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RESUMO 

Tendo como epistemologia a perspectiva histórico-crítica e feminista (considerando o 

contexto da sociedade brasileira, nordestina e os processos de reestruturação produtiva da 

universidade) esta pesquisa objetivou conhecer os deslocamentos, as mudanças e 

permanências nos âmbitos do trabalho docente, da família e da vida pessoal, que dificultam 

e/ou possibilitam relações mais igualitárias, equitativas entre os gêneros e/ou que apontem 

outros padrões de sociabilidade favoráveis à articulação entre as esferas privada/pública, entre 

docentes que trabalham na universidade pública brasileira sergipana. 

 

RESUMEN 

Teniendo como epistemología la perspectiva histórico-critica y feminista (teniendo en cuenta 

el contexto de la sociedad brasileña, noreste u los procesos de reestructuración productiva de 

la universidad) esta investigación tuvo como objetivo identificar los cambios de trabajo, 

familia y vida personal. La prevención y/ o permitir que las relaciones más igualitarias y 

equitativas de género y/u otros que señalan los patrones de sociabilidad favorables a la 

relación entre la esfera privada/publica, incluyendo a los maestros que trabajan en la 

universidad pública brasileña sergipana. 

 

 

A situação das mulheres na escolarização e no mercado de trabalho, no controle da 

fertilidade apresenta transformações significativas. Entretanto, sua participação no mercado 

de trabalho não significa que tenha se livrado das tarefas domésticas e que os processos de 

dominação-exploração tenham sido extintos. No segmento magistério superior, o Ministério 

da Educação e a Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres divulgou pesquisa que 

revela que o número de professoras com título de mestre ou doutora, no país cresceu de 1996 

a 2003, bem acima do cenário masculino. O aumento de professoras com doutorado foi de 

104% versus 69,2% de professores, e no caso do mestrado este crescimento foi de 119,4% 

ante 106,1%. Em Sergipe, no ano de 2010, a partir de informação da Plataforma Lattes o 

número absoluto de doutores cadastrados na Plataforma Lattes é de 1.035 doutores, o que em 

relação ao Brasil representa apenas 1%; em relação aos outros estados da região nordeste 5% 

dos doutores, ficando na 6ª posição, empate com os estados de Alagoas e Maranhão, 

ganhando apenas para o estado do Piauí que tem 4%, perdendo, portanto, da Bahia 23%, 

Pernambuco 19%, Ceará 15%, Paraíba 13%, Rio Grande do Norte 11%. 
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Quanto aos mestres são 1.831 e representam em relação ao Brasil também 1% e em 

relação aos outros estados da região nordeste 4% dos mestres, tendo a última posição entre os 

outros estados do nordeste: Bahia 25%, Pernambuco 18%, Ceará 16%, Paraíba 11%, Rio 

Grande do Norte 9%, Maranhão 6%, Piauí 5% e Alagoas 5%. No estado só existem duas 

Universidades, uma pública e uma privada.  

Fato é que, mesmo não estando desagregados por sexos, esses números demonstram a 

relevância de um estudo no estado de Sergipe, relacionado ao trabalho docente no magistério 

superior. Tratar do trabalho na carreira do magistério superior nas universidades públicas 

brasileiras tem relação direta com a qualificação profissional, com a articulação dos papéis 

desenvolvidos no âmbito familiar e com a produção científica de mulheres, principalmente, 

em um modelo de universidade fundamentado na articulação entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão, o que exige titulação, e em uma instituição familiar estruturada por bases 

patriarcalistas. Além disso, é uma profissão cujo trabalho invade a vida privada com 

preparação de aula, correções, estudos, reuniões, entre outros, ocupando o que seria o suposto 

tempo livre do trabalho produtivo. E no caso das mulheres, configura-se uma sobreposição de 

atividades no espaço privado visto que as mesmas estarão submetidas às atribuições e às 

imposições domésticas.  

Na carreira do Magistério superior, o feminino, historicamente, está ligado a cursos 

impregnados pelas ditas habilidades femininas, pois ao longo de muito tempo a Escola vem 

estabelecendo padrões de comportamento exclusivos para os gêneros. A sua construção, 

enquanto instituição detentora e responsável pela produção do saber reservou lugares sociais 

que cabiam a homens e mulheres. Uma trajetória que inicialmente usurpou da mulher o direito 

ao letramento, pois a ciência era apenas da “natureza do homem”, depois quando lhe foi 

permitido criou-se classes femininas e masculinas e currículos diferenciados para cada um 

deles, com “prendas domésticas e educação para o lar” para elas, e “aritmética e política” para 

eles, sem, contudo, deixar de aplicar para ambos o “ensino religioso e moral”. Mesmo depois 

da criação das turmas mistas, outros mecanismos mais sutis operaram nesta lógica 

disseminada nos discursos, demonstrados especialmente naquilo que é determinado como 

“coisas de meninos” e “coisas de meninas”, que tentam padronizar o comportamento, 

interferem nas escolhas profissionais e na divisão sexual dos cursos existentes nas 

universidades. 

Eva Blay (2006) constata que na universidade há uma divisão sexual dos cursos. 

Apesar de já se verificar certa igualdade em alguns deles, continua patente, por exemplo, que 

os cursos relacionados à assistência social, à formação de paramédicos, ao magistério, ainda 
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são escolhidos por uma maioria feminina, ao passo que cursos como os de Engenharia, 

Direito, Computação, Medicina e Matemática continuam sendo procurados pelos homens. 

Segundo estudiosos de gênero, a inserção das mulheres na Medicina está ligada àquelas 

especializações, também, ligadas ao cuidado como: Pediatria, Ginecologia, Obstetrícia e 

outras. 

Analisa-se com isso que as habilidades e competências definidas ao longo da história 

pela ideologia patriarcalista como de responsabilidades da mulher, atreladas a pressupostos 

biologicistas e utilizadas como justificativas para os processos de diferenciação entre homens 

e mulheres fazem parte dos processos de socialização e estão imbricadas nas mentes de 

homens e mulheres, demarcando que ainda há muito a transformar nas mentalidades sobre 

diferenciações que acontecem nas relações de gênero/sexo e sobre os valores patriarcais. São 

essas diferenciações que interferem nos espaços da formação e do trabalho e têm implicação 

direta nos espaços ocupados pelas mulheres na academia e expressam condições exorbitantes 

de agravamento quando as mulheres desenvolvem projetos profissionais articulados aos 

projetos familiares. 

Tomando como espaço de trabalho profissional, a universidade pública brasileira, esta 

situação se complexifica diante do contexto de reestruturação produtiva. Nesta 

particularidade, Deise Mancebo ET AL (2006) defende que, ao longo da década de 1990 os 

sucessivos governos brasileiros neoliberais vêm desenvolvendo uma reforma estrutural nas 

universidades por meio de um intenso processo de privatização que inevitavelmente afeta a 

organização do trabalho docente. Nesses moldes, são reiteradas as tentativas de implantação 

de um modelo gerencial, cuja agenda afeta duplamente o trabalho docente: por um lado, o 

docente é configurado enquanto trabalhador de um sistema produtivo-industrial, imerso numa 

nova organização do trabalho; por outro lado, o produto do seu trabalho também é afetado. 

Afeta, portanto, segundo, Deise Mancebo Et Al (2006) a cultura acadêmica que passa a se 

pautar mais profundamente pelo individualismo, pela competição entre instituições 

educacionais e, entre os pares, pela supervalorização das avaliações com viés 

pseudomeritocrático, pelo imediatismo em relação às demandas do mercado de trabalho e, 

enfim, por uma construção ideológica cuja lógica é a do desmonte da educação como direito 

social e como compromisso social coletivo. 

Somado a isto, esta pesquisa destaca que o trabalho docente também precisa ser 

considerado sob a perspectiva de gênero ou das relações sociais entre os sexos. Neste contexto 

em que a progressão na carreira depende do desempenho acadêmico que remete a sua atuação 

no ensino, na pesquisa e extensão de forma indissociável e a elevados padrões de 
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qualificação
1
, competitividade, produtividade e introdução de novas tecnologias, é preciso dar 

visibilidade às condições e ao trabalho de homens e mulheres que ingressaram, como 

progridem e ascendem na carreira do magistério superior, porque além das consequências 

inerentes à reforma estrutural das universidades, o trabalho docente exige titulação, viagens, 

distanciamento da família, momentos de isolamento para produção em universidades que 

apenas recentemente, vem implantando seus programas de pós-graduação, como no caso das 

universidades do norte-nordeste. Nestes termos, é preciso dar visibilidade às barreiras 

estruturais, institucionais, ideológicas e simbólicas que se apresentam no trabalho docente; 

aos fatos históricos e culturais característicos do patriarcalismo e do androcentrismo que 

porventura estejam presentes neste ambiente; por outro lado, é preciso demarcar a ação dos 

sujeitos que provocam os processos de deslocamentos, de mudanças e permanências nas 

relações de gênero e nas mentalidades de homens e mulheres. O fato é que, nesta perspectiva, 

a mulher atua em dois caminhos: o de ser feminina-mulher-mãe, e o de ser atriz social, 

econômico e político.  

Na particularidade do trabalho docente superior, Estela Aquino (2006) reforça que a 

entrada das mulheres na Universidade brasileira, demandou mais anos de estudo o que levou 

as mulheres a se depararem com empecilhos dentro da própria universidade e fora dela. Esse 

fenômeno, embora variando entre países e contextos, assume certa regularidade, 

considerando-se três conjuntos de fatores: a socialização de gênero que conforma escolhas 

profissionais e delimita os horizontes de possibilidades de homens e mulheres, atendendo a 

diferentes expectativas sociais e familiares; ao modo como a ciência foi estruturada, baseada 

em valores androcêntricos que dificultam a “sobrevivência” das mulheres e contribuem para o 

retardo na progressão; e por fim, ligado diretamente ao objeto desta pesquisa, a difícil 

conciliação entre carreira e família
2
.  

Nesse sentido, algumas constatações são inevitáveis, quais sejam: as mulheres 

adentraram no espaço público, assumiram funções diversas, sentiram na pele os processos da 

dominação, esforçando-se por rompê-los, no entanto, não tiveram as tarefas domésticas, antes 

únicas a serem cumpridas pelas mulheres, divididas com os homens. Com isto, surgiu a 

impossibilidade de dissolver o conflito coexistencial de manter as esferas públicas e privadas 

                                                             
1
 No trabalho docente em nível superior, a qualificação profissional é adquirida através das titulações de 

mestrado, doutorado e pós-doutorado. E a progressão por titulação e desempenho acadêmico.  
2
 A dimensão, conciliação carreira-família, cobra única e exclusivamente da mulher que resolva os conflitos 

derivados desses processos ao atribuir à mulher a inteira responsabilidade. No âmbito da vida privada, apesar de 

algumas exceções, a dominação masculina se faz imperativa. Diante do processo de dominação exploração do 

capital, o processo de dominação exploração do patriarcado coloca-se como um agravamento dos processos de 

dominação exploração para as mulheres. 
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simultaneamente, assumindo a multiplicidade de papéis que desgastam e trituram a estrutura 

psíquica da mulher, remetendo a uma discussão sobre a saúde da mulher, sobre 

empoderamento e alteridade, sobre qualidade de vida e direitos humanos. 

No contexto das transformações apresentadas, a pesquisa buscou respostas para 

questionamentos mais amplos, no entanto, neste artigo são focados apenas os que dizem 

respeito ao trabalho docente na Universidade Federal de Sergipe. O objetivo deste artigo é, 

portanto, apresentar aspectos da carreira do magistério superior público da UFS, em seus 

processos de qualificação profissional, de trabalho, de produção do conhecimento que 

interferem na progressão da carreira. 

Mulheres com níveis educacionais mais altos geralmente têm mais capacidade de 

melhorar a própria qualidade de vida e a de suas famílias. Mediante sua capacidade de 

reflexividade estariam mais bem preparadas para se beneficiar das oportunidades existentes e 

dos serviços disponíveis, gerando oportunidades alternativas e estruturas de apoio que 

favoreceriam articular trabalho, família e vida pessoal.  

Entretanto, no âmbito do trabalho na carreira do magistério superior, no contexto de 

uma sociedade nordestina, distante dos grandes centros de formação profissional superior e de 

produção da ciência e tecnologia, as mulheres mais empoderadas também encontram 

dificuldades para conciliar carreira e família. Contudo, no segmento das docentes na UFS, 

dado o alto nível educacional, encontram-se formas de enfrentamento e resistência e apontam-

se algumas tendências, perspectivas e explicações relacionadas aos âmbitos psicológicos da 

dominação patriarcal, que ligada à dimensão da afetividade, faz com que as mulheres 

continuem a se incumbir do trabalho doméstico em nome do amor e do dever materno. 

 

METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Esta pesquisa caracterizou-se como qualitativa, porque buscou falas, discursos e 

argumentos que foram interpretados para dar visibilidade e compreensão à questão da 

articulação entre o trabalho profissional, a vida familiar e pessoal de docentes no contexto da 

universidade pública nordestina, na complexidade das transformações sociais 

contemporâneas. Foram usados também dados quantitativos imprescindíveis para conhecer o 

perfil dos sujeitos da pesquisa, caracterizar os lugares que ocupam no espaço da universidade 

e o trabalho que desenvolvem enquanto produtores do conhecimento e reprodutores de seres 

humanos enquanto responsabilidades familiares.  
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A fase exploratória da pesquisa para contextualização do objeto se deu a partir de 

consulta a várias fontes como: sites (CNPQ, CAPES, Ministério da Ciência e Tecnologia, 

SBPC, ANDIFES, Conselho de Reitores Universitários, IBGE, PNAD); ao Anuário 

Estatístico 2008
3
, da Universidade Federal de Sergipe para traçar o perfil dos docentes. 

Assim, o campo empírico da pesquisa é a Universidade Federal de Sergipe/Campus São 

Cristóvão e seus centros: CCSA, CCBS, CCET, CECH.  

Na dimensão quantitativa da pesquisa para ampliar a análise sobre categorias como: 

divisão sexual do trabalho, segregação vertical e horizontal foi identificada a concentração 

dos grupos ocupacionais masculinos e femininos. Para tanto, considerou-se a população de 

323 (60,6%) homens e 210 (39,4%) mulheres, totalizando 533 (100%) docentes do quadro 

permanente, do ano de 2008. Também foi solicitado ao setor de Recursos Humanos da UFS 

documento que explicitasse variáveis como: centro, curso, sexo, faixa etária, regime de 

trabalho, nível de titulação, tempo de serviço, faixa salarial, número de filhos, estado civil e 

raça
4
. Um trabalho que demandou muito tempo para o tratamento e análise dos dados, visto 

que não estavam desagregados por sexo. 

A partir da desagregação dos dados por sexo, foi possível construir o Quadro Analítico 

1, que mapeia categorias analíticas, como: grupos ocupacionais masculino e feminino e os 

grupos ocupacionais pouco sexuados, no espaço da Universidade Federal de Sergipe por curso 

e por centro.  

 

Quadro Analítico 1 – Distribuição dos Cursos e Centros por Categoria Analítica 
 CATEGORIAS CURSOS CENTRO 

   100% - 56% Grupos Ocupacionais Masculinos (GOM) – 

17 cursos e 03 centros 

História (92,8% masculino) 

Filosofia (92,3% masculino) 

Matemática (87,5%) 

Economia (86,3%) 

Educação Física (84,2%) 

Engenharia Civil (83,3%) 

Física (81,0%) 

Engenharia Agronômica (75%) 

Ciências da Computação (73,6%) 

Engenharia Química (73,3%) 

Fisiologia (72,7%) 

Ciências Contábeis (72,7%) 

Medicina (70,4%) 

Ciências Sociais (68,7%) 

Direito (68,2%) 

Artes e Comunicação Social (57,1%) 

Biologia (56,2%) 

CCET 

CCBS 

CCSA 

    100% - 56% Grupos Ocupacionais Femininos (GOF) – 05 

cursos e nenhum centro 

Enfermagem (100% feminino) 

Serviço Social (100% feminino) 

Educação (78,3%) 

Nenhum 

                                                             
3
 Os dados foram atualizados a partir de pesquisa de desenvolvimento mais aceleradas que uma tese de 

doutorado, como pesquisa de CNPQ e dissertações de mestrado, pois a partir de 2010 o tema trabalho docente do 

ensino superior na Universidade Federal de Sergipe ganhou visibilidade. 
4
 No ano analisado (2008), a variável raça/etnia não constava no banco de dados do Centro de Processamento de 

Dados da UFS, mas foi inserida como item do formulário aplicado durante a pesquisa. 
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Letras (64,6%) 

Morfologia (60%) 

     55% - 49% Grupos Ocupacionais pouco sexuados 
(GOPS) – 05 cursos e 01 centro 

Química (predomina mulheres, 55%) 

Odontologia (predomina mulheres, 54,6%) 

Administração (predomina mulheres, 54%) 

Geografia (predomina homens, 52,6%) 

Psicologia (predomina mulheres, 52,4%) 

CECH 

FONTE: Elaboração própria 

 

Nesta pesquisa, o trabalho é entendido não apenas um gerador de renda, mas também 

um meio de desenvolvimento de necessidades sociais, de autoestima e de espaços próprios. 

Referenda o pensamento de Claude Dubar (2005) que defende a tese da centralidade do 

trabalho na vida pessoal e do lugar eminente das identificações profissionais na vida social na 

qual o fato de ser reconhecido em seu trabalho, de travar relações, mesmo conflituosas, com 

os outros e de poder se empenhar pessoalmente em sua atividade é, ao mesmo tempo, 

construtor de identidade pessoal e de criatividade social. Inversamente, a privação do trabalho 

é entendida como um sofrimento íntimo, um golpe na autoestima tanto quanto uma perda de 

relação com os outros: uma ferida identitária geradora de desorganização social. Desse modo, 

o sociólogo não reduz o trabalho nem a uma simples troca econômica (tempo contra salário) 

nem a uma simples dimensão “estatutária”, exterior à subjetividade.  

 

RESULTADOS DA PESQUISA 

 

Os resultados da pesquisa ratificam a existência dos processos androcêntricos, de 

dominação patriarcal e discriminação por gênero, na Universidade Federal de Sergipe. 

Constatam como permanência: 

1) Divisão sexual e segregação horizontal do trabalho docente. 

2) O gueto das ciências exatas. 

3) Os estereótipos de gênero. 

4) Segregação vertical na carreira do magistério superior e o teto de vidro. 

 

Os deslocamentos identificados não podem ser considerados como favoráveis às 

condições de igualdade entre os sexos, referendam, entretanto, o agravamento das condições 

de trabalho feminino, são eles: 

1) A segregação paralela e o teto de lona. 

2) Salários menores como consequência da segregação paralela, ou seja, a falta de 

titulação em nível de doutorado. 
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Da mesma forma, as mudanças identificadas não apontam condições de igualdade 

entre os sexos, apontam que as mulheres enfrentam e resistem aos processos de dominação e 

exploração. Assim, as mudanças constatadas são: 

1) Algumas mulheres estão abrindo mão da maternidade; 

2) Em nível de pós-graduação constata-se a alta produtividade feminina; 

3) A precarização do trabalho docente, constatada a partir do trabalho docente substituto, 

no qual as mulheres são maioria. 

  

 Nos termos desta pesquisa, defende-se que os fenômenos que interferem 

preponderantemente nos processos de qualificação profissional das docentes estão 

relacionados às responsabilidades familiares e as áreas priorizadas pela Pró-Reitoria de Pós-

graduação da Universidade, ou simplesmente, as prioridades das escolhas com relação aos 

seus projetos de vida.  Na primeira hipótese, por ser nordeste e ser ainda, na Universidade 

Federal de Sergipe, incipientes os programas de formação stricto senso, sendo escassos ou 

recentes, demandam para aquelas/es que optaram por um projeto profissional acadêmico, o 

deslocamento para outras regiões do país. E isso, não se dá da mesma forma para homens e 

mulheres, principalmente, para aquelas que são casadas, separadas e tem filhos. Na segunda 

hipótese, se as mulheres que trabalham na academia, assumiram concomitantemente o projeto 

familiar, podem vivenciar paradoxos/conflitos relacionados às suas responsabilidades 

familiares. 

Ampliando a análise, apresenta-se a necessidade de entender a lógica que determina a 

reforma universitária brasileira, a partir do Projeto de Lei que estabelece normas gerais da 

educação superior e regula a educação superior no sistema federal de ensino, que em seu Art. 

6º determina que a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES 

quando a elaboração do plano nacional de pós-graduação, a cada cinco anos, contemplará:  

IV - a consideração das áreas do conhecimento a serem incentivadas, 

especialmente aquelas que atendam às demandas de política industrial e 

comércio exterior (grifo nosso), promovendo o aumento da competitividade 

nacional e o estabelecimento de bases sólidas em ciência e tecnologia, com 

vistas ao processo de geração e inovação tecnológica;  

 

Consequentemente ratifica-se a parceria entre o capitalismo e o patriarcalismo 

enquanto sistema dominação exploração. Comprovando que os homens que ocupam os 

setores hierárquicos (pró reitorias) enquanto estrutura administrativa da UFS seguem a risca 

essas orientações. Claro que os critérios para apresentação de propostas para novos cursos 
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strito sensu definidos pela CAPES, merecem ser conhecidos e o primeiro deles chama a 

atenção, qual seja: 

1) adequação da proposta ao plano de desenvolvimento institucional da 

proponente e comprometimento dos dirigentes da instituição com a iniciativa; 

 

No contexto brasileiro, são interessantes as análises de Cecília Coimbra (2004) para 

quem a situação se agrava ainda mais quando a análise refere-se aos recursos direcionados às 

ciências humanas e sociais, pois estas vêm sendo subalternizadas, desqualificadas e 

inferiorizadas em relação às outras áreas do conhecimento. Acrescentamos, entretanto, que os 

recursos e financiamentos para a pesquisa e pós-graduação têm endereço prioritário, ou seja, o 

destino são as ciências exatas e tecnológicas, que priorizam os interesses mercadológicos, o 

ideário racionalista e são os espaços masculinos de atuação na ciência. 

Este elemento apresenta-se como responsável pela manutenção da coerência 

ideológica entre aos planos nacionais, os planos institucionais das instâncias de poder, cujo 

enfretamento só acontecerá a partir da participação política nos órgãos colegiados 

responsáveis por traçar o futuro das instituições. Entretanto, esta participação exige que estas 

mulheres mobilizadas tenham consciência e compromisso político na perspectiva de garantia 

de condições de igualdade que respeitem as diferenças entre os sexos, que eliminem os 

processos de dominação, exploração e opressão existentes ainda na ordem patriarcal e que se 

concretizam nas barreiras existentes para compatibilizar projetos profissionais, familiares e 

pessoais numa universidade reformulada e reestruturada a partir de critérios produtivistas e 

mercadológicos.  

Prioritariamente, a lógica do desenvolvimento econômico que direciona as escolhas 

das áreas de pós-graduação a serem incentivadas é uma lógica que deixa de lado o 

desenvolvimento social e humano da sociedade, principal lócus de atuação das mulheres 

docentes. Nesse sentido, ou as mulheres vão qualificar-se em outras regiões quando são 

solteiras ou divorciadas sem filhos, ou contentam-se, no máximo com o mestrado, os baixos 

salários e a falta de acesso aos editais de pesquisa; ou quando são casadas negociam com seus 

filhos e maridos o seu deslocamento durante no mínimo três anos, o que não será fácil, 

considerando que os valores patriarcalistas ainda estão muito arraigados e as 

responsabilidades familiares recaem prioritariamente ou exclusivamente sobre as mulheres; 

ou no caso da monoparentalidade feminina, adiam ao máximo ou estagnam na carreira 

profissional esperando os filhos crescerem. 
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A este tipo de segregação identificado nesta pesquisa, denomina-se Segregação 

Paralela, pois não está relacionada somente ao acesso aos postos da hierarquia, mas ao acesso 

aos melhores salários e aos financiamentos para produção do conhecimento. Assim, a 

segregação paralela é definida pela falta de acesso aos programas de qualificação profissional 

e, consequentemente, falta de acesso à titulação que interfere na progressão profissional, 

imprescindível para permanência e ascensão na carreira docente e produção científica. Por 

isso denominada Segregação Paralela à Segregação Vertical
5
 e à Segregação Horizontal que 

tem relação com o fenômeno identificado como Teto de Vidro
6
, mas difere deste porque está 

exclusivamente ligada à falta de titulação.  

Ainda quanto aos processos de qualificação os dados evidenciaram que 44,5% das 

mulheres (mestres, especialistas e graduadas), professoras da UFS, provavelmente, tiveram e 

tem dificuldade para continuar seus processos de qualificação profissional, ou seja, o teto 

delas é de lona, pois vai se desgastando a cada dia por não suportar as altas “temperaturas do 

sol”, por dificuldades/falta de acesso à qualificação profissional em nível de doutorado ou 

porque simplesmente não quiseram. Reforçando a tese de que existem barreiras internas e 

externas que dificultam para as mulheres a ascensão profissional.  

A Segregação Paralela articulada à Segregação Horizontal e à Segregação Vertical 

compõe o processo aqui denominado de Segregação Tridimensional existente para as 

mulheres que estão na carreira do magistério superior, constatado através desta pesquisa. Esta 

configura-se como particularidade de uma universidade nordestina e um composto que 

envolve a divisão sexual do trabalho docente, a segregação horizontal definidora da área de 

trabalho a partir dos estereótipos de gênero, somadas às barreiras encontradas por mulheres 

para acesso à qualificação profissional, pela falta de programas stricto sensu nos grupos 

ocupacionais femininos, ou seja, a titulação em nível doutorado que interfere diretamente no 

acesso a melhores salários, acesso aos financiamentos de pesquisa, as bolsas de produtividade 

e a liderança nos grupos de pesquisa, coroada pelas relações de poder que impedem a 

ascensão aos postos hierárquicos da estrutura organizacional. A Segregação Tridimensional 

                                                             
5 A Segregação Vertical é a que dificulta a progressão das mulheres aos cargos mais elevados da hierarquia 

profissional e, mesmo quando essa ocupação chega a acontecer, acontece mais tardiamente do que para os 

homens e, portanto, não tendo acesso aos cargos mais elevados também não tem acesso aos salários mais 

elevados. A Segregação Horizontal é verificada através na naturalização de determinadas ocupações femininas a 

partir das especificidades de gênero biologicistas. 
6
 Segundo Andrea Steil (1997), O conceito de teto de vidro foi introduzido na década de 80 nos Estados Unidos, 

para descrever uma barreira que de tão sutil, é transparente, mas suficientemente forte para impossibilitar a 

ascensão de mulheres a níveis mais altos da hierarquia organizacional. Tal barreira afetaria as mulheres como 

grupo, impedindo avanços individuais exclusivamente em função do seu gênero, e não pela inabilidade de 

ocupar posições no todo da hierarquia organizacional. Uma das características deste fenômeno é a perversidade 

(STEIL, 1997, p. 62). 
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define o lugar ocupado pelas mulheres, os salários e as categorias (assistente, adjunto, 

associado); exige dos dirigentes da Universidade que as políticas de pós-graduação stricto 

sensu sejam definidas numa perspectiva das relações sociais entre os sexos considerando as 

áreas nas quais as mulheres estão inseridas, ou seja, os grupos ocupacionais femininos. E 

exige pensar em políticas de ações afirmativas para a pós-graduação brasileira enraizada no 

nó do sistema capitalismo, patriarcalista e racista. Isso significa que a lógica pautada não 

favorece as condições de igualdade entre homens e mulheres que desenvolvem o trabalho 

acadêmico e, provavelmente, precisam articular trabalho-família. 

Devido à falta de cursos de doutorado nos grupos ocupacionais femininos para acesso 

aos processos de qualificação profissional faz-se necessário o deslocamento para outras 

regiões do país, o que tem levado algumas mulheres a adotarem outras formas de 

enfrentamento, qual seja: abrir mão da maternidade, mesmo sendo casadas ou adiar ao 

máximo o projeto de constituir família provocando transformações identificadas na 

configuração da família e na vida pessoal de homens e mulheres; tem levado outras mulheres 

à falta de aderência no currículo ou ao grande espaçamento de tempo entre uma titulação e 

outra, para as mulheres casadas e sem filhos; ou a estagnação do processo de qualificação 

profissional. 

Neste sentido, é imprescindível demarcar que a Convenção sobre a Eliminação de 

Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, CEDAW, destaca o direito das mulheres 

as mesmas oportunidades que o homem ao trabalho, à ascensão e à estabilidade no emprego. 

No caso destas mulheres, têm-se condições de igualdade para acesso e estabilidade, 

entretanto, existem barreiras veladas ou explícitas inerentes às oportunidades que favorecem a 

ascensão profissional (titulação e melhores salários) e a participação nas estruturas de poder. 

Em termos de universalidade, numa sociedade onde cada vez mais são exigidos 

elevados níveis de qualificação, as mulheres do contexto nordestino estão em desvantagem. 

Entretanto, se um dos objetivos do PDI/UFS 2005-2009 é elevar o perfil de qualificação dos 

docentes para atender as demandas de pesquisa e de cursos de pós-graduação stricto sensu, 

estas mulheres deverão ganhar uma atenção especial para que este objetivo seja atingido. 

Numa perspectiva de alcançar maior equidade de gênero dentro da academia, a pesquisa 

aponta que deveriam ser priorizadas, quando da elaboração dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, para as docentes que já trabalham a UFS, as seguintes áreas em nível de 

doutorado: Enfermagem, Serviço Social, Letras, Psicologia, Administração, Odontologia, 

Direito, exatamente nesta ordem.  
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Por outro lado, fica evidente que a implantação de novos cursos de pós-graduação em 

nível de mestrado acadêmico, ratificada enquanto política de governo através da Portaria nº 

193, de 4 de outubro de 2011 da CAPES, que fixou as normas e procedimentos para a 

apresentação e avaliação de propostas de cursos novos de mestrado e doutorado. São cursos 

que com certeza favorecerão as estudantes de graduação dos dias de hoje e as docentes que 

apenas possuem graduação e especialização.  

Uma etapa foi ultrapassada para estas mulheres, está dada a possibilidade de cursar 

mestrado para muitas das áreas de (Serviço Social, Letras, Psicologia, Administração, 

Odontologia, Direito), mas não ainda em nível de doutorado, o que atingiria principalmente as 

docentes da instituição. Em nível de doutorado, os cursos recentemente criados na UFS: 

Ciência e Engenharia de Materiais, Biotecnologia e Sociologia privilegiam os grupos 

ocupacionais masculinos. A exceção do doutorado em Ciências da Saúde que poderá 

beneficiar as mestras em Enfermagem. 

Trata-se de um passo importante, pois contar com programas de qualificação para as 

mulheres, em médio ou longo prazo é apenas vencer o primeiro obstáculo dos muitos que 

terão que enfrentar se por ventura optarem por conciliar profissão, estudo e família. Stephen 

G. Brush apud Lima (2002) aponta que a atribuição do mundo privado como responsabilidade 

prioritária ou exclusiva das mulheres faz com que a sua trajetória profissional seja 

condicionada às demandas familiares. Quando uma mulher chega ao cargo de professora 

assistente, é provável que esteja beirando os 30 anos. Tem então cinco ou seis anos para 

produzir excelentes artigos em quantidade suficiente para obter estabilidade. Se tiver filhos, 

deverá atender às obrigações familiares enquanto compete com outros cientistas que 

trabalham pelo menos 60 horas por semana. Se adiar a maternidade, o relógio biológico se 

esgotará quase ao mesmo tempo em que o relógio da progressão ou ascensão profissional. Daí 

advém provavelmente, a constatação de que as mulheres casam-se, mas optam por não ter 

filhos, confirmando os dados demográficos apresentados em âmbito nacional. Nos processos 

de seleção das bolsas para estudo em nível de mestrado e doutorado, o fato de declarar ser 

estudante, profissional e mãe funcionaria como um elemento de eliminação/exclusão da 

seleção. 

No Brasil, a produtividade no meio acadêmico é medida pelos indicadores de 

publicação, projetos de pesquisa financiados, orientações de monografia/dissertação/tese, 

liderança em grupos de pesquisa entre outros; deve ser considerada a importância da 

produtividade para a promoção na carreira docente; devem ser consideradas as 
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particularidades regionais, por exemplo, o norte/nordeste brasileiro no qual a tradição de pós-

graduação stricto sensu é recente, se comparada às regiões sudeste e sul.  

Considerado o contexto, no aspecto produtividade entre homens e mulheres docentes 

da Universidade Federal de Sergipe, foram analisados os currículos lattes, dos docentes 

inseridos na pós-graduação stricto sensu doutorado quanto aos indicadores de produção 

C,T&A
7
 do Diretório dos Grupos de Pesquisa no Brasil, dos anos de 2008, 2009 e 2010 dos 

programas de doutorado em Educação (GOF), Física (GOM), Geografia(GOPS) e Ciências e 

Engenharia de Materiais (GOM), todos com conceito 4 na avaliação da CAPES, nos quais se 

existem bolsistas produtividade do CNPQ. Aqui, uma evidência interessante: se 55,69% das 

mulheres docentes dos grupos ocupacionais femininos da UFS tem a menor titulação e não 

tem doutorado, fatalmente não podem apresentar propostas para bolsas de produtividade em 

pesquisa. 

Para análise da produtividade, foram selecionados os programas citados acima, por 

considerar-se que nos programas de doutorados encontram-se os maiores produtores do 

conhecimento científico, formadores de recursos humanos na pesquisa. É preciso destacar que 

nos programas de Ciências e Engenharia de Materiais, Geografia e Física foram encontrados 

docentes classificados como colaboradores, voluntários e visitantes. Diante disso, as análises 

envolveram apenas os docentes efetivos destes programas, sendo excluídos os demais.  

Os dados comprovaram a maior produtividade entre as mulheres. Se a produtividade 

tem um peso relevante sobre os conceitos dos cursos de pós-graduação e as mulheres são as 

maiores produtoras, poderíamos inferir que o trabalho desenvolvido pelas mulheres tem 

relevante significado para avaliação dos cursos com conceito 4. A frente de batalha seria das 

mulheres, mas os altos postos e/ou os louros da produtividade ficariam para os homens. O 

problema da ascensão aos postos por baixa produtividade das mulheres, mas provavelmente, 

esta produção não tenha alcançado o âmbito internacional ou as mulheres ainda não transitam 

tanto quanto os homens nas redes de contatos que definem os processos avaliativos e a 

liberação das bolsas das agências financiadoras.  

Por outro lado, quando doutoras, mesmo não existindo políticas que se preocupem 

com a articulação trabalho-família, se são mais produtivas, ao que tudo indica, as mulheres 

arcam com os custos ou abrem mão de ter filhos e buscam mostrar sua eficiência e eficácia 

através da produtividade no “chão da academia” sem grandes acessos à estrutura hierárquica 

das Pró-Reitorias e Reitorias e das bolsas de produtividade. 

                                                             
7
 É bom demarcar que com esses dados apenas conheceremos os aspectos quantitativos da produção sem 

entrarmos nos aspectos qualitativos da mesma. 
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Consequentemente, no mundo acadêmico, não se reafirmaria a tese de Helena Hirata e 

Danièle Kergoat (2008) de que pela primeira vez na história do capitalismo assiste-se ao 

aparecimento de uma camada de mulheres cujos interesses diretos não são mediados pelos 

homens. No mundo acadêmico os interesses produtivos das mulheres, continuariam 

mediados, como no modelo tradicional patriarcal, pelos homens; neste caso, os pares 

acadêmicos líderes dos grupos de pesquisa e bolsistas de produtividade e os pares avaliadores 

dos financiamentos, ou seja, os detentores do poder, homens, capitalistas, brancos imbuídos 

da lógica neoliberal, patriarcal e racista. Isso pode ser comprovado, pois quanto à liderança 

dos grupos de pesquisa, na física, 75% dos grupos são liderados por homens; e na geografia 

62,5% dos grupos de pesquisa são liderados por homens. A exceção estaria no Doutorado em 

Educação, no qual 55,55% dos grupos são liderados pelas mulheres. Consta-se que as 

mulheres são minoria entre os doutores, entretanto produzem mais, mas não são em geral, as 

líderes dos grupos de pesquisa ou bolsistas de produtividade. 

Ganha força, portanto, a tese do capital cultural e social, caracterizados por Pierre 

Bourdieu como simbólico, cuja função específica é diferenciar/distinguir os agentes no 

campo, mas também de funcionar como moeda de conhecimento e reconhecimento partilhado 

dentro do mesmo espaço social e de diversos campos. Pejorativamente, no meio acadêmico, 

isso se configura como as panelinhas e os corporativismos.  

Conclui-se, portanto, que em nível do trabalho docente na Pós-Graduação, as mulheres 

adentram nos espaços públicos (através do trabalho, da titulação e alta produtividade), mas 

ainda não conseguiram alterar os níveis hierárquicos das instâncias de poder, pois no mundo 

acadêmico no caso específico da Universidade Federal de Sergipe, ainda não são visualizadas 

alterações significativas no acesso aos níveis hierárquicos das pró-reitorias. A alta 

produtividade das mulheres representa uma mudança, mas significa aumento dos níveis de 

dominação-exploração do trabalho das mulheres típicos da ordem patriarcal. Por outro lado, 

reafirma que as mulheres, apesar dos processos de dominação-exploração criam formas de 

empoderamento, fazem escolhas e mudam os prognósticos de vida, da condição de vítima. Ao 

que parece, as transformações, portanto, estariam principalmente, no âmbito do individual. 

Constata-se que houve uma feminização no trabalho do magistério superior que não 

pode ser silenciada, ou seja, alguma coisa mudou. Mas essa feminização é diferenciada, pois 

varia de acordo com a divisão sexual dos cursos e a segregação tridimensional, ou seja, nada 

mudou com relação à divisão sexual do trabalho profissional e agravou-se, na medida em que, 

o trabalho docente substituto, com menores salários é feminizado e as docentes efetivas tem 

alta produtividade, mas não são líderes de pesquisa e não são bolsistas de produtividade, isso 
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não é suficiente para afirmar a extinção ou menor agravamento dos processos de dominação 

exploração, permanece viva a ordem patriarcal. Metaforicamente, a docente doutora produtiva 

seria a Mulher Maravilha em reunião na sala da Liga da Justiça, a Universidade.  

Alguma coisa mudou porque houve também recentemente a inserção de homens em 

alguns cursos tradicionalmente femininos, bem como a inserção de mulheres em cursos 

tradicionalmente masculinos e a elevada produtividade feminina, mas isso ainda não é 

suficiente para identificar o fim da divisão sexual no trabalho docente, são mudanças na 

mentalidade dos indivíduos que fazem escolhas profissionais diferenciadas, ou seja, são 

deslocamentos ou mudanças em nível dos sujeitos singulares, da individualidade e não da 

coletividade. Esta mudança é suficiente para apontar a complexidade de tal inserção e 

evidenciar as dinâmicas que contribuem para a manutenção, os deslocamentos ou a atenuação 

das diferenças e das expressões dos preconceitos expressados nestes espaços.  
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