O levantamento 

mostrou que quanto mais se sobe na hierarquia institucional, menos mulheres são 

encontradas em cargos de liderança. Nas universidades federais, por exemplo, 86% 

dos reitores são do sexo masculino, 82% dos vice-reitores são homens e 70% dos 

pró-reitores são do sexo masculino. 

Outra evidência de que a universidade é um ambiente em que há 

predominância de homens na gestão relaciona-se com o número de mulheres a 

ocupar o cargo de reitora na história da instituição. Quatro das reitoras pesquisadas 

(E1, E2, E3 e E4) romperam a tradição masculina na gestão das IES, sendo as 

primeiras mulheres da história daquelas universidades a se elegerem reitoras, 
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enquanto as outras duas entrevistadas (E5 e E6) são reitoras de universidades por 

onde já passou uma mulher pela reitoria.  

Em relação às matrículas nos cursos de graduação das IES, a maior parte 

delas é preenchida por mulheres, além das mulheres deterem o maior número de 

bolsas de mestrado e doutorado no país (RISTOFF et al., 2008; RISTOFF, 2006). 

Nos níveis mais baixos da estrutura hierárquica das IES, observa-se que o número 

de mulheres ocupantes desses cargos é significativa. Assim, o ingresso de mulheres 

no ensino superior com atuação  administrativa nas universidades é elevado, porém 

essas mulheres não chegam à liderança de topo dessas instituições, cargos 

ocupados majoritariamente por homens.  

As reitoras pesquisadas, apesar de não possuírem esses dados quantitativos, 

percebem a universidade como sendo um ambiente em que predominam os 

homens. Relatam que sempre tiveram homens em cargos superiores aos seus, 

sendo gerenciadas pelo sexo masculino durante toda a trajetória na universidade: 

“Eu trabalhei com o sexo masculino durante essa trajetória [...] sempre tinha acima 

um homem. O reitor era homem, o pró-reitor era um professor do sexo masculino”, 

relata E2. E3 também confirma a predominância de homens nos cargos mais 

elevados da universidade ao dizer: “[...] historicamente tenha todo esse percurso de 

predominância dos homens nos cargos”.  

Outros relatos trazem a predominância masculina em termos do número 

reduzido de mulheres nos departamentos da universidade: “[...] no departamento de 

Medicina Social [...] nós éramos apenas três mulheres, na época [...] eu cheguei a 

ser chefe de um departamento que só tinha eu e outra mulher”, relata E6.  

As eleições na universidade também eram dominadas pelo sexo masculino, à 

medida que a maior parte dos candidatos eram homens. Na eleição em que foi eleita 

reitora, E3 concorreu com outras três chapas, todas elas “encabeçadas por 

homens”. E5 relata história similar ao dizer que concorreu a uma eleição com três 

chapas, sendo que as outras duas tinham candidatos do sexo masculino pleiteando 

a reitoria. Até o momento em que E4 decidiu disputar a eleição para o cargo de 

reitora, nenhuma outra mulher tinha sequer concorrido à reitoria, tendo ela sido, 

além da primeira reitora eleita, a primeira mulher a concorrer ao cargo. Em 

decorrência da sua candidatura, outra professora decidiu candidatar-se também 

naquela mesma eleição. O fato de uma mulher nunca ter concorrido ao cargo de 

reitor é justificado por E4 pelo número escasso de professores do sexo feminino na 
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universidade, pois o quadro docente forma-se, predominantemente, pelo sexo 

masculino, realidade que não se apresenta na maior parte das outras instituições. 

Segundo Ristoff (2006), as mulheres no ano de 2005 já representavam 42,6% do 

quadro docente das instituições federais de ensino superior, com participação 

crescente a cada ano, num ritmo maior que o dos homens. E6 comenta o número 

crescente de mulheres no quadro docente ao dizer que o curso de medicina da 

universidade era formado, majoritariamente, por professores e alunos do sexo 

masculino. Hoje essa realidade mudou, não sendo, contudo, expressiva a diferença.  

Em relação ao número de homens concorrendo às eleições internas, E6 relata 

que, tanto na primeira eleição para reitora, quanto para vice-reitora e para diretora 

do Centro de Ciências Sociais, os seus concorrentes eram todos do sexo masculino.  

Isso mostra a segregação da mulher em cargos mais baixos no ensino superior, 

uma vez que as chapas que concorrem à eleição são montadas por grupos 

influentes na instituição de ensino e levam em consideração as possibilidades que 

os candidatos têm para vencer o pleito, tornando possível depreender que as 

mulheres não eram vistas com possibilidades reais de serem aprovadas e eleitas 

pela comunidade acadêmica. Dessa forma, todas as mulheres dessa pesquisa, ao 

se candidatarem e serem eleitas, romperam com uma tradição masculina 

evidenciando a conquista do espaço em um ambiente predominantemente 

masculino: o da liderança no ensino superior.  

 

 

3.4.2 Estereótipo 

 

 

As diferenças de gênero são, muitas vezes, utilizadas para qualificar a mulher 

dentro de estereótipos femininos. Segundo Schein (1978), o estereótipo de papel 

sexual refere-se à crença de que um conjunto de traços e habilidades é mais 

provável de ser encontrado em um sexo do que no outro. Os estereótipos femininos 

mais comuns são: sensível, frágil, afáveis, afetuosas, emocionais e sentimentais 

democráticas, voltadas para as relações humanas, partindo do pressuposto de que 

as mulheres têm um estilo de liderar mais comunicativo e interpessoal. Já os 

estereótipos masculinos estão ligados à autoridade, competição, dominação, 

ambição, assertividade, agressividade, racionalidade e objetividade (MEYERSON; 
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FLETCHER, 2002; AMORIM, 2010; SCHEIN, 1978; LODEN, 1988; CEJKA e 

EAGLY, 1999). 

As reitoras reconhecem a existência do estereótipo de papel sexual no 

ambiente de trabalho, porém não concordam com a generalização que as pessoas 

fazem, ao atribuir a elas características tidas como femininas, sem levar em 

consideração as suas reais atitudes e comportamentos profissionais.  

E3, por exemplo, relatou ter vivenciado uma situação em que uma professora 

da universidade disse-lhe para não se candidatar ao cargo de reitora, pois não havia 

necessidade de ela “se meter nisso”, pois a reitoria era um cargo muito pesado, era 

“coisa para homem”. Ela afirmou ter ficado “chocada” com o comentário da colega, 

uma vez que sempre acreditou que “ser reitor” não era uma questão de gênero e sim 

uma questão de competência.  

Na mesma época, outra pessoa procurou E3 na universidade e disse “- Ah, 

mas eu acho ela, assim, tão educadinha demais, frágil demais”, referindo-se à 

preocupação de que E3 não teria condições de assumir a reitoria, caso fosse eleita, 

pois a via como educada e frágil, estereotipando o cargo de reitor, como se esse 

cargo não pudesse ser ocupado por alguém com essas características, tidas como 

femininas, e necessitasse de um homem, com características “mais arrojadas”.  

E3 revelou indignação para com tal comentário, justificando não ser tão frágil e 

educada como pensam, pois adotava posturas bem “duras” na condução do 

Conselho Universitário. A reitora mostra preocupação com o estereótipo de papel 

sexual atribuído a ela e adota comportamentos masculinizados com o intuito de ser 

aceita pela comunidade universitária (LIMA, 1997; LODEN, 1988; MOTTA, 2000). 

Essa tentativa nem sempre é bem sucedida, uma vez que há questionamentos da 

própria comunidade acadêmica a respeito da sua gestão: “- Puxa, como é que ela 

vai segurar? Se fosse um homem era mais duro.” 

Pode-se inferir que apesar de se declarar “dura” e de se posicionar com firmeza 

nos momentos de embate na universidade, a reitora ainda é vista por uma parcela 

da comunidade acadêmica como frágil e não detentora de atributos para o 

enfrentamento de situações difíceis.   

Outro aspecto evidente na fala de E3 foi a importância atribuída à gestão 

compartilhada e aos relacionamentos interpessoais, enquanto preside três 

conselhos superiores, ouve a opinião de todos e discute abertamente as questões, 

mas também “reage” quando necessário. Essa orientação para relacionamentos 
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interpessoais é, segundo Chapman (1975), típico do comportamento feminino em 

que a mulher privilegia a construção de relações, sendo mais democrática, enquanto 

os homens são mais assertivos e voltados para execução de tarefas.  

E3 ao relatar que também “reage” quando necessário, mostra ter cuidado com 

suas reações e diz “reagir na medida certa” para mostrar que foi “contundente, mas 

educada” e se certificar de que reagiu com equilíbrio. A preocupação em reagir de 

forma contundente e com equilíbrio mostra a apreensão em privilegiar 

comportamentos assertivos, já que assertividade é uma característica ligada ao 

estereótipo de papel sexual masculino.  

Já E5 adota um discurso diferente ao de E3. Relata ter enfrentado situações 

em que as pessoas duvidavam de sua capacidade de resolver conflitos, porém ela 

mediou o conflito e adotou, quando foi necessário, posturas rígidas, sem dar aos 

envolvidos possibilidade de argumentação. Essas situações fizeram com que a 

comunidade acadêmica associassem a ela características de uma pessoa de 

personalidade forte, de pulso firme, determinada e com garra, que segundo Amorim 

(2010), Loden (1988) e Schein (1978), são características tidas como tipicamente 

masculina, baseadas no estereótipo de papel sexual. Porém, E5 acredita que a 

mulher, ao desempenhar múltiplos papéis no trabalho e na família, possui mais garra 

e determinação do que qualquer homem:  

[...] na realidade, eu acho que é ao contrário. Eu acho que nós, mulheres, 
pela própria característica da atuação nossa, que nós atuamos em várias 
dimensões da vida pública, da vida doméstica e etc. Então, eu acho que nós 
temos mais essa garra, essa determinação. Mas essa característica é 
sempre colocada para o homem. 
 

Esse relato permite inferir que a reitora discorda do estereótipo de papel sexual 

construído socialmente em que a mulher é tida como submissa, emocional e por isso 

menos determinada enquanto o homem é visto como assertivo, agressivo, racional e 

mais determinado. 

Além disso, a reitora diz que a comunidade acadêmica não a vê como mulher, 

pois a masculinizam, uma vez que a enxergam como uma pessoa determinada, 

como se determinação fosse característica exclusiva do homem. Por ter 

determinação, disposição e coragem de realizar mudanças e assumir determinadas 

políticas internas, mesmo que promovam conflitos, a comunidade não a enxerga 

como detentora de características estereotipadas do gênero feminino: “Então, isso 

talvez faça com que eles vejam em mim, não aquela figura da mulher submissa, 
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frágil. Eles não me veem assim. Eu acho que eles nem me vêem como mulher, não 

sei”. E5 relata ainda que as pessoas na universidade a “masculinizam”, pois sempre 

ouve dizer: “-Essa reitora é porreta! Essa reitora é macha! Essa reitora tem coragem! 

Precisava uma mulher, para fazer o que está fazendo.”  

Foi possível perceber no discurso de E5 a satisfação com a qual relatou que a 

comunidade acadêmica não a vê como mulher, uma vez que se encontra em um 

ambiente dominado pelo sexo masculino. Isso reduz o desconforto da não 

adequação ao tipo de ambiente. Depreende-se que a reitora entrevistada 

desenvolveu características, tidas como masculinas, como forma de ajustar-se 

àquele ambiente, predominantemente ocupado por homens, e obter o 

reconhecimento da comunidade acadêmica ao considerá-la “macha” e “porreta”. 

Talvez acreditasse que não conquistaria o respeito e a confiança da comunidade 

interna, que poderia desqualificar o seu trabalho, caso agisse de acordo com o 

estereótipo de papel sexual feminino, esperado do comportamento de uma mulher.  

E5, ao longo do discurso, atribui ao outro a percepção da masculinização do 

seu comportamento, porém o tom de voz, o modo de vestir, o comportamento 

gestual e a postura adotada ao longo da entrevista fizeram esta pesquisadora 

percebê-la como possuidora de características estereotipadas do sexo masculino. A 

masculinização do comportamento é descrita por Loden (1988), Lima (1997) e Motta 

(2000), quando destacam que a mulher pode masculinizar seu comportamento, 

transformando sua identidade sexual e de gênero como um esforço para ser aceita 

na cultura masculinizada da organização, pois masculino e feminino são construções 

sociais, definidos num “determinado tempo e espaço” (MOTTA, 2000 p. 73). 

O papel social esperado em relação ao desempenho de grupos masculinos e 

grupos femininos produz comportamentos diferentes conforme cada grupo, segundo  

o pensamento de Hogg (2003). E5, entretanto, optou por se comportar de acordo 

com os papéis esperados de um homem em cargo de reitor: determinado, objetivo, 

firme, arrojado, corajoso, determinado, agressivo. Essa inferência se sustenta no 

trecho em que E5 afirma sequer se ver como uma mulher na reitoria: “nem me vejo 

que sou uma mulher na reitoria [...] Eu sou um sujeito que as conjunturas foram 

levando." Loden (1988) corrobora com esse pensamento, ao dizer que muitas 

executivas chegaram onde estão por se ajustarem e se adaptarem ao estilo 

executivo masculino e que muitas delas, assim como E5, não vê nada de errado 

com esse processo de adaptação. Cabe ressaltar que no trecho descrito acima E5 
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refere-se a si mesma no masculino, ao dizer ser um sujeito levado pelas 

conjunturas. Para Motta (2000), as construções sociais permitem que feminino e 

masculino possam estar presentes tanto em homens como em mulheres. Assim, 

pode-se inferir que sendo o gênero uma construção social, o masculino está 

presente no comportamento de E5. 

Já E2 assume um discurso contrário ao de E5 ao relatar o papel feminino que 

esperam dela no desempenho da condução da universidade. De forma geral as 

pessoas na instituição esperam que ela seja delicada, na expectativa de um 

comportamento estereotipado da mulher, ou ainda que não se altere nas 

discussões: “Se fala um pouco mais alto e tal é porque: ‘- Ah, ela está 

desequilibrada. Está ovulando. É a menopausa.’ Então, são muito cruéis, assim, 

com a mulher”. 

Diz ainda que se um homem tiver a mesma atitude “desequilibrada”, ela será 

vista como normal, pois ele estará colocando a sua opinião apenas de forma mais 

contundente, já que o estereótipo de gênero caracteriza o homem como agressivo 

(MEYERSON; FLETCHER, 2002; AMORIM, 2010; SCHEIN, 1978; LODEN, 1988; 

CEJKA; EAGLY, 1999), sendo esse comportamento aceito, ou ao menos relevado 

na sociedade. Foi possível depreender que o estereótipo de papel sexual causa 

desconforto em E2 ao ter que lidar com o preconceito decorrente desse estereótipo, 

ao insinuarem de forma pejorativa que ela está desequilibrada, na menopausa ou 

ovulando.  

E2 faz um desabafo ao dizer que esse ambiente de trabalho, 

predominantemente masculino, é muito cruel com a mulher, porém relata lidar bem 

com as questões estereotipadas de gênero. Ela diz não saber quando essa 

realidade irá mudar, mas acredita que mudanças ocorrerão no dia em que a 

universidade deixar de ser um ambiente dominado por homens e acredita que isso 

acontecerá, mesmo que demore muito tempo.  

Já E6 usa do estereótipo de papel sexual masculino para caracterizar os 

colegas de gestão. Quando ela precisa enfrentar uma situação difícil, não deixa para 

o dia seguinte, encara o problema de frente e discute até chegar a uma solução, 

porém os colegas do sexo masculino muitas vezes preferem adiar o problema e não 

resolvê-lo de imediato. Nessa oportunidade, ela brinca dizendo-lhes que são 

“frouxos”, e pergunta–lhes se eles são “homens ou sacos de batata”. Apesar do jeito 

“calmo e tranquilo” ela tem personalidade forte e posiciona-se com muita firmeza na 
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hora de tomar uma decisão ou de enfrentar um problema. Desse modo, ela 

estereotipa o comportamento dos seus colegas, ao brincar dizendo que não estão 

agindo como “homens” e declara um comportamento contrário ao estereótipo 

feminino de “frágil, submissa, afetuosa, boazinha” ao dizer: “- Não pode ser boa, tem 

que ser muito firme.” 

E1 também relata ter rompido com o estereótipo de gênero desde muito cedo. 

Diz que o comportamento de sua família de modo geral, exceto de sua mãe, 

estimulava o irmão a ser um profissional brilhante, enquanto a estimulavam para ser 

boa esposa e dona de casa. Essas diferenças na socialização primária, segundo 

Loden (1988), têm um papel importante na construção de valores, interesses e 

comportamentos desde a infância, quando os adultos agem baseados em suas 

próprias expectativas de como meninos e meninas devem se comportar. Porém, 

apesar de a família tentar socializá-la dentro do estereótipo de mulher frágil, 

submissa que se dedicaria somente à casa e à família, sua mãe, que era, segundo 

relatos de E1, uma mulher de fato submissa, passou a vida dizendo que ela teria de 

trabalhar e se tornar uma profissional respeitada, transmitindo valores que a própria 

mãe gostaria de ter vivido e assumido ao longo da vida. E1 tornou-se, pois, uma 

mulher forte, decidida e independente, demonstrando atributos contrários aos do 

estereótipo do gênero feminino. Depreende-se que houve uma tentativa frustrada de 

socialização feminina na infância. 

Mesmo depois de ter construído uma história profissional na universidade, E1 

teve que lidar com o estereótipo de gênero ao longo da campanha para eleição de 

reitora. Ela relata ter enfrentado algumas barreiras ao longo desse processo 

incluindo a desqualificação por ser do sexo feminino e por sua profissão ser 

professora. Em relação ao gênero, seus adversários diziam que ela, por ser mulher, 

não teria a firmeza necessária para ser gestora de uma universidade, atribuindo ao 

sexo masculino o estereótipo de ser firme para agir e tomar decisões. E1 rompe com 

esse estereótipo masculino ao relatar, ao longo de todo o discurso, seu 

posicionamento firme e decidido nas tomadas de decisões na gestão universitária 

durante sua carreira. Seu discurso e sua postura pessoal, ao longo da entrevista, 

incluindo o gestual e o tom de voz, mostram que possui mais características 

estereotipadas de papel sexual masculino do que propriamente características de 

estereótipo feminino, por mostrar-se competitiva, ambiciosa, decidida, arrojada, 

dominadora, assertiva, características apontadas por Meyerson e Fletcher (2002), 
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Amorim (2010), Schein (1978), Loden (1988), Cejka e Eagly (1999), como 

tipicamente masculinas. 

 

 

3.4.2.1 Competência colocada à prova 

 

 

Historicamente, há segregação da mulher para poucas e específicas 

ocupações consideradas femininas, dentre as quais não está o trabalho executivo 

(RISTOFF et al., 2007). As mulheres ainda lutam para chegar a cargos de liderança 

e quando chegam continuam lutando para obter o respeito e a credibilidade dos 

stakeholders, já que a maior parte das organizações, segundo Meyerson e Fletcher 

(2002) foi criada por homens e para homens. A valorização das mulheres tende a 

ser menor do que a dos homens, devido às barreiras de gênero que elas encontram 

ao longo do caminho e dos estereótipos de que a mulher não tem competência para 

ocupar cargos de liderança. Segundo Loden (1988), os estereótipos de papel sexual 

consideram as mulheres inábeis para administrar de forma eficiente. 

Os estereótipos que marcaram a vida dessas reitoras não estavam apenas 

dentro de suas casas, durante a socialização primária, eles acompanharam todo o 

seu caminhar dentro do ensino superior. Alguns desses estereótipos foram 

construídos e outros, reforçados no processo de socialização secundária. 

Todas as reitoras relataram ter sofrido, ao longo de suas carreiras, 

especialmente durante suas gestões como reitoras, preconceito em relação a suas 

capacidades gerenciais. Esse preconceito advém do estereótipo de papel sexual 

feminino em que há a crença de que as mulheres não têm a mesma capacidade de 

gestão dos homens, visão corroborada por Schein et al. (1996), em que as mulheres 

são vistas como menos prováveis de possuir características de gerentes bem 

sucedidos do que os homens. A divisão sexual do trabalho contribui para essa visão 

estereotipada da mulher, pois estabelece a esfera produtiva ao homem enquanto 

institui a esfera reprodutiva à mulher, pressupondo a existência de trabalhos 

característicos de homens e trabalhos típicos de mulheres (HIRATA; KERGOAT, 

2007; KERGOAT, 2000). Assim, a gestão continua sendo considerada uma função 

típica do homem, devido às características estereotipadas do gênero masculino 

atribuídas a ela (SCHEIN et al., 1996). 
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E2 relata ter-se sentido testada no início do mandato como reitora ao enfrentar 

situações em que as pessoas duvidavam de sua capacidade de gestão. Conta que 

muitas vezes diziam que os recursos seriam devolvidos, por ela e sua equipe não 

terem capacidade de utilizá-los, colocando em dúvida a sua competência 

profissional. Porém, ela provou o contrário ao utilizar 100% dos recursos no ano 

anterior ao ano em que essa entrevista foi feita e, no ano corrente, já tinha destinado 

99% dos recursos para a universidade. Relata que duvidavam de sua competência 

pelo fato de ser do sexo feminino: “- Olha, ela é mulher, não vai dar conta, porque 

vai ter sempre alguém que vai impedir de fazer e tal.”  

Enfrentou também alguns impasses com os pregoeiros: “- Ah, nós não vamos 

mais trabalhar. Vamos pedir demissão” e ela encarou com tranquilidade a situação 

dizendo que buscaria um pregoeiro do Ministério Público, um pregoeiro do Exército e 

os colocaria à disposição. Assim, quando perceberam que ela teve uma atitude pró-

ativa e não recuou frente à pressão feita, voltaram atrás. Essa situação ocorreu por 

acharem que ela, enquanto mulher, não teria coragem para tomar uma decisão.  

E2 relata existirem pessoas na universidade que a estão sempre testando por 

ser do sexo feminino, tido como frágil e sensível, estereotipando suas características 

de gestão e duvidando de sua capacidade de liderar: "[...] as pessoas estão 

testando, por eu ser mulher. [...] '- Ah, mas ela não vai ter coragem de fazer'.” 

Porém, com toda a experiência que E2 traz para a reitoria, a comunidade acadêmica 

vai perceber que não é pelo fato de ser mulher que não vai ter coragem de tomar 

uma decisão “mais pesada” em relação aos problemas institucionais. Segundo ela, 

as suas atitudes no cotidiano irão mostrar a sua firmeza na tomada de decisão e 

apontar que a universidade está no rumo certo, levando à plena aceitação interna.  

A percepção da comunidade acadêmica de que haverá sempre um homem por 

trás de suas decisões também é relatada por E2. Acredita que por ser do sexo 

feminino, a comunidade interna ainda não confia no seu desempenho devido ao 

estereótipo de papel sexual que atribui a função de gestor ao homem, não 

considerando a mulher como detentora de características de gestão (SCHEIN et al., 

1996). Assim, a tradição de reitores do sexo masculino na universidade faz com que 

a comunidade acadêmica a teste constantemente para ver até que ponto ela 

suportaria tal desconfiança. Porém, ela relata que está conseguindo reverter essa 

percepção a custo de muito trabalho e de resultados positivos que tem alcançado.  
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Ser gestora em um ambiente predominantemente masculino não foi fácil na 

percepção de E2. Para ela, a mulher, nesse ambiente, tem que provar para os 

homens a sua capacidade de gestão: “Nós temos que estar sempre provando que 

nós somos capazes. Então, tudo é muito simples para o homem [...] mas exigem 

mais da mulher”. Ela sente ser mais exigida e precisa mostrar o tempo todo que é 

competente para exercer a função.  

Os relatos de E2 evidenciaram as dificuldades enfrentadas como reitora para 

superar os estereótipos de papel sexual, em que o homem é tido como detentor dos 

atributos de gestão (SCHEIN et al., 1996), fazendo com que ela se esforçasse para 

provar à comunidade acadêmica que era capaz de realizar um trabalho com 

resultados na gestão da reitoria, na tentativa de desfazer o estereótipo de que a 

mulher é inábil para liderar de forma eficiente (LODEN, 1988). 

A história de E3 é semelhante à contada por E2. Um dos desafios enfrentados 

por E3 foi a necessidade de mostrar que independente do gênero, feminino ou 

masculino, quem estava assumindo a reitoria era uma pessoa competente. Ela 

acredita que se o cargo estivesse ocupado por um reitor do sexo masculino não 

estaria “tão na vitrine” quanto hoje está. Isso porque, na sua percepção, a 

comunidade acadêmica não questionaria ou não julgaria as atitudes ou o 

comportamento do reitor como fazem com ela. E3 relata que precisa diariamente 

demonstrar sua competência para que as pessoas entendam que a reitoria não é 

uma questão de gênero, e sim de capacidade e preparo para promover o 

crescimento e o desenvolvimento institucional, e que pode perfeitamente ser 

ocupado por uma mulher. Acredita que ao mostrar para a comunidade acadêmica 

que tem preparo e competência para as demandas da reitoria, aqueles que tiverem 

qualquer dúvida relacionada a isso passarão a respeitá-la.  

Apesar de hoje ainda enfrentar alguns obstáculos, diz que sua maior dificuldade 

esteve no início do mandato de reitora. Atualmente as dúvidas da comunidade em 

relação à sua capacidade de gestão são menores devido à forma com que vem 

gerenciando a universidade. “Já houve uma conquista e isso arrefecia um pouquinho 

essa questão”, relata E3. Porém, no início precisou mostrar diariamente que “o 

importante não é ser mulher, o mais importante é ser competente”, e isso ela 

considerava ser. Conclui-se que E3 também enfrentou dificuldades para romper e 

superar o estereótipo de papel sexual que colocou em dúvida a sua capacidade de 

gestão, enquanto mulher.  
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Assim como E2 e E3, a reitora E4 enfrentou os preconceitos advindos do 

estereótipo masculino de liderança, ao duvidarem da sua capacidade de gestão. 

Pelo fato de ser mulher, muita gente não acreditava que seria capaz de conduzir a 

universidade e promover mudanças. Percebe “certa desconfiança” da comunidade, 

atrelada à insegurança e à dúvida se ela seria ou não capaz de administrar a 

instituição. Atualmente, depois de já ter apresentado resultados importantes na 

gestão, essas pessoas “devem estar respeitando”, referindo-se ao respeito à sua 

capacidade de gestão. À medida que os resultados começam a aparecer, as 

pessoas vão adquirindo confiança e passam a reconhecer o trabalho. 

Além de ter que administrar o estereótipo de papel sexual, E4 também teve que 

“se desdobrar” para provar para a oposição a sua capacidade de gestão. Disse que 

era desacreditada por eles, mas hoje, após algum tempo no cargo de reitora, já 

conseguiu “seduzir” e trazer para o seu “lado” algumas pessoas desse grupo de 

oposição, que reconheceram e deram crédito ao seu trabalho. 

Com E1 também não foi diferente. Como mulher, precisou “fazer força para 

mostrar que é competente”, pois sente que sua capacidade de gestão é avaliada  

frequentemente e mais de perto do que a capacidade de gestão de um homem. 

Corroborando com Loden (1988) e Schein et al. (1996) de que os estereótipos de 

papel sexual consideram as mulheres inábeis para administrar de forma eficiente, E1 

diz que a mulher tem que constantemente mostrar, por meio de resultados, que é 

competente, enquanto que o homem é visto pela sociedade como naturalmente 

competente, não havendo necessidade de comprovar as habilidades de gestão.  

E5 também teve sua competência colocada à prova quando duvidaram de sua 

capacidade de resolver conflitos internos na instituição. Assim como as demais 

reitoras, E6 teve a gestão questionada, quando no início de seu mandato, fizeram 

críticas de que estaria “cuidando” primeiro de seu gabinete, que estava “feio”, para 

depois “cuidar” da universidade, porém essas críticas se dissiparam à medida que a 

comunidade acadêmica foi aferindo os resultados de sua administração.  

Pode-se concluir que todas as reitoras, eleitas pela comunidade acadêmica por 

obter o maior percentual de votos, tiveram suas competências colocadas à prova por 

uma minoria, provavelmente pertencentes à oposição, ao colocarem em dúvida a 

capacidade de gestão. O estudo de Rosynsky (2003) também indicou a necessidade 

de a mulher, em cargo de liderança no ensino superior, provar sua competência para 

obter respeito e credibilidade.  
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O estereótipo de papel sexual fez com que os traços considerados femininos 

fossem avaliados desfavoravelmente em relação aos traços dos homens (SCHEIN et 

al., 1996), fazendo com que as mulheres fossem consideradas menos competentes 

na gestão das universidades. Assim, estas mulheres precisaram vencer, em maior 

ou menor grau, os estereótipos de gênero que limitavam suas vidas profissionais. 

Elas sempre foram protagonistas de suas histórias, enfrentando todos os desafios e 

dificuldades encontradas ao longo da carreira, provando à comunidade acadêmica 

serem capazes de liderar com eficácia suas instituições, independente das 

expectativas que recaíam sobre elas. 

 

 

3.4.3 Discriminação e preconceito 

 

 

Todas as reitoras foram unânimes ao relatar a existência de preconceito e 

discriminação no ambiente de trabalho nas universidades federais onde são reitoras. 

Porém, somente uma (E1) admitiu ter tido que lidar com atitudes preconceituosas e 

práticas discriminatórias ao longo de sua carreira. Todas as outras negaram ter 

sentido, em algum momento de suas trajetórias, preconceito ou terem sido 

discriminadas por serem mulheres e estarem ascendendo na liderança universitária.  

Ao mesmo tempo em que as reitoras negaram ter sido vítimas de preconceito e 

discriminação, os discursos de quatro delas (E2, E3, E4 e E5) trazem relatos 

ambíguos quando dizem, explicitamente, não terem tido que enfrentar dificuldades 

ligadas ao gênero, mas os discursos revelam as práticas discriminatórias contra 

elas, enquanto mulheres. Os únicos dois discursos que não trazem nenhum tipo de 

ambiguidade são os de E1 e E6.  

Apesar de reconhecer a existência de preconceito contra a mulher no ambiente 

universitário, E6 relata não ter sentido esse preconceito ao longo de sua carreira: 

"Eu sei que ele existe, mas eu lhe digo: eu nunca tive, aqui dentro da faculdade, 

essa dificuldade do preconceito por ser do gênero feminino, de ser mulher. Pelo 

contrário, eu sempre tive muitos aliados e muito apoio deles". 

Acredita que no curso de Medicina existia preconceito contra a mulher, pois há 

anos, era um curso tipicamente masculino e por isso, muito machista. O mesmo 

acontecia no Departamento de Medicina Social em que o preconceito era manifesto 
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na medida em que tinham poucas mulheres e muitos homens no grupo. Porém, a 

realidade hoje é diferente, quando as mulheres já não são mais sub-representadas 

na área médica, diminuindo as práticas discriminatórias contra esse grupo. 

Ao longo de vários trechos da entrevista, E6 afirma, categoricamente, sempre 

ter sido muito respeitada por seus colegas do sexo masculino, não tendo tido de 

enfrentar barreiras relacionadas ao gênero para ascender na carreira acadêmica, ao 

contrário, contou com apoio: "Não me lembro de, em algum momento, ter sofrido ou 

ter tido alguma dificuldade por questão de gênero". [...] "Eu nunca tive dificuldade 

com os meus colegas homens. Nós sempre trabalhamos bem", relata E6.  

Assim como E6, E1 não é ambígua em seu discurso em relação a preconceito 

e discriminação. Diferente de E6 que relata não ter sentido preconceito, E1 conta os 

episódios em que se sentiu discriminada como mulher.  

E1 admite existir preconceito e discriminação no ambiente universitário e diz ter 

sido vítima de atitudes preconceituosas e práticas discriminatórias. Em uma ocasião, 

quando ainda iniciava sua carreira de gestão, sentiu preconceito de um grupo de 

trabalho por ela ser mulher e jovem, não tendo as suas ideias respeitadas. Esse 

grupo era capitaneado por um homem mais velho, hierarquicamente em uma 

posição superior à sua na administração da universidade.  

E1 acredita que é natural o homem ser visto como competente, mas que a 

mulher tem que estar o tempo todo provando a competência para ser aceita pela 

comunidade universitária. Isso mostra que nos espaços masculinos as mulheres 

enfrentam desafios maiores para se sobressair, já que a presença delas parece 

estar deslocada do contexto (SCHEIN et al., 1996). Disse também ter tido a 

preocupação de não demonstrar suas emoções no início da carreira, pois tinha 

receio de as pessoas a julgarem como “fraca”, estereotipando a emoção (AMORIM, 

2010; LODEN, 1988) e relacionando-a à falta de competência e preparo.  

Outro momento em que precisou ultrapassar as barreiras de gênero foi durante 

a primeira eleição para reitora. Ela diz que sofreu discriminação por ser mulher e 

professora. Além disso, usavam do fato de ter adoecido, anos antes, para 

enfraquecê-la perante a comunidade interna: “Então, três questões: mulher, 

professora e doente. Três grandes discriminações”, relata E1.  

A discriminação, nesse caso, refere-se tanto ao estereótipo de papel sexual 

(SCHEIN et al., 1996) quanto à divisão sexual do trabalho, minimizando a 

importância e o status da profissão de professora (HIRATA; KERGOAT, 2007; 
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KERGOAT, 2000). A discriminação relacionada à profissão levou a comentários 

pejorativos de seus concorrentes ao longo do processo de eleição da reitoria, em 

que durante um debate o candidato a vice-reitor, médico e do sexo masculino, 

apresentou o seu currículo e disse: “- Olha o tamanho do meu currículo e o da minha 

produção. Ela é uma simples, qual é a origem dessa senhora? Ela é uma simples 

professora.” Outros manifestantes apoiadores da chapa concorrente também 

revelaram preconceito contra a profissão de E1 ao dizerem ao longo do processo de 

eleição: “- Ela é uma professorinha.” 

Durante o processo eleitoral, seus adversários diziam nas “linhas e nas 

entrelinhas” que ela não teria a firmeza necessária para ser gestora da universidade, 

estereotipando a liderança universitária e agindo com preconceito contra ela, 

desqualificando-a por ser do gênero feminino.  

Depois de eleita e empossada, as dificuldades relacionadas ao gênero 

persistiram: “Fomos fazendo, junto com a equipe, sempre tentando fazer um 

trabalho compartilhado, mas com dificuldade, dificuldades do próprio gênero.” 

Quando questionada sobre quais seriam as dificuldades relacionadas ao gênero, a 

reitora teve dificuldades para exemplificar e trouxe alguns exemplos de pessoas que 

foram impeditivas ao longo de sua trajetória na universidade. Relatou não ter tido 

“muitas dificuldades com os homens”, pois sente que eles hoje a respeitam mais, 

porém relata ter tido dificuldades com as mulheres que negaram apoio a sua 

ascensão profissional.  

Na percepção dessa reitora, as barreiras colocadas por mulheres foram 

maiores e mais significativas do que as barreiras impostas pelo sexo masculino. 

Segundo E1, o fato de ter tido homens acima dela na hierarquia não foi impeditivo 

para que ela galgasse cargos internos na carreira universitária. O mesmo não foi dito 

de colegas de trabalho do sexo feminino.  

A primeira barreira imposta por uma mulher ao longo de sua trajetória foi no 

momento em que foi mãe, afastando-se da universidade para usufruir o direito à 

licença maternidade. Quando voltou, alguns entraves foram colocados em seu 

caminho. Quem estava ocupando o cargo de direção, na época, era uma mulher e 

essa diretora foi impeditiva, não tendo compreensão sobre os múltiplos papéis da 

mulher que trabalha e simultaneamente constrói família. E1 disse ter ficado surpresa 

de ter sido incompreendida por uma pessoa que assim como ela, é mulher: “eu vejo 

que não é uma incompreensão por parte dos homens não, isso é uma 
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incompreensão, muitas vezes, por parte das mulheres.” Após ter tido o segundo filho 

e retornado ao trabalho, passou por situação similar em que foi deixada fora da sala 

de aula, fazendo com que ela se sentisse tolhida de realizar o próprio trabalho 

porque teve dois filhos. Isso a fez se sentir discriminada por ser mulher e ter optado 

pela maternidade enquanto trabalhava. 

Houve outra ocasião ao longo da trajetória de E1, em que mulheres foram 

impeditivas, criando barreiras ou dificultando a ascensão profissional dessa reitora. 

Isso aconteceu na época em que foi convidada a compor uma chapa de eleição pra 

reitoria, como pró-reitora acadêmica. Assim que aceitou o convite, foi imediatamente 

“contar a novidade” para uma amiga, de um outro departamento, que considerava 

muito próxima. Essa mulher, ao contrário do que E1 imaginava, disse que não 

votaria naquele candidato por sua causa: “- Você pensa que eu vou votar no Dr. 

Fulano, por sua causa, por causa dos seus belos olhos? Não conte comigo”, disse a 

amiga. E1 conta que ficou decepcionada com a atitude da colega, já que acreditava 

que seria apoiada, pois aquele fato deveria ser uma satisfação para o grupo de 

pedagogos da universidade. Ela diz não ter obtido o apoio da colega, por acreditar 

que essa mulher gostaria de ter estado em seu lugar: “Então, conclusões, muitas 

vezes, mulheres não gostam que outras mulheres ocupem lugares que elas 

consideram que elas também podem ocupar”. E1, ao tentar compreender a atitude 

daquela amiga, acredita que a falta de apoio tenha sido devido à inveja profissional, 

pois aquela mulher era mais velha que E1 e trabalhava na universidade há mais 

tempo.  

Assim como E1, E3 relata ter enfrentado barreiras impostas por colegas de 

trabalho, do sexo feminino. Diz que muitas mulheres a apoiaram porque ela, caso 

eleita, seria a primeira mulher a ocupar o cargo de reitora na universidade. Porém, 

por esse mesmo motivo, outras se afastaram, incomodadas porque E3 seria, caso 

eleita, a primeira mulher reitora da história da instituição “e não elas”. A inveja 

feminina se mostrou presente nesse discurso ao reagirem mal ao sucesso de uma 

colega do mesmo sexo. Ela acredita que o grupo de mulheres que não a apoiou o 

fez por sentirem-se desconfortáveis de não terem sido elas as indicadas à chapa 

para concorrer à eleição, pois algumas estavam há mais tempo na universidade que 

E3. Da mesma forma que um grupo foi estimulador, outro grupo foi impeditivo: “senti 

os dois movimentos. O apoio: ‘- Conta com a gente, a gente quer uma mulher na 
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reitoria.’, ‘- Ah, não. Ela não. Eu tenho mais tempo aqui que ela’.”, relata E3. Diz 

ainda haver “certa competitividade nesse sentido, das próprias mulheres”.  

Amorim (2010) corrobora com os discursos de E1 e E3, ao dizer que 

geralmente mulheres reagem mal ao sucesso de suas colegas, por serem poucas as 

que chegam ao topo. Isso faz com que a ascensão profissional seja mais desejada e 

até invejada, levando as mulheres a competirem umas com as outras. Dessa forma, 

os discursos de ambas as reitoras revelam que foram discriminadas e invejadas 

pelas próprias mulheres do seu endogrupo.  

Segundo Tajfel (1981), as pessoas se categorizam em endogrupos (grupo a 

que se pertence) e exogrupos (grupo a que não se pertence). As reitoras E1 e E3 

pertenciam a endogrupos similares, formados por mulheres, as quais, em vez de 

reforçarem esse endogrupo com avaliações para fortalecê-lo na autoestima  

(TURNER, 1975), algumas agiam de forma contrária, sem apoiar um membro do 

grupo que, eleito, traria status para esse endogrupo perante os demais grupos 

daquela universidade.  

Depreende-se, portanto, que a tentativa de estabelecer um teto de vidro, ao 

impedir a ascensão dessas reitoras a cargos de liderança na universidade, foi uma 

reação das próprias mulheres, colegas de trabalho, e não dos homens, como 

haveria de se esperar. 

A entrevistada E3, apesar de não detalhar, também menciona ter enfrentado 

barreiras impostas pelo sexo masculino, dizendo: “Havia resistência de ambos os 

lados, como havia, também, apoio de ambos os lados (ambos os gêneros)”. Apesar 

das barreiras colocadas ao longo de sua trajetória na academia, a reitora diz não ter 

sido vítima de preconceito e discriminação de gênero na universidade. 

E3 relata ter enfrentado dificuldades para romper e superar o estereótipo de 

papel sexual, que colocou em dúvida a capacidade de gestão, como mulher, sendo 

necessário mostrar que, independente do gênero, feminino ou masculino, quem 

estava assumindo a reitoria era uma pessoa competente. Isso mostra a ambiguidade 

do discurso de E3, ao dizer explicitamente não ter sentido preconceito de gênero, 

porém, ao longo do discurso, deixa claro que precisou enfrentar os estereótipos e 

desmistificá-los, rompendo com a discriminação por ser mulher e ocupar o cargo de 

reitora. 

Assim como E3, E5 afirma existir preconceito e discriminação contra a mulher 

na universidade, porém relata não ter sentido essas manifestações negativas ao 
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longo de sua carreira. Explicitamente diz não ter sido vítima de preconceito e 

discriminação de gênero, porém os relatos mostram que, em determinados 

momentos de sua carreira, foi necessário romper com os estereótipos do sexo 

feminino, livrando-se de preconceitos por ser mulher.  

Em uma única frase a reitora nega ter sofrido preconceito ao longo de sua 

carreira, mas reconhece que pode ter havido algum: "Não, eu não senti. Pode ser 

até que possa ter havido. Claro, deve ter”. Ela justifica o fato de não ter sofrido 

preconceito ao considerar a mulher como sendo natural no ambiente educacional, 

citando como exemplo o ensino fundamental e médio como tendo em seu quadro 

docente maior número de mulheres do que de homens: “A questão do gênero, na 

educação, a mulher é natural [...], a gente é visto com muita naturalidade na 

educação”, relata E5.  

O que a reitora deixa de analisar é que, no ensino fundamental e médio, o 

número de mulheres professoras é maior do que o de homens e no ensino superior, 

o número de docentes do sexo feminino cresce a cada ano (RISTOFF, 2006), porém 

as mulheres ainda são sub-representadas na liderança do ensino superior 

(CARTER, 2009; VELVIS, 1990; AMEY; VANDERLINDEN; BROWN, 2002; TATUM, 

2008). Essa sub-representação pode estar ligada à divisão sexual do trabalho 

(HIRATA; KERGOAT, 2007; KERGOAT, 2000) e ao estereótipo de gênero que 

consideram as mulheres inábeis para os cargos de liderança. Nesse caso, não 

importa o que fizerem, deverão fazer duas vezes melhor do que os homens, para 

serem consideradas como tendo a metade da competência (LODEN, 1988). 

O discurso de E5 traz duas ambiguidades. Ela diz não ter sofrido preconceito e 

relata não ter sido discriminada ao longo de sua carreira, porém conta que a 

comunidade acadêmica questionava a sua competência enquanto gestora. Esses 

questionamentos estavam ligados ao estereótipo de que a mulher não tem a mesma 

competência que o homem para administrar a universidade, configurando, dessa 

forma, uma atitude preconceituosa contra o sexo feminino. 

A segunda ambiguidade identificada no discurso refere-se a um dos trechos em 

que E5 relata não ter sentido explicitamente o preconceito de gênero e, em outro 

momento da entrevista, ter enfrentado situações desrespeitosas contra a sua pessoa 

ao longo do processo de eleição. Na ocasião, os candidatos adversários usavam de 

linguagem não adequada para o meio acadêmico, espalhando inclusive fotografias 

dela no campus da universidade, faltando com o respeito à sua pessoa. Ela disse 
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acreditar que esse episódio não teve relação com o gênero, mas a forma como 

relatou o caso, fez esta pesquisadora concluir que o desrespeito estava ligado ao 

fato da concorrente ser do sexo feminino.  

Assim como E3 e E5, a reitora E4 relata não ter sofrido preconceito de gênero 

ao longo de sua carreira, apesar de reconhecer a existência desse tipo de atitude 

contra a mulher na universidade. 

Para E4, ter bom relacionamento com os homens na universidade e não 

enfrentar problemas em relação ao gênero ao longo de sua trajetória profissional, 

posicionando-se com atitude firme perante situações difíceis, impondo-se quando 

necessário, foram atitudes que evitaram a discriminação no ambiente de trabalho, ao 

adotar, mesmo que de forma não consciente, atributos relacionados ao estereótipo 

masculino de líder.  

O discurso de E4 também é ambíguo, pois apesar de negar ter enfrentado 

situações em que tenha sido discriminada por ser mulher e ocupar o cargo máximo 

da liderança universitária, diz que precisou provar para a comunidade acadêmica ser 

uma pessoa competente para ocupar o cargo de reitora. Dessa forma, há 

contradições no discurso, pois a necessidade de mostrar capacidade de gestão está 

diretamente ligada ao estereótipo de que a mulher não possui os atributos de 

liderança eficaz, configurando-se, pois, uma discriminação de gênero.  

A entrevistada E2 também reconhece o preconceito contra o gênero feminino 

na universidade: "Claro que muitas pessoas têm preconceito contra mulher”. Ela faz 

uma generalização, ao dizer que o preconceito contra a mulher leva as pessoas a 

fazerem comentários pejorativos. Dizer, por exemplo, que se a mulher se sobressai 

no doutorado é por ela ter um caso com seu orientador, como se a mulher não 

tivesse competência para obter êxito por méritos próprios.  

Apesar de admitir a existência de preconceito no ambiente universitário, diz não 

ter sido vítima dessa atitude: "eu não senti assim, por eu ser mulher, ao contrário". 

Relata que sempre trabalhou com homens ao longo de sua trajetória profissional e 

que eles nunca foram impeditivos para que ela ascendesse na carreira.  

O discurso de E2, assim como o de E3, E4 e E5 se mostra ambíguo, pois seus 

relatos contradizem a negação do preconceito contra a sua pessoa. Em um primeiro 

momento ela nega ter sido discriminada. Em um segundo momento, diz que sofreu 

discriminação: “Então, eu tenho impressão que eu não sei, agora, dizer se é porque 
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eu sou mulher, ou porque eu venho de uma família humilde”, caracterizando 

preconceito tanto de gênero como de classe social.  

E2 diz ainda ter enfrentado algumas calúnias no início da gestão como reitora, 

ao espalharem boatos preconceituosos pela internet a respeito de sua vida pessoal. 

Ela acredita que esse episódio se deu, pois as pessoas envolvidas tentaram 

intimidá-la, por acreditar que ela, como mulher, se sentiria acuada e não suportaria a 

pressão de ter que administrar, no início da gestão, tamanha exposição pessoal. 

Porém, ela foi forte, enfrentou de frente a situação, promoveu internamente 

seminários contra crimes cibernéticos e transformou um boato preconceituoso, que 

poderia ter colocado em risco a sua carreira, em conhecimento. Ela acredita que 

isso não teria acontecido caso a pessoa que estivesse à frente da reitoria fosse do 

sexo masculino. Acredita que esse episódio foi utilizado para testá-la e intimidá-la, 

por acharem que ela não suportaria ou não “daria conta” de administrar tal situação.   

Os relatos das reitoras apontam, assim como Kuharski (2009), Ballentine 

(2000), Buddemeier (1998) e Deem (2003), que a trajetória da mulher no ensino 

superior é caracterizada por barreiras relacionadas ao gênero. Depreende-se que 

em maior, ou menor grau as mulheres são vítimas de preconceito e discriminação na 

universidade, principalmente quando assumem cargos de gestão, já que esse 

ambiente é tido por elas como predominantemente masculinos. Assim, o preconceito 

continua a ser um obstáculo que a maioria das líderes femininas enfrenta nas 

organizações, mesmo que o desempenho delas seja considerado superior.  

Dessa forma, os achados mostram que as reitoras precisaram romper as 

barreiras impostas pela comunidade acadêmica para alcançarem posições de 

liderança na universidade, vencendo o preconceito ligado ao fato de serem gestoras 

em instituições onde a reitoria é considerada uma posição masculina. Essas 

barreiras, encontradas pelas reitoras, estavam relacionadas ao estereótipo de papel 

sexual da liderança (SCHEIN et al., 1996), sustentadas por crenças de falta de 

qualificação dessas mulheres para assumirem cargos de gestão, e ao teto de vidro, 

que Piza (2000) descreve como barreiras invisíveis encontradas por mulheres para 

ascenderem ao topo da hierarquia das empresas.  
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3.5 RELAÇÕES FAMILIARES 

 

 

À medida que as mulheres vão subindo os degraus na trajetória profissional, 

deparam-se com dificuldades cada vez maiores ao assumirem altos níveis de 

responsabilidade na universidade. Essas dificuldades vão desde a cobrança da 

família por mais dedicação de tempo em casa, até a culpa que sentiram e ainda 

sentem por “abandonarem” seus lares e se voltarem à carreira universitária. Esses 

“dilemas” pessoais serão abordados aqui, com o intuito de compreender como as 

reitoras administraram a vida pessoal juntamente com as demandas crescentes da 

vida profissional. 

A Figura 7 mostra as três sub-categorias que serão retratadas, sendo elas: 

conflito trabalho-família, rede de proteção e tempo dedicado à família. Serão 

analisados os conflitos enfrentados pelas reitoras para conciliar as relações de 

trabalho com as relações familiares, as queixas e cobranças da família que 

precisaram administrar ao longo da carreira e as estratégias que desenvolveram 

para amenizar esse conflito, dedicando-se à família após as longas jornadas de 

trabalho. Será analisada também a estrutura familiar de apoio que elas construíram, 

ou até mesmo conquistaram para chegarem ao topo da carreira universitária. 

 

 

Figura 7: Diagrama da categoria: relações familiares 
Fonte: Elaborada pela autora a partir das análises dos dados. 
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3.5.1 Conflito trabalho-família 

 

 

Mesmo depois de cumprir longa e exaustiva jornada de trabalho, as mulheres 

ainda têm que desempenhar os papéis de mãe, esposa e dona de casa. Assim, 

precisam administrar arduamente essas duas esferas, trabalho e família, e ainda 

manter o foco na ascensão profissional, cientes de que farão trocas ou terão que 

ceder em algum momento. 

Segundo Greenhaus e Beutell (1985, p. 77), o conflito entre trabalho e família é 

definido como uma forma de conflito entre papéis, cujas pressões do trabalho e da 

família são mutuamente incompatíveis em alguns aspectos. Os relatos das reitoras 

apontam para essas incompatibilidades, à medida que a ascensão na carreira teve 

um custo na vida dessas mulheres, por abdicarem da convivência familiar, ou de 

parte dela, sofrendo um desgaste psicológico, muitas vezes alto, que se refletiu no 

grau de satisfação e bem-estar delas, bem como no de todos os familiares. 

De maneira geral, os depoimentos foram convergentes, indicando que as 

reitoras tiveram de despender grande esforço para conciliar a vida familiar com os 

compromissos acadêmicos ao longo de toda a trajetória profissional na universidade 

em que fizeram carreira, uma vez que essa trajetória exigia dedicação quase 

exclusiva à universidade. Esses dilemas para conciliar as demandas profissionais 

com as demandas pessoais também foram enfrentados por mulheres dos estudos 

de Otte (2010), Moraes (2008), Ballentine (2000), Buddemeier (1998) e Rosynsky 

(2003). 

E4 acredita que teve maior facilidade para administrar as duas esferas, pois 

estava viúva quando se tornou reitora: “Eu sou viúva, não tenho filhos [...]. Talvez 

por isso que eu tenha conseguido com mais facilidade... Porque o casamento com 

um cargo desses é muito complexo... A dedicação é muito grande”.  

As reitoras E5 e E6 relataram que ao longo da trajetória profissional na 

universidade sempre priorizaram muito a família e não estavam dispostas a abrir 

mão da convivência familiar. E5 relata o seu apego ao núcleo familiar e que sua 

grande preocupação em ascender na carreira acadêmica estava ligada ao dilema de 

dar menor prioridade à sua família. Tinha receio, caso tivesse que se envolver com a 

reitoria, como aconteceu mais tarde, que tivesse que abrir mão da convivência 

familiar, pois considerava inconciliáveis as atribuições de ambos os papéis, devido 
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aos compromissos com viagens e extensas jornadas de trabalho para cumprir com 

todos os afazeres acadêmicos.  

Assim como E5, E6 também pensava na família como prioridade nas decisões 

que tomou ao longo da trajetória profissional. Relata que no início da carreira teve 

mais dificuldades para conciliar as duas esferas, profissional e pessoal, e que há 20 

anos, quando os filhos ainda eram pequenos, não seria reitora, pois seu núcleo 

familiar era a sua maior prioridade.  

Administrar a ascensão na carreira profissional tendo família, e especialmente 

filhos pequenos, foi um grande desafio enfrentado pelas reitoras pesquisadas. E3 

relata que se sentiu dividida entre a oportunidade de fazer o mestrado na capital de 

outro estado brasileiro e a convivência familiar. Os compromissos com o mestrado 

exigiriam que ela passasse 15 dias longe de casa e viajasse constantemente, num 

período em que os filhos estavam pequenos e que, na percepção dela, exigiam 

muito a sua atenção. Após muitas indagações, incertezas e conflitos internos, 

decidiu pelo mestrado e “sofreu” as consequências dessa decisão. Relatos de E3 

mostram que a cobrança era tanto por parte dos filhos quanto dela mesma, por se 

sentir culpada pelo tempo ausente na criação das crianças. Esse sentimento de 

culpa ficou evidente quando E3 relatou o “drama” do filho que adoeceu, e o 

diagnóstico médico referia como solução do problema a presença dela. “Eu chorava 

mesmo”, relatou a entrevistada. Além disso, como viajava muito na época em que 

cursou o mestrado, os filhos ressentiam-se com a sua ausência e faziam muitas 

cobranças, levando-a a se sentir culpada por estar tão afastada deles naquele 

período. E3 relata, ainda, ter recusado algumas propostas de trabalho para ficar 

mais próxima da família e acompanhar de perto os filhos, sofrendo assim o dilema 

de ter que optar entre criar os filhos e ascender profissionalmente. Disse ter tomado 

a decisão de forma muito consciente, pois mesmo sendo propostas interessantes, 

ela não queria se ausentar novamente, assumindo compromissos que 

demandassem viagens longas e tempo fora de casa. Tais recusas foram uma forma 

de autocompensação para o “sofrimento” a que se sujeitou e submeteu a sua 

família.  

O discurso de E3 deixa claro o quanto se sentia mal por não estar tão presente 

na vida dos filhos quanto gostaria. Ela demonstra muita proximidade com a família, 

grande preocupação com a criação dos filhos e utiliza o termo “sofrimento” para 

retratar o grau de desconforto que sentiu na época em que os filhos eram pequenos. 
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Foi possível depreender que os sentimentos de E3 eram conflitantes, pois buscava 

satisfazer seus desejos profissionais e, ao mesmo tempo, sentia-se culpada e 

desconfortável ao se deparar com os dilemas da relação trabalho-família, tendo 

dificuldades emocionais para administrar essas duas esferas. 

Assim como E3 outras duas reitoras demonstraram sentimento de culpa por ter 

enfrentado problemas relacionados aos cuidados com os filhos ou à manutenção do 

matrimônio, devido à sensação de não terem se dedicado a eles tanto quanto 

julgavam necessário. A dedicação ao trabalho e aos compromissos profissionais 

teve um custo na vida dessas mulheres ao dispensarem menos tempo aos filhos do 

que gostariam. Dessa forma tiveram que lidar com esse sentimento, causado por 

priorizar a universidade em detrimento da família.  

Os discursos das entrevistadas E4 e E6 retratam as dificuldades para 

administrar as duas esferas, pessoal e profissional, ao relatarem o sentimento de 

culpa que as acompanhou ao longo dos anos ao buscarem equilibrar as atividades 

da universidade e as tarefas e obrigações familiares. A culpa de E6 está relacionada 

ao tempo dedicado aos filhos. Para ela “foi sofrido” conciliar o trabalho com a família, 

pois estava muito envolvida com a universidade. Reflexo disso é quando tenta 

lembrar alguma fase de criança dos filhos e se dá conta de não ter recordações. O 

dilema de E4, que não teve filhos, está relacionado ao marido. As obrigações 

profissionais tomavam o seu tempo, inclusive nos finais de semana, fazendo com 

que ela dispensasse um tempo menor ao marido. Isso desencadeou em E4 um 

sentimento de culpa por acreditar que deveria ter se dedicado mais ao cônjuge antes 

dele falecer. Hoje ao olhar para trás, gostaria de ter aproveitado melhor o tempo de 

lazer, gostaria de ter saído mais com o companheiro e passado mais tempo ao seu 

lado: “eu fiquei, realmente, com muita culpa quando ele adoeceu...” 

Das seis entrevistas realizadas, somente uma reitora, E2, admitiu claramente 

não ter se sentido culpada, ou de alguma forma incomodada por ter que administrar 

a vida profissional com os afazeres domésticos e os cuidados com a família. Ela diz 

ser muito prática e que talvez por isso não tenha sofrido. Relata ter colocado a filha 

no maternal, quando tinha 15 dias de nascida, não demonstrando nenhum tipo de 

remorso perante essa situação. Acredita que suas filhas não tenham tido “problemas 

existenciais” devido a esse episódio, uma vez que uma das filhas, quando mãe, fez 

a mesma coisa para voltar a trabalhar. Em outro trecho do discurso, ao referir-se às 

datas comemorativas da universidade, disse que comemora o dia das mães, 
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valorizando as mães da instuição: “é muito difícil você ter que deixar o seu filho. 

Porque isso é natural: cuidar da cria. E você vai trabalhar e deixa seu filho com 

terceiro; e tem que confiar”. Essa fala mostra a ambiguidade do discurso que profere 

e da realidade que vivenciou, uma vez que não demonstrou desconforto ao deixar as 

filhas recém-nascidas no maternal.  

E2 acredita que as crianças se adaptaram ao seu ritmo de vida e ao fato de 

estar mais na universidade do que em casa, não necessitando de esforço extra para 

garantir o bem-estar da família. Para ela, as dificuldades que teve não estavam 

ligadas à família ou às tarefas domésticas, mas sim a manter a forma, fazer regime, 

fazer ginástica, caminhar ou ainda ter tempo para ir à nutricionista. Pode-se 

depreender que E2 priorizava o trabalho em detrimento da família. 

As mulheres que sobem a cargos de topo sacrificam mais o lado familiar do que 

os homens (AMORIM, 2010). Esses sacrifícios levaram a queixas da família, 

especialmente dos maridos, em relação ao tempo dedicado à universidade. Devido 

ao número e à complexidade de tarefas e responsabilidades ao longo da trajetória 

profissional, o tempo para dedicar-se ao núcleo familiar ficava cada vez mais 

escasso.  

A entrevistada E6 relata a dificuldade e o “jogo de cintura” que precisa ter para 

agradar o marido e ele não se aborrecer com sua ausência, embora as queixas dele 

sejam constantes, pois gostaria de tê-la mais por perto. O marido reclama que ela 

não vai almoçar em casa, como todo mundo faz, e E6 justifica que a mudança de 

residência, por insistência do marido e dos filhos, para longe da universidade, e o 

trânsito intenso da cidade no horário de almoço, impedem-na de fazer tal refeição 

em casa, sem despender, entre o percurso e o tempo de almoço, menos de três 

horas, o que inviabiliza qualquer esforço para isso. Para amenizar essa situação, ela 

faz questão de tomar o café da manhã junto com a família, garantindo ao menos 

uma refeição junto deles. Por meio das falas de E6, pode-se depreender que ela 

busca alternativas para diminuir a tensão e os conflitos com o marido, traçando 

estrategicamente sua rotina semanal para evitar problemas com o cônjuge.   

Administrar a rotina doméstica e profissional, ao longo da carreira, também foi 

difícil para E4, pois teve que lidar com as queixas do marido.  Por mais que tentasse 

disciplinar os horários e as tarefas, não conseguia dedicar-se ao esposo 

integralmente quando estava em casa, pois constantemente levava trabalho para 

realizar após o expediente, ou então recebia alunos em sua residência nos finais de 
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semana. Essa dedicação à universidade fazia com que o cônjuge se queixasse de 

sua ausência, dizendo que “ela era casada com a universidade”. Depois de um 

tempo esse fator desencadeou um sentimento de culpa, que ainda a atormenta nos 

dias de hoje, mesmo depois de o marido ter falecido. 

O único relato que traz queixas de filhos é o da entrevistada E3. Sua ausência 

fez com que os filhos fizessem cobranças que a desestabilizavam emocionalmente. 

Relata que o filho mais novo se ressentia mais e a “maltratava” com exigências e 

cobranças: ‘Nem desarruma a sua mala, mãe... Deixa ela pronta, porque, daqui a 

pouco tu já vais deixar a gente de novo... tu nunca está aqui, eu não sinto falta de ti.” 

Isso fazia com que ela se sentisse culpada por estar buscando realização 

profissional em detrimento do conforto psicológico da família: “Eu chorava porque 

eu... estava prejudicando a minha família... Um peso”.  

Enquanto três reitoras revelaram suas dificuldades e as queixas que recebiam 

em relação à ausência sentida pela família, outras três entrevistadas adotaram um 

discurso mais impessoal, o que deu a impressão a esta pesquisadora que estavam 

evitando se expor. E1 relata acreditar que os filhos gostariam que ela passasse mais 

tempo em casa, porém se sentem orgulhosos da mãe por desempenhar múltiplos 

papéis. Diz achar que os filhos compreendem essa “vida dupla”, e torce para que 

eles entendam que essa vida a faz feliz: “É difícil, mas eu acho que eles 

compreenderam, tomara, eles compreenderam que essa vida me faz feliz. E eu 

tenho certeza que eles me amam, querem me ver feliz, não é?” 

A reitora em questão não evidencia em seu discurso a convicção de que os 

filhos compreendem o seu ritmo de trabalho. Ela usa a palavra “tomara” como se 

estivesse fazendo uma aposta ou torcendo para que esse pensamento seja 

verdadeiro. A reitora fala pouco dos filhos ao longo de todo o discurso, permitindo 

que a pesquisadora depreenda que o trabalho está em primeiro plano na vida dessa 

mulher. Além disso, percebe-se que a reitora busca racionalizar ou encontrar 

justificativas para amenizar os traumas que sua ausência poderiam ter causado para 

a família. A fala mostra claramente que E1 não sentiu desconforto para conciliar a 

relação trabalho-família. Porém, os relatos apontam que sua família sentia-se 

desconfortável com essa situação. O ex-marido, por exemplo, ofereceu-se para 

pagar o valor que ela recebia na universidade para que se dedicasse 

exclusivamente à família. As suas escolhas deixavam-na feliz e satisfeita, mas a 

mesma satisfação não foi percebida no comportamento do ex-marido. 
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E5 também não relata ter lidado com as queixas da família, porém reconhece 

que é preciso muita determinação para administrar os múltiplos papéis assumidos 

por ela, dizendo conseguir administrá-los sem grandes percalços. Assim como E5, 

as queixas não aparecem no discurso de E2. Ela diz que suas filhas se adaptaram 

ao seu ritmo de vida e hoje se comportam como ela, fazendo o mesmo com seu 

neto. Esses relatos levaram essa pesquisadora a inferir que a preocupação dessas 

três reitorias está mais voltada para a vida profissional do que para as relações 

pessoais e familiares, não dando espaço ou abertura para as queixas familiares. 

Segundo Loden (1988), as mães que trabalham continuam a ter a maior parte 

da responsabilidade pela criação dos filhos, e tem que lidar com uma vasta gama de 

exigências e responsabilidades domésticas e profissionais. Uma executiva, com 

marido, filhos e casa para cuidar, traça sua rotina diária por meio de um complexo 

planejamento cuja energia necessária deve ser inacabável para administrar os 

detalhes diários da casa, família e carreira. Loden (1988) utiliza o termo 

“supermulher” para caracterizar os múltiplos papéis atribuídos e desempenhados por 

essas mulheres, que precisam ser boas mães, boas esposas e boas executivas. 

Porém, nem sempre esses diferentes papéis são desempenhados com o mesmo 

grau de excelência, pois essas mulheres precisam dividir tempo e recursos entre 

eles, dificultando o equilíbrio entre a esfera pessoal e profissional.  

Devido aos múltiplos papéis desempenhados pelas reitoras, há uma dificuldade 

para administrar o tempo de forma que atenda satisfatoriamente a todos os 

interessados. Como já se está no topo da carreira na universidade, os 

compromissos profissionais são impreterivelmente cumpridos à risca. Assim, muitas 

vezes, elas abdicam do almoço em casa, de buscar o filho no colégio, de passar o 

final de semana com a família, de momentos de lazer, em prol do trabalho. As 

responsabilidades profissionais vão aumentando, o tempo vai se tornando 

proporcionalmente mais escasso e a dificuldade para conciliar o trabalho e a vida 

doméstica aumentam.  

Tanto E4 quanto E5 relatam essas dificuldades. Para E5 o cargo de reitora 

exige compromisso e dedicação integral e para atender a todas as obrigações 

inerentes ao cargo, precisa determinar-se para não deixar as tarefas profissionais 

ocuparem todo o seu tempo: “se você se deixar envolver pelos problemas da 

universidade, realmente você não vai para casa, não almoça não janta, passa o dia 

inteiro aqui até 21 horas, 22 horas.” E4 pensa da mesma forma, relatando que na 
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reitoria o tempo “livre” é mais escasso: “A gente não tem dia, hora para coisa 

nenhuma aqui dentro. O celular tem que estar ligado 24 horas”. Nota-se que há um 

excesso de exigências quando comparado ao tempo escasso dessas profissionais. 

Em relação ao equilíbrio entre trabalho e família, E5 acredita que “dá para 

equilibrar... não é muito simples, mas tem que se determinar”. Ela relata a 

necessidade de ter jogo de cintura para buscar esse equilíbrio, pois a sua liberdade 

é tolhida devido aos compromissos com a universidade, que a fazem ter dificuldades 

para planejar a sua vida pessoal e os seus fins de semana com a família.  

Quando duas atividades importantes, seja uma referente ao trabalho e a outra à 

família, são sobrepostas, a tendência é a geração de conflitos, dificultando o 

equilíbrio trabalho-família. Essa sobreposição de tarefas foi relatada por E6, ao 

contar as dificuldades encontradas ao longo da carreira para conciliar as suas 

responsabilidades no trabalho e as funções relacionadas à vida doméstica. A razão 

disso é considerar o marido “machista”. As dificuldades eram: buscar os filhos no 

colégio, tempo para almoçar em casa com a família, chegar em casa tarde e jantar 

sozinha, sem a companhia do esposo.  

E4 também relata essa sobreposição de tarefas ao dizer que a dedicação ao 

trabalho a afastava das atividades pessoais. Hoje deixou de ser um problema, pois 

está viúva e dessa forma consegue dedicar-se com mais facilidade à universidade. 

E1 queixa-se de estar mais fora de casa do que a família gostaria, mas também não 

encontra grandes dificuldades em relação a isso, pois acredita ter o apoio da família 

ao relatar que eles sentem orgulho de “terem uma pessoa que está presente e ao 

mesmo tempo está trabalhando”. 

É possível concluir que as reitoras entrevistadas desempenham múltiplos 

papéis e, na medida do possível, buscam administrar o conflito trabalho-família 

criando diferentes estratégias para otimizar o tempo, mesmo que curto, junto à 

família.  

 

 

3.5.2 Rede de proteção 

 

 

É importante destacar como as reitoras se desdobravam para administrar as 

queixas feitas pela família, de cujos membros recebiam apoio para se dedicarem à 
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universidade e, consequentemente, ascenderem profissionalmente. Junto com os 

maridos, as mães, irmãos e amigos formaram uma rede de apoio, facilitando a 

partilha de tarefas domésticas e diminuindo o desconforto e a culpa por se sentirem 

ausentes do seio familiar. Foi necessário contar com apoio familiar para que a 

maternidade não fosse um impedimento para a vida profissional. 

O apoio recebido do cônjuge foi destacado nos depoimentos como uma 

questão importante para a boa gestão da carreira e da família. Conforme o relato de 

E3, o marido sempre a deixou muito tranquila e segura em relação às escolhas 

profissionais, sempre esteve ao seu lado, dando suporte, apoio emocional e 

incentivando as suas decisões. Participava também da educação dos filhos, 

partilhava as tarefas domésticas e as responsabilidades da maternidade. 

Assim como E3, E2 e E5 relatam o apoio dos esposos ao longo de suas 

carreiras. Ambas dizem que seus maridos são professores da universidade e, por 

estarem envolvidos academicamente com os projetos institucionais, entendem a 

dedicação dispensada à universidade e reconhecem a importância do trabalho que 

realizam, muitas vezes em tempo integral. Eles compreendem as atribuições e 

exigências conferidas às esposas e a importância da dedicação acadêmica para a 

ascensão profissional dessas mulheres. Assim, o fato de os maridos serem 

profissionalmente ligados à universidade tornou-se um aspecto facilitador para 

obtenção do equilíbrio trabalho-família. 

Outro relato que menciona o apoio do cônjuge é o de E1, ao dizer que o atual 

companheiro é profissional da universidade e compreende as demandas atribuídas 

ao seu cargo e a apoia em suas decisões de carreira. E1 relata de forma satisfatória 

o apoio do atual companheiro, pois viveu situação antagônica com o primeiro 

marido, que desejava o abandono dos compromissos acadêmicos para permanecer 

em casa e desfrutar de maior tempo junto à família: “- Chega, acaba com essa vida. 

[...] você ganha quanto: X? Eu dobro e você fica tomando conta das crianças e da 

casa.”  

A postura adotada pelo ex-marido ao solicitar que E1 permanecesse em casa 

cuidando dos filhos está ligada à divisão sexual do trabalho. Segundo Kergoat 

(2000) “A divisão sexual do trabalho é a forma de divisão do trabalho social 

decorrente das relações sociais de sexo” e tem como características a designação 

do homem à esfera produtiva e a designação da mulher à esfera reprodutiva 

(HIRATA; KERGOAT, 2007). Esta divisão do trabalho está associada ao principio da 
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separação que pressupõe a existência de trabalhos característicos de homens e 

trabalhos típicos de mulheres e ao princípio da hierarquização em que trabalho do 

homem “vale” mais do que o trabalho da mulher (KERGOAT, 2000). Assim, 

depreende-se que a postura do ex-marido da reitora apóia-se nesses dois princípios, 

ao sugerir que E1 permaneça em casa atribuindo a ela, enquanto mulher, mãe e 

esposa, trabalhos domésticos e relacionados à maternidade. Ela relata não ter 

aceitado a proposta do ex-marido, optando assim pela carreira universitária.  

Apesar de quatro relatos apontarem os maridos como compreensivos e 

companheiros, dois discursos, além de E1, retratam uma situação contrária. E4 

relata as reclamações do esposo, ao dizer que ela era casada com a universidade 

por não ter tempo para ele. O marido solicitava maior dedicação de E4 à relação 

conjugal e parecia não apoiar as suas decisões profissionais. 

O mesmo aparece no discurso de E6, quando essa reitora relata a insatisfação 

do marido ao dizer que não vê a hora dela se aposentar. Nota-se uma ambiguidade 

no discurso de E6, quando a reitora em um primeiro momento relata o apoio dado 

pelo marido, ao longo de sua carreira, para que pudesse se dedicar às atribuições 

acadêmicas e, no decorrer das falas, deixa claro que o companheiro não se sentia 

confortável na ausência dela, mesmo que a ajudasse com as responsabilidades 

domésticas, como buscar os filhos na escola.  

Os discursos mostram uma atitude “conformada” do esposo em relação às 

circunstâncias na qual ela se colocava profissionalmente, não explicitando o 

desagrado, porém com atitudes que demonstravam esse descontentamento. Ela 

relata que reunia e consultava a família todas as vezes que pensava em ir para uma 

eleição e ele não se posicionava contra, porém dizia: “- É, você gosta disso”, 

deixando claro não apoiá-la incondicionalmente. 

Quando seu nome foi indicado para concorrer à reitoria, algumas amigas diziam 

estar com pena de E6, pois “aquilo é um inferno”, alegando não saber como ela 

aguentaria as pressões da reitoria, ao que ele retrucou: “- Não tenha pena, não. Ela 

só está lá porque gosta. Ninguém mandou ela para lá, ela foi porque quis”, 

manifestando insatisfação e ausência de apoio.  

O discurso de E6 é ambíguo ao destacar que o esposo sempre a deixou muito 

à vontade para fazer suas escolhas profissionais e hoje a resistência dele é menor. 

Entretanto, como o marido é professor da mesma universidade e trabalha bem 

próximo de seu gabinete, ele evita o contato com a esposa dentro da instituição, 
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sequer passando por lá, como se observa claramente o distanciamento profissional 

e a insatisfação do marido com as escolhas profissionais de E6 na fala: “- Não quero 

nem conversa com aquilo lá”.  

As reitoras foram unânimes ao relatarem o apoio recebido dos filhos ao longo 

de suas carreiras. Disseram que apesar de passarem muito tempo fora de casa, 

motivo de grande cobrança por parte da família, também contavam com o apoio 

deles para suas decisões de carreira. A compreensão e a complacência dos filhos 

foram fundamentais, fortalecendo-as e deixando-as seguras das decisões de 

carreira ao longo da trajetória profissional. Elas sabiam dos “danos” que poderiam 

causar na relação familiar, mas contar com o apoio e incentivo dos filhos foi crucial 

para aceitar os convites que recebiam para novos cargos e desafios, que tornavam o 

tempo cada vez mais escasso, aumentando as dificuldades para conciliar família e 

trabalho.  

O apoio dos filhos de E6 era tamanho que eles participaram, inclusive, das 

eleições fazendo campanha e acompanhando o processo eleitoral. Ela conta que o 

filho mais novo fez um discurso de apoio, demonstrando o orgulho que sentia pela 

trajetória profissional da mãe. Ela relata, com satisfação, o apoio dos filhos e a 

admiração deles pelo seu trabalho, dizendo ainda que acompanham e se interessam 

por sua vida profissional.   

O orgulho sentido pelos filhos em relação à vida profissional da mãe também é 

relatado por E1, ao dizer que os filhos fazem muitas cobranças, pois gostariam que 

ela fosse mais presente, porém se sentem orgulhosos da sua trajetória.  

Dedicar-se à universidade só foi possível devido às redes de apoio construídas, 

incluindo o suporte da mãe. E3 considera fundamental o apoio recebido da mãe ao 

longo de sua carreira. Ela relata que especialmente no início de sua trajetória, ao 

entrar para a universidade, ainda recém-formada, foi importante contar com sua 

mãe. Esse apoio era tanto emocional, sendo ouvida e acolhida, como prático, 

buscando os filhos na escola. Disse que compartilhou com a mãe e os irmãos as 

decisões de sua carreira, sendo correspondida com conselhos e orientações, além 

de suporte emocional.  

A figura da mãe foi igualmente importante na construção da carreira de E1. Ela 

relata ter tido a felicidade de ter por perto uma mãe presente, que mesmo com 

dificuldade de caminhar e com problemas de saúde, ajudava a cuidar e a dar 
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atenção aos seus filhos. Contar com esse apoio fez com que não se sentisse 

culpada ou estressada por estar menos tempo com os filhos do que gostaria. 

A rede de apoio construída por E2 incluía os amigos, quando eles a ajudavam a 

entreter as filhas, levando-as para a igreja ou para passeios, já que E2 estava 

ocupada atendendo às exigências da universidade.  

As estratégias de apoio eram diferentes para cada reitora, porém todas elas 

construíram uma rede de proteção recorrendo aos familiares e amigos, 

assegurando, com isso, que as rotinas familiares e domésticas estivessem sendo 

bem desempenhadas, permitindo que elas se dedicassem integralmente à 

universidade. Os estudos de Rosynsky (2003), Carter (2009), Moraes (2008) e Otte 

(2010) também reforçaram o apoio da família como imprescindível para que as 

mulheres em cargos de liderança pudessem ascender profissionalmente nas 

instituições de ensino. 

 

 

3.5.3 Tempo dedicado à família 

 

 

O excesso de trabalho e de tempo dedicado à universidade fez com que, ao 

longo da trajetória profissional, as reitoras desenvolvessem estratégias para suprir a 

ausência na família. Todas elas relatam desconforto para obter equilíbrio entre 

trabalho e família e desenvolvem diferentes artifícios em busca de preencher o 

tempo “livre” com atividades de qualidade que amenizem o conflito interno na busca 

de ser uma exímia profissional e ainda uma excelente mãe e esposa. 

Segundo elas, foi possível ao longo da carreira, atender às demandas da 

universidade sem deixar os filhos e o marido de “escanteio”, sempre que 

conseguiram administrar o tempo, mesmo nos momentos mais críticos. Assim, 

conseguiram chegar ao topo sem desprezar ou menosprezar a vida familiar, ao 

desenvolverem habilidades para lidar com múltiplos papéis em um contexto onde o 

tempo para a vida pessoal tornava-se cada vez mais escasso. 

O tempo que dispensavam à família não era medido em termos quantitativos, 

ligado ao número de horas disponíveis para o seio familiar, mas de forma qualitativa, 

referindo-se à qualidade dos momentos dispensados à família. Como forma de 

compensar a ausência e a culpa que sentiam, especialmente em relação aos filhos, 
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E1 e E2 relataram que os momentos em casa eram otimizados e havia a 

preocupação em torná-los de qualidade. Contam que quando a família estava 

reunida, buscavam tornar o momento mais agradável possível.  

E2 relata que “priorizava a qualidade” mesmo sendo curto o tempo dedicado à 

família. Aos finais de semana, lia histórias para as filhas, dando importância aos 

livros e à leitura e fazia questão de passear com elas. Mesmo nos momentos em 

que precisava trabalhar em casa, mantinha as filhas por perto, dava uma caneta 

para elas rabiscarem e se divertirem enquanto trabalhava. Assim, as filhas não se 

sentiam “abandonadas” e ficavam mais próximas da mãe.  

E1 também priorizava a leitura nos momentos que estava em casa com os 

filhos: “Eu chegava em casa a hora que fosse e [...] lia para os meus filhos”. Mesmo 

chegando tarde, reservava um tempo para brincar com os filhos, para compensar as 

horas do dia em que esteve fora de casa. No ambiente de trabalho, não deixava de 

ligar para casa no intuito de saber se já tinham tomado o remédio, se já tinham se 

alimentado, e assim que obtinha a resposta, voltava ao trabalho, já menos 

preocupada com as atribuições domésticas e familiares. Essas foram as formas que 

E1 encontrou para não permitir que a universidade a afastasse dos filhos. 

As atividades escolares eram prioridade para E6, que não abria mão de fazer 

as tarefas com os filhos à noite. Com isso, conseguia acompanhar a vida escolar 

das crianças, minimizando o desconforto de sua ausência.  

A sobreposição de tarefas referentes ao trabalho e à família, consideradas 

imprescindíveis pelas reitoras, faziam com que elas fizessem um esforço 

excepcional para cumprir ambas as agendas de forma satisfatória. E6 relata que 

sempre correu muito para dar conta de todos os compromissos, tanto pessoais 

quanto de trabalho, precisando organizar de forma eficiente o seu tempo. Disse 

nunca ter perdido uma reunião de colégio dos filhos e nunca ter deixado os filhos 

dormirem com babá ou enfermeira. Se estivessem doentes, dormia na cama com 

eles e ficava o mais próximo que podia, mesmo que no dia seguinte tivesse uma 

dura jornada de trabalho pela frente. Essa disposição para buscar a excelência nas 

duas esferas, profissional e pessoal, estava pautada pela necessidade de ser uma 

boa mãe, pois se cobrava muito como tal.  

Percebe-se que as reitoras precisam ser muito organizadas para disciplinar 

seus horários e harmonizar as tarefas profissionais e pessoais para que não haja 

prejuízos para nenhuma das partes. 
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Outros relatos mostram o quanto as reitoras se desdobraram a fim de conciliar 

a vida pessoal com as responsabilidades profissionais ao longo de suas carreiras. 

Elas acreditavam que, apesar de difícil, poderiam responder à altura as expectativas 

desses dois campos. Nos relatos fica claro que as reitoras priorizavam a qualidade 

em detrimento da quantidade de tempo dispensado a suas famílias.  

Desde que constituiu família E5 faz questão de reservar o fim de semana para 

desfrutar de momentos de lazer com o marido e os filhos e diz ser necessário 

determinar-se para isso, caso contrário a universidade ocuparia todo o seu tempo. 

Ela faz questão de ir almoçar em casa todos os dias, mesmo que se atrase devido a 

compromissos profissionais. Diz não abrir mão desse momento com a família e que 

organiza as suas atividades profissionais para que isso seja possível. Durante o 

almoço consegue conversar com o marido e com os filhos, dando assim prioridade 

para esse momento.  

Fazer ao menos uma refeição com a família também é prioridade para E6. Ela 

optou pelo café da manhã, pois é um horário que consegue reunir o marido e um 

dos filhos, que ainda é solteiro, em torno da mesa. Devido a esse compromisso 

familiar matinal, organizou-se para chegar mais tarde à universidade, sem prejuízo 

para as demandas profissionais. Não consegue almoçar, tão pouco jantar em casa, 

mas às 22h a família volta a se reunir, à medida que todos vão chegando do 

trabalho e se reunindo em torno da mesa para lanchar e conversar, considerando 

essa a hora “mais animada da casa”. Assim, ela consegue manter um clima de 

proximidade com a família, fazendo com que sua ausência ao longo do dia seja 

menosprezada ao estar presente nos momentos em que a família está reunida.  

Nota-se que a vida do esposo já não é tão agitada quanto a de E6, pois ela 

menciona, ao longo da entrevista, que ele fica muito só. Os relatos tornam possível 

depreender que existe uma preocupação grande com o bem estar do marido, 

exigindo dela um esforço maior para satisfazê-lo. Percebe-se que ela faz sacrifícios 

para vê-lo bem ou ainda para não chateá-lo, pois acredita que esses momentos 

familiares sejam importantes para o mesmo. O fato de estar ausente de casa na 

maior parte do dia faz com que E6 se sinta culpada e faça arranjos profissionais, 

como iniciar o expediente de trabalho um pouco mais tarde, para satisfazer a 

vontade do cônjuge.  

Ao longo da trajetória profissional o tempo dedicado à família era curto, devido 

aos compromissos com a academia. Assim, as reitorias sentiam necessidade de 
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torná-lo prazeroso e buscavam realizar atividades que as aproximassem dos 

familiares, como forma de compensar os momentos de ausência. Essa 

compensação era uma forma de amenizar a culpa que sentiam por estarem mais 

fora de casa do que gostariam.  

E2 relata as cobranças das crianças para que ela tivesse o mesmo 

comportamento das mães das colegas querendo, por exemplo, que ela fosse para a 

cozinha fazer bolo, porém ela explicava que não podia e buscava realizar o desejo 

das crianças na época de seus aniversários: 

-Olha, eu não faço bolo [...] porque eu não posso. [...] Mas final de semana, 
quando era aniversário de alguém, a gente ia para a cozinha, todo mundo ia 
preparar a festa. Não encomendava nada. As crianças iam fazer brigadeiro. 
 

Essa era uma alternativa que a fazia se sentir menos culpada, ao dedicar o seu 

tempo para atender os anseios das filhas. Os relatos de E6 também mostram o 

esforço despendido para realizar atividades de qualidade que diminuíssem sua culpa 

e reparassem a ausência ao longo da semana. Ela relata que sempre foi muito 

festeira em casa e não admitia não comemorar os aniversários dos filhos. Essa 

necessidade de reunir a família para comemorar as datas importantes “talvez fosse 

uma compensação das outras coisas”. 

Os finais de semana de E6 são dedicados à família. Ela fez questão de 

enfatizar esse ponto ao dizer: “final de semana [...] eu não abro mão”. Como 

precisou administrar ao longo de toda a carreira os dilemas para equilibrar as 

demandas do trabalho e a atenção dispensada à família, especialmente às 

cobranças do marido, desenvolveu estratégias para gerenciar melhor o tempo livre, 

não permitindo que o trabalho determinasse, por si só, a condução de sua vida 

pessoal. Assim, buscou alternativas para os finais de semana, na tentativa de 

amenizar o desconforto sentido pelo marido, pois acredita que as cobranças se 

devem ao fato de ele ficar muito só. A solução encontrada foi desfrutar dos fins de 

semana na casa de praia ou na casa de campo. Como o marido gosta de pescar, a 

casa de campo, na beira do rio, tem sido utilizada com mais frequência. Ela relata ir 

no sábado para o interior e exemplifica como administra os compromissos 

profissionais após o fim de semana: “eu vou com ele sábado, para o interior. Tem o 

feriado da segunda. Volto (do interior) segunda-feira à tarde, de madrugada (terça-

feira) eu vou para o Rio, para a reunião”.  
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Esse discurso enfatiza os sacrifícios aos quais se submete para atender, de 

forma satisfatória, as exigências do marido. Percebe-se que a reitora não contraria 

as vontades do marido e renuncia ao seu próprio bem estar em detrimento do bem 

estar dele, abrindo mão de momentos de descanso para exercer o papel de esposa 

esperado pelo cônjuge. Desse jeito, conseguiu “acomodar” a situação para não ter 

problemas no seu casamento. Caso não agisse dessa forma, iria criar um clima 

difícil em casa, aumentando as queixas e reclamações do cônjuge. Segundo E6, o 

segredo para administrar bem essas duas esferas provém do que ela chama de 

inteligência feminina, compreendido pela pesquisadora como a arte de desempenhar 

múltiplos papéis, buscando a satisfação de todos os atores sociais envolvidos neles. 

A busca da satisfação do parceiro é uma das principais preocupações de E6, 

exigindo dela planejamento e energia para administrar as exigências do 

companheiro. O resultado final de todo esse esforço é a satisfação do marido: “ele 

está satisfeito, porque a gente, final de semana, esteve junto. [...] E assim a gente 

vai equilibrando”. 

Nota-se que a preocupação de E6 deixou de ser com os filhos, que hoje são 

adultos e independentes e passou a ser com o marido. O discurso dessa reitora 

mostra que nos fins de semana ela não faz o que gosta e sim o que atende aos 

anseios do esposo. Pode-se inferir que a condição para que ela trabalhe durante a 

semana, sem hora para chegar em casa, é dedicar-se ao cônjuge no fim de semana. 

A dedicação à família e a prioridade dada às relações familiares fizeram com 

que E3 recusasse algumas propostas profissionais em que teria de se ausentar 

frequentemente de casa e fazer longas viagens a trabalho. Ao recusar essas 

propostas, visava à qualidade de vida familiar, não permitindo que o trabalho tivesse 

o controle do tempo dispensado à família, uma vez que sua prioridade era a 

construção e manutenção de relacionamentos pessoais, evitando a distância física e 

os sofrimentos emocionais decorrentes do excesso de dedicação ao trabalho. 

Nota-se, nos discursos de E1 e E6, que a história se repete com os netos. 

Agora, na condição de avós, ainda optam por tempo de qualidade com as crianças. 

Isso mostra que, independente do cargo ocupado na universidade, o tempo 

dedicado à academia as fez, por um lado, abrir mão da convivência familiar diária, 

por outro lado, otimizar a qualidade do tempo dispensado na relação familiar. E1 tem 

uma neta que mora um pouco com ela, um pouco com a mãe e adora estudar com a 

avó. Não importa a hora que E1 chegue a casa, sua neta a está esperando para 
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juntas fazerem a produção de texto, estudar matemática, ou ainda ler histórias. Ela 

relata o prazer que sentem em estar juntas, mesmo que esses momentos sejam 

após às 21h, horário que costuma chegar da universidade.  

A preocupação em acompanhar mais de perto os netos também se faz 

presente no discurso de E6, ao relatar que sai da universidade às 20h e passa na 

residência dos netos, que moram perto de sua casa, para jantar ou apenas para vê-

los. Diz que muitas vezes está cansada e com sono, mas não abre mão de visitá-los, 

mantendo os laços familiares atados. O tempo dedicado à família após a jornada de 

trabalho faz com que ela tenha uma família “bem estabelecida e unida”. Segundo 

E6, as relações familiares são importantes para o seu sucesso profissional: “se eu 

não estivesse bem estruturada na família, eu não teria sucesso aqui”, justificando 

assim os esforços realizados para equilibrar a multiplicidade de exigências 

conflitantes com as quais se defrontou ao longo da carreira. 

Foi possível perceber que as reitoras lidam diariamente com tarefas complexas 

e diferentes, tanto na esfera pessoal quanto na esfera profissional. E para 

cumprirem todas as demandas impostas pela família ou pela universidade precisam 

planejar e otimizar as 24 horas do dia.  

Por desempenharem as tarefas relacionadas aos filhos, à casa, lidar com as 

exigências feitas por suas famílias, além de cumprir inúmeras responsabilidades no 

trabalho, essas mulheres podem ser consideradas “supermulheres”, termo que, 

segundo Loden (1988, p. 182), “parece ser um tributo modesto em relação aos 

múltiplos papéis atribuídos à essas mulheres”. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O propósito desta dissertação foi identificar como se deu a construção da 

carreira de mulheres em posição de reitoras nas universidades federais brasileiras. 

Este trabalho teve como objetivo principal compreender a trajetória percorrida por 

essas mulheres na construção de suas carreiras até alcançarem o cargo de reitoria, 

objetivo atingido após realização, análise e interpretação das entrevistas. 

Quanto aos objetivos específicos, indagou-se:  

Quais foram os desafios, as barreiras e as oportunidades que essas mulheres 

enfrentaram na construção de suas carreiras até chegarem ao cargo de reitora? 

Quais os fatores pessoais e profissionais que contribuíram para a ascensão 

profissional dessas reitoras? 

Qual é a forma de atuação dessas mulheres quando inseridas em ambiente 

predominantemente masculino? 

Para responder ao primeiro objetivo de pesquisa, quais foram os desafios, as 

barreiras e as oportunidades que essas mulheres enfrentaram na construção de 

suas carreiras até chegarem ao cargo de reitora, foi necessário fazer uma reflexão 

acerca dos achados deste trabalho. A universidade é tida, tanto na percepção das 

reitoras quanto na literatura do ensino superior, como um ambiente 

predominantemente masculino. Esse contexto levou a uma reflexão: por que não 

eleger ou indicar uma mulher se, nas universidades federais, os gestores, os chefes 

de departamento, os diretores de centro de ensino e os reitores são eleitos pela 

comunidade acadêmica ou indicados pelos próprios pares, e as mulheres continuam 

sendo sub-representadas nos cargos de liderança no ensino superior? Quais as 

barreiras e as dificuldades encontradas pelas mulheres para ascenderem ao topo da 

hierarquia universitária?  

Os achados desta pesquisa mostraram a existência do estereótipo de papel 

sexual masculino na liderança do ensino superior. Grande parte dos desafios 

enfrentados e das barreiras ultrapassadas pelas reitoras estava ligada ao 

estereótipo de gênero que atribui ao sexo masculino as características de liderança 

eficaz. Os resultados sugerem que, devido aos estereótipos de gênero, as mulheres 

são menos valorizadas e encontram maiores dificuldades de obterem 

reconhecimento da comunidade acadêmica. 
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As reitoras foram estereotipadas. Algumas negaram o estereótipo feminino 

atribuído a elas como forma de tentar se enquadrar ao que era referência de 

liderança, privilegiando e incluindo comportamentos típicos do sexo masculino como 

firmeza, assertividade e objetividade na sua gestão.  

Ao aprenderem a lidar com as questões estereotipadas de gênero, negaram o 

estereótipo de “mulher frágil” como forma de se sobressaírem nesse ambiente. 

Assim, reduziram o desconforto da não adequação ao ambiente predominantemente 

masculino e aumentaram a possibilidade de reconhecimento e valorização pela 

comunidade acadêmica.  

Pode-se concluir que o sexo masculino tem um status diferente do sexo 

feminino na liderança das instituições de ensino superior, onde o homem 

estereotipado como autoritário, competitivo, dominador, ambicioso, assertivo, 

agressivo, racional e objetivo se sobressai à mulher estereotipada como sensível, 

frágil, afável, afetuosa, emocional, sentimental e democrática. 

Essa reflexão ajuda a responder ao terceiro objetivo específico, que indaga 

qual é a forma de atuação dessas mulheres quando inseridas em ambiente 

predominantemente masculino. Os resultados da análise mostram que as reitoras 

utilizam um estilo de gestão com características femininas bem peculiares, conforme 

retratado por Loden (1988) e Amorim (2010), que empregam o termo “liderança 

feminina” para caracterizar os atributos tipicamente femininos que diferenciam a 

liderança de ambos os sexos. As reitoras fazem uso de atributos que as distinguem 

enquanto mulheres, como por exemplo: sensibilidade e intuição, como estratégia 

para o planejamento e tomada de decisão. Esse estilo diferencia as mulheres na 

questão da eficiência interpessoal (LODEN, 1988) que retrata a habilidade de 

construir relacionamentos interpessoais estreitos, aproximando-se das pessoas por 

meio do diálogo, da empatia e da habilidade em ouvir. Retrata também a capacidade 

de incentivar a gestão compartilhada, inspirar o propósito comum, criar um clima 

propício para o trabalho em equipe e encorajar maior autonomia entre os membros 

da equipe, características próprias, mas não necessariamente exclusivas das 

mulheres.  

A segunda estratégia utilizada pelas reitoras para atuarem de forma destacada 

no ambiente predominantemente masculino é a negação do estereótipo de papel 

sexual feminino, conforme exposto anteriormente. Elas, de fato, são mais sensíveis 

e afetuosas, conciliadoras, democráticas e mais abertas aos relacionamentos 
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interpessoais, porém adotam posturas rígidas, firmes e até autoritárias, quando 

necessário. Aderem aos atributos estereotipados do sexo masculino, muitas vezes, 

como forma de se protegerem ou de imporem o respeito quando se sentem 

ameaçadas, especialmente quando suas competências são questionadas sem 

motivos aparentes, ou somente pelo fato de serem do sexo feminino. Fica evidente 

que, ainda que adotar comportamentos tidos como masculinos seja necessário, não 

é preciso renunciar à feminilidade. 

Voltando às repostas para o primeiro objetivo específico da pesquisa, os 

achados permitiram tecer algumas considerações a respeito das barreiras de 

gênero. As reitoras admitem a existência do preconceito e da discriminação contra 

as mulheres no ambiente acadêmico, porém negam terem sido vítimas de atitudes 

preconceituosas e discriminatórias. A única reitora que admite ter enfrentado o 

preconceito e a discriminação, por ser mulher, foi E1. Todas as outras tiveram 

dificuldades para exemplificar situações em que as barreiras de gênero tivessem 

sido impeditivas, dificultando suas ascensões profissionais. Somente E6 mostra 

convicção ao negar o preconceito. Os outros relatos dão a impressão de discursos 

prontos, mais polidos e políticos. Talvez, por receio de admitirem a discriminação de 

gênero e, com isso, se sentirem menores ou menos importantes do que realmente 

são, ou por reproduzir um discurso coerente com a posição de reitora, no qual a 

universidade federal apoia os valores de igualdade e acesso para todos.  

De acordo com a interpretação já apresentada no item análise e discussão dos 

resultados, identificou-se que, com exceção de E1 e E6, as reitoras foram ambíguas 

ao relatarem não terem sentido preconceito e discriminação ao longo da carreira, 

porém no decorrer da entrevista deixaram claras as práticas discriminatórias contra 

elas.  

Dessa forma, percebe-se haver um teto de vidro nas universidades como 

barreira impeditiva para as mulheres ascenderem, devido ao estereótipo de gênero 

atribuído a elas. Contrariando Meyerson e Fletcher (2002) por salientar que inserir 

as mulheres no ambiente de trabalho para que ajam como homens não é a melhor 

solução para eliminar o teto de vidro, foi a solução estratégica encontrada por E1 e 

E5 como forma de conquistarem o seu espaço na universidade. E3 e E6 mesclaram 

seus estilos de liderança, ao utilizarem a sensibilidade e a intuição, aspectos típicos 

da liderança feminina, ao mesmo tempo em que incorporaram traços estereotipados 

do líder masculino como forma de conquistarem o seu espaço.  
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Ainda respondendo ao primeiro objetivo específico, destaca-se a dificuldade 

que as reitoras tiveram em conciliar múltiplos papéis: mãe, esposa, dona de casa e 

profissional. Os resultados mostram que é necessário depreender grande esforço 

para que o conjunto desses papéis não interfira na possibilidade de ascensão 

profissional. Para isso, torna-se imprescindível desenvolver diferentes estratégias 

como forma de amenizar o conflito trabalho-família latente ao longo da trajetória 

profissional. Os achados corroboram com Greenhaus e Beutell (1985) ao 

explicitarem as pressões do trabalho e da família como mutuamente incompatíveis. 

O dilema entre priorizar a família ou focar a ascensão profissional fez parte da 

carreira das reitoras dessa pesquisa.  

Os múltiplos papéis exigem que sejam boas mães, boas esposas, boas donas 

de casa e boas executivas. Assim, a mulher nessa situação precisa planejar a sua 

rotina diária e envolver um complexo planejamento e logística de suas atividades 

para cumprir com todos os seus “deveres” profissionais e domésticos. 

Outros desafios e dificuldades fizeram parte da carreira das reitoras, como 

resistência à mudança por parte de colaboradores, invasões do corpo discente na 

reitoria, dificuldades com a própria estrutura organizacional, críticas provenientes de 

sindicatos e DCE - Diretório Central dos Estudantes, dificuldades no processo de 

eleição para reitoria, entre outros. Os achados mostram que as dificuldades estavam 

ligadas à realidade específica de cada universidade, não cabendo aqui a 

generalização. Cabe ressaltar que essas barreiras não inviabilizaram seus trabalhos, 

nem foram impeditivas para a ascensão profissional, já que conseguiram transpô-las 

com dedicação e empenho.  

Para alcançar posições mais altas na hierarquia das instituições de ensino 

superior, as mulheres precisam não só superar as barreiras tradicionais explícitas e 

implícitas impostas, mas também transpor as barreiras relacionadas ao estereotipo 

de gênero, além de lidar com os dilemas da maternidade e os conflitos da relação 

trabalho-família. Os resultados mostram que as barreiras e dificuldades mais 

relevantes estão ligadas aos estereótipos de gênero e ao conflito trabalho-família.  

Visando atingir o segundo objetivo de pesquisa, quais os fatores pessoais e 

profissionais que contribuíram para a ascensão profissional dessas reitoras, a 

pesquisa evidenciou que alguns fatores tiveram fundamental importância para 

impulsionar a carreira dessas mulheres.  
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O apoio recebido da família (mãe, marido e filhos) e de amigos foi importante 

para a ascensão profissional das reitoras. Essa rede de apoio facilita a partilha de 

tarefas domésticas e ameniza o desconforto e a culpa que as mulheres sentem por 

estarem ausentes do seio familiar enquanto se dedicam à carreira na universidade. 

Os achados mostram que o apoio recebido por essa rede de proteção minimiza a 

culpa, mas não diminui o conflito trabalho-família, apenas garante que as demandas 

domésticas sejam cumpridas integralmente na ausência das reitoras. Conclui-se, 

pois, que a maternidade não foi um impedimento para a ascensão profissional.  

Como aspectos pessoais, destacam-se os atributos de liderança das reitoras, 

sempre que o uso desses atributos pessoais na gestão da universidade as diferencia 

perante as outras mulheres, e até mesmo perante os outros homens, ocupantes de 

cargos inferiores ou superiores aos seus. Por meio desses atributos atitudinais e 

comportamentais como facilidade de relacionamento, facilidade de comunicação, 

capacidade de interagir/articular, capacidade de realização/ímpeto de fazer, 

comprometimento, determinação, coragem, ousadia e persistência, as reitoras se 

mostraram capazes de conquistar a confiança e a credibilidade interna. Esses 

atributos pessoais facilitaram e fortaleceram o relacionamento delas com a 

comunidade acadêmica, contribuindo para que pudessem ascender 

profissionalmente, obtendo reconhecimento profissional em um ambiente 

predominantemente masculino.  

Outro aspecto que contribuiu para a ascensão das reitoras a cargos de 

liderança no ensino superior refere-se ao engajamento com os diferentes cargos e 

projetos acadêmicos. Os resultados encontrados sugerem que o grande diferencial 

das mulheres na universidade é a capacidade e disponibilidade de se envolverem 

em diferentes projetos e atividades. Aspectos como envolvimento, 

comprometimento, dedicação, esforço e disponibilidade são cruciais para obter 

reconhecimento e conquistar respeito e credibilidade na academia, em que a 

competência técnica nem sempre é um diferencial. Os resultados da pesquisa 

mostram que, para o bom desempenho dessa função, os aspectos atitudinais ou 

comportamentais são tão ou mais importantes que os aspectos técnicos. Foi 

possível concluir que as reitoras não desejaram o poder, mas foram aceitando os 

desafios que surgiram ao longo da carreira acadêmica, levando-as a assumir cargos 

importantes e de destaque nas universidades, ao conquistarem a confiança e a 

credibilidade da comunidade acadêmica.  
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A capacidade de empreender e de promover mudanças também foi destacada 

como fator relevante para impulsionar a carreira das reitoras, diferenciando-as dos 

demais colegas. Os achados mostram que os atributos pessoais por si só não são 

suficientes para uma liderança eficaz. Os líderes tornam-se eficazes quando são 

capazes de promover mudanças e alcançar resultados importantes na organização. 

Ser capaz de transformar a realidade organizacional, contestar o status quo e buscar 

resultados positivos são fatores decisivos para obtenção de reconhecimento e 

respeito dos stakeholders. Essas reitoras mostraram-se agentes de desenvolvimento 

e transformação. Isso impactou positivamente suas carreiras, fazendo com que 

fossem respeitadas, reconhecidas e valorizadas, obtendo assim destaque e 

visibilidade internamente, o que contribuiu para ascenderem profissionalmente. 

Construíram uma relação positiva e duradoura com a universidade em decorrência 

da credibilidade que conquistaram entre os pares e perante a comunidade 

acadêmica.  

A trajetória das mulheres desta pesquisa se confunde com a caminhada das 

próprias instituições em que se tornaram reitoras. Suas histórias no ensino superior 

refletem o próprio desenvolvimento e transformação dessas instituições. São 

protagonistas das universidades, tendo assim, depois de tantas conquistas, 

dificuldades para se desligarem de caminhos que se confundem com a sua própria 

história de vida.  

Os pontos discutidos nesse trabalho assim como as inferências realizadas, se 

aplicam somente ao universo pesquisado e contribuem positivamente na discussão 

sobre gênero no ensino superior. O trabalho levou em consideração a visão das 

reitoras acerca da construção de suas carreiras, sob a ótica desta pesquisadora, 

portanto as conclusões só adquirem validade nestas circunstancias. Ressalta-se 

ainda que as discussões e inferências não esgotam todas as possibilidades de 

análise e interpretação dos achados. 

Com o objetivo de dar continuidade a esse estudo e contribuir com o seu 

enriquecimento sugere-se que novas pesquisas sejam realizadas, ouvindo-se 

reitores do sexo masculino que tenham construído carreira nas instituições em que 

se tornaram reitores. Os resultados dessa nova pesquisa seriam comparados com 

os resultados desse estudo no sentido de validar ou não os resultados aqui 

expostos. 



 167 

Uma sugestão de pesquisa futura seria explorar e aprofundar as discussões 

entre os estilos de gestão denominados femininos e masculinos no ensino superior e 

os comportamentos estereotipados de gênero nas universidades. 

Outra recomendação é que mais estudos como o desta dissertação, sobre os 

fatores que contribuíram ou dificultaram a ascensão profissional das mulheres no 

ensino superior, sejam conduzidos, buscando a compreensão desse fenômeno, 

pouco explorado na literatura, no intuito de proporcionar maior familiaridade com as 

relações de gênero no ensino superior. 

Sugere-se ainda um novo estudo utilizando a metodologia história de vida, 

como uma alternativa para aprofundar os achados dessa pesquisa. 

Mesmo não sendo possível generalizar os achados, já que retratam um 

universo específico, os resultados apresentados podem contribuir de maneira 

significativa para a reflexão de mulheres que desejam ascender profissionalmente 

nas instituições de ensino superior federais no Brasil.  
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