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MULHER COMO SUJEITO DE PESQUISA NOS ESTUDOS ORGANIZACIONAIS: UM 

LEVANTAMENTO BIBLIOMÉTRICO ENTRE OS ANOS DE 2010 A 2017 

 

1. Introdução 

 Passados 20 anos após o lançamento internacional do “Handbook de Estudos 

Organizacionais”, um projeto traduzido e complementado por pesquisadores nacionais com a 

finalidade de realizar um manual dos estudos das organizações que evidenciassem as mais 

variadas teorias e as colocassem em debate; coloca-se em evidência quais mudanças ocorreram, 

no cenário organizacional, desde sua publicação.  

Uma de suas preocupações baseava-se em oferecer uma rede de temas que relatassem 

questões, histórias, paradigmas e debates que fossem preocupação para os mais variados tipos 

de pesquisadores. Para tanto, temas como gênero e diversidade, por exemplo, puderam ser 

abordados tendo em vista as relações de mudança social e ativismo político já presentes àquela 

época. O assunto gênero, desde 1997, estava implícito em todas as organizações, pois era 

reconhecido como aspecto social da vida. Porém, no meio acadêmico, poucas eram as pesquisas 

publicadas.  

Em um de seus capítulos, “From 'The Woman's' Point of View: Feminist Approaches to 

Organization Studies”, Càlas e Smircich (1997) elaboraram um estudo refletindo a importância 

de se promover um olhar para a questão da mulher nas organizações, reconhecendo as 

preocupações feministas como questões organizacionais igualmente importante em relação as 

demais. Nesse sentido, sugerem que as teorias feministas não podem ser consideradas apenas 

como teorias para "mulheres", mas sim, como conceitos que promovam uma organização mais 

inclusiva.  

Tendo em vista o exposto, o presente trabalho se propõe a retomar a discussão sobre as 

abordagens feministas nos estudos organizacionais, buscando atualizá-la e entendendo de que 

forma outros trabalhos foram desenvolvidos de acordo com esse ponto de vista. Desta forma, o 

objetivo do trabalho é entender como se desenvolveram os debates feministas nos Estudos 

Organizacionais nos últimos 20 anos.  

Vale mencionar que já houve uma iniciativa nesse sentido, de levantar o entendimento 

da forma com a qual a mulher era apropriada pelos Estudos Organizacionais, analisando 

bibliograficamente as produções científicas, publicadas entre os anos de 2000 a 2010, que 

tiveram como tema central o feminismo e a mulher em seis das principais revistas da área de 

administração no Brasil (SOUZA; CORVINO; LOPES, 2013). No entanto, este artigo não 



utilizou a mesma base que estamos nos propondo a usar, tendo em vista a influência dos novos 

estudos publicados -- após este período -- a respeito de correntes feministas. 

A presente pesquisa está dividida em alguns momentos: primeiro, partiremos de uma 

discussão teórica sobre a mulher como preocupação dos estudos organizacionais, seguida pela 

discussão sobre o movimento feminista e as relações de trabalho e pela apresentação das 

correntes feministas defendidas por Calàs e Smircich. Após este apanhado teórico, será 

apresentada a metodologia utilizada na pesquisa. Então, exporemos os resultados prévios da 

análise de um segmento das publicações nacionais. Por fim, apresentaremos as conclusões a 

que chegamos, até o momento. 

 

2. A mulher como preocupação dos estudos organizacionais 

Os estudos organizacionais apresentam, nos últimos anos, grandes avanços no que diz 

respeito à complexidade das organizações e do seu papel (SERVA, ANDION; 2006). Para 

tanto, as organizações passaram a ser vistas de forma diferente; antes como sistemas fechados, 

mas atualmente como sistemas complexos formados por múltiplas dimensões: econômica, 

técnica, humana, social, psíquica, cognitiva, política e cultural. 

Esse novo olhar para a organização, que antes era vista apenas como um sistema fechado, 

entende as relações entre as pessoas e entre o mundo que a cerca como componente importante 

para a formação de seu processo social. Neste processo, percebe-se a relação de conhecimentos 

multidisciplinares que se envolvem com questões humanas, como as relações sociais de gênero, 

etnia, dentre outras culturalmente definidas (CLEGG, HARDY, 1997).  

Ao se estudar, por exemplo, organizações que se preocupam com a participação de mão de 

obra feminina em cargos de gestão, pode-se querer abordar a cultura organizacional e seu 

impacto no mercado enquanto propulsora de ideias que permeiam um discurso de 

oportunidades, ou simplesmente demonstrar interesse nas políticas de implementação dessa 

igualdade. As possibilidades são as mais variadas possíveis quando se entende o estudo das 

organizações como um processo reflexivo por parte de seus autores, buscando identificar os 

limites de seu próprio campo na tentativa de superá-los (SERVA, ANDION; 2006).                 

Desta forma, pode-se afirmar que tais estudos contribuem para a formação de um 

pensamento com vistas ao entendimento e ao reconhecimento da presença das mais variadas 

faces de uma organização. Cada face, por sua vez, interage com o mundo e suas mudanças 

políticas, morais, sociais, culturais, e as teorias que surgiram ao longo dos séculos nada mais 

são que o produto de todas estas condições.   



Os últimos anos presenciaram um esforço muito grande em favor da libertação da mulher 

das amarras do preconceito, injustiça, violência e demais entraves que dificultam a igualdade 

de oportunidades em qualquer ambiente. Buscou-se refrear todo e qualquer tipo de 

discriminação de gênero, permitindo o alcance de avanços sociais, políticos e econômicos; e 

melhorando a situação de muitas mulheres com a garantia de alguns direitos.  

Estes movimentos, conhecidos como feministas, contribuíram direta ou indiretamente para 

uma mudança nas preocupações que norteavam os espaços de trabalho, gerando novas análises 

culturais e aumentando os debates em espaços como a universidade, em um movimento global. 

De acordo com Calás e Smircich (1997), os estudos que envolvem a mulher ajudam a promover 

uma abordagem interdisciplinar da concepção de organização, que contribuem para que o 

conhecimento seja constantemente repensado. 

 O fato é que apesar de todas estas iniciativas, a realidade permanece desigual. Percebe-

se, ainda muito fortemente, disparidades salariais, segregação sexual de profissões, dentre 

outras realidades discriminatórias. Apesar de todas as evidências apontarem para uma maior 

participação das mulheres em diferentes meios e tipos de trabalho, percebe-se a persistência de 

uma ideia que associa a mão de obra feminina como uma “força de trabalho secundária” (OIT, 

2010, p.12), o que colabora na reafirmação de velhos estereótipos relacionados às atribuições 

das mulheres e dos homens no mundo do trabalho. 

 Desta forma, a tarefa do feminismo se dá ao longo do tempo. E precisa ser 

constantemente trabalhada, movimentada e divulgada. As preocupações feministas, por sua 

vez, continuam a cruzar-se com questões organizacionais, pois não são apenas questões de 

"mulheres": a partir do momento em que são entendidas como visões fundamentadas na 

realidade, as organizações podem ser estudadas com uma preocupação inclusiva. 

 

3. O movimento feminista e as relações de trabalho  

Diante do que foi exposto até agora, levanta-se o questionamento acerca da atuação de 

homens e mulheres e suas responsabilidades enquanto promotores da igualdade. Qual a 

necessidade de envolver homens e mulheres nessas discussões? Para Saffioti (1976), homens e 

mulheres são complementares na produção e reprodução da vida. Assim, quaisquer fenômenos 

que afetem um lado, afetarão o outro. A não percepção disso, por consequência, conduz à 

percepções fechadas dos papéis exercidos por homens e mulheres, por conta de uma opressão 

de classe que aparentemente atinge apenas a mulher.  

           Alves e Pitanguy (1981) tratam desta questão de forma bastante clara quando discutem 

o discurso feminista: 



 

“Desta forma, o discurso feminista, ao apontar para o caráter também subjetivo da 

opressão, e para os aspectos emocionais da consciência, revela os laços existentes entre 

as relações interpessoais e a organização política pública.”(ALVES, PITANGUY, 

1981) 

 As autoras levantam o questionamento acerca das relações interpessoais serem 

compostas por componentes de poder e de hierarquia, como é o caso do homem x mulher, e o 

papel do feminismo de trabalhar no sentido de superá-los. Para tanto, faz-se necessário entender 

que, apesar do movimento feminista refletir uma forma de organização - ao se reconhecer, por 

exemplo, a presença de grupos organizados que expressam a ação deste movimento - ele 

também pode se revelar na esfera doméstica e no trabalho, na busca por recriar relações 

interpessoais que não reproduzam mais a inferioridade ou a desvalorização inerentes à mulher. 

(ALVES, PITANGUY, 1981). 

É possível entender, sobretudo, que as circunstâncias históricas foram determinantes 

nesse tipo de interesses e que a condição da mulher dentro do mercado de trabalho deve ser 

observada não em uma unicidade, mas sempre levando em consideração a presença de 

estruturas sociais diversas. Aliado a isso, é necessário clarificar a concepção de que a condição 

da mulher e sua evolução ao longo da história sofreu impacto do modo de produção vigente, 

dando consciência através do feminismo da necessidade da mulher de se emancipar 

economicamente (SAFFIOTI, 1976).  

 É praticamente impossível falar sobre condições de trabalho sem mencionar que o 

sistema produtivo, da forma como se instituiu, reduzia as possibilidades de integração da 

mulher em múltiplas frentes, ainda que sua mão de obra fosse necessária para garantir a 

ociosidade de quem detinha poder econômico. Por conta disso, surgiram alguns movimentos 

que reivindicavam a realidade desigual e a marginalização da mulher do sistema produtivo.  

Judith Gardiner (2005) traz uma relação entre a teoria feminista e a definição da 

masculinidade. Olhando sob o ponto de vista dos Estudos Organizacionais, entende que a 

misoginia, que representa a concepção de desprezo ou preconceito com as mulheres e meninas, 

tem como resposta a criação da teoria feminista e, por conseguinte, dos papéis relacionados à 

masculinidade.  

Neste sentido, o prestigiado trabalho de Beauvoir (2009) é um ponto de partida para se 

entender a noção do papel em que as mulheres são construídas na sociedade; como “a outra” 

ou como “o segundo sexo”. O conceito levantado pela autora explica como o papel das mulheres 

é considerado secundário, dando suporte a grandes homens que se tornaram parte da história 



humana. O pensamento de Saffioti (2013), nesse sentido, complementa o de Beauvoir, pois 

entende que a tradição de submissão da mulher a tornou um ser fraco do ponto de vista das 

reivindicações sociais e, portanto, mais passível de exploração.  

 No Brasil, o que se pode observar atualmente no que diz respeito a disposição de homens 

e mulheres no mercado de trabalho, reflete a persistência de subordinação feminina ao 

desempenharem suas funções, em comparação aos homens. A hierarquia ainda é um fator de 

grande percepção nas relações de trabalho: além de continuarem percebendo remunerações 

inferiores, as mulheres ainda encontram dificuldades em ascender na carreira da mesma forma 

que os colegas de trabalho do sexo oposto. Por outro lado, também pode-se presenciar algumas 

descontinuidades, no que se refere ao recente emprego de mulheres em profissões que antes 

eram apenas exclusividade masculina: arquitetura, engenharia, direito; ressalvando ainda a 

crescente disparidade em número (DIEESE, 2013).  

 Com esta perspectiva, é possível visualizar que a naturalização dos conflitos 

relacionados à mulher e ao homem contribui para que as desigualdades no mundo do trabalho 

sejam disseminadas ainda mais, necessitando do papel inclusivo das organizações, haja visto 

que a discriminação de gênero é um fator determinante para as possibilidades de acesso, 

permanência e condições de trabalho. Por conta disso, a necessidade de transformar as 

condições nas quais elas se inserem e estão inseridas constitui-se em um desafio relevante para 

a construção de novas relações sociais.   

 

4. As correntes feministas segundo Calàs e Smircich 

Cumpre, neste contexto, esclarecer as categorias que utilizaremos para a análise 

pretendida. Càlas e Smircich, discorrem sobre as correntes que embasam o pensamento 

feminista, conforme o momento histórico em que se situavam e às reivindicações levantadas 

pelas mulheres à época.  

Sob o ponto de vista de Calás e Smircich (1997), a Teoria Feminista Liberal tem suas 

raízes na tradição política liberal desenvolvida nos séculos XVII e XVIII, entre os períodos de 

fim do feudalismo e de início da sociedade capitalista civil. A mentalidade envolvida na época 

trabalhava com a noção de que os indivíduos habitam em um mundo de escassez e, numa 

sociedade “justa” precisariam exercitar sua autonomia que se cumpriria através de um sistema 

de direitos individuais.  

No mundo público, as mulheres também precisavam do acesso a oportunidades em todas 

as esferas da vida, assim como os homens, mas sem que houvesse uma transformação radical 

do sistema social e político vigente. Desta forma, a corrente liberal possui uma vertente 



reformista muito forte, ao invés da revolucionária. Um objetivo primordial para seus seguidores 

seria a equidade sexual ou justiça de gênero, onde as mulheres pudessem ser julgadas por seus 

próprios méritos.  

A Teoria Feminista Radical, por sua vez, surge da insatisfação das feministas com 

relação à subordinação feminina em relação à masculina; assim como dominação 

irrestritamente amparada pelas políticas de direita da década de 1960. Essa teoria também é 

vista como a “segunda onda” do feminismo, visto que, ao contrário do que era pensado antes, 

o movimento defende uma sociedade livre das diferenças entre os sexos; e defendem a posição 

de que conquistas individuais não são suficientes para transformarem a sociedade. 

Por outro lado, as autoras sugerem existir uma certa utopia em pretender a segregação 

total entre homens e mulheres, o que se contrapõe a visão de Firestone (1970), por exemplo, ao 

levantar a visão de que a Teoria Feminista Radical enxerga homens e mulheres como classes 

sexuais, que de tão enraizadas se tornam invisíveis.   

Uma outra vertente analisada por Càlas e Smircich (1997) é a Teoria Feminista 

Psicanalítica ou Psicoanalítica, que busca favorecer abordagens que conectem o mundo da 

mente dos indivíduos com suas vivências de desenvolvimento. Sendo assim, evidencia as 

experiências de vida do indivíduo como um meio de interpretar a sua visão de mundo. 

Enfatizam, por sua vez, que o meio pela qual as mulheres experimentam o aprendizado difere-

se dos homens por questões psicossociais.  

 Em geral, o Feminismo Psicanalítico nega o determinismo biológico das interpretações 

psicanalíticas tradicionais de gênero e sexualidade. Em vez disto, considera que os arranjos 

sociais específicos (como a família patriarcal) levam a distinções no desenvolvimento 

psicológico feminino e masculino. (CÀLAS e SMIRCICH, 1997). 

 A Teoria Feminista Marxista, por sua vez, reage ao capitalismo e à noção de que os 

seres humanos são universalmente autônomos e racionais. De acordo com a visão marxista, a 

natureza humana reflete as condições materiais históricas. Defende, portanto, que a 

emancipação da mulher está relacionada com a formação de uma nova ordem social que rompa 

com o capitalismo, pois é nele que se manifesta a luta de classes. Esta ideia é reiterada também 

por Saffiotti (2013), que compreende que a divisão da sociedade em classes sociais acaba por 

dificultar as ações de solidariedade entre as mulheres. Complementar a isto, Càlas e Smircich 

(1997) entendem que o feminismo marxista busca tratar da dupla opressão da mulher: a primeira 

delas como classe, a segunda como gênero.  

 Outra teoria abordada pelas autoras é a Teoria Feminista Socialista. As abordagens 

principais consideradas nesta teoria são duas: a teoria sistêmica dualista e a teoria sistêmica 



unificada. A primeira considera o capitalismo e o patriarcado como estruturas separadas que se 

conectam e se relacionam dialeticamente: o capitalismo como modo de produção material e o 

patriarcado tanto em uma estrutura material como em uma estrutura ideológica (CÀLAS e 

SMIRCICH, 1997). 

 A abordagem unificada, por sua vez, entende o papel da mulher como secundário na 

divisão do trabalho, pois a diferenciação baseia-se em critérios de gênero. O feminismo 

socialista dialoga com várias vertentes, como: gênero, raça, classe e sexualidade, sendo uma 

forma mais eficaz que as anteriores no sentido de englobar questões mais diversificadas para se 

tratar de feminismo.  

 As perspectivas feministas Pós-Estruturalistas ou Pós-Modernas concentram suas ideias 

em torno da compreensão de como o sujeito se constitui: “o reconhecimento de que o sujeito se 

constrói dentro de significados e de representações culturais, os quais por sua vez encontram-

se marcados por relações de poder” (COSTA, 2002, p. 57).  

Além disso, questionam também o “conhecimento positivo” como conhecemos, 

argumentando que as formas de saber e poder na sociedade são “construções sociais com 

interesses específicos de gênero e classe. [...] as estruturas de subordinação precisam trabalhar 

a unidade das categorias (entre elas: mulher) como um processo a ser alcançado na história, e 

não como coisa dada”. (SILVA, 1998, p. 7) 

Por fim, as perspectivas Pós – Colonialistas, de acordo com Càlas e Smircich (1997) 

problematizam o conceito de "gênero" como constituído no Ocidente; abrindo a possibilidade 

de outras configurações de gêneros e de relações mais complexas entre mulheres e homens, no 

contexto de múltiplas opressões produzidas pelo capitalismo global.   Estas pesquisas surgiram 

no início da década de 70, por meio de interseções entre as ideias de desenvolvimento 

econômico, teorias feministas e antropologia cultural. 

 

5. Metodologia 

A presente pesquisa é de cunho qualitativo, pois “envolve a obtenção de dados 

descritivos sobre pessoas, lugares e processos interativos pelo contato direto do pesquisador 

com a situação estudada” (GODOY, 1998, p. 58). 

Trata-se de um estudo bibliográfico, baseando- se em uma análise de conteúdo 

qualitativa. Segundo Bardin (2009, p. 37), “a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações”. Adotamos este método de análise dos dados como meio para 

analisar as produções acadêmicas relacionadas à mulher nos Estudos Organizacionais.  

 



Desta forma, o objeto de análise será o levantamento das produções acadêmicas 

relacionadas à mulher nos Estudos Organizacionais através de uma pesquisa bibliométrica entre 

os anos de 2010 a 2017. A escolha por esse espaço de tempo deveu-se pela existência de um 

estudo de objetivo semelhante realizado no período de 2000 a 2010 que, apesar de não fazer 

uso das mesmas bases que pretende-se neste artigo analisar, já são um parâmetro considerável 

na questão relativa da mulher e das organizações.  

 Alguns critérios foram utilizados como bases para a análise do que se pretende estudar. 

Primeiramente, buscou-se no QUALIS CAPES revistas em Administração que obtivessem as 

melhores classificações, ou seja, as que se encontram acima de B2. As revistas selecionadas 

foram: Revista de Administração Contemporânea (RAC), Revista de Administração de 

Empresas (RAE), Cadernos EBAPE.BR (EBAPE), Revista Organizações & Sociedade, Revista 

de Administração da Universidade de São Paulo (RAUSP) e Revista de Administração 

Mackenzie (RAM). 

 A segunda base para análise, como já mencionado, foi o período cronológico, qual seja: 

2010 a 2017. Artigos acadêmicos publicados antes deste período não foram considerados. A 

terceira base de análise foram as palavras a serem levadas em consideração na busca geral: 

mulher, mulheres, gênero, gêneros, feminino, femininos, feminismo. A primeira triagem 

buscou selecionar quaisquer artigos que apresentassem essas palavras em seu corpo do texto. 

A partir disso, pôde-se levantar tais dados: 

Tabela 1: Primeira triagem de periódicos 

Periódicos Quantidade de Publicações 

Cadernos EBAPE 10 

O&S 4 

RAC 11 

R A E  15 

RAM 24 

RAUSP 10 

Fonte: Própria  
 

 Pôde-se perceber que 74 artigos, entre os anos de 2010 e 2017, foram publicados e 

continham, pelo menos, a menção a alguma destas palavras: mulher, mulheres, gênero, gêneros, 

feminino, femininos. Após esta primeira seleção, os artigos foram lidos e submetidos a uma 

nova triagem, de acordo com os assuntos que envolviam, de fato, a questão da mulher nos 

estudos organizacionais. Uma nova contagem foi verificada: 



Tabela 2: Segunda triagem de periódicos 

Periódicos Quantidade de Publicações 

Cadernos EBAPE 4 

O&S 3 

RAC 6 

R A E  1 

RAM 4 

RAUSP 2 

Fonte: Própria 

 Após esta segunda triagem, os artigos foram lidos e interpretados de acordo com suas 

posições em relação às correntes feministas trazidas pelo Handbook de Estudos 

Organizacionais. Vale mencionar que, grande parte das vezes, a menção à corrente feminista 

não foi explícita em sua metodologia. Para tanto, utilizou-se de certos parâmetros no auxílio da 

interpretação destes textos numa tentativa de caracterizá-los. Os parâmetros utilizados foram: 

as posições epistemológicas, as preferências metodológicas e as raízes intelectuais pensadas 

por Marta B. Calás e Linda Smircich. 

 

Tabela 3: Parâmetros para interpretações de artigos 

ESCOLA DE 

PENSAMENTO 

POSIÇÕES 

EPISTEMOLOGICAS  

PREFERÊNCIAS 

METODOLÓGICAS 

RAÍZES 

INTELECTUAIS 

Liberal 
Positivista, sem gênero, 

objetividade 

Social positivista; 

Ciência; Experiências em 

laboratório; Análises 

Correlacionais, 

principalmente 

quantitativa. 

Evoluiu a partir da teoria 

política do século 18 e 

19 

Radical 

O conhecimento holístico 

feminino centrado é 

possível fora das estruturas 

patriarcais 

Criação de grupos ou 

estudo de caso 

Gerado nos movimentos 

contemporâneos de 

libertação das mulheres 

do final dos anos 1960. 

Psicanalítica 

Caminho das mulheres 

para o conhecimento é 

diferente dos homens por 

causa do desenvolvimento 

de diferenças psicossociais  

Caso clínico; foco em 

contextualizar relações 

sociais específicas e 

desenvolvimento de 

processos; histórias de 

vida. 

Evoluíram a partir da 

teoria Freudiana e outras 

teorias Psicanalíticas, 

em assuntos particulares 

-Teorias das relações. 



Marxista 

O feminismo deve levar 

em consideração o ponto 

de vista de uma classe 

oprimida pelo capitalismo 

por conta de seu 

conhecimento e seus 

interesses para 

representarem a totalidade 

social.  

Econometria, análise 

histórica de dados macro-

sociais. 

Baseia-se em uma 

crítica marxista da 

sociedade capitalista 

desde meados do século 

XIX 

Socialista 

Ponto de vista representa 

uma condição particular 

histórica de opressão. Mais 

adequado para 

compreensão da sociedade 

contemporânea.  

Estudos de caso, 

etnografias institucionais, 

etnometodologia se 

concentram em 

atividades micro-sociais 

à medida que se 

conectam a processos 

macro-sociais. 

Surgiu na década de 

1970 como parte das 

tentativas dos 

movimentos de 

libertação das mulheres 

de sintetizar os 

feminismos marxistas, 

psicanalíticos e radicais. 

Pós-estruturalista ou Pós 

moderna 

Epistemologia é 

problematizada pela 

heterogeneidade de 

posições e identidades 

sociais - ou seja, não há um 

"conhecimento específico" 

para sustentá-lo. 

Análise textual, 

desconstrução, 

genealogias 

Foucauldianas 

Localizado no francês 

contemporâneo pós 

críticas estruturalistas de 

"conhecimento" e 

"identidade". 

Pós colonialista 

O conhecimento é um 

esquema de relações de 

poder implantado do "oeste 

para o resto", mas existem 

outras possibilidades de 

conhecimento que também 

são possíveis. 

Análise textual, 

desconstruções / 

reconstruções pós-

coloniais, escritos de 

testemunho, 

representações híbridas. 

Emergindo de 

interseções de críticas de 

gênero ao feminismo 

ocidental e críticas pós-

coloniais sobre 

epistemologias 

ocidentais. 

Adaptado de: Càlas e Smircich (1997) 

 

6. Análise dos Resultados 

Partindo das interpretações acerca dos artigos selecionados, pôde-se encontrar tais 

resultados que indicam a predominância de correntes teóricas analisadas em cada produção. 

Levando-se em consideração o cunho interpretativo destas análises, pôde-se perceber que o 

limite entre uma abordagem e outra geralmente é tênue. Algumas abordagens que perpassavam 

as correntes marxistas e socialistas possuíam muitos pontos em comum, por exemplo. Por conta 

disto, optou-se por caracterizar o artigo com a abordagem que mais se destacava. Em nenhuma 

destas publicações pôde-se identificar uma abordagem de cunho Feminista Radical. 

Tabela 4: Correntes feministas x Quantidade 

Correntes feministas Quantidade de Publicações 

Liberal 1 

Psicanalítica 7 

Marxista / Socialista 4 

Pós moderna / Pós estruturalista 6 

Pós colonial 2 



Fonte: Própria 

A primeira vertente a ser comentada será a Liberal. O trabalho de Kanan (2010), 

intitulado “Poder e Liderança das Mulheres nas Organizações de Trabalho”, aborda a questão 

das modificações sofridas nas organizações de trabalho diante da participação feminina, 

indicando que a participação da mulher em posições de liderança está em processo de mudança, 

“uma vez que a competitividade entre as organizações de trabalho e uma nova cultura que 

emerge no universo profissional passaram a caracterizar como ilógica a restrição da ascensão 

feminina em sua hierarquia”.  

A autora entende que paradigmas cerceiam o papel da mulher no contexto econômico-

produtivo, e para isso as diferenças precisam deixar de ser naturalizadas e transformadas em 

deficiência. Entende que as mudanças em relação à força de trabalho precisam acontecer e a 

busca desse entendimento se configura em uma questão prática com olhar humanitário, muito 

mais do que feminista.  

A vertente Psicanalítica pôde ser percebida em 7 artigos: “A Influência do Gênero no 

Processo Decisório: O Jogo do Ultimato”, por Póvoa, Maffezzolli, Pecha e da Silva (2017); 

“Mulheres e Suas Histórias: Razão, Sensibilidade e Subjetividade no Empreendedorismo 

Feminino”, por Ferreira e Nogueira (2013); “Gênero, Imersão e Empreendedorismo: Sexo 

Frágil, Laços Fortes?”, por Vale, Serafim e Teodósio (2011); “Gênero e capacidades dinâmicas 

em microempresas”, por Bogodistov, Presse, Krupskyi e Sardak (2017); “Sentidos do trabalho 

apreendidos por meio de fatos marcantes na trajetória de mulheres prostitutas”, por Silva e 

Cappelle (2015); “Critical incidents among women entrepreneurs: Personal and professional 

issues”, por Nassif, Andreassi e Tonelli (2015); e “Empreendedorismo feminino e o conflito 

trabalho-família: estudo de multicascos no setor de comércio de material de construção da 

cidade de Curitiba”, por Strobino e Teixeira (2013).  

Maffezzolli, Pech e da Silva (2017), ao analisar as diferenças de gênero no processo 

decisório, puderam identificar maior propensão masculina à rejeição de propostas advindas de 

mulheres, não obstante serem essas propostas comparativamente mais generosas. Entendem, 

por conseguinte, que se há diferenças sistemáticas na forma como homens e mulheres tomam 

decisões, então o gênero pode ser apontado como um dos fatores a serem considerados pela 

gestão corporativa na delegação de funções que exijam a tomada de determinados tipos de 

decisão.  



Ferreira e Nogueira (2013), por sua vez, buscam identificar os elementos que permitem 

conhecer a subjetividade de mulheres empreendedoras. Segundo as autoras, o 

empreendedorismo aparece como uma característica individual que começa a ser constituída na 

infância. Entretanto, as empreendedoras se constituem como tal em condições adversas do 

mundo empresarial, visto como machista. Nesse contexto, a abertura da empresa é um evento 

que marca fortemente a trajetória dessas mulheres, tendo uma natureza simbólica que atua como 

constituinte da subjetividade delas.  

Ainda sobre temas voltados ao empreendedorismo, Vale, Serafim e Teodósio (2011) 

analisaram o contexto envolvido no processo de criação de empresas de mulheres, comparando-

as com os homens. Os autores concluíram que existem diferenças na natureza da imersão e na 

maneira como as mulheres utilizam as redes na construção de seus empreendimentos, por 

recorrerem, relativamente mais, a laços que lhe são mais próximos, para informações e suporte. 

Isto é explicado no sentido de que homens e mulheres estiveram, historicamente, imersos em 

diferentes tipos de relações sociais.  

Strobino e Teixeira (2013) entendem que possuir o próprio negócio foi percebido pelas 

mulheres como um meio de obter um equilíbrio entre os papéis no trabalho e na família. Estes 

papéis, por sua vez, vivenciados pelo mesmo sujeito, poderiam manifestar-se em níveis 

diferentes de conflito (inter e intrapapéis), como, por exemplo, os papéis de pai/mãe, de 

esposo/esposa, de trabalhador/trabalhadora.  

Bogodistov, Presse, Krupskyi e Sardak (2017) atentaram para a capacidade gerencial 

associada aos recursos organizacionais, tentando explicar porque alguns gerentes possuíam 

maior capacidade de resposta às exigências de um ambiente em evolução em relação aos outros.  

Durante a pesquisa, perceberam que gerentes mulheres também podem suprimir suas emoções 

e sensibilidade ao tentar adaptar-se às atitudes ditas masculinas na gestão. Esse ato de 

conformação poderia restringi-la em suas habilidades inatas, dificultando sua capacidade, por 

exemplo, para se notar oportunidades e ameaças.  

Silva e Cappelle (2015), por sua vez, levantaram a percepção de que os conceitos 

referentes ao trabalho demonstram que o sentido que o indivíduo atribui ao próprio trabalho 

tem considerável relevância na constituição de sua subjetividade. Por isso, ao estudarem o 

aspecto subjetivo relacionado ao trabalho na prostituição, apreenderam-se sentidos 

relacionados à violência, aborto induzido, abandono, desconfiança, preconceito, discriminação, 

humilhação, medo, insegurança e solidão. 



Trazendo o tema do empreendedorismo novamente à tona, Nassif, Andreassi e Tonelli 

(2015) trouxeram a contribuição dos resultados de uma pesquisa em que se analisam situações 

críticas vivenciadas por mulheres empreendedoras, buscando entender como elas superam tais 

situações. A conclusão a que se chegaram percebe que nos incidentes críticos vividos por 

empreendedoras brasileiras, os aspectos pessoais confundem-se com os profissionais, 

aumentando os desafios tanto na área pessoal quanto profissional. Além disso, o grupo de 

mulheres enfrentam tais dificuldades mobilizadas por emoções, mas também movidas por 

fortes sentimentos de superação. 

Na sequência abordam-se as teorias socialista e marxista, que, apesar de serem distintas 

para Càlas e Smircich (1997), não possuem grande distanciamento em seus postulados. É 

comum, inclusive, as pessoas que trabalham com estas vertentes acabarem utilizando 

características das duas, misturando um pouco de cada uma num sentido de 

complementariedade. Desta forma, os artigos com vertentes socialistas / marxistas foram 

colocados em um mesmo bloco, pelo fato de não se ver distinção substancial entre elas.   

As contribuições que envolvem as Teorias Feministas Socialistas/ Marxistas puderam 

ser observadas em 4 artigos: CEOs e Composição do Conselho de Administração: a Falta de 

Identificação Pode Ser Motivo para Existência de Teto de Vidro para Mulheres no Brasil? por 

Madalozzo (2011); Relações de Gênero e Subjetividade na Mineração: um Estudo a partir da 

Fenomenologia Social, por Macedo, Boava, Cappelle e Oliveira (2012); O discurso político 

sobre a qualificação profissional de mulheres desfavorecidas: emancipação ou hegemonia? por 

Corcetti e Loretto (2016) e Women entrepreneurs: reasons and difficulties for starting in 

business, por Machado, Gazola, Fabricio e Anez (2016).   

Madalozzo (2011) levanta a questão de que o aumento significante da participação 

feminina na força de trabalho não impediu a permanência das diferenças com relação ao salário, 

assim como à igualdade de tratamento nas promoções com relação ao gênero. De acordo com 

a teoria da divisão do trabalho dentro da família, as vantagens percebidas pelo homem e pela 

mulher permeavam a diferença salarial e de promoção, implicando sempre em menor 

investimento por parte das mulheres em seu aperfeiçoamento profissional. 

 Macedo, Boava, Cappelle e Oliveira (2012), ao estudarem as percepções a respeito de 

mulheres que trabalham na mineração, levantam questões como a masculinização do trabalho 

feminino como meio de adequação. Empregam o conceito de gênero como referência às 

estruturas sociais, culturais ou psicológicas que se impõem a essas diferenças biológicas, 



citando Beauvoir (1949): a mulher se configura como sexo secundário, deixando-se dominar, 

na medida em que aceita e internaliza a condição de mulher mãe, esposa, dócil, prendada, 

meiga, compreensiva, sendo o homem o sujeito absoluto. E o pano de fundo que permite e 

sustenta essa dominação é o patriarcado.  

O terceiro artigo, por Corcetti e Loretto (2016) buscou entender a construção social dos 

papéis profissionais atribuídos às mulheres desfavorecidas. Segundo os autores, a mulher 

continua sendo considerada uma força secundária no mercado de trabalho por diversas 

instâncias. Apesar do avanço das taxas de ocupação de empregos e as contribuições para a 

economia dos países, as mulheres ainda são consideradas mais caras e menos produtivas, ainda 

que não haja embasamento estatístico algum para produtividade segmentada por sexo. De 

acordo com Abramo (2000), a visão que considera a mulher força de trabalho secundária 

contribui para debilitar sua posição e confiná-la a um lugar subordinado no mercado de 

trabalho.  

O quarto artigo, por Machado, Gazola, Fabricio e Anez (2016), busca descrever os 

principais motivos e dificuldades para as mulheres empreenderem. Dentre os motivos pelos 

quais as mulheres determinam o estabelecimento de suas próprias empresas, estão: desejo de 

autonomia, motivação financeira e necessidades familiares, por exemplo. No entanto, sua 

posição de subalternidade no mercado de trabalho, devido a dificuldade em exercer cargos de 

alto nível em experiências de trabalho anteriores ou a falta de perspectiva de melhoria 

profissional também se enquadram nessas razões.  

Passando para a perspectiva Pós -Estruturalista, pôde-se encontrar relações em 6 artigos: 

“Trabalho e Gênero: a produção de masculinidades na perspectiva de homens e mulheres”, por 

Eccel e Grisci (2011); “Masculinidade e feminilidade na Ameas: holograma, ilhas de clareza 

ou uma selva desconhecida?”, por Medeiros e Júnior (2011); “Sexualidade e Organizações: 

Estudo sobre lésbicas no ambiente de trabalho”, por Irigaray e Freitas (2011); “Contestações 

sobre o Masculino no Contexto do Trabalho: Estudo Pós-modernista em Mineradoras e 

Siderurgias”, por Souza, Bianco e Junquilho (2014) e “Mulheres policiais, relações de poder e 

de gênero na polícia militar de minas gerais”, por Cappelle e Melo (2010). 

 Eccel e Grisci (2011) trabalham com a noção de masculinidade e sua percepção por 

homens e mulheres no trabalho, ressaltando que a masculinidade é uma ideia socialmente 

construída, relacionando-se a aspectos espaço-temporais e culturais. Os estudos sobre 

masculinidades contêm relações de poder e de diferenciação e o posicionamento feminista pós-



estruturalista questiona as narrativas tidas como verdadeiras, problematizando os binarismos de 

gênero. As categorias sociais, como classe, etnia e religião, são aquelas nas quais o gênero se 

constrói.   

Medeiros e Júnior (2011), por sua vez, levantam a ideia de que, sob o ponto de vista 

pós-modernista, as organizações constituem-se num emaranhado de narrativas locais, que 

emergem revelando o processo de construção da cultura organizacional. Estas narrativas tem o 

poder de promover ou compreender as mudanças organizacionais que consistem na emergência 

de outras construções da realidade. Trazem as contribuições de Alvesson e Billing (1992), que 

creem que as normas e valores culturalmente definidos na organização definem a construção 

das categorias de gênero, influenciando o significado de ser homem ou de ser mulher.  

Trazendo a perspectiva de que a Pós-Modernidade Crítica enxerga a respeito da 

existência de múltiplas identidades simultâneas e sobrepostas, Irigaray e Freitas (2011) 

entendem a sexualidade como uma questão pública e organizacional, devido ao fato de delinear 

o comportamento de homens e mulheres, construir expectativas, definir posições, acesso a 

cargos e privilégios.  

Souza, Bianco e Junquilho (2014) levantam a noção de que não somente as mulheres 

são discriminadas por executarem atividades consideradas masculinas, como também homens 

em atividades relacionadas ao cuidar. Dessa forma, entende que a solidez da masculinidade, 

presente na modernidade, acaba se diluindo e deixando de significar algo bruto, durável, 

heterossexual e estável. De acordo com Cabistani (2005), na contemporaneidade, ocorre um 

rompimento das sólidas fronteiras estabelecidas pela modernidade entre masculino e feminino, 

ou seja: cada vez mais o masculino incorpora o feminino e vice-versa.  

Cappelle e Melo (2010) buscaram compreender o trabalho operacional feminino à luz 

das relações de poder e de gênero, reconhecendo o status de inferioridade conferido à mulher; 

que foi ao longo dos anos sustentado por uma cultura patriarcal e mantido e aprofundado pela 

educação familiar, pela escola, pelos meios de comunicação de massa, pelas religiões e pela 

legislação. Isso, por consequência, acaba dificultando mulheres a assumirem postos de decisão 

em todos os níveis da sociedade, inclusive no trabalho. 

A última categorização percebida entre os artigos foi a do Feminismo Pós-Colonial. Os 

trabalhos: “Sob as sombras do discurso colonial: subalternidade e configurações de gênero em 

uma lavanderia do interior de Minas Gerais”, por Rosa, Medeiros e Júnior (2012) e “Women 

empowerment through social innovation in indigenous social enterprises”, por Maguirre, 



Ruelas e De La Torre (2016) trazem contribuições a respeito do contexto que envolve as 

opressões produzidas pelo capitalismo global.  

Medeiros e Júnior (2012) explicam que a teoria pós-colonial surge como exigência de 

um espaço no qual a voz dos sujeitos periféricos pode-se fazer ouvir. De acordo com Ashcroft 

(1989), os estudos pós-coloniais se assemelham e muito aos estudos feministas por 

preocuparem-se com a “voz silenciada” dos subalternos, olhando sob a perspectiva de como as 

mulheres ou os sujeitos colonizados foram levados a constituir sua individualidade nos termos 

do opressor. 

Maguirre, Ruelas e De La Torre (2016), ao explorarem os mecanismos que permitem às 

mulheres prosperar em comunidades indígenas com altos níveis de marginalização, trazem 

evidências que sugerem que a cultura de dominação masculina na comunidade indígena 

inicialmente dissuadiu o empoderamento democrático e político das mulheres, mas as 

inovações sociais mediante o desenvolvimento de novos mecanismos participativos estão 

mudando essa situação.  Mesmo as decisões políticas e gerenciais ainda serem realizadas pelos 

homens, em 2012, três das oito entidades foram lideradas por mulheres que provaram ser 

gerentes eficientes.  

7. Considerações finais 

Este trabalho buscou retomar a discussão sobre as abordagens feministas nos estudos 

organizacionais, entendendo a forma pela qual as mulheres aparecem como sujeitos de 

pesquisa. Primeiro, buscou-se contextualizar o papel dos Estudos Organizacionais como meio 

de se pensar a realidade social, política, cultural vivenciada na sociedade, trazendo as 

contribuições destes acontecimentos para o ambiente de trabalho.  

 A continuidade do trabalho foi dada com um levantamento bibliográfico a respeito das 

questões relacionadas à organização e a abordagem feminista, seguido da proposta 

metodológica. As publicações nacionais neste segmento foram posteriormente levantadas e 

analisadas, com a seleção de 20 artigos com proposta de trazer contribuições sobre a mulher no 

mundo do trabalho nos estudos organizacionais.  

Dentre as perspectivas feministas em questão, houve grande predominância daquelas 

voltadas para a vertente Psicanalítica e Pós-Moderna / Pós estruturalista, atentando para as 

diferenças psicossociais existentes entre mulheres e homens e compreendendo que o sujeito se 

constrói dentro de significados e de representações culturais marcadas por relações de poder.  



 Este estudo contribui para a área dos Estudos Organizacionais na medida que reconhece 

as relações de gênero, etnia, dentre outras culturalmente definidas, como processos sociais 

inerentes à forma como as pessoas se organizam enquanto classe e enquanto sujeito.  
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