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1 INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa propõe como objetivo geral compreender as representações sociais 

construídas por mulheres em cargos de liderança em cooperativas agroindustriais sobre suas 

carreiras considerando os mecanismos sociais de ascensão. As questões de gênero têm sido 

evidenciadas nos últimos anos, impulsionadas, principalmente, por movimentos sociais de 

inclusão e diversidade, e têm sido objeto de estudos e tema de debates nas mais variadas áreas 

do conhecimento, como educação, saúde, psicologia, entre outras, além de ser tema recorrente 

na mídia e no contexto social como um todo.  

No passado a sociedade tinha como sendo “papel da mulher” ser dona de casa, com 

atividades relacionadas aos serviços domésticos, ou seja, nós, mulheres éramos educadas e 

instruídas para este “papel”, com a atribuição de sermos “boas” esposas, “boas” mães. 

Todavia, mesmo “remando contra a maré” paulatinamente estas mulheres foram adentrando 

no mercado de trabalho, e “a passos, ainda muito lentos”, ocupando algum espaço nos cargos 

públicos e conquistando cargos com maiores níveis hierárquicos nas organizações privadas. 

Entretanto, mesmo quando “com esta entrada” nas organizações, percebemos que o 

estereótipo do “feminino” ainda está presente.  

De acordo com a Retrospectiva da Pesquisa Mensal de Emprego - 2003 a 2015, 

divulgada pelo IBGE (2016), em treze anos o rendimento médio real dos trabalhadores 

homens cresceu 26,8%, enquanto o das mulheres cresceu 35%. Porém, quando comparamos a 

média anual dos rendimentos dos homens e das mulheres, em 2015, observamos que, em 

média, as mulheres ganham em torno de 75,4% em referência ao rendimento recebido pelos 

homens. 

Tais dados demonstram que ainda prevalece uma disparidade, no que se refere às 

questões de valorização e equiparação salarial da mulher em relação ao homem. Além disso, a 

mesma mulher que exerce uma função de líder em uma organização privada ou publica, não 

deixou de lado às atividades domésticas e os cuidados com os filhos.  

A partir deste contexto, esta pesquisa traz à tona algumas inquietações respondidas a 

partir da “voz” da própria mulher que chegou a um cargo de liderança em cooperativas 

agroindustriais (reduto, diga-se de passagem, extremamente masculino), tais como: como esta 

mulher vê sua ascensão na carreira? Como “equilibra” sua carreira com sua vida pessoal? 

Como ela se vê em posições e ambientes que historicamente são concebidos como 

“masculinos”? 

 Neste sentido, tais questões foram refletidas a partir da Teoria das Representações 

Sociais– TRS, uma vez que esta busca ilustrar a realidade social, no que se refere aos 

conceitos, suposições e explicações que nascem no cotidiano e no decorrer das comunicações 

interpessoais, sendo equivalentes aos mitos e crenças das sociedades tradicionais, ou mesmo 

uma versão contemporânea do senso comum (MOSCOVICI, 1978).    

Para tanto, a fim de ilustrar e operacionalizar empiricamente as reflexões aqui 

apresentadas escolheu-se como locus de pesquisa o setor cooperativista agroindustrial do 

centro-sul do Paraná. Os motivos que levaram a escolha desse locus têm quatro aspectos 

principais: (a) a aspiração não só econômica, mas também social, do setor cooperativista; (b) 

setor agroindustrial caracteristicamente masculino; (c) representatividade do setor 

agroindustrial no Brasil e no Paraná e (d) motivos pessoais pelo fato das autoras serem  

mulheres e uma delas ser funcionária em uma cooperativa agroindustrial. 

 

 

 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

2.1 A MULHER NAS ORGANIZAÇÕES 

 

Para iniciar a contextualização da mulher no mercado de trabalho, relevante começar 

com a exposição do renomado trabalho de Beauvoir (2009), a qual teve sua obra original 

publicada em 1967. Para a autora, as mulheres são construídas como o outro na sociedade, a 

partir da ideia de que o papel desta é considerado secundário, não sendo a mulher uma a mera 

espectadora, contudo vista como figura de apoio por trás de grandes homens que se tornaram 

parte da história humana. 

Conforme complementa Carrieri et al. (2013), embora a maternidade tenha sido 

venerada em alguns momentos da história, as mulheres nunca tiveram um lugar igual ou 

privilégios em comparação com os homens. Neste aspecto, Beauvoir (2009) afirma que os 

homens acreditam que a humanidade vem de sua própria imagem e as mulheres são 

percebidas como “os outros”. 

Os registros históricos apontam que foi durante a primeira e a segunda guerra mundial 

que as mulheres passaram a assumir os negócios da família, decorrente da participação dos 

esposos nos campos de batalha, e consequentemente pela impossibilidade física e psicológica 

de alguns, de retornarem às suas funções no mercado de trabalho, após o final das guerras. 

Entretanto, foi com o começo do sistema capitalista que o ingresso da mulher no mundo do 

trabalho se consolidou, com a transferência da mão-de-obra feminina para os setores fabris 

(PROBST, 2013). 

Assim, o trabalho feminino, o qual era menos especializado, porém mais barato, em 

relação à mão-de-obra masculina, passou a ser indispensável para a indústria, mas também 

não deixou de ser imprescindível para os cuidados com a casa (ALVESSON; BILLING, 

1997), de modo que a mulher passou a acumular, além de toda a responsabilidade pelos 

afazeres domésticos, também sua função no mercado de trabalho. 

Podemos perceber a conotação de importância do ato de “trabalhar fora de casa”, e 

conquistar espaços que eram redutos e atribuições masculinas, como o setor fabril, quando 

refletimos a relação da comemoração do dia da mulher com sua entrada no mercado de 

trabalho, como se tal ato remetesse a uma maior valorização e percepção destas pela 

sociedade. Tal reflexão levantada no estudo de Cappelle et.al. (2013), diz respeito ao marco 

de 1857, no qual no dia 8 de março, 129 operárias de uma fábrica americana manifestaram-se 

contra as más condições de trabalho e para a redução da carga horária, ocupando as 

instalações da indústria e foram reprimidas por seus patrões, os quais fecharam as portas da 

fábrica e atearam fogo nas operárias, e estas foram queimadas vivas.  

Este dia ficou conhecido como o “Dia Internacional da Mulher Trabalhadora” a partir 

de 1910, na “Conferência Internacional da Mulher Socialista”, mas, somente em 1975, 

quando a ONU incluiu o dia 8 de março em seu calendário oficial de comemorações, a data 

foi incorporada pelos diversos países do mundo, passando a ser conhecido como o “Dia 

Internacional da Mulher” (TOSCANO; GOLDEMBERG, 1992, CAPELLE et al., 2013). 

 O fato da participação das mulheres no mercado de trabalho ter aumentado 

significativamente ao longo do tempo, é conhecido e evidenciado em praticamente todos os 

estudos que tratam da emancipação desta, seja em suas carreiras, na economia e sociedade 

como um todo. Entretanto, a evolução da mulher como força de trabalho e a chegada de 

inovações legais, tecnológicas e organizacionais, não trouxe, ainda, mudança significativa na 

organização deste trabalho, isso porque, a supremacia do masculino ainda é evidenciada, uma 

vez que a maioria das mulheres trabalhadoras se situa em atividades de baixa remuneração.  



Neste aspecto, o relatório da OIT ainda afirma que embora se tenha presenciado 

alguns progressos na redução destas diferenças, entre homens e mulheres, as melhorias são 

pequenas e, se as atuais tendências se mantiverem, serão necessários mais de 70 anos até que 

as disparidades salariais de gênero sejam completamente eliminadas (OIT, 2016). 

Além disso, observamos que o acesso a posições mais altas e de maior destaque veem 

sendo alcançadas por mulheres, mas ainda a passos lentos, e o domínio masculino ainda é 

eminente, sendo que aquelas que conseguem ultrapassar a fronteira entre o nível médio e o 

topo da estrutura hierárquica, mesmo representando um número em crescimento, ainda 

significam uma minoria no mundo do trabalho (SILVA, 2012; MEDEIROS, 2014). 

Estas afirmativas são destaque também no Relatório Anual Socioeconômico da 

Mulher (RASEAM, 2013), o qual demonstra que é reduzido o número de mulheres em cargos 

diretivos nos diferentes ramos de atividade econômica, cerca de 36% do total. Os setores 

agrícola e de construção são os que têm os menores índices de presença feminina em altos 

cargos e a participação das mulheres é maior nas áreas tidas por “femininas”: 65,6% em 

educação, saúde e serviços sociais, cerca de 44% no setor de alojamento e alimentação 

(RASEAM, 2014, p. 46).  

Desta forma, vale destacar que os indicadores apontam que embora as mulheres 

venham conquistando seu espaço na sociedade e no mercado de trabalho, os resquícios de 

segregação do sistema patriarcal, que distingue o que “é para homem” e o que “é para 

mulher”, ainda são evidentes, tanto nas disparidades salariais, quanto nas atribuições das 

tarefas e nos cargos que estas ocupam nas organizações. 

Isto posto, no próximo item discutimos, por meio da literatura, os mecanismos sociais 

(SANTOS, 2012) que possibilitam a compreensão da ascensão na carreira da mulher.  

 

2.2 MECANISMOS SOCIAIS DE ASCENSÃO NA CARREIRA 

 

Para este estudo, utilizamos por conceito de carreira, aquele proposto por London e 

Stumph (1982 apud COSTA, 2011), por entender a aproximação deste com as escolhas 

metodológicas, bem como, com os objetivos deste estudo. Para estes autores carreira,  

 

(...) são as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante 

avida de uma pessoa. A carreira envolve uma série de estágios e a ocorrência 

de transições que refletem necessidades, motivos e aspirações individuais e 

expectativas e imposições da organização e da sociedade (p.35). 

 

Neste entendimento, a carreira, além de ter seu conceito constituído sob a perspectiva 

objetiva do campo profissional (sequência de profissões e atividades realizadas), ainda 

abrange aspectos subjetivos como as percepções e aptidões do sujeito (LONDON; STUMPH, 

1982; HALL, 2002; COSTA, 2011) permitindo a interpretação de que a carreira não é algo 

linear, mas que seus estágios e transições, sofrem influencias tanto do sujeito, como da 

organização e da sociedade. 

A partir deste conceito, compreendemos ser a ascensão da carreira feminina a cargos 

de liderança a partir de três mecanismos: mecanismos pessoais, mecanismos sociais e 

mecanismos organizacionais (O‟NEIL; BILIMORIA, 2005; LOMBARDI, 2006; BOTELHO; 

MORAES; CUNHA, 2008; SANTOS, 2012). Salientamos que nesta pesquisa foram 

analisados especificamente os mecanismos sociais de ascensão na carreira. Tais mecanismos 

sociais são os papeis e estereótipos que vigoram na sociedade, o que a sociedade espera da 

mulher e como esta é tradicionalmente vista. Entendemos que a segregação ocupacional por 



gênero é um dos mecanismos e diz respeito às profissões tidas tipicamente como femininas. 

Além disso, têm-se os papeis e estereótipos construídos para a mulher pela sociedade 

(SANTOS, 2012). 

Morgan (2010) declara que as relações entre homens e mulheres são moldadas por 

eles, gerando expectativas de comportamento. Principalmente no mundo ocidental espera-se 

dos homens características lógicas, racionais, agressivas, estratégicas, independentes, 

competitividade, liderança e que sejam tomadores de decisões. De maneira antagônica se 

espera das mulheres intuição, emoção, submissão, empatia espontaneidade, cooperação, 

estímulo e lealdade.  

Diante disso, para sair do espaço da casa, as mulheres assumem estereótipos 

masculinos para serem aceitas (SANTOS, 2012). Essa assertiva foi incialmente proposta por 

Tanure, Carvalho Neto e Andrade (2010), ao evidenciarem que muitas mulheres consideram 

como um elogio o fato de serem comparadas aos homens no ambiente organizacional, 

implicando que o preconceito pode estar vinculado tanto à mentalidade dos homens quanto 

das mulheres. 

Esta segregação entre o que “é para mulher” e o que “é para homem”, está presente 

desde a infância, quando os padrões, estabelecidos pelo senso comum, determinam quais são 

as cores que meninos devem usar, quais são os brinquedos e brincadeiras que são 

“adequados” para cada gênero, esportes de homens e esportes de mulheres e se estendem à 

vida adulta, e consequentemente ao mundo organizacional.  

É notório que houve avanços, mas é inegável também, como essa segregação ainda 

está eminente, um exemplo disso é quando em pleno século XXI, se houve na mídia discursos 

como o do então Presidente da República no Brasil, em 2016, de que a mulher tem “grande” 

participação na economia, porque "ninguém mais é capaz de indicar os desajustes de preços no 

supermercado do que a mulher", e que se ela faz isso bem, é porque teve uma boa formação em casa, e 

quem faz isso é mulher, e não o homem. Discursos como este, são reproduzidos pela sociedade, e 

deixam muito claro a expectativa que esta tem em relação ao que “é o papel da mulher”.  

 

2.3 TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

As representações sociais foram abordadas inicialmente como “representação 

coletiva”, pelo teórico Émile Durkheim, o qual tratava a especificidade do pensamento social 

em relação ao pensamento individual. Segundo ele, o pensamento individual é um fenômeno 

puramente psíquico, mas que não se restringe apenas à atividade cerebral, já o pensamento 

social não se resumiria à soma dos pensamentos individuais (MOSCOVICI, 1978; CRUSOÉ, 

2004).   

Influenciado pelos trabalhos de Durkheim, o psicólogo social francês Serge 

Moscovici, é o principal expoente da teoria das representações sociais. A proposta da TRS do 

autor foi publicada em 1961, na obra Psychanalyse: sonimage et sonpublic, a qual foi 

considerada como uma abordagem inovadora em relação à psicologia social tradicional da 

época, uma vez que na percepção de psicologia social de Moscovici, tanto os comportamentos 

individuais como os fenômenos sociais são apreendidos de acordo com seu contexto histórico, 

sem desconsiderar os conteúdos dos fenômenos sociais (MARTINS-SILVA et al., 2016).  

Assim, para Moscovici (1978 p. 45) a representação social deve ser entendida “tanto 

na medida em que ele possui uma contextura psicológica autônoma como na medida em que é 

própria de nossa sociedade e de nossa cultura”. No conceito do autor, as representações 

sociais referem-se aos conceitos, suposições e explicações que se originam no cotidiano e no 

decorrer das comunicações interpessoais. Dessa forma, são equivalentes aos mitos e crenças 



das sociedades tradicionais, ou mesmo uma versão contemporânea do senso comum 

(MOSCOVICI, 1978). 

Para Jovchelovitch (2000) as representações sociais estão relacionadas à cognição (o 

que já se conhece do mundo), os afetos (desejo e/ou paixão de saber ou não saber sobre o 

objeto) e a ação (práticas sociais). Neste sentido para Guerra e Ichikawa (p.44, 2013) apontam 

que “a cognição abrange formas de saber e fazer, que são parte de uma cultura popular, 

erudita e científica, dando significado à realidade do indivíduo. Os afetos envolvem desejo e a 

paixão de se saber algo, ou sobre o objeto do saber”. Assim, segundo os autores, a são a 

cognição e os afetos que os indivíduos expressam que impulsionam a ação. 

O arcabouço teórico proposto originalmente por Moscovici ficou conhecido no campo 

como a “grande teoria” (ARRUDA, 2002; SÁ, 1996; DOISE, 1993), já que, segundo Martins-

Silva et al. (2016), apresenta as proposições básicas e os conceitos centrais da TRS, como, por 

exemplo, o conceito de representação social e dos processos formadores das Representações 

Sociais: a ancoragem e a objetificação.  

 A objetificação ocorre quando o abstrato se torna concreto, diluindo as ideias e 

tornando-as objetivas, a esse fenômeno Moscovici (1978) denomina “face figurativa”.  A 

ancoragem - denominada por Moscovivi (1978) de “amarração”-, por sua vez, tem a 

finalidade de dar sentido a um objeto dentro de um contexto, ou seja, ancorar ideias 

desconhecidas até então, reduzi-las a categorias e a imagens comuns, e colocá-las em um 

contexto familiar (MOSCOVICI, 1978).  

Sustentados nas afirmativas de Jovchelovitc (2002), Guerra e Ichakawa (p.49, 2013) 

sintetizam: “objetivar é transformar o familiar em não familiar, ancorando, assim, o 

desconhecido em uma realidade já institucionalizada, deslocando ou alterando os significados 

estabelecidos que as sociedades tentam perpetuar”. 

Vale destacar que a objetivação e a ancoragem não ocorrem em momentos diferentes, 

mas se desenvolvem de maneira simultânea, e essa que relação dá significado à representação 

social (MOSCOVICI, 1978). Nesse aspecto, o autor infere que a ancoragem e objetivação são 

maneiras de lidar com a memória. A objetificação é a memória em movimento e dirigida para 

dentro. Já a ancoragem direciona-se mais para fora (para os outros), de onde extrai conceitos e 

imagens para juntá-los no mundo exterior, para fazer as coisas conhecidas a partir do que já é 

conhecido.  

A partir dessa grande teoria, surgiram alguns desdobramentos complementares da 

TRS. Almeida (2005) e Martins-Silva et al. (2016) apontam a existência de pelo menos três 

abordagens: abordagem estrutural, abordagem societal e abordagem culturalista, ou 

processual. 

A abordagem culturalista, ou processual, que têm principal representante Denise 

Jodelet, segundo Passeggi (2003), considera que a construção das representações é situada 

psicossocialmente, e que ela evolui em dois sentidos: na história social do grupo e na história 

social do indivíduo, articuladas à história social dos objetos representados. Neste mesmo 

sentido, Almeida (2005) esta abordagem é a que se relaciona de forma mais próxima com a 

proposta original de Serge Moscovici, por enfatizar o enfoque histórico e cultural 

(ALMEIDA, 2005; MARTINS-SILVA et al., 2016). 

Entendendo como a abordagem que mais se aproxima dos propósitos e das escolhas 

epistemológicas e metodológicas desta pesquisa, para as análises da mesma será utilizada a 

abordagem da “grande teoria” de Serge Moscovici, complementada pela perspectiva de 

Denise Jodelet. 

Para compreender que a representação é uma forma de conhecimento socialmente 

partilhado, bem como o fato de que uma representação social é sempre elaborada por alguém 

– sujeito, sobre algo – objeto, Jodelet (2001) resume na resolução dos seguintes 



questionamentos: quem sabe e de onde sabe? O que sabe e como sabe? Sobre o que sabe e 

com que efeitos.  

a) Quem sabe e de onde sabe? - Diz respeito as condições de produção e circulação 

das representações sociais. Aponta para o conjunto humano que detém tal saber, o sujeito. Em 

seguida, busca-se identificar o contexto de produção das representações sociais. O lugar social 

ocupado pelo sujeito. 

b) O  que sabe e de onde sabe? – Trata-se dos processos e estados das representações 

sociais, que se referem às sustentações das mesmas, como os discursos, comportamentos, 

práticas, e tudo que possa sustentar as explicações de determinado grupo sobre as teorias e 

explicações de sua realidade objetiva. 

c) Sobre o que sabe e como sabe? – É próprio ao estatuto epistemológico das 

representações sociais. Está relacionado com a focalização do grupo no que se refere ao seu 

grau de interesse e aproximação com determinado objeto de representação, e na sequencia os 

efeitos que as representações sociais acarretam àquelas que as possuem. 

Brandão (2016) infere que a concepção de Jodelet enfatiza o olhar antropológico sobre 

os objetos que investiga, valorizando a articulação entre as dimensões culturais e sociais, 

tendo em vista a compreensão dos processos e produtos simbólicos. 

 

3 ABORDAGEM METODOLÓGICA: CAMINHOS DA PESQUISA 
 

Neste estudo partimos do pressuposto que antes de se eleger uma abordagem de 

pesquisa ou a utilização um determinado método de investigação, faz-se necessária a 

compreensão dos diferentes paradigmas de pesquisa que irão guiá-los. Para esta pesquisa, 

considerou-se coerente a adoção do posicionamento do paradigma interpretativista 

(BURRELL; MORGAN, 1979).  

Assim, a pesquisa, com base nos objetivos propostos, foi classificada como 

descritiva, pois, de acordo com Godoi (2010), este tipo de pesquisa procura esclarecer a 

complexidade da situação e os aspectos nela envolvidos, apresentando uma exposição 

detalhada da configuração, estrutura, atividade e relacionamentos com outros fenômenos. 

Portanto, a pesquisa descritiva é utilizada neste estudo com o objetivo de compreender as 

representações sociais construídas por mulheres em cargos liderança em cooperativas 

agroindustriais sobre suas carreiras, considerando os mecanismos sociais de ascensão. 

Quanto à abordagem elegemos a qualitativa. Para Minayo (2010) a pesquisa 

qualitativa responde a questões particulares, preocupando-se, nas ciências sociais, com uma 

condição de realidade que não pode ser quantificada, assim, ela “trabalha com um universo de 

significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço 

mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos” (p.21), e estes não podem ser 

restringidos à operacionalização de variáveis.  

Portanto, a partir das definições de Minayo (2010), o estreitamento entre a abordagem 

qualitativa com os objetivos a que se propõe esta pesquisa e com o seu tema, que é as 

mulheres em cargos de liderança, bem como com a abordagem teórica de representações 

sociais que sustenta o estudo. 

Diante destas ponderações, elegemos para pesquisar seis mulheres que exercem cargos 

de liderança nas três Cooperativas definidas como locus de pesquisa, sendo duas de cada 

Cooperativa. A escolha das participantes se deu pela abertura das empresas escolhidas. 

Entrou-se em contato com um representante de cada Cooperativa, e pediu-se que este 

indicasse duas mulheres, ocupantes de cargos de liderança na Cooperativa e que, 

preferencialmente, estas fossem de áreas nas quais tradicionalmente se tem homens como 

líderes.  



A coleta de dados foi realizada nos meses de outubro e novembro de 2017, a partir de 

dois instrumentos: a) entrevista com roteiro semiestruturado e b) diário de campo. Para Stake 

(2011), a entrevista na pesquisa qualitativa, busca conhecer como as pessoas percebem o 

mundo, possibilitando alcançar a compreensão da realidade humana por meio de discursos, 

objetiva-se uma representatividade dos significados, permitindo ao entrevistador a 

compreensão em profundidade da realidade em estudo. 

Para a análise dos dados optamos pelo conteúdo. A perspectiva de análise do conteúdo 

adotada para tratamento e análise dos dados desta pesquisa seguiu as orientações descritas por 

Minayo (2010) para a trajetória da análise de conteúdo temática: inicialmente, realizamos uma 

leitura de primeiro plano para atingir os níveis mais profundos, ou seja, conforme termo 

utilizado pela autora, impregnar pelo conteúdo do material. Na segunda etapa, realizamos a 

exploração do material, na qual se deu a análise propriamente dita. Como etapa final, 

elaboramos uma síntese interpretativa, dialogando os resultados da pesquisa com a literatura 

que sustenta o estudo, bem como, com objetivos e questão da pesquisa. Estas etapas foram 

apresentadas no próximo item, no qual são expostos os resultados da pesquisa. 

 

 

4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

4.1 PERFIL DAS PESQUISADAS 
 

Ao tratar da abordagem processual das representações sociais, Jodelet (2001) afirma 

que é necessário conhecer, antes das representações sociais, o sujeito que fala e de onde fala. 

Neste sentido, as análises são iniciadas com apontamentos sobre o perfil das seis entrevistadas 

para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Conforme exposto no Quadro 01, o perfil das entrevistadas foi delineado por meio da 

disposição de informações como: idade, estado civil, número de filhos, formação e função. No 

tocante ao cargo e formação, como descrever os mesmos permitiria a identificação das 

entrevistadas, estes não são descritos no Quadro. Assim, as pesquisadas ocupavam os 

seguintes cargos: Coordenadora Comercial de grãos, Coordenadora da Qualidade, Gerente 

administrativa e Financeira, Gerente de Frigorifico de Peixes, Coordenadora de Planejamento 

Orçamentário e Coordenadora Jurídica, e as seguintes formações, respectivamente: 

Agronomia, Biologia, Tecnóloga em Cooperativismo, Medicina Veterinária, Ciências 

Contábeis e Direito. 

Ainda com o objetivo de preservar a identidade das pesquisadas, as seis entrevistadas, 

ao longo do processo analítico foram citada por nomes fictícios: Tarsila; Celina, Marta, 

Maria, Anita e Bertha. Tais nomes foram escolhidos de forma a homenagear as várias 

mulheres que lutaram para quebrar estereótipos no Brasil e no mundo. 

Quadro 01– Perfil das Pesquisadas 

Entrevistada Idade Estado Civil Número de filhos 

Tarsila 37 Solteira Nenhum 

Celina 61 Casada 2 

Marta 37 Casada 1 

          Maria 47 Solteira 1 

Anita  41 Casada 3 

Bertha 30 Solteira Nenhum 

Fonte: Dados da pesquisa (2017). 



A partir do exposto no Quadro 1, observamos que quatro das mulheres pesquisadas 

têm apenas um ou nenhum filho, sendo metade casadas e metade solteiras. Uma possível 

explicação para esse fato reside no fato que talvez, porque as mulheres que ocupam cargos em 

escalão mais elevados nas organizações acabam adiando a maternidade, uma vez que 

precisam se desdobrar entre o cuidado com a família e com a carreira, conforme Santos 

(2012) menciona. Essa questão será aprofundada no próximo tópico. 

 

4.2 “UM LIVRO DE RECEITAS A SER SEGUIDO”: OS MECANISMOS SOCIAIS DE 

ASCENSÃO NA CARREIRA 
 

Durante a pesquisa buscamos desvendar as representações sociais das mulheres em 

cargos de liderança em cooperativas agroindustriais, considerando os mecanismos sociais de 

ascensão na carreira. Esses mecanismos retratam como elas são tradicionalmente vistas pela 

sociedade, os estereótipos, o que a sociedade espera delas. 

Neste sentido, iniciamos nossa discussão abordando a escolha pela carreira, na qual 

percebemos que para as entrevistadas, tal escolha é vinculada diretamento ao desejo que elas 

tinham de estudar e crescer profissionalmente. As seis mulheres pesquisadas, em algum 

momento dos seus estudos tiveram que se ausentar de suas cidades e família para poderem 

estudar. Além disso, das seis entrevistadas, três, inicialmente, tinham o desejo de seguir 

carreira na área de saúde, área esta que tradicionalmente é tida como “carreira feminina”. 

Zauli et al. (2013) afirmam que, muitas vezes, por questões de gênero, certas profissões 

podem ser vistas como femininas ou masculinas, sendo que mulheres concentram-se em 

setores de atividades restritas, sobretudo naqueles vinculados a cuidados, como saúde (com 

exceção da medicina) e a assistência social. 

Uma das entrevistadas saiu de casa aos 13 anos para estudar no Rio de Janeiro, pois 

almejava ser tornar dentista, todavia, sem condições financeiras para custear os estudos, e 

como havia concluído o ensino médio como técnica em contabilidade, acabou se formando 

em tecnóloga em cooperativismo. Para poder sair de casa, teve que enfrentar o desafio de lutar 

contra a vontade dos pais, que pelo fato dela ser mulher e da pouca idade, estes não queriam 

que ela saísse de casa. Odontologia era objetivo também de outra entrevistada, que também 

acabou se formando em Contábeis, nesses dois casos, estas entrevistadas salientaram por 

diversas vezes, a superproteção dos pais em relação a “filha mulher”, por considerarem esta 

como frágil e indefesa. 

Assim, observamos que, ainda mesmo os pais não tendo imposto a escolha dos cursos 

destas pesquisadas, o posicionamento tanto em deixar ou não a filha sair de casa para estudar, 

ou mesmo as questões orçamentarias, afetaram esta escolha. Entretanto, os enunciados das 

pesquisadas não revelam arrependimento no desígnio de seus cursos e carreiras. Na percepção 

das entrevistadas, assim como no estudo de Santos (2012), alguns mecanismos sociais 

negativos podem dificultar a ascensão na carreira. Elas citam como, por exemplo, a 

dificuldade das pessoas em enxergarem uma mulher em uma profissão no setor financeiro, na 

agroindústria.  

 Com relação à comportamento masculino e comportamento feminino, além de 

aparecer ao longo dos depoimentos das entrevistadas, teve enfoque quando elas foram 

questionadas se há diferença na maneira de liderar entre homens e mulheres em cargos de 

liderança. Neste aspecto, todas acreditam ter diferença, sendo que a diferença que se destaca é 

que a mulher se preocupa com os liderados além do trabalho e, consegue identificar se este 

está enfrentando algo extratrabalho que está interferindo no seu desempenho profissional, 

conforme enuncia Celina: “a mulher é mais flexível, consegue entender se o colaborador está 



com um problema em casa. Já o homem é mais duro, não tem essa flexibilidade”, e ratificado 

nas falas das demais entrevistadas: 

 

(...) eu acho que a partir do momento que você demonstra ter conhecimento, 

capacidade técnica (...) a gente tem uma grande vantagem sobre os homens 

em cargos de liderança, que é essa questão mais emocional (...) eu me sinto 

um pouco mãe deles, e eles também tem isso comigo, sabe? Eu por muitas 

vezes já cheguei a ter mesmo comportamento de mãe (...) eu posso brigar 

com eles, mas ninguém de fora pode brigar (...) então assim é uma coisa de 

proteção mesmo (TARSILA). 

 
(...) os homens eles são mais diretos, é assim, então tem que ser assim. Já as 

mulheres elas acabam entrando no mundo do outro até mesmo no mundo do 

homem (...) a mulher ela é mais compreensível (...) vejo que a liderança do 

homem é um pouco mais direta, e a mulher ela acaba sendo um pouco mais 

complacente um pouco mais flexível (ANITA). 

 

De modo semelhante na pesquisa realizada por Santos (2012), as líderes de 

cooperativas entrevistadas afirmaram, ainda que as mulheres são mais detalhistas, intuitivas, 

conseguem fazer mais de uma coisa ao mesmo e possuem maior aptidão para relacionamento 

interpessoal. Esses relatos são consoantes também à pesquisa realizada por Lima (2009) e 

Santos (2012), nos quais a percepção das pesquisadas por eles também era de que a mulher 

em cargo de liderança é mais empática e flexível. 

Um fato interessante é as mulheres pesquisadas foram unanimes ao relatar que 

preferem liderar homens do que liderar mulheres. Embora essa não tenha sido uma questão 

abordada de forma direta, mas que surgiu no desenrolar da entrevista. Nas falas das 

pesquisadas, as mulheres são muito competitivas entre elas, com muitas picuinhas e fofocas. 

Além disso, segundo as entrevistadas, até momento de chamar atenção, há maior facilidade no 

trato com os homens, conforme exposto no relato de Anita: 

 

Sempre falo que prefiro trabalhar com os homens, as mulheres têm um 

problema seríssimo com desavenças, fofocas, existe isso, eu não escondo 

isso de ninguém que prefiro trabalhar com os homens, por eles serem mais 

focados no que fazem, já as mulheres por serem multitarefas acabam se 

desviando em alguns caminhos e até ocasionando alguns problemas, então 

eu prefiro liderar homens, aí já vem um preconceito meu, porque nas 

mulheres é possível sentir uma rivalidade entre elas (ANITA). 

 

 Elas também foram unanimes, em reconhecer a contradição existente, já que elas 

procuram incentivar outras mulheres em cargos de liderança, mas elas mesmas, enquanto 

líderes preferem trabalhar com homens. Neste sentido, elas ainda abordam que a mulher que 

chega ao cargo de liderança, na maioria das vezes, precisa comportar-se como um homem se 

comportaria em determinadas situações, como enfatiza Celina: “a mulher precisa ter um 

comportamento mais masculino. Se impor, ser mais focada, e alguns momentos, ter a frieza, 

do homem. Se a mulher for cheia “mimi”, for frágil, emotiva, ela não vai conseguir (...)”. 

Para Carvalho Neto, Tanure e Andrade (2010), o preconceito de que a mulher atingiu 

o topo da hierarquia devido ao fato de esta se comportar segundo padrões considerados 

masculinos é evidente, e que, muitas vezes, a mulher que ocupa um cargo de liderança, 

percebe isso como elogio, o que sugere, segundo os autores, que o preconceito está muito 



mais enraizado na sociedade do que se imagina e, impresso não só nos homens, mas também 

nas próprias mulheres.  

Outro dado marcante que surgiu foi que ao serem questionadas se existe uma pessoa 

que elas consideram como referência de liderança todas as pesquisadas referenciaram figuras 

masculinas, que foram ou ainda são os seus superiores imediatos.  Ou seja, para estas 

mulheres a função de líder ainda está associada a uma figura masculina. Para Santos (2012) 

essa referência masculina pode ser justificada pelo fato de não tendo referências femininas em 

que se espelhar, já que o meio em que atuam é predominantemente masculino, estas mulheres 

tiveram mais referências masculinas. 

Quanto a influência da mãe, ao solicitar que as entrevistadas relatassem as principais 

diferenças entre elas e suas mães, a diferença mais destacada foi de que as mães de cinco das 

entrevistadas não trabalharam fora de casa, tendo como atribuição o cuidado da casa, dos 

filhos, do marido e este sendo o provedor do lar, confirmando-se a colocação de Araújo 

(2002) de que as mudanças significativas, em relação à entrada da mulher no mercado de 

trabalho, surgiram de forma acentuada a partir de 1990, momento em que começou a se falar 

em feminização do mercado de trabalho.  

Esses discursos confirmam a ponderação de Santos (2012), ao sugerir que uma 

possível explicação para essa situação, seja a falta de oportunidade das mães de irem para o 

mercado de trabalho, por arbitrariedade masculina e, de alguma forma, influenciaram as 

escolhas das filhas para que tivessem uma vida profissional. Neste sentido, evidencia-se que 

as pesquisadas, assim como as pesquisadas de Santos (2012), vivenciaram uma mudança na 

sociedade no que se refere a trabalho versus estudos, já que priorizaram a formação, diferente 

de suas mães, onde a preocupação era que a mulher se preparasse para casar.  

 Na fala de Anita e Marta, também ficou evidente a influência do pai, ainda que 

indiretamente, na escolha da carreira. Para Anita, apesar do pai não ter formação superior, 

tinha habilidades com números e desejava ser contador, mas por conta de algumas 

circunstâncias não conseguiu, então ela, mesmo sem apontar esse fato como influencia para a 

escolha da carreira, acabou formando-se nesta área. Esse fato foi tão marcante para 

entrevistada, ao ponto de causar comoção a ela, ao falar sobre o assunto: “Eu acabei 

realizando um sonho do meu pai, mas ele nunca me influenciou, coincidentemente eu acabei 

fazendo isso”. E, em outro momento, ela destaca: “outra coisa que influencia na nossa carreira 

é a nossa base familiar”. 

Quando indagadas se as mulheres estão buscando igualdade com os homens ou uma 

identidade feminina, os discursos não são homogêneos. Entretanto, nota-se que as mulheres 

entrevistadas acreditam que são tão capazes quanto aos homens, não precisando se tornar 

iguais a eles. Aqui fica claro, que para elas, embora observado em discursos anteriores 

afirmações de que em algum momento terão que ter um posicionamento mais masculino, esse 

comportamento não pode ser genérico em todas as suas ações, já que estão buscando uma 

identidade feminina. Contudo, confirma-se que para a própria mulher ainda existe a 

segregação do que é “coisa de mulher e do que é coisa de homem”.  

Ao responderem, na percepção delas, o que a sociedade atual espera da mulher, 

destacou-se que a sociedade prega que a mulher deve se emancipar profissionalmente, dar 

oportunidades para outras mulheres, mas ainda vê as atividades domésticas como 

responsabilidade da mulher. Isso se ratifica na fala de Cecilia: “ a sociedade atual quer que a 

mulher se emancipe, conquiste cada vez mais o seu espaço nas organizações” e complementa-

se nos demais discursos. Deste modo, nota-se que, na visão das mulheres em cargos de 

liderança, também há uma expectativa da sociedade em relação a elas darem mais 

oportunidades para que outras mulheres consigam chegar em níveis hierárquicos mais altos, e 

que também que “provem” que a mulher é capaz. 



No discurso de Bertha resume-se todas as expectativas que a sociedade tem em relação 

ao papel da mulher, e que mesmo quando esta conquista seu espaço as cobranças continuam, 

porque ela precisa também ser uma boa mãe, uma boa esposa. Ainda, observa-se, de forma 

concomitante aos achados de Andrade (2012), que na sociedade atual, a cobrança chega ao 

ponto de que a mulher que não trabalha fora, também não é “bem vista”. Assim, entende-se 

que, na concepção da sociedade, a mulher precisa conquistar seu espaço, dar exemplo às 

outras mulheres e ainda ser uma mãe e esposa de sucesso, como colocado por Bertha: “ um 

livro de receitas a ser seguido. ” 

 
Eu acho que assim, a sociedade está esperando demais da mulher (...) As 

mulheres estão se sentindo pressionadas a trabalhar, a fazer faculdade, é 

como se fosse feio ser dona do lar (...) então eu sou um pouco contra essa 

questão da regra, tanto que eu falo para o meu namorado: nossos filhos 

quando crescerem, eu não vou falar para eles que eles têm que terminar o 

ensino médio, que aí você tem que fazer uma faculdade, que você tem que 

arrumar um emprego, aí você tem que arrumar uma mulher/homem, casar, 

ter filhos como se fosse um livro de receitas a ser seguido, e a sociedade ela 

faz isso com a mulher, tipo nossa, mas você não vai ter filhos? Ou nossa 

você vai ter três filhos? Ou eu não quero casar, nossa, mas você vai morrer 

sozinha? (BERTHA). 

 

Desta forma, evidenciamos, nos discursos que revelam as representações sociais das 

entrevistadas, considerando os mecanismos sociais de ascensão na carreira, buscando 

responder quem “sabe e de onde sabe” (JODELET, 2001), que os ditames da sociedade 

influenciam nas representações sociais das mulheres em cargos de liderança sobre suas 

carreiras. Principalmente, com relação a influência que as mães exerceram na carreira destas 

mulheres em cargos de liderança, através do estimulo a estudar e trabalhar, para que as filhas 

tivessem uma vida diferente da que elas tiveram. Ainda em relação a estimulo para o 

desenvolvimento na carreira e à referência de liderança, estas mulheres mencionam figuras 

masculinas, associando assim, ainda que inconscientemente o homem à liderança.  

Para estas pesquisadas, a concepção que elas têm das expectativas da sociedade (de 

onde sabe) em relação a mulher, é de que como se elas tivessem que seguir um livro de 

receitas: estudar, trabalhar, ser esposa e mãe, e tudo isso com maestria. 

Os discursos também revelam que as representações sociais das entrevistadas, em 

relação ao estilo de liderança feminina e masculina (o que sabe e como sabe?), é de que existe 

diferenças, mencionando especialmente características que já estão relacionadas ao 

estereótipo que se tem do feminino e, assumiram ainda que alguns momentos precisam ter 

comportamentos mais masculinos para conseguirem se impor. 

Dando sequência a proposta de Jodelet (2001), ao analisar nesta categoria sobre o que 

elas sabem e com que efeitos, entende-se que o preconceito, em relação a figura da mulher em 

cargos de liderança ainda está enraizado na sociedade e também na própria mulher, já que a 

mesma mulher que com determinação e dedicação, como mencionado por elas, conseguiu 

alcançar um cargo de liderança, revela uma representação de ser “mais fácil” trabalhar com 

homens do que com mulheres, fortalecendo ainda mais os estereótipos de características 

femininas e características masculinas. 

De modo semelhante ao estudo de Santos (2012) ainda parece não estar claro para as 

respondentes se a mulher está buscando uma identidade feminina nas organizações ou a 

igualdade com os homens (sobre o que sabe e com que efeitos). Entretanto, apresentam uma 

representação social que a mulher é tão capaz quanto ao homem, sem precisar perder sua 

feminilidade, mesmo assumindo que, em alguns momentos, precisam se comportar como um 

homem se comportaria em determinada situação. 



REFLEXÕES NADA FINAIS 

 

Esta pesquisa teve o anseio de investigar o seguinte questionamento de pesquisa: 

Quais são as representações sociais que as mulheres em cargos de liderança em cooperativas 

agroindustriais têm sobre suas carreiras? Consoante a isso, à luz da Teoria das Representações 

Sociais (MOSCOVICI, 1978), buscou-se compreender as representações sociais construídas 

por mulheres em cargos de liderança em cooperativas agroindustriais sobre suas carreiras, 

considerando os mecanismos sociais de ascensão na carreira. 

Considerando as representações originadas dos mecanismos sociais de ascensão na 

carreira, evidenciou que os aspectos de cognição mencionados por Jovchelovich (2000), como 

parte integrante das representações, também são perceptíveis, de forma negativa, nas 

representações originadas a partir dos mecanismos sociais de ascensão na carreira: “um livro 

de receitas a ser seguido”. Esse sentimento emerge da percepção que as mulheres 

entrevistadas têm a respeito do que a sociedade espera da mulher: que ela aprenda a ser uma 

boa dona de casa, estude, tenha marido e filhos, como se fosse uma “força irresistível” 

imposta pela sociedade. Moscovici (2015) chama essa “força irresistível” de prescrição, sendo 

considerada uma função das representações. Para o autor, quando a prescrição de uma 

representação não consegue mais controlar a realidade, ela perde poder e abre espaço para o 

surgimento de outra representação, que no contexto desta pesquisa é de que a mulher é tão 

capaz quanto ao homem e sem precisar perder sua feminilidade, mesmo assumindo que, 

em alguns momentos, precisam se comportar como um homem se comportaria em 

determinada situação. 

Outra representação que foi percebida, originada dos mecanismos sociais, é o 

preconceito das mulheres em cargos de liderança, assumido por elas, em relação a trabalhar 

com outras mulheres. Para as pesquisadas, é preferível liderar homens a liderar mulheres, 

por conta dos estereótipos que se tem de que mulher é mais sentimental, magoa-se mais 

facilmente e tem muitas picuinhas.  Desta maneira, nota-se que os aspectos de cognição, 

citados por Jovchelovich (2000), estão presentes de maneira expressiva como parte integrante 

das representações originadas dos mecanismos sociais, na medida em que os estereótipos do 

feminino e masculino ainda estão fortemente presentes nas representações sociais das 

mulheres em cargos de liderança sobre suas carreiras. 

Deste modo, destaca-se que embora atualmente o discurso de igualdade de gênero tem 

sido proferido de forma veemente através campanhas publicitárias, manifestações e 

movimentos, na prática a desconstrução do que se tem como do papel social da mulher, de ser 

mãe e esposa, ainda é lenta e ínfima, e quando esta escolhe, seja por questões profissionais ou 

mesmo pessoais, não exercer esse papel, é alvo de crítica por parte da sociedade.  
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