
1. INTRODUÇÃO 

Este artigo faz parte de uma pesquisa de Mestrado em andamento e tem como objetivo 

identificar os desafios do trabalho da mulher no contexto Universitário, tendo como base a 

história da professora-gestora Marta.  

A presença das mulheres no mercado de trabalho cresceu nas últimas décadas, devido 

às mudanças sociais, econômicas e culturais do século XX (MELO, 2002; ARAÚJO, 2005). 

Essas transformações trouxeram fatores como a queda da taxa de fecundidade, o aumento da 

escolaridade e o crescente número de divórcios, o que fez com que as mulheres assumissem o 

papel de chefes de família e colaborou para que tivessem uma maior relação com o trabalho 

fora de casa (BRUSCHINI, 2007).  

As transformações deram-se principalmente pela luta das mulheres por direitos e 

valores na sociedade, alavancadas pelos movimentos feministas, que contribuíram para 

aumentar a participação feminina no mercado de trabalho e em todas as esferas da sociedade, 

inclusive em funções de cargos gerenciais, predominantemente masculinas (SIQUEIRA et al., 

2016). Para Cappelle, Melo e Souza (2013), essa sociedade, construída e reconstruída ao 

longo dos anos, é norteada por valores e regras para homens e mulheres, sendo reproduzidos 

também nas organizações.  

Nas organizações, o setor público se diferencia do setor privado em questões de 

gênero, salário e ascensões, pelo fato de ter o seu ingresso por meio de concurso, o que auxilia 

na diminuição da desigualdade entre homens e mulheres (PUPPIN, 1995). Porém, os cargos 

de gestão nas instituições públicas, os chamados cargos comissionados e de função 

gratificada, são em sua maioria por indicação ou eleição, ocorrendo assim, as disparidades de 

gênero, conforme observado por Miranda (2010) em seus estudos com Universidades 

Federais mineiras. 

Nas Universidades, contexto abordado nessa pesquisa, confirma-se o fato de que as 

mulheres ainda estão em desvantagem em um sistema controlado pelos homens (LETA, 

2003). Leta (2003) questiona a situação das mulheres na ciência e nas universidades no Brasil 

marcada por uma presença feminina ainda muito reduzida: Quantas mulheres são reitoras de 

universidades públicas? Quantas ocupam altos cargos no Ministério de Ciência e Tecnologia 

ou em suas agências, como o CNPq? Quantas estão nos âmbitos que decidem para onde e para 

quem vão os recursos das universidades? 

Diante dessas indagações e da crescente, mas ainda pequena presença feminina nas 

universidades, da persistência das desigualdades de gênero e da dificuldade feminina na 

ascensão a cargos de gestão, torna-se importante, então, com o presente estudo identificar os 
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desafios no trabalho da mulher no contexto Universitário, em uma perspectiva qualitativa, 

baseada no método história de vida. 

Como justificativa, tem-se que o presente estudo poderá auxiliar no entendimento da 

trajetória de uma professora-gestora, além de contribuir para o debate sobre as mulheres com 

cargo de gestão em uma IFES. Esta pesquisa se torna relevante devido ao fato de a 

universidade onde está inserido o sujeito desta pesquisa tem tradição de ensino na área de 

engenharia, é originalmente constituída, em sua grande maioria, por docentes homens e 

apresenta uma recente inserção de docentes mulheres em cargos de gestão: a IFES estudada 

tem a sua primeira reitora mulher desde a sua criação.  

Além disso, de acordo com Pereira e Lopes (2015) e Siqueira et al. (2016), ainda há 

pouca literatura relacionada à ascensão feminina a cargos de gestão em ambientes 

educacionais, como as IFES.  E poucos estudos sobre a temática das mulheres na área da 

Administração conforme cita Morgado e Tonelli (2016). Nesse sentido, Calás e Smircich 

(1999, p. 281) afirmam que “a teoria organizacional tem sido, primariamente, uma literatura 

escrita por homens, para os homens e sobre os homens: como obter racionalmente a 

cooperação dos homens para atingir os objetivos organizacionais, como gerenciar (man/age)”, 

ou seja, “um mundo de homens administrado por homens” (ALVESSON; BILLING, 1997, p. 

8 apud CAPPELLE; MELO, 2010).  

Percebe-se, então, que as mulheres foram excluídas desse contexto de produção de 

conhecimento durante séculos, pela religião ou pelas próprias instituições educacionais 

(MATOS, 2008). Além disso, Cruz (2007) indaga a importância de continuar o processo e 

estudos sobre as mulheres, para dar visibilidade às suas ações em toda a sociedade, 

disseminando e resistindo às discriminações e os preconceitos sofridos nas relações sociais de 

gênero. 

Portanto, a relevância deste estudo está pautada no combate das construções sociais 

que ainda são naturalizadas e atuam como concepções do que é masculino e feminino, 

trazendo um estudo empírico sobre a gestão das mulheres na universidade, lugar ainda 

hegemonicamente masculino, já que as organizações também são locais em que a estrutura de 

gênero é reproduzida (TEIXEIRA, 2016).  

O presente artigo se organiza em quatro seções, além desta introdução. São elas: 

referencial teórico – abordando sobre a mulher e o trabalho gerencial, o trabalho das mulheres 

na gestão universitária e o contexto da universidade pesquisada; metodologia – em que se 

descrevem os percursos metodológicos; a trajetória de uma professora-gestora – onde se 
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descreve e analisa os dados coletados na entrevista; e considerações finais – que apresentam 

os resultados encontrados e perspectivas futuras para essa pesquisa. 

 

2. A MULHER E O TRABALHO GERENCIAL 

Verifica-se o amplo e diversificado espaço no mercado conquistado pelas mulheres, 

por meio da maior ocupação dos postos de trabalho, de melhor qualificação em relação aos 

homens e de maior presença em cargos gerenciais (CORRÊA, 2004). Porém, Siqueira et al. 

(2016) afirmam que a dificuldade das mulheres em alcançarem os cargos mais altos nas 

organizações é um dos elementos presentes no contexto organizacional.  

Nesse sentido, tem-se que a proporção de mulheres, apesar de progressiva, ainda é 

muito menor que a dos homens em níveis mais altos da hierarquia das organizações, ou seja, 

ao passo que se eleva o nível hierárquico, são encontradas menos mulheres. O principal 

motivo da inserção das mulheres ser mais difícil em cargos de alto nível hierárquico é pelo 

conflito gerado entre o universo masculino e feminino. Além disso, existe a tradição cultural 

em que a mulher ocupa a esfera doméstica e a atribuição da imagem feminina sem 

características de liderança, autoridade, dinamismo, objetividade e racionalidade, 

consideradas essenciais para os cargos de gestão (LIMA et al., 2013). 

Há, então, a ideia de uma barreira invisível do preconceito e da discriminação que 

exclui as mulheres das posições mais altas de liderança, sendo esse fenômeno denominado 

teto de vidro (glass ceiling), caracterizado como uma forma de segregação hierárquica ou 

vertical (EAGLY; KARAU, 2002). De acordo com Steil (1997), essa barreira acontece de 

maneira tão discreta e suave, que muitas vezes, as mulheres a percebem como algo natural, 

não encarando como uma força contrária à sua ascensão profissional. O fenômeno do teto de 

vidro representa os desafios complexos enfrentados pelas mulheres, exigindo persistência e 

conscientização de suas competências e dos desafios a serem superados (GONTIJO; MELO, 

2017). 

Esse preconceito e discriminação de gênero ocorrem pelo fato de já ser instituída uma 

cultura patriarcal nas organizações que privilegia os interesses masculinos de dominação, 

fazendo com que as mulheres sejam excluídas. Assim, a ascensão na carreira das mulheres 

torna-se mais difícil por causa de aspectos sociais e culturais relacionados ao gênero (STEIL, 

1997).  

Estudos (LIMA et al., 2013; CAPPELLE; MELO; SOUZA, 2013) mencionam as 

várias formas do preconceito e discriminação do fenômeno teto de vidro sofrido pelas 

mulheres, como: utilização da sexualidade pelas mulheres para galgar posições nas 
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organizações; o chamado comportamento feminino (sentimentalista e intuitiva); falta de estilo 

de liderança das mulheres, por serem mais sensíveis e compreensivas; e conflito entre 

trabalho e família. 

De acordo com Hoyt (2010), a remoção do teto de vidro, ou seja, o fim do preconceito 

e da discriminação pode auxiliar na garantia da igualdade de oportunidades para a ascensão 

das mulheres em altos cargos nas instituições. 

 

3. O TRABALHO DAS MULHERES NA GESTÃO UNIVERSITÁRIA: AS 

PROFESSORAS-GESTORAS 

As IFES, contexto desta pesquisa, possuem características específicas desse setor 

público. São instituições muito complexas, por ser um tipo singular de instituição pública, 

tendo uma estrutura descentraliza e uma autonomia na gestão financeira, administrativa e 

orçamentária, a chamada autonomia universitária, tem um vínculo com o Ministério da 

Educação (MEC) e pratica a administração colegiada (BARBOSA, 2015). 

No que diz respeito aos professores-gestores no Brasil, o Art. 3º do Decreto 94.664 de 

1987 aborda a gestão universitária como uma atividade própria do professor do ensino 

superior, assim como o ensino, a pesquisa e a extensão, sendo eles os responsáveis pelas 

funções gerenciais das áreas acadêmica e administrativa da instituição de ensino 

(MAGALHÃES et al., 2016).  

Dessa mesma forma, para Miranda et al. (2013, p. 108) “os gestores das universidades 

são responsáveis diretos por fomentar, incentivar e criar mecanismos de manutenção para 

iniciativas de desenvolvimento local, regional e nacional, por meio do ‘tripé’ ensino, pesquisa 

e extensão”. Os professores então passam a exercer duas funções: as de professor e as de 

gestor nas universidades (MAGALHÃES et al., 2016). Nesse sentido, os professores que 

desempenham o papel de gestores, considerados aqui nessa pesquisa como professores-

gestores (academic managers), conforme classificação de Barbosa, Mendonça e Cassundé 

(2016), assumem papéis de reitores, pró-reitores, diretores, coordenadores, chefes de 

departamento, entre outros. 

Para Ésther (2011), o trabalho gerencial realizado pelos professores-gestores nas IFES 

possui particularidades, já que essas instituições têm objetivos complexos e múltiplos, 

demandando uma atuação diferenciada de seus gestores, com base nos critérios de eficiência, 

eficácia e do interesse público. Umas das particularidades do trabalho gerencial realizado 

pelos docentes é que na maioria das vezes não há treinamento para o exercício da função, 
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ocorrendo o aprendizado “na prática” (MIRANDA et al., 2013) ou por meio da tentativa e 

erro (MARRA, 2006).  

Além disso, as instituições geridas pelos professores não tem a missão de buscar lucro, 

como qualquer outra organização, e sim, tem objetivos que envolvem questões abstratas e 

subjetivas como a produção de conhecimento, de pesquisa e de extensão, bem como de 

atendimento das demandas da sociedade. Esses fatos tornam ainda mais difícil e complexo o 

gerenciamento dos professores-gestores (BARBOSA; MENDONÇA; CASSUNDÉ, 2016). 

Estivalet et al. (2017, no prelo) confirma a crescente presença feminina nos ambientes 

acadêmicos nas últimas décadas, entretanto percebe que esse aumento não refletiu para que as 

mulheres ocupassem cargos de maior visibilidade, como os cargos de Reitor, por exemplo. 

Para Bruschini e Pupin (2004) e Mourão e Galinkin (2008) é no setor público que as mulheres 

possuem maiores chances de ocupar cargos de gestão.  

Porém, para Vaz (2013) ainda são poucas as mulheres assumindo cargos de alta gestão 

nas organizações de ensino e pesquisa. A autora explica que no setor público, pelo fato da 

contratação ser realizada por meio de concurso, o que garante a igualdade entre os 

concorrentes de uma mesma carreira, existe a falsa impressão de que não exista o fenômeno 

do teto de vidro. Dessa forma, mesmo na administração pública federal, é possível verificar a 

existência desse fenômeno ao se analisar a participação feminina nos cargos de comissão da 

administração central das instituições (VAZ, 2013), já que são cargos ocupados, em sua 

maioria, por indicação ou eleição (PUPPIN, 1995).  

É nessa situação que se podem observar discrepâncias entre homens e mulheres 

(SIQUEIRA et al., 2016).  Quanto mais alto o nível do cargo, menor é o número de mulheres 

nesses postos nas universidades (MOURÃO; GALINKIN, 2008). Para Marry (2008), o 

mundo acadêmico não escapa ao fenômeno teto de vidro.  

Na pesquisa realizada por Ésther e Melo (2008), buscou-se compreender como os 

reitores de universidades federais constroem a identidade gerencial. A pesquisa foi feita com 

gestores da alta administração de oito universidades federais do estado de Minas Gerais. Os 

autores perceberam que os reitores se enxergam como políticos representantes da comunidade 

acadêmica, além disso, verificou-se que antes de se tornarem reitores, todos os entrevistados 

tinham uma trajetória tanto acadêmica quanto gerencial na universidade, na ocupação de 

outros cargos na hierarquia organizacional. Como resultado, os reitores consideram seu 

trabalho como complexo, difícil e desgastante, por exigir grande dedicação e envolvimento 

emocional. 
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Em sua pesquisa, Miranda (2010) investigou universidades federais de Minas Gerais, 

de acordo com a ocupação de cargos de gestão de nível alto, como: pró-reitores e chefe de 

gabinete. Foi verificada nesse estudo a diferença na ocupação desses cargos por homens e 

mulheres: três vezes mais por docentes homens (72,15%) do que por docentes mulheres 

(27,85%). Concluiu-se que na gestão universitária dessas IFES, as docentes mulheres ainda 

representam uma pequena parcela, mesmo nos cargos de níveis mais baixos. 

Estivalet et al. (2017, no prelo) realizaram entrevistas em profundidade para o 

recolhimento de histórias de vida de mulheres de destaque na Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul (UFRGS). As autoras constataram que, para elas, o fato de serem mulheres é 

como uma barreira a ser superada para que se tenha reconhecimento na carreira. Ademais, 

percebeu-se que para que essas mulheres possuam o mesmo reconhecimento recebido pelos 

professores e pesquisadores homens, elas necessitam ter uma produção maior e de mais 

relevância. 

A pesquisa realizada por Pereira e Lopes (2015) buscou investigar as estratégias 

utilizadas pelas professoras-gestoras para quebrar o teto de vidro, ou seja, para ascenderem 

aos altos cargos da Universidade Regional de Blumenau (FURB). Dessa forma, os autores 

verificaram que somente a partir de 1987 as mulheres alcançaram os cargos de alta gestão na 

universidade e que nunca uma mulher chegou ao cargo mais alto da instituição: o de reitora, 

sendo que os homens assumiram 82,98% dos cargos de alta gestão e as mulheres assumiram 

apenas 17,02% deles.  

Como estratégias utilizadas para alcançar os cargos de gestão, as entrevistadas 

afirmaram que excederam as expectativas de desempenho em atividades: algumas tentaram 

encontrar uma maneira apropriada de trabalhar sem tornar desconfortáveis seus colegas 

masculinos, porém sem precisar adotar uma postura masculina; participaram de tarefas 

difíceis e desafiadoras; e tiveram pessoas que as apoiaram, mas sem depender delas para 

ascender na carreira (PEREIRA; LOPES, 2015). 

Um estudo realizado por Siqueira et al. (2016) teve o objetivo de analisar a presença 

de docentes mulheres em cargos gerenciais nas universidades federais do estado de Minas 

Gerais. Como resultado do estudo, pode-se perceber que os docentes homens são maioria em 

todas as universidades estudadas. A figura 1 mostra o percentual de docentes por sexo que 

ocupam cargos de chefia nas universidades mineiras: 
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Figura 1 - Porcentagem de cargos gerenciais por sexo nas universidades federais 

de Minas Gerais. 

 

Fonte: Siqueira et al. (2016) – dados da pesquisa. 

 

Dessa maneira, observa-se na Figura 1 que os docentes homens são maioria absoluta 

nos cargos gerenciais das universidades de Minas Gerais, variando apenas as proporções entre 

as instituições. Para Siqueira et al. (2016), as universidades que apresentam maior proporção 

de homens em cargos de gestão possuem a explicação em seus contextos históricos, por serem 

originalmente constituídas por cursos tradicionalmente masculinos, como é o caso da 

UNIFEI, UFLA e UFOP. 

De acordo com Siqueira et al. (2016), outra possível reflexão acerca da baixa 

representatividade das docentes mulheres nos cargos de gestão nas universidade é que esses 

postos, principalmente os de níveis mais altos, são ocupados por docentes mais experientes e 

que possuem maior idade, fatores relevantes para esses cargos. Essa elucidação faz-se 

necessária, já que a inserção das docentes mulheres nas universidades se intensificou a partir 

dos anos de 1980 e 1990, ou seja, ainda é recente, já que, historicamente, a ciência foi vista 

como uma atividade inteiramente masculina (LETA, 2003). Segundo Leta (2003), as 

mulheres docentes ainda estão em desvantagem nesse sistema controlado predominantemente 

por homens. 

Respondendo uma das questões feitas por Leta (2003) apresentadas na introdução 

deste artigo, sobre o maior cargo das Universidades, o da Reitoria, percebe-se a grande 

presença masculina, conforme a Figura 2 que apresenta o número de reitores por sexo e região 

no Brasil em 2017. No total das 67 universidade brasileiras, 48 possuem reitores e apenas 19 

possuem reitoras, ou seja, as mulheres ocupam menos de um terço (28,35%) dos cargos de 

reitoria nas universidades brasileiras verificadas.  

Nota-se que a única região em que o número de reitoras supera o número de reitores é 

a centro-oeste. Dessa forma, esses dados vão ao encontro da reflexão feita por Leta (2003), na 
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qual há a presença reduzida das mulheres em cargos e posições de destaque, havendo ainda 

uma dominação masculina, como mostrado no caso do cargo de reitoria nas universidades 

brasileiras analisadas. 

 

Figura 2 - Número de Reitores por Região e Sexo - Brasil 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

Fonte: Elaborado pela autora de Andifes (2017). 

 

Por conseguinte, apesar de haver um aumento na participação das mulheres nos cargos 

gerenciais, conforme expressado por Miranda et al. (2014), verifica-se que de maneira geral a 

presença das mulheres é ainda significantemente inferior à presença de homens na gestão 

universitária (MIRANDA, 2010). Esse fato da predominância masculina também ocorre na 

IFES investigada nessa pesquisa desde a sua criação, o que possivelmente contribui para uma 

ocupação dos homens nos cargos de alta gestão na universidade, colaborando para a menor 

presença das mulheres nesses postos. 

 

4. CONTEXTUALIZAÇÃO DA PESQUISA 

Faz-se necessário caracterizar a Universidade em que a professora-gestora pesquisada 

está inserida, demarcando os aspectos que levaram à escolha da mesma como campo empírico 

da pesquisa, sendo então apresentadas algumas informações para o entendimento de seu 

histórico e contexto. 
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A IFES investigada foi criada em 1969, com a junção das centenárias e tradicionais 

Escolas de Farmácia (1839) e de Minas (1876). Está localizada no interior do Brasil e, ao 

longo dos anos, a instituição ampliou seu espaço físico, criando novos campi e cursos, 

abrindo mais vagas para concursos de professores e de técnicos-administrativos e para alunos. 

A Universidade é tradicionalmente caracterizada pela presença marcante de homens 

na docência, fato que pode ser encontrado em grande parte das universidades brasileiras 

conforme reforça Miranda et al. (2009). Na universidade pesquisada, uma característica que 

reforça a maior presença masculina entre os professores é de sua origem ser nos cursos de 

engenharia, área considerada como verdadeiro gueto masculino.  

Dessa forma, em toda a história da instituição a presença das mulheres foi pequena se 

comparada à dos homens. Os dados na figura 3 abaixo corroboram com essa afirmativa. Em 

março de 2018, a Instituição pesquisada apresentou um total de 847 docentes, desses 517 

homens (61%) e 330 mulheres (39%). 

 

Figura 3 - Docentes por sexo, em 2018, na IFES estudada (em %). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Dados fornecidos pela IFES pesquisada (2018). 

 

Quando se analisa a distribuição dos docentes por área de classificação dos cursos, 

conforme apresentado na figura 4, observa-se que há uma predominância masculina em todas 

as áreas apresentadas, com exceção da área da saúde, na qual o número de docentes homens é 

igual ao número de docentes mulheres. Além disso, evidencia-se a concentração de 

professores na área de Exatas, comprovando o fato de que a Instituição pesquisada tem 

tradição nessa área e, refletindo ainda mais a desproporção de gênero entre os seus docentes. 
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Figura 4 - Distribuição de docentes por sexo e área dos cursos na IFES estudada, 

em 2018. 

 

Fonte: Dados fornecidos pela Instituição pesquisada (2018). 

 

Para completar a análise, a figura 5 apresenta os dados sobre a ocupação dos cargos de 

gestão da Instituição. Dessa forma, é possível perceber que a presença de docentes mulheres 

em cargos de gestão acompanha a mesma proporção de sua presença na universidade (figura 

3). No total dos 148 cargos de gestão informados pela Instituição pesquisada, tem-se que 

65,5% desses cargos são ocupados por docentes homens e 34,5% são ocupados por docentes 

mulheres.  

Em relação a esses cargos de gestão, foram disponibilizados dados sobre cargos de 

baixa gerência: coordenador de graduação, coordenador de pós-graduação e chefe de 

departamento, com remuneração de desempenho da função em torno de R$800,00 a mais no 

vencimento; e sobre cargos de alta gerência: diretor de unidade, vice-diretor de unidade, pró-

reitor e reitor, com remuneração de desempenho da função variando entre R$3.000,00 e 

R$6.000,00 a mais no vencimento. Só foram levados em consideração os cargos de gestão 

ocupados por docentes, os cargos ocupados por técnicos administrativos não foram 

contabilizados.  

Além disso, há uma diferença na forma de ocupação desses cargos: no caso de todos 

os cargos da baixa gerência e dos cargos de diretor e vice-diretor de unidade e de reitor é 

realizada uma consulta pública na comunidade universitária, por meio de eleição; já no caso 

do cargo de pró-reitor, a ocupação é por meio de indicação da autoridade maior da instituição, 

ou seja, o reitor. 
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Dessa forma, verifica-se que em todos os cargos de gestão, de alta ou de baixa 

gerência, temos uma presença maior de docentes homens, indo ao encontro dos resultados 

apresentados da pesquisa de Miranda (2010). A exceção é o cargo de reitor que é único na 

Universidade e atualmente está sendo ocupado pela primeira vez por uma docente mulher. 

Sobre esse cargo, em toda a história da Instituição, foram 15 reitores que administraram a 

IFES, sendo a primeira mulher eleita em 2016, com o mandato de 2017 a 2021. 

 

Figura 5 - Número de Docentes por cargo de gestão e por sexo na IFES estudada, 

em 2018. 

Fonte: Dados fornecidos pela Instituição pesquisada (2018). 

 

Com base nos dados apresentados e no contexto histórico da Instituição pesquisada, 

percebe-se que, pelo fato de ter sido constituída a partir de cursos (guetos) tradicionalmente 

masculinos (engenharia), há uma tendência maior do número de docentes ser em sua maioria 

de homens e da ocupação dos cargos de gestão pelos homens, conforme apresentado na 

pesquisa de Siqueira et al. (2016). 

 

5. PERCURSOS METODOLÓGICOS 

 O presente artigo se caracteriza como pesquisa qualitativa, baseada no método 

história de vida. Para Godoy (1995), na pesquisa qualitativa, o pesquisador tem um papel 
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fundamental para a análise do mundo empírico em seu ambiente natural, buscando identificar 

fenômenos em atividades, procedimento e interações no cotidiano, utilizando-se do olhar do 

pesquisado. Para a autora, a principal preocupação do investigador deve ser o processo e o 

sentido das coisas e dos acontecimentos dados pelos sujeitos investigados. 

O método de história de vida permite realizar uma investigação profunda na existência 

do sujeito, aprofundando-se na compreensão de seu percurso histórico e das suas relações 

estabelecidas ao longo de sua vida pessoal e profissional (MAGESTE, 2008). Para Camargo 

(1984, p. 16), o método história de vida “[...] representa o melhor caminho para se chegar 

mais perto da experiência vivida do ator – sua ideologia e sua práxis – possibilitando a 

compreensão dos significados implícitos em suas ações”. Isso quer dizer que esse método 

possibilita ao sujeito contar suas experiências de vida, de acordo com sua própria ótica dos 

acontecimentos. 

A presente pesquisa utilizou duas fontes de coleta de dados primários e secundários: a 

entrevista de história de vida e a análise do memorial disponibilizado pela entrevistada, bem 

como os dados da distribuição docente da IFES já apresentados. O sujeito da pesquisa foi uma 

professora que ocupou e ocupa vários cargos de gestão em uma IFES. Para identificação da 

professora-gestora, decidiu-se nomeá-la com o nome fictício de Marta. 

 

5. 1. A TRAJETÓRIA DE MARTA 

Apresenta-se, neste subtópico, a trajetória de Marta. O quadro 1 mostra os cargos e 

encargos ocupados pela professora-gestora na IFES: 

 

Quadro 1 - Cargos e Encargos Administrativos 

Cargo Órgão Período 

Diretora  Escola de Nutrição jan/17 Atual 

Coordenadora  Laboratório de Epidemiologia Molecular - Escola de Nutrição jul/01 Atual 

Membro  Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Saúde e Nutrição nov/15 jan/17 

Coordenadora Núcleo de pesquisa em Ciências Biológicas abr/15 jan/17 

Membro Conselho Científico-Administrativo do Núcleo de Pesquisa ago/11 jan/17 

Membro Colegiado de Pós-Graduação em Ciências Biológicas ago/09 jan/17 

Coordenadora  Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológicas out/12 jun/15 

Presidente Colegiado do Curso de Nutrição - Escola de Nutrição fev/11 fev/13 

Coordenadora Estágios em Nutrição Clínica - Escola de Nutrição out/09 dez/11 

Membro  Colegiado do Programa de Pós-Graduação em saúde e Nutrição jan/10 dez/10 

Presidente Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET mai/17 mar/08 
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Membro Colegiado do Curso de Nutrição jul/06 mar/08 

Chefe Departamento de Nutrição Clínica e Social fev/05 abr/05 

Membro Comissão Técnica Permanente dos Processos Seletivos de Graduação  set/04 mar/08 

Membro Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação do PET  abr/04 mar/08 

Membro Colegiado do Curso de Pós-Graduação em Ciências Biológicas ago/01 mar/08 

Tutora Programa de Educação Tutorial (PET) da Escola de Nutrição jul/01 mar/08 

Membro Comissão Própria de Avaliação dez/04 mar/07 

Membro Comissão de Estágio do Departamento de Nutrição Clínica e Social abr/01 set/05 

Membro Comitê de Ciências da Vida da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação fev/02 fev/04 

Chefe Departamento de Nutrição Clínica e Social ago/01 abr/04 

Membro Conselho Departamental da Escola de Nutrição ago/01 fev/04 

Membro Conselho Universitário - Representante Professores Adjuntos set/01 ago/03 

Coordenadora Estagio Supervisionado em Nutrição Clínica abr/01 abr/03 

Membro Conselho Departamental da Escola de Nutrição mar/96 mar/97 

Coordenadora Comissão de Ensino e Extensão da Escola de Nutrição jun/92 mai/97 

Membro Colegiado do Curso de Nutrição dez/93 jun/95 

Coordenadora Estágio Supervisionado em Nutrição Clínica mar/92 mar/95 

Membro Colegiado do Curso de Nutrição nov/91 nov/93 

Fonte: Memorial disponibilizado por Marta. 

 

Marta entrou como estudante do curso de Nutrição na quarta turma do curso na 

Universidade, em 1981. Nessa época, o curso de Nutrição ainda era ligado à Unidade 

Acadêmica do curso de Farmácia e não existia ainda um departamento específico de Nutrição. 

O curso de Nutrição foi projetado por farmacêuticos, o currículo foi muito baseado no básico 

da Farmácia, então vários desses problemas já tinham sido colocados para os alunos. 

Com isso, a militância de Marta começou ainda como estudante dentro da 

universidade. Segundo ela, desde o primeiro período havia vários problemas enquanto 

estudantes: não tinha laboratórios específicos do curso, não havia ainda sido contratado um 

nutricionista na Universidade, entre outros. E foi assim que todos os alunos, inclusive Marta, 

envolveram-se nas discussões e nas batalhas do curso. Foi criada pelos alunos uma pró-

entidade para conseguir levar essas questões e as reinvindicações aos professores. Depois 

disso, foi formada a primeira Diretoria do Centro Acadêmico Livre de Nutrição, com 

participação de Marta.  

Com essas movimentações estudantis, Marta participou de uma greve, em 1983, que 

teve três meses de duração e como era uma greve apenas de estudantes, sem aderência dos 
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professores, todos os envolvidos foram reprovados por falta pelos professores que iam para a 

sala de aula e faziam chamada: 

[...] apenas recentemente é que isso saiu do histórico escolar, até uns cinco anos 

atrás quando eu puxei o meu histórico ainda vinha reprovada, reprovada em todas as 

disciplinas, eu e todos os estudantes.  

 

Essa greve foi muito importante, porque na época a universidade era muito pequena 

com apenas oito cursos, o que fez com que os alunos se reunissem e criassem o Diretório 

Central dos Estudantes (DCE). Após o término da greve, foi feita a primeira eleição da 

Diretoria do DCE e Marta foi eleita para o posto de secretária, e por causa disso, ela foi 

representante dos estudantes dos Conselhos Superiores da Universidade e pode entender um 

pouco a questão administrativa universitária:  

[...] então desde cedo eu me envolvi com as questões administrativas, assim, vendo, 

participando, enfim, conversando sobre. 
 

Após a graduação, Marta foi cursar o mestrado em outra cidade, afastando-se da 

universidade. Foi durante esse período que ela fez o concurso como professora efetiva e 

assumiu o cargo em 1987:  

Quando eu fiz o concurso para a [sic] Universidade, eu ainda estava morando em 

[sic] outra cidade, fazendo mestrado, doutorado, fiquei naquele vai e vem, mas 

éramos poucos professores, a Escola se tornou independente, se tornou uma unidade 

independente da Escola de Farmácia.  
 

Como eram poucos professores efetivos no curso naquela época, todos tinham que 

assumir alguma função administrativa. Segundo Marta, nessa época, ela se interessava mais 

pelas questões acadêmicas de pesquisa e de extensão, a administração não era algo que a 

interessasse. Porém, ela teve que assumir a coordenação dos estágios supervisionados, 

fazendo a parte administrativa de convênios, mas sempre no contexto mais acadêmico.  

Então, a época do mestrado e do doutorado foi um período difícil por morar em outra 

cidade, assumir as atividades docente na universidade estudada e cursar o mestrado em outra 

universidade: 

Aí eu fiz o meu mestrado nesse vai e vem, eu não estava afastava pela universidade, 

eu consegui eu acho que seis meses de afastamento parcial, mas durante o resto foi 

assim no vai e vem, liberava um pouquinho, o povo fazia, ne, me liberava, finais de 

semana eu fazia meus experimentos. 

 

Após o término do Mestrado, Marta aguardou 10 anos para ter ser liberada para cursar 

o doutorado com afastamento total, por causa da fila criada pelo Departamento para a 

qualificação, período em que ficou afastada totalmente das atividades acadêmicas se 

dedicando inteiramente à sua tese. No doutorado, fez um período sanduíche em Manchester, 
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na Inglaterra e defendeu a tese em abril de 2001, retornando às atividades como docente da 

universidade. 

Quando retornou do Doutorado, muitos professores tinham saído para a qualificação e 

ficaram apenas Marta e mais três professores efetivos no curso, os outros eram todos 

substitutos. Então foi nessa época que ela assumiu a Chefia do Departamento a contragosto: 

E aí eu não tive muita opção, eu tive que assumir a chefia do departamento, e foi até 

meio assim, imposição, ne, “ah, porque você ficou quatro anos fora” e inclusive na 

assembleia que me indicou eu nem estava presente, mas, ne, foi assim, forçado.  

 

Apesar de ter ficado muito chateada na época pela imposição, Marta assumiu o cargo. 

Além da chefia do departamento, Marta teve que assumir o Programa de Educação Tutorial 

(PET), pelo fato de na época ser a única nutricionista doutora na unidade acadêmica. Além 

disso, Marta estava montando o laboratório de pesquisa e ainda tinha um filho pequeno para 

cuidar.  

Com todas essas atividades a serem desempenhadas, Marta em 2001 resolveu se 

mudar para a cidade onde a universidade ficava. Foi quando conheceu e se envolveu mais 

com a parte administrativa da universidade:  

Com isso e com o fato de eu ter um filho pequeno com cinco anos na época, 

querendo montar laboratório, chefe de departamento, tutora do PET, enfim eu me 

mudei para [sic] a cidade da Universidade, só em 2001. Então eu conhecia muito 

pouco da universidade, da estrutura administrativa da universidade, das pessoas. 

Tinha muita gente com quem eu conversava, ne, o diretor de orçamento e finanças, 

pró-reitor de graduação, que eu conversava por telefone, sabia quem era, mas eu 

nunca tinha visto. Então foi muito bom isso, por esse lado, porque eu pude conhecer 

as pessoas e me envolver mais com a parte administrativa que realmente estava 

longe. 
 

Depois disso, Marta participou de várias comissões na universidade: foi presidente da 

Comissão de Avaliação do PET da Universidade, Comissão Própria de Avaliação da 

universidade, Comitê de Ciências da Vida da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. E 

como já tinha estruturado o seu grupo de pesquisa, já tinha montado o laboratório, Marta se 

afastou para o pós-doutorado, em 2009. 

Quando retornou do pós-doutorado, ela se credenciou no Programa de Pós-Graduação 

em Ciências Biológicas e começou a participar do Colegiado desse Programa. Logo depois se 

tornou a Coordenadora do Programa de Pós-Graduação em Ciências Biológica da 

Universidade, por indicação dos seus pares, permanecendo por dois mandatos consecutivos. 

Esse programa faz parte de outra unidade acadêmica, então: 

Foi uma época que eu fiquei muito afastada da Escola, ne. Eu assumi muita 

atividade administrativa, mas mais relacionadas à pós-graduação e à pesquisa e 

fiquei muito no [sic] Programa de Pós-Graduação. Mas isso é claro, deu uma 
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bagagem, ne, uma tranquilidade mesmo para assumir, ne, e eu já conhecia bem a 

estrutura da Universidade, principalmente, em relação à pesquisa e pós-graduação. 

 

Nessa época, Marta se sentia preparada para assumir esses cargos de gestão, por 

conhecer muito bem a estrutura da Universidade. Para ela, outro fator que facilitou que 

assumisse os cargos de gestão, foi o fato de ela sempre ter uma postura neutra, de neutralizar 

os conflitos de relacionamentos e que “agradava gregos e baianos”. Nesse mesmo período, foi 

chamada para assumir o cargo de presidente do Colegiado do curso de Nutrição, justamente 

pela característica de ser mais neutra e imparcial. O Colegiado estava passando por uma crise 

e o Diretor precisava de alguém com esse perfil e que conhecesse o curso. Assim, durante três 

anos, Marta assumiu os dois Colegiados: o da graduação e o da pós-graduação. 

Nesse mesmo período, em uma ocasião de greve dos servidores Técnico-

Administrativos em Educação (TAE’s), em 2014, Marta como Coordenadora do Programa de 

Pós-Graduação fez uma denúncia anônima ao Ministério Público Federal (MPF), porque, 

embora a Universidade tivesse motoristas terceirizados contratados e o Programa tivesse 

recursos para o pagamento das diárias, por causa da pressão do sindicato, a administração da 

Universidade não garantia o transporte de professores externos convidados para as bancas de 

defesa. Os recursos do PROAP/CAPES tiveram que ser dispendidos com o pagamento de 

táxis para transporte dos professores convidados do aeroporto e de outras cidades da região. 

Essa denúncia tornou-se pública e seu nome foi citado em um boletim do sindicato 

como um dos professores que haviam tentado prejudicar o movimento. Dessa forma, sua 

imagem política ficou muito desgastada com o segmento dos TAE’s, repercutindo inclusive 

no processo da eleição para a diretoria da ENUT no final de 2016. Dos 22 TAE’s lotados na 

ENUT, foram apenas seis votos e a sua atitude naquela greve de 2014 foi explicitamente 

citada durante a campanha eleitoral. 

Também por causa dessas características, quando estava faltando cerca de seis meses 

para terminar o segundo mandato no Programa de Pós-Graduação, houve uma pressão para 

Marta assumir a Coordenação do Núcleo de Pesquisa em Ciências Biológicas. Esse Núcleo 

estava mudando de prédio e precisava passar por uma estruturação, então Marta assumiu a 

Coordenação desse Núcleo e se manteve Coordenadora do Programa de Pós-Graduação até o 

final do mandato:  

então eu mantive por seis meses as duas coordenações: a do Núcleo e a do 

Programa, [...] eu consegui lidar muito bem com isso, ne. E eu acho que as pessoas 

de uma certa forma reconheceram. Mas era um reconhecimento principalmente 

externo à Escola de Nutrição. 
  



17 
 

Perto do fim do mandato de Coordenadora do Núcleo de Pesquisa em Ciências 

Biológicas, Marta resolveu se candidatar à Diretoria da Escola de Nutrição. Para galgar esse 

cargo, os candidatos devem passar por uma eleição, sendo o eleitorado os professores, 

discentes e técnicos-administrativos. Esse processo sempre deixou Marta aborrecida, pois 

acredita mais no mérito e vê a eleição: 

como um concurso de miss simpatia, mais do que qualquer outra coisa. E eu não era 

nada simpática, assim eu nunca fui, o que eu tinha que falar, eu falava, eu não 

procurava agradar ninguém, você sabe, são interesses, ne, vários [...]. E enfim, era 

uma coisa que eu não sabia fazer, nunca soube e nunca vou saber: convidar para 

tomar uma cerveja, sair depois do trabalho, aquela coisa assim, que eu nunca soube 

fazer. Os cargos que eu assumi no Núcleo e no Programa de Pós-Graduação não 

eram cargos eletivos, eram cargos de colegiado, presidente do Colegiado, então eu 

era indicada pelos meus pares, ne, então era muito mérito mesmo, mais do que 

simpatia. 
 

Apesar disso, Marta se candidatou à Diretoria da Escola de Nutrição. Para ela, a sua 

candidatura foi uma questão natural, pelo fato dela estar insatisfeita com as outras gestões na 

Unidade: 

Eu vi essa história assim, de não querer resolver os problemas, mas de querer 

agradar as pessoas. Então, as coisas eram resolvidas assim no varejo: você vem aqui 

me faz um pedido, eu resolvo para você, isso pode gerar um outro problema, eu dou 

um jeitinho de resolver, ia ficando aquela coisa muito mal costurada, no meu 

entendimento. 

 

Na visão de Marta, os diretores anteriores tinham apenas o interesse de agradar e não 

de enfrentamento dos problemas, para não se indisporem com seus colegas. Ela considera que 

por causa disso houve um atraso no desenvolvimento da unidade acadêmica, por exemplo, na 

parte da estruturação da pesquisa. Bem como havia um problema sério de relacionamento 

entre os grupos de professores.  

E como já foi mencionado anteriormente, Marta tinha facilidade em resolver esses 

tipos de conflitos e acreditava que ela seria um bom nome para a Escola, devido as suas 

experiências na ocupação dos outros cargos: 

[...] e acabou que eu cheguei a conclusão que talvez fosse a hora então de eu me 

lançar, mesmo sabendo que eu não era uma miss simpatia que eu ia ter muita 

dificuldade de fazer campanha, eu sempre tive, ne, assim, para pedir voto, mas eu já 

estava mais descolada nisso também e outra eu já tava recebendo o pé na cova, eu 

sabia que qualquer coisa eu podia me aposentar [...]. 
  

Então, para Marta, esse foi o momento ideal para assumir a diretoria, já que o seu 

grupo de pesquisa e o laboratório estavam estruturados, com a ajuda de outras professoras que 

já estavam assumindo as responsabilidades. Com isso, poderia assumir o cargo com mais 



18 
 

tranquilidade, por não ter mais nenhum interesse acadêmico e estar bem estabelecida nesse 

aspecto.  

Quando Marta abordou sobre as dificuldades de assumir o cargo de gestão, ela contou 

que a grande dificuldade foi nas relações interpessoais:  

[...] de apagar fogueiras, eu tenho essa facilidade, mas isso desgasta muito, ne, você 

tem que conversar aqui, conversar ali, botar um pano quente aqui, um pano quente 

ali e eu faço esse meio de campo. Essa para mim é a pior parte, assim não que eu 

tenha dificuldades, mas toma muito tempo, ne, e assim eu podia estar fazendo outras 

coisas, ne, mas eu tenho que ficar conversando, então tenho que sentar conversar 

uma hora com um, vai almoçar com outro, conversa para tentar conciliar.  

 

Para Marta, essa é uma característica própria da academia, de lidar com essas 

“fogueiras da vaidade”, sendo um trabalho muito complicado. Corroborando com Barbosa 

(2015), de que as universidades são um tipo singular de instituição pública, que possui 

particularidades por serem muito complexas. 

Sobre a questão de ter sofrido algum tipo de preconceito e discriminação na ocupação 

desses cargos, Marta afirma que: 

Olha, no início da carreira, mas também eu fiz o concurso eu tinha 23 anos, eu tinha 

quase a idade dos meus alunos. Eu sentia um pouco sim de preconceito, eu não sei 

se pelo fato de ser mulher ou se foi pelo fato de ser menina, ne, de ser muito nova.  

 

Essa discriminação sofrida por Marta por ser nova na universidade vai ao encontro de 

Siqueira et al. (2016), de uma possível reflexão acerca da baixa representatividade das 

docentes mulheres nos cargos de gestão nas universidade é que esses postos, principalmente 

os de níveis mais altos, são ocupados por docentes mais experientes e que possuem maior 

idade, fatores relevantes para esses cargos.  

Apesar de achar que sofreu preconceito por conta da idade e apenas no começo da 

carreira, Marta afirma que existe sim o preconceito e que já passou por situações de um 

“professor machista e autoritário” ter gritado com ela em reuniões, ocorrendo sim a 

discriminação. Essa reflexão está de acordo com o que afirmou Steil (1997), de que o 

fenômeno teto de vidro ocorre de maneira tão discreta e suave, que muitas vezes, as mulheres 

a percebem como algo natural, não encarando como uma força contrária. 

Além disso, explicita o fato de que nos 21 anos do Núcleo de Pesquisa em Ciências 

Biológicas, ela foi a primeira mulher coordenadora: 

Tem ótimas pesquisadoras no NUPEB, ne, tem ótimas administradoras também, ne, 

mais velhas que eu na universidade, com mais conhecimento e até com mais 

competência de repente para administrar, mas eu fui a primeira, então é claro que 

havia, ne, preconceito.  
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Para Steil (1997), a ascensão na carreira das mulheres torna-se mais difícil por causa 

de aspectos sociais e culturais relacionados ao gênero pelo fato de já ser instituída uma cultura 

patriarcal nas organizações, que privilegia os interesses masculinos de dominação, fazendo 

com que as mulheres sejam excluídas desses cargos de gestão, conforme explicitado acima. 

Nesse sentido, de acordo com Vaz (2013) ainda são poucas as mulheres assumindo 

cargos de alta gestão nas organizações de ensino e pesquisa. A autora explica que no setor 

público, pelo fato da contratação ser realizada por meio de concurso, garantindo a igualdade 

entre os concorrentes de uma mesma carreira, existe a falsa impressão de que não existe o 

fenômeno do teto de vidro. Portando, mesmo na administração pública federal, é possível 

verificar a existência desse fenômeno ao se analisar a participação feminina nos cargos de 

comissão da administração central das instituições e conforme citado por Marta. 

Marta evidenciou sua opinião sobre se as docentes mulheres dentro da universidade 

possuem maior dificuldade em conseguir ocupar os cargos de gestão. Para ela, é mais uma 

questão das professoras não se disporem e não terem vontade de assumir esses cargos: 

[...] porque elas mesmas também não se candidatavam, ne, não se candidatavam, não 

se colocavam, não se expunham. 

 

Para ela, é uma questão de perfil mesmo, porque tem pessoas que gostam de assumir 

esses cargos. E outras, acreditam que não vale a pena, pois é muito trabalho: 

Eu acho que questão da família também, eu acho que isso dificulta, porque é muito 

trabalho, ne, você leva trabalho para casa, então acho que as pessoas acabam: “ah, 

eu não preciso disso”. E realmente não precisa, porque o seu salário não aumenta, 

quer dizer você tem aí uma CD, uma FG que não é tão impactante e aí no final das 

contas você fica: “ah, não! Vai me dar mais trabalho do que retorno”.  
 

Essa questão da família está de acordo com o que afirma Andrade (2016), de que umas 

das maiores dificuldades enfrentadas pelas mulheres é com os cuidados com a família e os 

afazeres domésticos, dificultando a ascensão a cargos de gestão. Dessa forma, evidencia-se 

um dos modelos de interpretação do fenômeno teto de vidro, que é a existência de uma menor 

predisposição das mulheres para assumir as posições de maior nível hierárquico, uma vez que 

evitam obstáculos e conflitos entre a vida profissional e familiar (MARRY, 2008), o que, de 

acordo com Marta, é o que acontece para as mulheres não galgarem esses cargos na 

Universidade. 

Nesse sentido, a Marta afirma que não teve dificuldades pessoais para assumir os 

cargos de gestão, pelo fato de já estar em uma fase da vida mais tranquila, com o filho já 

criado, o que permitiu e ajudou a ocupar os cargos. Ela falou sobre como se preparou para ser 

gestora. De acordo com Marta, ela não teve nenhum treinamento ou acompanhamento: 
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foi no erro e acerto mesmo, foi tomando paulada e aprendendo como é que faz. 

Claro, ne, conversando com colegas que já haviam sido gestores, trocando 

experiências, assim, foi aprendendo e fazendo. 

 

Comprova-se aqui o que Miranda et al. (2013) e Marra (2006) afirmam, segundo as 

autoras, na maioria das vezes não há treinamento para o exercício da função, ocorrendo o 

aprendizado “na prática” ou por meio da tentativa e erro. Segundo a professora, ela conversa 

muito com as pessoas mais experientes e que essas ajudam muito nas questões relacionadas à 

gestão.  

Por último, Marta falou sobre as competências demandadas para assumir a função de 

professor-gestor: 

O desenvolvimento de habilidades interpessoais mesmo, empatia, respeito, ne, 

aceitação, acho que muito mais do que enquanto professor e pesquisador, muito 

mais [...] essas habilidades que a gente tem que desenvolver, de ouvir mais de 

escutar, de acatar, enfim, eu acho que é isso, principalmente. 

 

Para ela, uma competência importante para assumir cargos de gestão é o 

relacionamento interpessoal que ajuda a resolver os conflitos advindos do ambiente 

universitário, diferentemente das competências exigidas para ser professora e pesquisadora. 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este artigo apresenta uma pesquisa em andamento que buscará identificar os desafios 

do trabalho da mulher no contexto Universitário, tendo como base a história da professora-

gestora Marta.  

Após a análise da entrevista com Marta, verificou-se que os principais desafios 

enfrentados pela professora-gestora são: a pressão pela vida profissional e particular, por ter 

que dar aula, assumir coordenadorias, montar laboratório de pesquisa, ser produtiva nas 

pesquisas científicas e ainda cuidar do filho; a dificuldade em passar por um processo 

eleitoral, em que ser simpática (característica que Marta não possui) e não se indispor com o 

eleitorado (fato que já ocorreu no episódio da denúncia ao MPF) é muito importante; a 

aquisição de competências relacionadas à relação interpessoal, para resolver os conflitos 

existentes na academia; e a falta de treinamento e acompanhamento para a ocupação dos 

cargos de gestão. 

Observa-se que ainda, que de acordo com a professora-gestora, há existência do 

fenômeno teto de vidro na IFES estudada no modelo mencionado por Marry (2008) de que há 

uma indisposição das mulheres a galgarem os cargos de gestão, pelo conflito gerado entre 
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vida profissional e familiar, ou seja, a jornada dupla, considerada uma barreira para as 

mulheres. 

Porém, percebe-se que o teto de vidro ocorre de uma maneira bem sutil (STEIL, 

1997), pelo fato de Marta reconhecer que ainda há o preconceito sofrido pelas mulheres na 

Universidade, mas considerar que ela não sofreu nenhum tipo de preconceito e discriminação 

depois que já tinha experiência e mais conhecimento da universidade. Para Gontijo e Melo 

(2017), esse é um dos maiores desafios enfrentados pelas mulheres, exigindo persistência e 

conscientização dos desafios a serem superados. 

Outra questão observada, é que não há um treinamento ou um acompanhamento 

desses professores que ocupam esses cargos de gestão, eles aprendem fazendo, por tentativa e 

erro, conforme concluiu Marra (2006). Percebe-se também, que a trajetória da professora-

gestora desde quando era estudante, participando ativamente das atividades acadêmicas do 

curso e depois já como professora, foram importantes para que essa professora assumisse os 

cargos de gestão na IFES. 

Por fim, este estudo corrobora com Siqueira et al (2016), na qual as autoras afirmam 

que uma possível explicação para a baixa participação das mulheres na gestão das 

universidades é porque a ocupação desses cargos é por docentes mais experientes e de idade 

mais avançada. Para Leta (2003), essa elucidação faz-se necessária, já que a inserção das 

docentes mulheres nas universidades se intensificou somente a partir dos anos de 1980 e 

1990. Esse fato é comprovado pelo número de docentes homens e mulheres apresentados na 

figura 3, verificando que a Universidade ainda é um ambiente em que há uma maior presença 

masculina. 

Os caminhos em que este estudo está sendo trilhado traz uma reflexão sobre a atual 

situação da mulher docente dentro da Universidade, ambiente ainda considerado masculino. A 

expectativa para esta pesquisa é compreender a trajetória de professoras-gestoras, 

identificando dificuldades e preconceitos vividos para alcançar os cargos de gestão da 

universidade.  
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