
 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA 

PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E 
TECNOLÓGICA EM REDE NACIONAL 

 
 
 
 
 
 

LAILA CAROLINE PEREIRA 

 

 

 

 

 

EQUIDADE DE GÊNERO E EMPODERAMENTO FEMININO EM AMBIENTES 
CORPORATIVOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE SANTA 

CATARINA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FLORIANÓPOLIS/SC 

21 de setembro de 2021  



 

LAILA CAROLINE PEREIRA 

 

  

 

 

 

 

 

EQUIDADE DE GÊNERO E EMPODERAMENTO FEMININO EM AMBIENTES 
CORPORATIVOS: UM ESTUDO DE CASO EM UMA EMPRESA DE SANTA 

CATARINA. 
 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-graduação em 
Educação Profissional e Tecnológica, ofertado pelo Centro de 
Referência em Formação e EaD (Cerfead) do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, como parte dos 
requisitos para a obtenção do título de Mestre em Educação 
Profissional e Tecnológica. 

 
Orientadora: Profa. Dra. Marimar da Silva 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florianópolis/SC 

21 de setembro de 2021  



 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedico este trabalho à minha mãe, o amor de minha vida, e a todas as mulheres que 
lutaram para que, hoje, eu possa escrever sobre mulheres e para mulheres. 

Sigamos juntas. 



 

 

 

 

AGRADECIMENTOS 
 

Colocar o trabalho intelectual no “papel” até pode ser solitário, mas nunca é 

resultado de um indivíduo só. Entre contribuições acadêmicas e afetivas, todas são 

importantes e por isso merecem o devido reconhecimento.  

Às trabalhadoras que aderiram ao questionário de ‘Levantamento de Perfil’ e 

possibilitaram mapear o público-alvo deste estudo e, consequentemente, realizar a 

proposição do Produto Educacional. 

Às trabalhadoras que participaram do Produto Educacional, Clarice, Cecília, 

Cora e Lygia, sem as quais o Produto Educacional jamais lograria êxito. Meninas, foi 

uma honra construir significados compartilhados com vocês. 

Às professoras Marizete Spessatto e Michelly Carvalho pelas contribuições 

durante a banca de qualificação e por retornarem na banca de defesa. É motivo de 

orgulho ter minha dissertação analisada e avaliada por profissionais tão competentes.  

À doutora Marimar da Silva, minha brilhante e incansável orientadora. 

Agradeço as contribuições teóricas, o conhecimento técnico, a leitura atenta, as 

discussões e as trocas imprescindíveis para realização da pesquisa e a escrita da 

dissertação. Mas, sobretudo, a resiliência de compreender minhas peculiaridades e 

adaptar a orientação a elas. Ainda, as boas risadas nas noites de terças e segundas. 

Aos colegas da turma 2019 do Profept do IFSC e aos professores, professoras 

e técnicos (as) do Cerfead. 

Aos meus familiares cujo amor me move todos os dias, em todos os desafios 

da minha vida.  

Ao meu irmão Juninho por ser uma referência masculina positiva em minha 

vida, coisa rara na trajetória de meninas e mulheres.  

Aos amigos e amigas do trabalho por me apoiar, mesmo sabendo que teriam 

uma pessoa com tempo de dedicação parcial no time.  

Aos meus amigos e amigas que têm trilhado essa jornada incrível chamada 

vida ao meu lado. Eu tenho a sorte de dizer: vocês são muitos! Espero que me 

perdoem por não nominá-los (as). Mas saibam que o amor e o carinho de vocês é o 

que me permite continuar caminhando. 

 



 

 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MAR DOS MEUS OLHOS 
Há mulheres que trazem o mar nos olhos 

Não pela cor 
Mas pela vastidão da alma 

E trazem a poesia nos dedos e nos sorrisos 
Ficam para além do tempo 

Como se a maré nunca as levasse 
Da praia onde foram felizes 

Há mulheres que trazem o mar nos olhos 
pela grandeza da imensidão da alma 

pelo infinito modo como abarcam as coisas e os homens… 
Há mulheres que são maré em noites de tardes… 

e calma 
 

Sophia de Mello Breyner Andresen 



 

RESUMO 

 
Esta pesquisa buscou compreender como o tema equidade de gênero e 
empoderamento feminino tem sido incorporado ao cotidiano da mulher trabalhadora e 
reverberado em sua vida profissional, em uma empresa corporativa de Santa 
Catarina. Para tanto, foi realizado um estudo de caso de natureza aplicada, com as 
mulheres trabalhadoras dessa empresa. Os dados foram gerados por meio de 
diferentes instrumentos: documentos internos da empresa; questionário digital de 
‘Levantamento de Perfil’ das participantes; Produto Educacional (que gerou atividades 
de aprendizagem; questionários de avaliação; transcrições de gravações em áudio e 
vídeo); e diário de campo da pesquisadora. A Análise de Conteúdo foi o método 
utilizado para a interpretação qualitativa dos dados. Por se tratar de um mestrado 
profissional, com foco no ensino em Educação Profissional e Tecnológica, foi 
elaborado e implementado um produto educacional, de tipologia sequência didática, 
composta por três oficinas temático-reflexivas sobre o tema “Equidade de Gênero e 
Empoderamento Feminino”. O objetivo do produto educacional foi contribuir na 
compreensão de como se dá a construção dos papéis desempenhados por mulheres 
em ambientes corporativos, permitindo às participantes a reflexão acerca do papel 
desempenhado por elas na empresa em que atuam e, a partir daí, fomentar o 
empoderamento feminino. Os resultados do estudo indicam que as mulheres 
trabalhadoras estão cientes de que as questões relacionadas ao tema deste estudo 
afetam o seu cotidiano profissional e são relevantes para compreender a dificuldade 
de acesso a oportunidades profissionais na empresa, sem, contudo, relacionar tais 
desigualdades às origens históricas ou culturais dos papéis de gênero. Ainda, o 
estudo mostrou que, embora percebam a importância do tema, ainda não existem 
ações coletivas efetivas das trabalhadoras para questionar a realidade desvelada pelo 
estudo.  Ademais, apesar de presente de forma genérica em documentos oficiais da 
empresa, o tema da diversidade não é aplicado por meio de ações reais para fomentar 
equidade de gênero ou empoderamento feminino. Por fim, a implementação do 
produto educacional demonstrou que o desenho proposto para as oficinas criou um 
contexto propício para as trabalhadoras refletirem sobre a origem das situações de 
desigualdade de gênero no ambiente de trabalho e proporem ações para sua 
superação. A partir desta pesquisa, sugere-se, como possibilidades de 
aprofundamento dos estudos de gênero: estudo sobre o impacto do trabalho 
reprodutivo na vida profissional de mulheres trabalhadoras; análise sobre a 
participação masculina no trabalho doméstico/cuidado; investigação sobre a 
concepção da maternidade para trabalhadoras altamente qualificadas; análise sobre 
perfil de liderança feminina real versus ideal; estudo sobre a inclusão de mulheres 
negras no mundo corporativo, para citar alguns. 

 
Palavras-Chave: Empoderamento Feminino. Gênero. Trabalho. Educação 
Profissional. Empresa Corporativa. 
 
  



 

 

 

 

ABSTRACT 

 
This research sought to understand how the theme of gender equality and female 
empowerment has been incorporated into the daily life of working women and reflected 
in their professional life in a corporate company in Santa Catarina, Brazil. Therefore, a 
case study of applied nature was carried out with women workers of this company. 
Data were generated through different instruments: internal company documents; an 
online questionnaire of the participants’ 'Profile Survey'; an Educational Product (which 
generated learning activities; assessment questionnaires; transcripts of audio and 
video recordings); and the researcher's field diary. Content analysis was the method 
used for data qualitative interpretation. As this study is a demand to get a professional 
master's degree in the Teaching Area, in Vocational Education, an educational 
product, in the typology of Didactic Sequence, was elaborated and implemented in the 
format of three thematic-reflective workshops on “Gender Equity and Female 
Empowerment” theme. The aim of the educational product was to contribute to the 
understanding of how the construction of the roles played by women in corporate 
environments takes place, allowing participants to reflect on the role played by them in 
the company in which they work and, from there, to foster female empowerment. From 
the investigation carried out, it was possible to identify that female workers are aware 
of issues related to the subject of this study that affect their daily professional lives and 
they are relevant to understanding the difficulty of accessing professional opportunities 
in the company, without however relating such inequalities to historical origins or 
cultural roles of gender. Although the participants realize the importance of the theme, 
there are still no effective collective actions by them to question this reality. Moreover, 
the study indicates that, despite being generically present in official company 
documents, the theme of diversity is not applied through real actions to foster gender 
equity or female empowerment. The implementation of the educational product 
demonstrated that the workshop design created a fruitful context for the participant 
female workers reflect on the origin of inequality situations in their company and 
propose actions  to overcome them. From this research, it is suggested, as possibilities 
for deepening gender studies: a study on the impact of reproductive work on the 
professional life of working women; analysis of male participation in domestic 
work/care; research on the conception of maternity for highly skilled workers; analysis 
of real versus ideal female leadership profile; study on the inclusion of black women in 
the corporate world, to cite some. 

 
Keywords: Female Empowerment. Gender. Vocational Education. Corporate 
Company. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Como o título deste estudo sugere, o tema desta pesquisa analisa como se 

configuram, em ambientes corporativos, questões em torno da equidade de gênero e 

do empoderamento feminino. Antes, contudo, é preciso elucidar ao (à) leitor (a) o que 

nos levou à escolha do tema e a partir de qual pressuposto iniciamos a investigação. 

A percepção de que, a cada dia, as mulheres têm ocupado cada vez mais 

posições no mercado de trabalho é praticamente um consenso. Essa afirmativa não 

fica, no entanto, apenas no campo da percepção. Ela é corroborada por estudos 

realizados por organismos nacionais e internacionais, tais como a Organização das 

Nações Unidas (2019), Organização Internacional do Trabalho (2019), Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (2019), dentre outros. 

 Ao tratar do ingresso da mulher ocidental no mercado de trabalho1, Soares e 

Izaki (2002) apontam que, embora não tenha sido um fato novo, a participação 

feminina na ocupação de postos de trabalho se tornou mais efetiva e numerosa no 

período que sucedeu à Segunda Guerra Mundial. Fenômeno generalizado no mundo 

ocidental, o ingresso massivo de mulheres no mercado de trabalho também atingiria 

o Brasil a partir da segunda metade do século XX. 

 Soares e Izaki (2002) apontam que a importância do aumento da participação 

feminina no mercado de trabalho no Brasil fica evidente quando se constata que as 

mulheres brasileiras passaram de 32% da população economicamente ativa em 1977, 

para 46% em 2001.  

Outro índice relevante trazido pelos referidos autores é que em apenas 24 anos 

(de 1977 a 2001) as mulheres, entre 16 e 60 anos, reduziram a diferença de 

participação no mercado de trabalho em relação aos homens, na mesma faixa etária, 

em 49 pontos percentuais. Assim, a taxa de participação das mulheres, nesta faixa 

etária, no mercado de trabalho saltou de 39% para 58% das mulheres em idade para 

participação no mercado de trabalho. Enquanto isso, os homens, na mesma faixa 

 
1
 Optou-se pelo uso do termo “mercado de trabalho” para respeitar a opção conceitual dos autores citados. 

Compreende-se que existem diferenças conceituais entre os termos mundo do trabalho e mercado de trabalho. O 
primeiro se refere ao mundo real, que é feito e transformado pela existência real humana, já o mercado de trabalho 
é a dimensão do mundo do trabalho onde se negocia a oferta e a procura de trabalho. Este estudo terá como foco 
a participação feminina em um nicho específico do mercado de trabalho, os ambientes corporativos. Para 
compreender melhor os conceitos, sugerimos que o (a) leitor (a) assista ao Produto Educacional: Videoanimação 
em Motion Graphics - O Trabalho como Princípio Educativo no Ensino Médio Integrado do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais. Disponível em:https://youtu.be/YIgGbazhirg. 



 

etária, continuaram com uma taxa equivalente de participação no mercado de 

trabalho, passando de 88% para 87%. 

No entanto, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2019), 

embora a participação das mulheres no mercado de trabalho global tenha crescido 

sobremaneira nas últimas décadas, passando de uma mulher a cada cinco para uma 

a cada duas, a equidade de gênero ainda é uma meta a ser alcançada. 

Segundo Souza (2018), quando se trata especificamente do ambiente 

corporativo, as desigualdades de gênero ficam ainda mais evidentes. As mulheres, 

embora consigam empregos em grandes empresas, ainda ocupam posições 

tradicionalmente "femininas" e dificilmente chegam a posições de liderança. De 

acordo com a autora, as mulheres, “[a] partir do cargo de trainees, já perdem espaço 

e nos níveis posteriores encontram-se ainda menos presentes, com porcentagens de 

35,5% no quadro funcional, 38,8% na supervisão, 31,3 % na gerência, 13,6% no 

quadro executivo e 11% no conselho de administração” (SOUZA, 2018, p. 20). 

A desigualdade de condições de acesso e permanência no mercado de 

trabalho entre homens e mulheres não é apenas um impeditivo para que mulheres 

encontrem melhores oportunidades de trabalho, mas também um fator que deve ser 

contabilizado quando tratamos de desenvolvimento econômico. Estudos realizados 

pelo Banco Mundial, e publicizados em 2012, demonstraram que a eliminação de 

barreiras para as mulheres no mercado de trabalho, em países em desenvolvimento, 

pode elevar em até 25% a produtividade desses países.  

Importa destacar também que quando nos referimos às mulheres, é preciso 

fazer uma diferenciação entre mulheres brancas e mulheres negras. Enquanto 

as mulheres brancas estão na busca por incersão em posições de gestão e alta 

liderança, 47,8% das mulheres negras (IBGE, 2019) ainda estão no mercado 

informal de trabalho2. 

Como brevemente demonstrado, embora tenha crescido a participação da 

mulher no mercado de trabalho, esse crescimento não representa as mesmas 

condições de acesso e permanência desfrutadas por homens. E é nesse cenário que 

o interesse para a proposição deste estudo se insere.  

 
2 Para saber mais sobre as condições de acesso das mulheres negras ao mercado de trabalho recomenda-se a 

leitura do artigo “Eixo 2: Economina e trabalho” e artigos relacionados, disponíveis em: 
https://thinkolga.com/report/economia-trabalho/. Acesso em: 04 de abr. 2021. 

https://thinkolga.com/report/economia-trabalho/
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Diante do exposto, a escolha do tema ‘equidade de gênero e empoderamento 

feminino’ justifica-se como de interesse público e no fato de que, segundo a 

Organização das Nações Unidas (ONU, 2019), embora a participação das mulheres 

em atividades remuneradas tenha crescido significativamente na América do Sul, em 

determinados campos elas ainda correspondem a uma percentagem muito pequena 

da força de trabalho. Destaca-se, que, no Brasil, por sua vez, as mulheres 

representam 43,7% da força de trabalho ocupada (PNAD, 2019, p.2), tornando-se 

essencial compreender como as empresas têm lidado com esse público.  

Para além da importância social da investigação, importa dizer que a 

aproximadamente seis anos trabalhando em uma empresa corporativa e participando 

de eventos corporativos, chamou a atenção desta pesquisadora o fato de que, embora 

as mulheres não sejam minoria no que tange ao quantitativo de trabalhadores na 

empresa em que atua e também nos eventos profissionais que frequenta, quando se 

observa os quadros de liderança ou outras posições de destaque, percebe-se que um 

baixo número de mulheres se apresenta. Nas posições ditas “topo da carreira” quase 

sempre se encontra um número significativo de homens em detrimento de poucas 

mulheres. Tal percepção tornou-se uma motivação pessoal para compreender a 

realidade das mulheres em ambientes corporativos para além do conhecimento 

empírico. 

Outro ponto relevante para a proposição deste estudo é a crença, por parte 

desta pesquisadora, de que se faz necessária uma maior aproximação entre a 

academia e a realidade concreta que trabalhadores e trabalhadoras encontram em 

seus locais de trabalho. Quanto mais trabalhadores e trabalhadoras tiverem a 

oportunidade de se tornarem intelectuais, mais os estudos acadêmicos impactarão de 

fato a realidade experienciada por homens e mulheres em sua vida profissional. Por 

isso, trouxemos para a pesquisa um tema que é recorrente e importante na atual 

conjuntura econômica e social brasileira.   

Dada a limitação de tempo de uma pesquisa de mestrado, não seria possível 

dar conta de todo tipo de empresa, por isso, dada a facilidade de acesso da 

pesquisadora ao mundo corporativo e o interesse em aprofundar seu conhecimento 

em como se dão as relações de gênero neste nicho, restringimos nossa pesquisa a 

ambientes corporativos, mais precisamente à realização de um estudo de caso em 

uma empresa de Santa Catarina, mas com ramificações em todo o território nacional.  



 

Na próxima seção apresentamos os objetivos deste estudo. 

1.2 OBJETIVOS 

Este estudo parte do pressuposto de que as mulheres trabalhadoras de 

empresas corporativas experienciam a vida profissional de formas distintas dos 

trabalhadores homens3 em decorrência dos papéis histórico e culturalmente atribuídos 

aos gêneros masculino e feminino. Para verificar este pressuposto, propusemos o 

seguinte problema de pesquisa: Como o tema ‘equidade de gênero e empoderamento 

feminino’ tem sido incorporado e reverberado no cotidiano da mulher trabalhadora de 

uma empresa corporativa de Santa Catarina?  

A partir do problema descrito, foram definidos os objetivos deste estudo, 

conforme detalhado nas subseções a seguir. 

1.2.1 Objetivo geral 

Compreender como o tema ‘equidade de gênero e empoderamento feminino’ 

tem sido incorporado e reverberado no cotidiano da mulher trabalhadora de uma 

empresa corporativa de Santa Catarina. 

1.2.2 Objetivos específicos 

1. Identificar a literatura e o estado da arte correspondente ao tema do estudo. 

2. Verificar se o tema do estudo é abordado nos documentos oficiais da 

empresa foco do estudo e como se reflete na rotina da empresa. 

3. Diagnosticar a percepção das participantes sobre o tema do estudo no 

contexto de trabalho. 

4. Contribuir para gerar conscientização das participantes sobre as suas 

percepções em relação ao tema do estudo. 

5. Propor ações de transformação com foco no tema ‘equidade de gênero e 

empoderamento feminino’ no contexto do estudo. 

 
3
 Quando nos referimos a homens e mulheres estamos tratando aqui de homens e mulheres cisgêneros. Homens 

e mulheres trânsgeros e pessoas ou não-binárias enfrentam uma realidade concreta muito diferente da abordada 
neste estudo. Para analisar as condições de acesso e permanência de homens e mulheres transgêneros e pessoas 
não-binárias seria necessária uma pesquisa específica. 
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Para dar conta desses objetivos, foi proposta uma pesquisa com base teórico-

metodológica qualitativa, de natureza aplicada, por meio de um estudo de caso. E 

para efetivar a discussão proposta e atender ao requisito formativo de um mestrado 

profissional, foi desenhado e implementado um produto educacional (doravante PE).  

Para a realização do estudo de caso, fez-se necessário levantar, a nível 

bibliográfico, as definições conceituais de termos relacionados a este estudo (tais 

como: equidade de gênero; empoderamento feminino, identidade, cultura 

organizacional, dentre outros); realizar a identificação de estudos empíricos sobre a 

temática; estruturar e aplicar instrumentos para geração de dados; tratar os dados 

gerados (optamos pela Análise de Conteúdo) e apresentar os resultados. 

Além das premissas metodológicas, é preciso esclarecer ao menos as três 

principais concepções político-ideológicas que pautam este estudo por meio dos 

conceitos de gênero, educação e empoderamento. O conceito de gênero aqui 

aplicado está fundamentado, principalmente, nos escritos de Joan Scott (1995), Judith 

Butler (2003) e Kimberlé Crenshaw (2004), o que, resumidamente, significa que 

gênero é, para nós, uma construção social, cultural e histórica que interfere nas 

relações sociais, podendo condicioná-las ou ser por elas condicionado, ao menos 

tempo em que é fluido e pode mudar a depender de diversas variáveis, sendo 

atravessado por diversas intersecções. Já o nosso conceito de educação baseia-se 

nos estudos de Marise Ramos (2014), Fernanda Liberali (2008) e Paulo Freire (1996), 

originando uma compreensão de que a educação profissional deve pautar-se na 

formação omnilateral do ser humano e que o trabalho deve ser entendido como 

princípio educativo, por isso a necessária relação entre trabalho e educação 

viabilizando a autonomia dos sujeitos. O que nos traz ao conceito de empoderamento, 

que parte da premissa freiriana de que pensar certo é pensar de forma dialógica, ou 

seja, só se constrói conhecimento e, consequentemente, empoderamento por meio 

de uma construção dialógica, feita com e por todos os envolvidos nas relações sociais 

(FREIRE, 1996).  

 Em relação ao PE, tivemos a preocupação de que o produto efetivasse as 

discussões propostas neste estudo por meio de uma intervenção prática na realidade. 

Para isso buscamos instigar a conscientização e consequente transformação na 

percepção das participantes em relação à compreensão das questões de gênero e 

empoderamento feminino no contexto de trabalho, que viabilizasse mecanismos para 



 

a proposição de ações visando à transformação do contexto do estudo sobre o tema 

em tela e, por fim, que pudesse ser avaliado a partir da percepção das próprias 

participantes.  

Em outras palavras, o objetivo do PE foi contribuir para que as participantes 

refletissem sobre como a sua condição de gênero reverbera na vida profissional e a 

importância do empoderamento feminino para o alcance da equidade no ambiente de 

trabalho e, consequentemente, na sociedade. Dessa forma, o estudo buscou 

compreender se as discussões em torno do tema ‘equidade de gênero e 

empoderamento feminino’ têm sido incorporadas ao ambiente de trabalho das 

trabalhadoras da empresa campo do estudo, a partir da percepção de como essas 

mulheres veem seu papel no ambiente de trabalho sob a lente das questões de 

gênero, se há distinções em relação ao papel esperado dos homens e, em caso 

positivo, quais  as diferenças e que ações podem ser feitas para contribuir com a 

transformação do cenário desvelado pelo estudo.  

Para tanto, o PE foi desenhado e implementado em formato de Sequência 

Didática (doravante SD), composta por três oficinas temático-reflexivas. A 

intervenção, viabilizada pelo PE, partiu da percepção, individual e coletiva, de como o 

papel de gênero interfere em todos os âmbitos da vida da mulher, oportunizando às 

participantes momentos de reflexão sobre como o papel de gênero pode gerar 

desigualdades entre homens e mulheres, principalmente no âmbito do trabalho, o que 

levou à proposição de ações de intervenção na sua própria realidade. Para dar 

sustentação metodológica ao PE nos pautamos, com as devidas adaptações, na 

proposição teórica de Fernanda Coelho Liberali (2008) sobre o processo reflexivo 

crítico.  

Esta dissertação está organizada em Introdução e cinco capítulos. Na 

Introdução, apresentamos o cenário em que o estudo se insere, a motivação para 

realizá-lo, o problema de pesquisa, o pressuposto da pesquisa, os conceitos basilares 

do estudo e os objetivos a serem alcançados com o estudo. No primeiro capítulo, 

Fundamentação Teórica, detalhamos os conceitos fundamentais para a realização da 

pesquisa e apresentamos um breve panorama dos estudos sobre gênero e trabalho. 

No segundo capítulo, Abordagem Metodológica, apresentamos o aparato 

metodológico da pesquisa (Estudo de Caso), os instrumentos para geração de dados, 

a ferramenta de análise e interpretação dos dados (Análise de Conteúdo) e, por fim, 
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realizamos caracterização do campo de estudo e das participantes. No terceiro 

capítulo, Produto Educacional, discorremos sobre a elaboração e aplicação do 

produto educacional, uma abordagem pedagógica em formato de sequência didática. 

No quarto capítulo, Análise e Discussão dos Dados, como o próprio nome aduz, 

realizamos a análise dos dados gerados ao longo da pesquisa, utilizando para tal fim 

a Análise de Conteúdo, elencando unidade de registo, unidades de contexto e 

categorias de análise. Por fim, no quinto capítulo, Resultados e Considerações Finais, 

apresentamos ao (a) leitor (a) os resultados obtidos com essa pesquisa, bem como 

tecemos considerações sobre sua realização e possíveis desdobramentos.  

Por fim, importa dizer que temos consciência de que foram longos e tortuosos 

os caminhos percorridos pelas mulheres para que hoje uma mulher possa ser 

pesquisadora e, mais ainda, propor um estudo cujo objeto está diretamente ligado ao 

que é considerado, do ponto de vista histórico, cultural e social, “ser uma mulher”. Por 

isso, é preciso reconhecer todo o trabalho empreendido pelas mulheres que 

antecederam esta pesquisadora e apontar que este estudo é, antes de tudo, fruto das 

lutas dessas mulheres. Esperamos honrá-las, mas queremos, sobretudo, enfatizar 

que sabemos a responsabilidade que carregamos ao realizar uma pesquisa sobre 

equidade de gênero e empoderamento feminino.  

No Capítulo I, a revisão de literatura circunscreve o problema de pesquisa 

dentro de um referencial teórico que pretende esclarecê-lo. Esperamos que você leitor 

(a) aprecie a leitura, possa desfrutar de novas reflexões a partir dos dados e análises 

expostos nesta dissertação e utilize o conhecimento aqui apresentado em seus 

estudos. Fazemos votos para que esta pesquisa contribua para gerar novas pesquisas 

e conhecimentos para os estudos de gênero e as pesquisas em ensino.  

 



 

CAPÍTULO I: FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
Conforme já abordado na Introdução, por se tratar de um Estudo de Caso de 

natureza aplicada e com interpretação qualitativa de dados sobre o tema equidade de 

gênero e empoderamento feminino, algumas escolhas teóricas precisam ser 

enunciadas. Tais escolhas contribuíram na formulação do projeto de pesquisa, 

embasaram a proposta do produto educacional, mas impactaram, sobremaneira, a 

análise dos dados gerados ao longo da efetivação da pesquisa na empresa campo do 

estudo. 

Por isso, antes de iniciar a explanação dos conceitos aplicados neste estudo, 

cabe contextualizar a bibliografia na qual nos baseamos. Importa destacar que os 

estudiosos e estudiosas aqui empregados são, em sua maioria, intelectuais 

ocidentais. Assim, a leitura de mundo que os conceitos elaborados por esses 

pensadores e pensadoras nos possibilita está intrinsecamente ligada à sua formação 

enquanto sujeitos(as) ocidentais. Assim, quando tratamos do conceito de gênero, por 

exemplo, é sabido que, embora tratado de maneira universalizante em parte da 

bibliografia, este conceito não se aplica a culturas e sociedades não-ocidentais, bem 

como encontra nuances e complexidades relacionadas à classe, raça e outras 

dimensões da vida social que implicam na constituição de feminilidades diversas.   

Ao deixar claro que estamos aqui construindo um estudo social marcadamente 

ocidental, cabe explicitar que nesta pesquisa prevalece a concepção teórica da divisão 

sexual do trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2007), que será desenvolvido na revisão de 

literatura, pois estamos falando de e para mulheres que compartilham os valores, 

hábitos e tradições ocidentais e que  desempenham papéis de gênero que foram 

constituídos tendo por base a lógica da família nuclear tradicional, na qual os 

comportamentos esperados de mulheres e homens são constituídos a partir da sua 

função no núcleo familiar.  

Nas sociedades ocidentais, a divisão sexual do trabalho destina às mulheres o 

“cuidar” e, embora não seja descartada a possibilidade de outras formas de 

organização do trabalho doméstico, ainda prevalece que as tarefas relacionadas ao 

“cuidado” são destinadas às mulheres (SOUSA; GUEDES, 2016). Ou seja, embora 

saibamos que a família nuclear tradicional não é condição prevalente ou universal de 

formação familiar, ela ainda pauta a forma como homens e mulheres se relacionam 
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nas sociedades ocidentais, caso da sociedade brasileira. 

Buscando uma sequência de mais fácil compreensão por parte dos leitores, 

iniciamos com o conceito que consideramos primordial à realização desta pesquisa e 

sem o qual a idealização do estudo não teria sequer sido possível, o conceito de 

gênero. Posteriormente tratamos de outros conceitos que também são de extrema 

importância para demarcar as escolhas teóricas desta pesquisadora, são eles: 

empoderamento; educação; educação profissional e tecnológica; identidade cultural; 

e cultura organizacional. 

 

1.1 GÊNERO 

Para compreender o conceito fundante deste estudo, o conceito de gênero, é 

preciso primeiro realizar um breve resgate histórico do movimento feminista. Pois a 

própria concepção do conceito de gênero e a sua aplicação tem mudado ao longo da 

trajetória do movimento feminista ou dos movimentos feministas, já que para uma 

vertente crescente de intelectuais feministas há uma diversidade de compreensão da 

luta das mulheres dentro dos feminismos que não deve ser ignorada.  

Mesmo em sociedades ocidentais, devemos questionar um conceito de gênero 

universalizante. Por muito tempo, os estudos de gênero definiram o gênero feminino 

a partir de uma concepção generalizante que ignorava questões relacionadas à 

classe, raça e outras dimensões da vida social que implicam a constituição de 

feminilidades diversas.  

A perspectiva empregada neste estudo percebe que, embora existam 

diferenças biológicas entre machos e fêmeas, os papéis atribuídos ao sexo masculino 

e ao feminino ao longo da história ocidental não foram estritamente derivados de 

condições objetivas fundadas nessas diferenças biológicas. Joan Scott (1995), em seu 

célebre artigo “Gênero: uma categoria útil para análise histórica”, ao buscar uma 

definição para o conceito de gênero aponta que:  

O núcleo da definição repousa numa conexão integral entre duas 
proposições: (1) o gênero é um elemento constitutivo de relações sociais 
baseadas nas diferenças percebidas entre os sexos e (2) o gênero é uma 
forma primária de dar significado às relações de poder. (SCOTT, 1995, p.86). 

Na perspectiva da autora, o conceito de gênero torna-se uma categoria de 



 

análise para compreendermos as relações de poder e, consequentemente, as 

desigualdades que derivam dos papéis atribuídos a homens e mulheres. Ou seja, o 

gênero analisado como construto social serve para romper com o determinismo 

biológico na relação entre os sexos (SCOTT, 1995).  

Aprofundando as discussões em torno do conceito de gênero, a filósofa Judith 

Butler (2003), no livro “Problemas de gênero: Feminismo e subversão da identidade”, 

apesar de não negar que existem diferenças biológicas entre os sexos masculino e 

feminino, aponta que existem paradigmas científicos dissonantes sobre essas 

diferenças e que alguns corpos não se encaixam facilmente na binaridade masculino 

versus feminino. 

Para Butler (2003), a compreensão da sociedade acerca do que é feminino e 

do que é masculino encontra matizes distintas conforme a cultura à qual estamos 

vinculados, não há, pois, significados estanques para esses termos. Como atores 

históricos, teríamos, na teoria de Butler, certa liberdade para tentar ressignificar tais 

papéis. 

Para dar conta das discussões em torno do conceito de gênero, é preciso tratar 

também da intersecção entre diversos tipos de desigualdades, tais como as 

desigualdades de raça, classe e outras. Segundo Kimberlé Crenshaw (2004), a 

interseccionalidade nos ajuda a compreender as consequências da interação entre 

duas ou mais formas de subordinação (ou discriminação), por exemplo, como a 

interação entre sexismo, racismo, patriarcalismo confluem para desempoderar 

mulheres.  

Considerando que o gênero não é determinado pelo sexo biológico, mas sim 

uma construção histórico, social e cultural que conflui para e a partir das relações de 

poder na sociedade, é que  buscamos compreender como a equidade de gênero e o 

empoderamento feminino têm reverberado no ambiente da empresa campo do estudo 

e, a partir disso, propusemos um produto educacional que apoiasse as participantes 

na compreensão de como se dá a construção dos papéis desempenhados por 

mulheres em ambientes corporativos e, assim, contribuir para o empoderamento 

feminino. Sendo o objetivo final o fortalecimento das mulheres, na próxima seção, 

apresentaremos nosso conceito de empoderamento. 
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1.2 EMPODERAMENTO: UM BREVE APANHADO HISTÓRICO E A ABORDAGEM 

FREIRIANA 

Embora hoje seja comum ouvir ou ler o termo empoderamento nas mídias 

digitais, o mesmo não ocorria há poucos anos. A difusão do termo pode ser, grosso 

modo, atribuída à ventilação, principalmente nas redes sociais digitais, de ideias 

ligadas aos movimentos sociais relacionados a minorias sociais. 

Parte dos movimentos sociais voltados ao fortalecimento de minorias sociais 

busca veicular propostas que perpassam ideologias ligadas à emancipação dessas 

mesmas minorias. Nesse sentido, ao defender o empoderamento de minorias sociais, 

os movimentos sociais relacionados estão, de certa forma, propagando uma 

compreensão de empoderamento relacionado à autonomia e emancipação de grupos 

majoritários, mas que se encontram em posições desfavoráveis na hierarquia social 

por diversas condições de opressão que fogem ao seu controle. Essas situações 

podem derivar de questões ligadas à classe social, raça, gênero, dentre outros.  

Ao propor, nesta pesquisa, discussões em torno do empoderamento feminino 

se faz necessário demarcar a compreensão conceitual do termo empoderamento a 

ser empregado ao longo deste texto e durante a aplicação do produto educacional.  

Para tanto, cabe um breve resgate da trajetória histórica do termo ao longo dos 

anos. Segundo Baquero (2012), o termo empoderamento tem sido empregado nas 

mais diversas áreas do conhecimento, da Saúde Pública à Administração. Seu uso, 

contudo, remete às discussões relacionadas à educação e à política “uma vez que 

visões de mundo e de propósitos sociais diferenciados orientam as distintas 

concepções e ações de empoderamento” (BAQUERO, 2012, p. 174). Ou seja, 

independentemente da forma como é empregado, o termo empoderamento tem sua 

concepção perpassada por posições políticas e ideológicas. 

Ainda segundo Baquero (2012), o uso do termo ‘empowerment’ remete à 

Reforma Protestante (século XVI) e tem, desde então, perpassado diversos 

movimentos políticos e sociais ao longo dos anos. A Reforma Protestante, ao traduzir 

a Bíblia, abriu as portas para camadas populares conhecerem as escrituras 

“sagradas”, ou seja, se empoderarem de algo antes restrito às elites, homens e 

mulheres comuns tornaram-se “sujeitos de sua religiosidade” (BAQUERO, 2012, p 

175). 



 

Para Baquero, a Reforma Protestante e a invenção da imprensa, e a 

consequente divulgação de uma Bíblia possível de ser lida por um maior número de 

pessoas, contribuíram para a difusão de ideias relacionadas à emancipação dos 

povos e à busca por direitos. Tal como Baquero (2012), Stuart Hall (2015) também 

aponta que: 

Muitos movimentos importantes no pensamento e na cultura ocidentais 
contribuíram para a emergência dessa nova concepção: a Reforma e o 
Protestantismo, que libertaram a consciência individual das instituições 
religiosas da Igreja e a expuseram diretamente aos olhos de Deus; o 
Humanismo Renascentista, que colocou o Homem (sic) no centro do 
universo; as revoluções científicas, que conferiram ao Homem a faculdade e 
as capacidades para inquirir, investigar e decifrar os mistérios da Natureza; e 
o Iluminismo, centrado na imagem do Homem racional, científico, libertado do 
dogma e da intolerância, e diante do qual se estendia a totalidade da história 
humana, para ser compreendida e dominada (HALL, 2015, p. 18).  

Tanto Baquero (2012), quanto Hall (2015), afirmam que a difusão do uso do 

termo empoderamento cresceu, sobremaneira, com os movimentos emancipatórios e 

de contracultura propagados a partir da segunda metade do século XX. Ou seja, 

embora não seja recente, essas ideias foram fortalecidas ao longo dos séculos, sendo 

que na segunda metade do século XX ocorreu um crescimento vertiginoso de 

movimentos políticos e sociais com essas perspectivas, destacadamente o movimento 

feminista. 

Quando trata da literatura sobre o termo empoderamento, Baquero (2012) 

aponta que ele tem sido empregado para questões relacionadas ao empoderamento 

individual (ligados ao fortalecimento individual), empoderamento organizacional (trata 

do fortalecimento de organizações) e ao empoderamento comunitário (fortalecimento 

de grupos/comunidades e junção de interesses comuns).  

Diante da proposição deste estudo, parte-se do entendimento de que a nossa 

proposta de empoderamento não se dá com vistas a uma ação individual, mas uma 

ação social partilhada coletivamente, que busca a transformação da realidade das 

mulheres participantes deste estudo no que diz respeito às questões de gênero 

enfrentadas por elas em seu cotidiano de trabalho. 

Assim, sendo que o termo empoderamento comunitário remete às discussões, 

cujos focos estão nas mudanças sociopolíticas de grupos ou comunidades 

determinadas, é nesta perspectiva que iremos aplicá-lo neste estudo. Dentre as 

diversas perspectivas de empoderamento comunitários possíveis, optamos pela 
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abordagem derivada da Pedagogia de Paulo Freire4.  

Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) propõe que os 

professores se comportem baseados numa ética universal dos seres humanos, 

afirmando a importância de nos pautarmos no respeito e na lealdade. O autor aponta 

ainda que sejamos sujeitos ativos das transformações que almejamos. Embora 

sejamos, para Freire (1996), “seres condicionados” pelas condições que nos cercam, 

não somos “seres determinados”. Em suas palavras:  

[...] Não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da 
ruptura, da opção, como sujeitos históricos, transformadores, a não ser 
assumindo-nos como sujeitos éticos. Neste sentido, a transgressão dos 
princípios éticos é uma possibilidade mas não é uma virtude. Não podemos 
aceitá-la (FREIRE, 1996, p. 17). 

Traduzindo tal posicionamento para os ambientes corporativos e pensando 

especificamente no posicionamento ético das mulheres nesses ambientes, a proposta 

de empoderamento que aqui se apresenta reflete a proposição freiriana para os 

educadores, ou seja, de que é necessário nos comportarmos baseados numa ética 

universal dos seres humanos, reafirmando a importância de nos pautarmos no 

respeito e na lealdade. Assim, o empoderamento feminino em ambientes corporativos 

não deve ser alcançado a qualquer custo, mas, primeiramente, pautado na ética. 

Freire (1996) aponta ainda que devemos ser sujeitos ativos das transformações 

que almejamos. Embora sejamos, para Freire (1996), “seres condicionados” pelas 

condições que nos cercam, não somos “seres determinados”.  Por isso, o 

empoderamento feminino, deste estudo, não propõe que as mulheres devam se 

adaptar às regras sociais vigentes e encontrar maneiras de sobreviver e subir em uma 

hierarquia da qual discordam ou à qual se opõem. Mas sim a fortalecer os laços entre 

mulheres, e com os homens (dissonantes), e buscar formas de alterar o status quo 

(ou as regras sociais vigentes) com vistas a uma sociedade mais justa e equitativa. 

Ao propor um produto educacional sobre gênero e questões relacionadas ao 

empoderamento feminino, não podemos enxergar as mulheres participantes deste 

estudo como receptáculos de uma proposição conceitual pronta e acabada dessas 

questões. Freire aponta que o processo de “ensinar inexiste sem aprender e vice-

versa” (FREIRE, 1996, p.23), e que “o processo de aprender [...] pode deflagrar no 

 
4 Embora tenhamos optado pela perspectiva freiriana de empoderamento, é importante destacar que a escrito 
Joice Berth, em seu livro Empoderamento, faz uma importante discussão sobre empoderamento coletivo e é leitura 
essencial para estudiosos que se debruçam sob o tema.   



 

aprendiz uma curiosidade crescente, que pode torná-lo mais e mais criador” (FREIRE, 

1996, p. 24). 

As condições histórico-sócio-culturais são condicionantes da nossa existência, 

mas não são determinantes. Se as assumirmos como determinantes, estamos 

negando a possibilidade de construção de nossa presença no mundo. (FREIRE, 

1996). Ou seja, quando me “assumo” mulher trabalhadora e as condições pertinentes 

a essa posição nas relações de trabalho, a mulher compreende as condições em que 

sua vida profissional se efetiva e reflete sobre elas, a reflexão sobre elas é que nos 

permite a condição de alterar a realidade. 

Assim, ao trazer à baila a temática, não tivemos a pretensão de transmitir às 

mulheres trabalhadoras conceitos acabados sobre papéis de gênero ou mesmo sobre 

sua realidade, mas sim co-elaborar as questões pertinentes ao universo em que estão 

inseridas, (re)discutir com elas a sua realidade e as possibilidades de mudança de 

seu interesse ou as possíveis continuidades que desejam. Não há conhecimento 

acabado, mas conhecimento em construção e, no caso específico deste estudo, o 

conhecimento gerado por meio do produto educacional foi uma construção coletiva. 

Embora a condução da pesquisa e da construção do produto educacional 

estivesse a cargo desta pesquisadora, a minha atuação como educadora esteve 

pautada na compreensão de que:  

A tarefa coerente do educador que pensa certo é, exercendo como ser 
humano a irrecusável prática de inteligir, desafiar o educando com quem se 
comunica e a quem comunica, produzir sua compreensão do que vem sendo 
comunicado. Não há inteligibilidade que não seja comunicação e 
intercomunicação e que não se funde na dialogicidade. O pensar certo por 
isso é dialógico e não polêmico (FREIRE, 1996, p. 38). 

Ou seja, a construção do processo de empoderamento que se efetivou com o 

produto educacional foi uma construção dialógica, feita com e por todas as 

participantes deste estudo. Tal posicionamento vai ao encontro da perspectiva sócio-

histórica-cultural para formação de educadores. A seguir, na próxima seção, 

trataremos dos conceitos de educação e cultura nessa perspectiva teórica e de porque 

este estudo está alinhado a tal perspectiva. 
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1.3 CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO E CONCEITOS INTER-RELACIONADOS 

Embora o foco inicial desta seção fosse tratar da concepção de educação em 

que se baseia este estudo, a revisão conceitual acabou nos levando a tratar aqui 

também de conceitos inter-relacionados e que são importantes para a sustentação 

teórica desta pesquisa. Trataremos, por isso, também dos conceitos de identidade 

cultural e cultura organizacional. 

Ao tratar da formação crítica de educadores, Liberali aponta que na perspectiva 

sócio-histórica-cultura:  

[...] os sujeitos são vistos como capazes de estabelecer mudanças constantes 
e profundas em seus contextos e na sociedade como um todo. A visão da 
transformação é essencial a essa proposta teórica, que pressupõe que cada 
ação é assumida não como uma simples reação às condições vida, mas como 
mediadas pelos indivíduos, que se constituem como agentes com poder para 
mudar as condições que mediam suas atividades (LIBERALI, 2008, p.22).  

Ou seja, nessa abordagem teórica, os sujeitos são entendidos como agentes 

de poder capazes de alterar a própria realidade. Nos constituímos como sujeitos na 

relação com objetos e, com outros sujeitos em uma relação de troca. Nessa 

perspectiva, a educação proporciona que cada sujeito seja “[...] responsável e 

responsivo em relação aos aspectos em discussão, às ações a serem desenvolvidas, 

à vida como um todo” (LIBERALI, 2008, p. 23). O sujeito da aprendizagem não é 

receptáculo de conteúdos pré-formatados, mas gerador de conhecimento. A educação 

pode ser um caminho para transformações sociais das mais diversas. 

Entre os principais expoentes de uma Pedagogia alinhada à perspectiva sócio-

histórico-cultural, Liberali aponta para as contribuições de Vygotsky e sua concepção 

de que “os sujeitos se engajam em atividades distintas e são essas atividades que 

propiciam oportunidades de desenvolvimento de si, dos outros e da sociedade 

(VYGOTSKY, 1934 apud LIBERALI, 2008, p. 23), ou seja, na concepção vygotskyana, 

o sujeito se constitui na interação com o outro, interação esta que é mediada pela 

cultura. O conhecimento é compreendido como um processo de construção por meio 

do qual o sujeito, que é um ser histórico e culturalmente localizado, interage com a 

sociedade que, por sua vez, é socioculturalmente construída. 

Marques e Marques (2006), ao comparar as concepções educacionais de 

Paulo Freire e Vygotsky, apontaram para as proximidades entre as duas teorias 

“considerando o pressuposto básico da concepção freireana da educação para a 

libertação como um processo de comunhão entre os homens e as mulheres e a 



 

concepção interativa de desenvolvimento individual e social como propõe a teoria 

vygotskyana” (MARQUES; MARQUES, 2006, p. 01), ou seja, em ambas as teorias a 

educação é compreendida “como uma prática ético-política” (MARQUES; MARQUES, 

2006, p. 01).  

Este estudo encontra-se alinhado a essa concepção de educação uma vez que 

entendemos, como já apontado na conceituação do termo empoderamento, que os 

sujeitos não são seres passivos no processo educacional, ou o educador dotado de 

todo o conhecimento válido. Ao contrário, o processo educacional, 

independentemente do ambiente em que se efetiva, é antes de tudo uma prática 

dialógica mediada pelos aspectos sociais, culturais e históricos presentes em todas 

as interações entre sujeitos. Sujeitos que são seres históricos e culturalmente 

socializados.  

Por isso, para compreender as condições histórico-sócio-culturais às quais as 

trabalhadoras participantes deste estudo estão “condicionadas” cabe entender não só 

o período histórico em que este estudo é realizado, a sociedade na qual estamos 

inseridos, mas, principalmente, questões específicas do microcosmo da empresa 

campo do estudo. E é por isso que, a seguir, tratamos dos conceitos de identidade 

cultural e cultura organizacional que embasam esta pesquisa. 

Para Stuart Hall (2015), se até meados do século XIX e começo do século XX 

ainda era possível apontar para a existência de identidades fixas que eram 

minimamente internalizadas pelos sujeitos desse período histórico, o mesmo não 

pode ser apontado quando tratamos da concepção de identidade na modernidade 

tardia ou pós-modernidade. Hall (2015) aponta que “as identidades, que compunham, 

as paisagens sociais “lá fora” e que asseguravam nossa conformidade subjetiva com 

as “necessidades” objetivas da cultura, estão entrando em colapso, como resultado 

de mudanças estruturais e institucionais” (HALL, 2015, p 11). Esse colapso resulta no 

que o referido autor afirma ser o “caráter provisório, variável e problemático” (HALL, 

2015, p 11) da identidade cultural do sujeito pós-moderno.  

Ao analisar as mudanças que resultaram na fragmentação identitária do sujeito 

pós-moderno, Hall (2015) aponta que houve um “descentramento” do sujeito 

“resultando nas identidades abertas, contraditórias, inacabadas, fragmentadas, do 

sujeito pós-moderno” (HALL, 2015, p. 28). Cabe destacar que uma das mudanças que 

geraram essa nova concepção de identidade cultural foi o impacto do movimento 
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feminista da segunda metade do século XX. 

Para Hall (2015), o feminismo, conjuntamente a outros movimentos sociais, 

contribuiu sobremaneira para o surgimento de uma “política de identidade” ou, grosso 

modo, o feminismo trouxe fragmentos da vida social para o campo da discussão 

política. Nas palavras de Hall (2015), o feminismo “enfatizou, como uma questão 

política e social, o tema da forma como somos formados e produzidos como sujeitos 

generificados. Isto é, ele politizou a subjetividade, a identidade e o processo de 

identificação (como homens/mulheres, mães/pais, filhos/filhas)” (HALL, 2015, p. 28). 

Tal proposição nos permite aduzir que sem esse processo de descentramento do 

sujeito, estudos como o proposto aqui não seriam sequer imaginados. É a própria 

natureza (social e política) da identidade cultural pós-moderna que permite/influencia 

na concepção de pesquisas que discutem questões relacionadas aos gêneros 

(masculino e feminino) e os papéis socialmente construídos para e a partir deles.  

E é a partir da concepção de identidade cultural como algo fluido, mutante, 

algumas vezes múltiplo e em constante contestação/contradição que este estudo se 

assenta. Ao propor uma investigação com foco em um grupo específico de mulheres 

trabalhadoras, não tivemos o objetivo de chegar a uma resposta única sobre quem é 

a mulher trabalhadora participante deste estudo, podendo existir convergências no 

papel desempenhado pelas mulheres que compõem esse grupo específico, mas 

partimos do pressuposto que também existem distanciamentos. Assim, embora todas 

sejam mulheres, as identidades culturais às quais essas mulheres se vinculam podem 

ser diversas na medida em que consideramos outros aspectos sociais, tais como raça, 

classe, dentre outros. Isto é, nos interessa compreender as diversas nuances e 

possibilidades do que é ser mulher na empresa em questão e o quanto desse papel 

se constitui a partir das questões relacionadas à forma como os papéis de gênero 

foram e são construídos dentro da empresa campo do estudo, mas o gênero não é 

uma camisa de força conceitual para este estudo. 

Assim como existem diversos aspectos da vida em sociedade que podem 

contribuir para a formação da nossa identidade cultural, entendemos que existem 

questões específicas do ambiente de trabalho, no caso deste estudo, do ambiente 

corporativo que também influenciam na forma como os sujeitos se constituem nas e 

para as relações sociais vinculados ao trabalho. Um dos aspectos que podem 

influenciar na construção do papel atribuído para cada um dos gêneros dentro de uma 



 

organização é a cultura organizacional e, por isso, nos importa uma concepção 

conceitual de cultura organizacional. Para Vieira e Lemos (2019): 

[...] cultura organizacional pode ser entendida como um conjunto de 
pressupostos básicos, como crenças, valores criados e validados por um 
grupo, na intenção de lidar com problemas de adaptação externa ou 
integração interna, e são repassados aos demais como a forma correta de 
perceber, pensar e sentir na organização (SCHEIN, 1989 apud VIEIRA; 
LEMOS, 2019, p. 54) 

 A cultura organizacional é, grosso modo, o jeito de ser de uma empresa. Ela 

pode ser objetivamente construída pelo grupo de trabalhadores que compõem 

determinada empresa, ou pode emanar da correlação de forças desse ambiente. A 

cultura organizacional tem função principal de definir os modos de ser e estar dos 

trabalhadores dentro da empresa. Pode, portanto, influenciar na forma como se 

constituem os papéis atribuídos para cada gênero nas relações de trabalho, por isso, 

foi considerada para que atingir o objetivo principal que é compreender como o tema 

da equidade de gênero e do empoderamento feminino tem reverberado no cotidiano 

da mulher trabalhadora na empresa campo deste estudo. 

Considerando que esta pesquisa se encontra na área de Ensino na Educação 

Profissional e Tecnológica e demandou o desenvolvimento, implementação e 

avaliação de um produto educacional, importa apresentar a concepção de educação 

profissional que sustentou a elaboração do produto educacional demandado pelo 

programa. 

Marise Nogueira Ramos (2014), ao abordar os conceitos que embasam uma 

concepção de educação profissional voltada à formação educacional aponta que:   

O primeiro conceito abordado é o de formação humana integral, que sugere 
superar o ser humano dividido historicamente pela divisão social do trabalho 
entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou planejar. Para isto, 
apresentamos e desenvolvemos alguns pressupostos de ordem filosófica. O 
primeiro deles é a compreensão dos seres humanos como históricos e 
sociais. O segundo enfatiza que a realidade concreta é uma totalidade, 
síntese de múltiplas relações. Portanto, para ser compreendida e 
transformada deve ser apreendida em suas mediações (RAMOS, 2014, p. 
84). 

Para Ramos (2014), na educação profissional, o trabalho é visto como princípio 

educativo e, por isso, a necessidade da articulação constante entre trabalho e 

educação. Ao tomar o trabalho como princípio educativo, a Educação Profissional 

propõe “uma concepção de formação humana, com base na integração de todas as 
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dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos 

sujeitos.” (RAMOS, 2014, p. 84). Ou seja, a educação profissional preconiza que, 

mesmo diante das adversidades do mundo do trabalho, se viabilize uma educação 

que vise à autonomia dos sujeitos.  

 Este estudo coaduna com essa concepção de educação profissional, uma vez 

que objetivamos auxiliar mulheres trabalhadores na compreensão de como questões 

socioculturais e históricas concernentes ao papel de gênero têm influenciado seu 

cotidiano de trabalho e, a partir disso, dialogar sobre a realidade vivenciada e 

contribuir para a superação de possíveis desigualdades. 

Cabe, por isso, elucidar que não estamos tratando aqui de uma educação 

formal que, regularmente, se efetiva em espaços formais, tais como escolas, 

universidades, dentre outros. Iremos tratar de uma formação no espaço próprio de 

trabalho das participantes do estudo, por isso, um espaço não-formal de educação.  

Embora realizada fora de um ambiente tradicional de ensino, a formação por 

meio de uma sequência didática implementada no formato de oficinas não se encontra 

em desacordo com a concepção de educação profissional aqui proposta, pois pauta-

se sobretudo na realidade cotidiana de trabalho das participantes para sua proposta 

pedagógica, ou seja, tem em seu âmago o trabalho como princípio educativo. 

Tendo apresentado os fundamentos teóricos desta pesquisa, na próxima 

seção, realizamos um breve resgate de por onde têm caminhado os estudos de 

gênero, deixando mais claro o contexto da produção acadêmica atual no qual estamos 

inseridos. 

 

1.4 ESTUDOS SOBRE GÊNERO E TRABALHO: POR ONDE TEMOS CAMINHADO?  

 Conforme apontado anteriormente, nosso interesse pelo tema das relações de 

gênero em ambientes corporativos partiu de um desconforto pessoal com a percepção 

de que, embora em número significativo nos ambientes corporativos, as mulheres 

parecem não ocupar posições com poder decisório que correspondam à sua 

representatividade numérica nesses ambientes e em outros segmentos do mundo do 

trabalho. 

Entretanto, conforme já apontamos na Introdução, essa percepção, que 



 

poderia ficar apenas no campo do empirismo e do interesse individual desta 

pesquisadora, encontra consonâncias com outros segmentos da sociedade que 

também têm se debruçado sobre o tema. Exemplo disso, foi a criação pela 

Organização das Nações Unidas (doravante ONU), em 2010, de um secretariado, a 

nível global, voltado especificamente para questões relativas à defesa dos direitos 

humanos das mulheres: a ONU Mulheres. Em nível federal, em 2003, foi instituída a 

Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres com o intuito de estabelecer e 

promover políticas públicas para o desenvolvimento de um “Brasil mais justo, 

igualitário e democrático, por meio da valorização da mulher e de sua inclusão no 

processo de desenvolvimento social, econômico, político e cultural do País”. A nível 

estadual tem-se a criação, em 2006, da Coordenadoria Estadual da Mulher e, em 

2016, do Conselho Estadual dos Direitos da Mulher, ambos direcionados às políticas 

públicas para salvaguardar e instituir direitos das mulheres. 

No que tange aos espaços destinados à produção científica e acadêmica, as 

temáticas relativas ao gênero também têm garantido espaço. Uma breve busca na 

base de periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(doravante CAPES), sobre pesquisas realizadas nos últimos cinco anos, em 

Português, com as palavras-chave “gênero” e “empoderamento” resulta em 

quatrocentos e dezenove resultados. Ou seja, mesmo restringindo os termos de 

pesquisa são mais de quatro centenas de estudos apenas na base da CAPES, o que 

denota a relevância que essas questões têm adquirido. 

Já ao realizar pesquisa na plataforma do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), por Grupos de Pesquisa que 

contam com o termo gênero no nome do grupo, da linha de pesquisa ou como palavra-

chave da linha de pesquisa, nas áreas de Ciências Humanas e Ciências Sociais 

Aplicadas, constatou-se trezentos e um grupos. 

Outro exemplo da importância das discussões acadêmicas e sociais sobre 

questões relacionadas ao gênero, é a realização, há quase duas décadas, do 

Seminário Fazendo Gênero pela Universidade Federal de Santa Catarina (doravante 

UFSC). O evento que surgiu da iniciativa de pesquisadoras do Centro de 

Comunicação e Expressão da UFSC e tinha escala nacional, foi sendo ampliado ao 

longo dos anos e, em sua última edição, em 2017, contou também com a realização 

conjunta do 13º Congresso Mundos de Mulheres, reunindo milhares de participantes 
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do mundo todo para dar sua contribuição nas discussões relacionadas ao gênero. Nos 

anais da última edição do Seminário Internacional Fazendo Gênero, foram publicados 

aproximadamente uma centena de estudos que tratam das relações de gênero em 

ambientes de trabalho os mais diversos. 

Outra fonte importante para a revisão de literatura sobre o tema deste estudo, 

foi a pesquisa no repositório multidisciplinar Scielo. Dentre os filtros da busca, 

selecionamos: período de 2016 a 2020, Brasil e as áreas de Ciências Humanas e 

Ciências Sociais Aplicadas. Dentre os termos pesquisados, buscamos por: 

Empoderamento feminino (14 resultados); Empoderamento feminino e trabalho (10 

resultados); Gênero e feminino (181 resultados); Equidade de Gênero (33 resultados); 

desigualdade de gênero (103 resultados); Gênero e trabalho (407 resultados); Mulher 

e trabalho (135 resultados); igualdade de gênero (62 resultados); Gênero e ambiente 

corporativo (não gerou resultado); gênero e mundo corporativo (03 resultados) e 

trabalho reprodutivo (13 resultados). Cabe destacar, que embora tenhamos optado 

por pesquisar artigos publicados no Brasil, acabamos encontrando também trabalhos 

de outros países publicados aqui.  

No que tange especificamente à produção científica sobre relações/questões 

de gênero no ambiente corporativo, encontramos estudos que abordam esse tema a 

partir de abordagens distintas. A seguir tratamos de alguns estudos e suas 

abordagens. Antes, contudo, cabe elucidar por onde têm caminhado os estudos que 

tratam de gênero e trabalho. Lembrando que o foco deste estudo é na participação 

feminina em ambientes corporativos e quando nos referimos ao gênero, embora haja 

a compreensão de que os papéis atribuídos a cada gênero são diversos, nos interessa 

aqui principalmente aqueles atribuídos ao gênero feminino. 

Diante do grande volume de fontes potenciais encontradas e dada a limitação 

temporal de uma pesquisa de mestrado, entendemos que seria necessária uma 

seleção das fontes. Para isso, primeiro focamos nos títulos dos artigos resultantes das 

buscas empreendidas. A partir da seleção dos títulos de interesse, passamos então à 

leitura dos resumos e, com isso, chegamos àqueles artigos cuja leitura completa 

poderia ser incorporada nesta revisão de literatura. A seguir, realizamos a análise de 

alguns dos artigos que se destacaram durante a pesquisa para esta revisão de 

literatura.  

Antes de adentrar nos textos selecionados para esta revisão, cabe destacar 



 

que no que se refere aos estudos sobre gênero e trabalho, se pode indicar a 

prevalência de abordagens que tratam das consequências da divisão sexual do 

trabalho5 para uma compreensão dos processos discriminatórios que afetam 

(principalmente, mas não só) as mulheres. Hirata e Kergoat (2007), ao tratarem da 

divisão sexual do trabalho, indicam que o conceito tem sido utilizado de duas formas: 

i) para medir as diferenças na alocação de homens e mulheres nos processos 

produtivos, analisando essas diferenças no tempo e no espaço, e relação entre essas 

diferenças e a divisão desigual do trabalho doméstico; ii) por meio de  “análises que 

procuram remontar à nascente dessas desigualdades e, portanto, compreender a 

natureza do sistema que dá origem a elas” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 01), 

buscando entender como as desigualdades são socialmente construídas e estão 

diretamente ligadas a um “sistema de gênero”. Hirata e Kergoat (2007) apontam que: 

A ideia de uma complementaridade entre os sexos está inserida na tradição 
funcionalista da complementaridade de papéis. Remete a uma 
conceitualização em termos de "vínculo social" pelos conteúdos de suas 
noções (solidariedade orgânica, conciliação, coordenação, parceria, 
especialização e divisão de tarefas). A abordagem em termos de 
"complementaridade" é coerente com a ideia de uma divisão entre mulheres 
e homens do trabalho profissional e doméstico e, dentro do trabalho 
profissional, a divisão entre tipos e modalidades de empregos que 
possibilitam a reprodução dos papéis sexuados (HIRATA; KERGOAT, 2007, 
p.603). 

Pode-se aduzir que a divisão sexual do trabalho acaba imperando na forma 

como se organizam as relações de trabalho e, consequentemente, na forma como se 

atribuem os papéis de homens e mulheres nessas relações. Por isso a importância 

que a divisão sexual do trabalho acaba recebendo nos estudos que tratam da 

participação feminina no mercado de trabalho, quase que independente da 

abordagem. 

Sousa e Guedes (2016), ao resgatar a história do século XIX no Brasil, apontam 

que a divisão entre as esferas pública e privada da vida social refletia-se diretamente 

no arranjo da divisão sexual do trabalho, destinando aos homens o papel de provedor, 

detentores da vida pública, e relegando às mulheres o papel de cuidadoras, 

confinadas à esfera privada. No entanto, segundo os autores, as mudanças 

transcorridas com o rearranjo das forças produtivas permitiram a progressiva 

 
5
 Para saber mais sobre o conceito de Divisão Sexual do Trabalho sugere-se a leitura do artigo ‘Novas 

configurações da divisão sexual do trabalho’ de Helena Hirata e Danièle Kergoat. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742007000300005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt. 

https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0100-15742007000300005&lng=en&nrm=iso&tlng=pt
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participação feminina na vida pública: 

O relaxamento das fronteiras entre o mundo produtivo (homens) e reprodutivo 
(mulheres) tem contribuído com a possibilidade de as mulheres participarem 
do mundo produtivo, mas não reveste o afastamento dos homens do mundo 
doméstico. Acontece que, através desse fenômeno, o adensamento das 
mulheres nas fronteiras públicas não é acompanhado de uma revisão dos 
limites das responsabilidades privadas femininas. Isso significa que a esfera 
de reprodução da família como educação e demais cuidados continua, em 
grande medida, a cargo das mulheres. (SOUZA; GUEDES, 2016, p. 123) 

 O que implica dizer que, embora as mulheres tenham ingressado na vida 

produtiva que corresponde ao trabalho remunerado, os homens continuam à margem 

do trabalho não remunerado, mas que é essencial para a reprodução da vida social, 

o trabalho doméstico (trabalho de cuidado6).  

Para Sousa e Guedes (2016) a não valorização do trabalho doméstico ofuscou 

relações desiguais e de poder entre homens e mulheres, e os estudos sobre a divisão 

sexual do trabalho serviram para trazer à luz o papel essencial da mulher para 

reprodução social. A constituição dos papéis feminino e masculino não são adventos 

naturais, mas construídos: 

Histórica e culturalmente, especialmente dentro da sociedade capitalista, 
sempre coube à mulher a responsabilidade pelos cuidados com a casa e com 
a família, independentemente de sua idade, condição de ocupação e nível de 
renda. O trabalho doméstico recaía sobre as mulheres com base no discurso, 
vivo até hoje, da naturalidade feminina para o cuidado. Essa atribuição social 
do cuidado ao feminino, primeiramente, limitou a vida das mulheres ao 
espaço privado, e posteriormente, com as transformações socioeconômicas 
e a busca de independência feminina, marcou desvantagens em relação aos 

homens na atuação econômica e social.  

 A entrada da mulher na vida econômica e social (pública), contribuindo para o 

sustento da família, não se viu refletida na co-participação masculina nos trabalhos 

domésticos, sobrecarregando a mulher com o trabalho remunerado e não 

remunerado, “o que perpetua uma desigual e desfavorável divisão sexual do trabalho 

para elas” (SOUSA; GUEDES, 2016, p. 125). 

Sendo o trabalho doméstico (histórico e culturalmente) relegado às mulheres, 

quando tratamos da vida produtiva, “isso faz com que a alocação de tempo entre 

 
6 Outros autores preferem usar o termo ‘trabalho de cuidado’, pois, atualmente, nem todo trabalho de cuidado fica 

restrito ao ambiente doméstico, vide a escola, os lares de idosos, instituições de saúde, dentre outras formas de 
trabalho. Aqui optamos pelo termo ‘trabalho doméstico’, pois nos interessa o impacto da sobrecarga com este tipo 
de trabalho e como ela afeta o cotidiano da mulher que o realiza em casa, ao mesmo tempo em que desempenha 
um trabalho remunerado.  

 



 

trabalho e família seja algo mais conflitante e marcante na vida das mulheres” 

(SOUSA; GUEDES, 2016, p. 127), enquanto aos homens a escolha pode ser entre 

trabalho e lazer. Fica evidenciado que a dicotomia trabalho remunerado e trabalho 

doméstico é condição sine qua non para reafirmar a dicotomia papel feminino versus 

papel masculino nas relações de gênero, reforçando papéis de gênero que oprimem 

e limitam as mulheres.  

A desigualdade nas relações entre gêneros pode explicar, para Sousa e 

Guedes (2016), opressões vividas pelas mulheres no ambiente de trabalho, como, por 

exemplo “postergação, em especial por parte das mulheres mais escolarizadas, da 

maternidade até um limite máximo possível, ou mesmo a exclusão da maternidade 

nos planos de algumas mulheres” (SOUSA; GUEDES, 2016, p. 128), dentre outras. 

Dado que a maternidade significa mais horas dedicadas ao trabalho doméstico e, 

consequentemente, menos tempo para o trabalho remunerado, é coerente que a 

mulher tenha receio ou medo de assumir mais esse papel.  

É nítida a ausência ou ineficiência de políticas públicas que visem à conciliação 

entre trabalho produtivo e trabalho doméstico e a sobrecarrega das mulheres em 

relação aos homens (SOUSA; GUEDES, 2016), que torna estudos como este 

imprescindíveis para desmistificar os papéis femininos tanto no âmbito da vida 

familiar, quanto profissional. Por isso, em seguida, tratamos de estudos que têm 

buscado analisar como as relações de gênero se efetivam no cotidiano do trabalho.  

Vicente, Santos e De Sant'anna (2019), em seu artigo “Tendências nas 

Produções Científicas sobre Diversidade de Gênero”, analisam de maneira global a 

produção de estudos sobre o tema gênero e diversidade. Destacam que os estudos 

nessa temática vêm crescendo desde meados do ano 2000 e o enfoque prevalece na 

análise da presença de mulheres em ambientes de trabalho formal. Segundo os 

autores, as principais áreas de interesse identificadas foram: 

1) presença feminina no ambiente acadêmico cursos e funções acadêmicas 
específicas; 2) mulheres no ambiente corporativo de forma geral; 3) mulheres 
em funções de gestão também no ambiente corporativo; 4) impacto da 
diversidade de gênero na inovação; 5) diversidade de gênero associada à 
diversidade racial nas organizações; 6) gender diversity como moderadora do 
impacto dos conflitos nas organizações. (VICENTE; SANTOS; DE SANTANA, 
2019, p. 01). 

 Nota-se que a participação feminina em ambientes corporativos, a partir de 

uma premissa analítica pautada no gênero, fica evidenciada como uma das principais 

https://osf.io/wuk5r/
https://osf.io/yb4mp/
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áreas de interesse de estudos acadêmicos sobre Diversidade e Gênero, o que 

evidencia, mais uma vez, a importância dessa temática. 

Ao indicar que os estudos sobre diversidade e gênero primam por investigar a 

participação feminina em ambientes formais de trabalho, os pesquisadores Vicente, 

Santos e De Sant'anna (2019) coadunam com o que foi apresentado por Hirata e 

Kergoat (2007), ou seja, de que as análises sobre gênero e relações de trabalho se 

pautam na divisão sexual do trabalho. Segundo os autores, o foco dado, na grande 

maioria desses estudos, busca compreender como a diversidade de gênero impacta 

nos resultados econômicos das organizações e prevalecem análises cujos resultados 

apontam para ganhos com a participação feminina. 

Alves (2016), ao se deter sobre os desafios para o alcance da equidade de 

gênero, salienta a singularidade da situação do Brasil. Segundo ele, temos uma das 

legislações mais progressistas do mundo em termos de direitos para as mulheres; 

dados de escolarização confirmam que as mulheres ultrapassaram os homens, tanto 

na quantidade de anos de estudo quanto na presença nos distintos níveis de 

escolarização; as mulheres são a maioria dos beneficiários de programas de 

transferência de renda e da previdência social. No entanto, quando analisadas outras 

questões econômicas, o que se verifica é que as mulheres: 

[...] continuam apresentando menores taxas de participação no mercado de 
trabalho, maiores níveis de informalidade nas relações trabalhistas e 
recebendo salários sistematicamente mais baixos que os dos homens. 
Embora as desigualdades tenham diminuído ao longo das últimas décadas, 
o ritmo de redução do hiato de gênero tem sido muito lento ou até ficado 
estagnado. Contribui, para esse fato, não apenas as discriminações inerentes 
ao mercado de trabalho, mas também as permanências culturais e sociais da 
divisão sexual entre trabalho produtivo e reprodutivo e as dificuldades 
práticas e institucionais de conciliação entre família e emprego [...] (ALVES, 
2016, p. 631). 

Apesar das imensas dificuldades, a conjuntura nos idos de 2016, para Alves, 

acabava por tornar aquele momento o mais oportuno para a mudança estrutural com 

vistas ao atingimento da equidade de gênero. O otimismo do autor se justifica quando 

olhamos para as análises conjunturais do artigo em que se propõe paridade em 

espaços de decisão, mas não se questiona a forma como o poder é exercido. 

Passados aproximadamente cinco anos da publicação, percebe-se, com os 

retrocessos dos últimos anos, como os pequenos avanços dados em direção à 

equidade de gênero foram facilmente revogados por uma estrutura social que não foi 

https://osf.io/wuk5r/
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feita ou pensada por e para mulheres. Ou seja, não basta discutir paridade, mas é 

preciso questionar e mudar as formas como estão alicerçadas as relações de poder, 

seja no trabalho, na família ou na política.  

Nadya Araujo Guimarães ao analisar o estudo ‘Progress of the World's Women 

2015-2016’, da ONU Mulheres, demonstra como uma perspectiva positiva em relação 

ao ingresso e manutenção das mulheres no mercado de trabalho estava perceptível 

nos textos oficiais da agência global. A autora afirma que o ponto forte do documento 

é  estar fundamentado na compreensão de que “o esforço por traduzir igualdade legal 

em resultados equitativos requer integrar economia, cultura e política” (GUIMARÃES, 

2016, p. 639). O que, na percepção da autora, implica que só é possível chegarmos à 

equidade de gênero por meio de transformações econômicas, culturais e políticas 

coordenadas via ação coletiva das e para as mulheres. 

Para a autora, a maneira como o estudo aborda as diversas nuances do mundo 

do trabalho e, consequentemente, do acesso das mulheres a esse universo, é um 

diferencial do estudo. A forma como a economia do cuidado é meticulosamente 

tratada ao longo de todo texto, mostrando como “há que desvelar a fronteira fluida que 

sustenta, nas sociedades contemporâneas, a economia do cuidado” (GUIMARÃES, 

2016, p. 640) servindo muitas vezes como impedimento para que as mulheres 

continuem submetidas a situações de desigualdade.  

Por outro lado, Guimarães aponta que o estudo trata de maneira positivamente 

exacerbada os avanços econômicos alcançados por mulheres nas últimas décadas, 

visto que esses avanços não foram para todas as mulheres (veja o caso das mulheres 

pobres, negras, indígenas) e menos ainda avanços permanentes e consolidados. 

Sendo que parte dos direitos adquiridos foram facilmente revogados em situações de 

crise econômica, mostrando a fragilidade das conquistas femininas. O que, em nosso 

entendimento, está diretamente ligado ao alcance de direitos em uma sociedade e 

economia fundadas no poder pelos e para os homens.  

Proni e Proni (2018), ao analisarem os processos discriminatórios aos quais 

mulheres estão submetidas nas grandes empresas, corroboram os apontamentos de 

que a divisão sexual do trabalho tem impacto negativo para a valorização da força de 

trabalho feminina.  Segundo esses pesquisadores, embora as mulheres brasileiras 

tenham vivenciado avanços significativos em aspectos relacionados à vida 

profissional, ainda prevalecem diversas barreiras para o exercício pleno de uma 
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equidade entre os gêneros no que tange às questões profissionais. Especificamente 

no que diz respeito ao ambiente corporativo, os autores indicam que: 

[...] pode-se constatar a presença de mecanismos discriminatórios: 
dificilmente alcançam as posições hierárquicas mais elevadas numa grande 
empresa - fenômeno conhecido como “teto de vidro” (STELL, 1997) -, pois 
tais cargos geralmente estão reservados aos homens. (PRONI; PRONI, 2018, 
p.02). 

 Ou seja, apesar de cada vez mais presentes nos espaços corporativos, as 

mulheres ainda enfrentam desigualdades que afetam diretamente o seu acesso a 

posições de poder. Proni e Proni (2018) indicam que essas desigualdades também se 

refletem quando analisadas as diferenças salariais entre homens e mulheres nas 

profissões que requerem maior escolaridade. Para esses pesquisadores, embora a 

desigualdade permaneça, muitos avanços podem ser constatados e, principalmente, 

as empresas devem assumir o compromisso com a redução dessas desigualdades. 

Em estudo mais recente, Sousa (2018) busca contribuir, por meio de um estudo 

de caso, com a análise sobre como as empresas corporativas têm se apropriado dos 

discursos em torno da Equidade de Gênero como capital simbólico para a promoção 

de medidas na área de Gestão de Pessoas. Para tanto, a autora se debruça sobre 

relevantes estudos de instituições não-acadêmicas (ONU, Instituto Ethos, IBGE, 

dentre outros) e evidencia como os estereótipos de gênero contribuem para a 

manutenção de situações de desigualdade para mulheres em ambientes corporativos.  

Sousa (2018) recorre ao conceito de teto de vidro para explicar como 

funcionam os processos discriminatórios que afetam mulheres nesses ambientes. 

Segundo ela: 

O conceito de teto de vidro surgiu na década de 1980, nos Estados Unidos, 
e desde então vem sendo amplamente utilizado nos estudos de gênero para 
retratar uma barreira sutil, contudo suficientemente forte para impedir a 
escalada de mulheres a níveis com poder de decisão dentro da hierarquia 
organizacional. Tal barreira afetaria as mulheres como grupo, 
impossibilitando avanços individuais exclusivamente em função de seu 
gênero e não pela incapacidade de ocupar colocações no ápice da hierarquia 
organizacional (SOUSA, 2018, p. 23). 

O estudo de Sousa (2018) reflete sobre a necessidade de romper com a 

perpetuação das desigualdades entre homens e mulheres, que, segundo a autora, 

são originadas na reprodução de estereótipos de gênero construídos a partir de 

processos culturais marcados pelo patriarcalismo e machismo. As empresas, ou mais 



 

especificamente os ambientes corporativos, como locus de reprodução social, seriam 

também responsáveis pelas “continuidades da divisão sexual do trabalho, um fator 

que dificulta e muitas vezes impede as mulheres de alcançarem alguns cargos é que 

as mesmas persistem sendo as principais responsáveis pelos trabalhos domésticos” 

(SOUSA, 2018, p. 24). Ou seja, para a estudiosa, não apenas o poder público e a 

sociedade, mas também a iniciativa privada é responsável pela construção de 

ambientes corporativos mais equitativos para mulheres.  

Nesse sentido, para pensar como as mudanças estruturais devem servir ao 

empoderamento de meninas e mulheres, Andrea Cornwall, em seu artigo “Além do 

“Empoderamento Light”: empoderamento feminino, desenvolvimento neoliberal e 

justiça global”, aponta o paradoxo do “empoderamento light”, ou seja, questiona a 

cooptação do empoderamento feminino por agendas neoliberais. Segundo ela, nunca 

se discutiu e se fomentou tanto o empoderamento de meninas e mulheres e isso tem 

se dado por meio de grandes atores corporativos (bancos, organizações 

transnacionais dentre outros), mas ao mesmo tempo, a forma de empoderamento 

promovida por esses atores não é aquela defendida na academia ou na luta feminista, 

cuja defesa de empoderamento passa por novas formas de fazer e exercer poder. 

Não há, no “empoderamento light” propagado por esses atores corporativos o 

questionamento das estruturas de poder vigentes, mas apenas o intuito de “incorporar 

as mulheres nos mercados de trabalho sustentadas por normas e práticas desiguais” 

(CORNWALL, 2018, p. 03). A busca pelo empoderamento é deslocada do coletivo 

para o indivíduo, sem que as estruturas de poder sejam contestadas.  

Como resultado de seu estudo, Cornwall propõe que, mesmo diante de um 

cenário preocupante, de tomada do empoderamento feminino por uma agenda 

neoliberal, “Resgatar o empoderamento como uma estratégia feminista exige 

reformulá-lo de maneiras que reinscrevam uma preocupação em mudar as relações 

de poder estruturais que produzem desigualdade e opressão” (CORNWALL, 2018, p. 

27). Dentre as possibilidades de retomada do empoderamento feminino com vistas às 

mudanças nas estruturas de poder, Cornwall aponta para a educação popular e para 

as práticas de conscientização feministas, o que vai ao encontro da proposição do 

nosso estudo, visto que o produto educacional foi pensado para colocar em prática 

uma atividade educativa de fomento à construção de ações de empoderamento 
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feminino pautadas em uma compreensão coletiva de empoderamento com vistas a 

uma nova forma de poder.  

Em uma abordagem distinta, ao analisarem a Psicodinâmica do Trabalho, as 

pesquisadoras Carla Sabrina Antloga, Renata Monteiro, Marina Maia, Manuella Porto 

e Marcella Maciel (2020) afirmam que, embora estudos que discutem a psicodinâmica 

do trabalho apontem a divisão sexual como geradora de desigualdade de gênero no 

trabalho, ainda há lacunas de investigação que tratam especificamente de como se 

efetivam as diferenças de gênero no trabalho.  Ou seja, quais são os impactos de se 

“naturalizar” determinados comportamentos como femininos no ambiente de trabalho, 

isto é, questões femininas no mundo do trabalho são invisibilizadas e trazidas como 

algo natural.  

As autoras afirmam que pesquisas sobre qualidade de vida no trabalho 

evidenciam como “[...] experiências de trabalho são vivenciadas de modo diferente 

por homens e mulheres” (ANTLOGA et al., 2020, p. 02) e, por isso, são urgentes 

estudos que busquem compreender as dinâmicas das relações de trabalho que 

inviabilizam ou dificultam a participação feminina no mercado de trabalho.  As autoras 

argumentam, ainda, que a expectativa de que as mulheres tenham determinados 

comportamentos é geradora de sofrimento e que, embora exista vasta literatura sobre 

a divisão sexual do trabalho, ainda faltam estudos mais profundos sobre “questões 

específicas do trabalho feminino, como discrepâncias salariais, sobrecarga 

emocional, dupla jornada de trabalho, expectativas quanto à maternidade, 

multiplicidade de tarefas e exigências de desempenho” (ANTLOGA et al., 2020, p. 05) 

e “sobre os desafios enfrentados pelas trabalhadoras pelo simples fato de serem 

mulheres” (ANTLOGA et al., 2020, p. 06).  Somente a partir da compreensão dessas 

dinâmicas é que podemos propor formas de superação de relações de poder 

patriarcais fundadas na exclusão ou submissão da mulher.  

Em seu artigo ‘Mercado de Trabalho nas Regiões Metropolitanas Brasileiras’, 

Silva Filho, Queiroz e Clementino (2016), ao se deterem sobre os  dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (doravante PNAD), nos anos de 2001 e 2008, 

afirmam que embora tenha crescido a participação feminina no população 

economicamente ativa em regiões metropolitanas brasileiras, as mulheres ainda são 

minoria quando se trata de posições no mercado de trabalho formal, além de 

encontrarem-se em menor número nas profissões de maior destaque social.  



 

Os autores expõem diversos fatores que podem ser considerados chave para 

a inserção das mulheres na População Economicamente Ativa (doravante PEA), tais 

como “desejo de independência financeira, complementação da renda familiar, 

declínio acentuado na taxa de fecundidade, e maior escolaridade, além da busca pela 

igualdade almejada entre homens e mulheres” (SILVA FILHO; QUEIROZ; 

CLEMENTINO, 2016, p. 51). Entretanto consideram que mesmo diante da crescente 

participação feminina, esse engajamento nas atividades produtivas se dá de maneira 

desigual aos homens, sendo que elas têm maior taxa percentual entre os 

desempregados e trabalhadores informais. Segundo os autores, ainda “tem-se maior 

participação masculina nas ocupações de melhores oportunidades, e maior 

participação feminina em ocupações tradicionalmente reconhecidas como de baixa 

qualidade, intensiva em mão de obra e que remunera baixo, sobretudo em segmentos 

de serviços” (SILVA FILHO; QUEIROZ; CLEMENTINO, 2016, p. 52). 

Ao realizar a proposição de ações que visem à ruptura das barreiras que 

provocam a desigualdade de gênero no mercado, os autores propõem ações coletivas 

para efetivar a participação feminina em posições/profissões de destaque no mercado 

de trabalho, sem, contudo, discutir a forma como as relações de trabalho estão 

hierarquizadas em relações de poder tipicamente masculinas (SILVA FILHO; 

QUEIROZ; CLEMENTINO, 2016).  

Considerando a revisão de literatura realizada, pode-se concluir que as 

pesquisas empíricas sobre gênero e trabalho têm se intensificado e que, em grande 

medida, vêm acompanhando também o vertiginoso crescimento da atuação feminina 

em todas as esferas do mundo do trabalho. Pode-se aduzir que uma significativa 

parcela dos estudos sobre gênero e trabalho tem seu foco em uma análise global da 

participação feminina no mundo do trabalho, seja a partir da perspectiva da divisão 

sexual do trabalho, seja considerando como se deu o ingresso massivo das mulheres 

no mundo do trabalho formal nas últimas décadas. Estudos voltados às 

especificidades das relações de trabalho a partir das identidades de gênero ainda não 

recebem a mesma atenção, mas nem por isso são mais ou menos importantes. 

Quando tratamos de um construto social, tal como o papel de gênero, importa 

entender os meandros das relações que fortalecem tais papéis, bem como aquelas 

que podem atuar no sentido de sua superação. 

Os estudos sobre gênero em ambientes corporativos, por sua vez, buscam 
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contribuir evidenciando as especificidades das realidades enfrentadas por 

trabalhadoras nesses espaços, indo ao encontro de uma proposta de superação das 

estruturas de poder que subjugam mulheres a partir da compreensão de como as 

relações desiguais se alicerçam e de como podemos superá-las.  

No próximo capítulo, apresentaremos o desenho metodológico do estudo.  



 

CAPÍTULO II: ABORDAGEM METODOLÓGICA  

 

Neste capítulo apresentamos a abordagem metodológica deste estudo. Para 

tanto, o capítulo foi organizado em quatro seções. Na primeira seção, detalhamos o 

método da pesquisa, com a apresentação das perguntas de pesquisa e do 

embasamento teórico-metodológico que deu suporte ao estudo. Na segunda seção, 

‘Instrumentos de geração de dados’, como o próprio nome aduz, indicamos quais 

instrumentos selecionados e aplicados para a geração dos dados, tratamos também 

da metodologia do produto educacional que, em nossa pesquisa, é ao mesmo tempo 

instrumento de geração de dados e ferramenta de intervenção. Na terceira seção 

discorremos sobre o método de análise de dados - Análise de Conteúdo -. Por fim, na 

quarta seção, abordamos a caracterização do campo e das sujeitas da pesquisa. Ao 

longo deste capítulo, buscamos demonstrar como o desenho metodológico da 

presente pesquisa contribuiu para responder às perguntas geral e específicas 

propostas.  

 

2.1 MÉTODO DA PESQUISA 

Este estudo, de natureza aplicada, busca responder a seguinte pergunta geral 

de pesquisa: Como o tema equidade de gênero e empoderamento feminino tem sido 

incorporado e reverberado no cotidiano da mulher trabalhadora de uma empresa 

corporativa de Santa Catarina?  

Para responder a essa pergunta geral, elaboramos as seguintes perguntas de 

pesquisa: 

1. O tema equidade de gênero e empoderamento feminino é abordado nos 

documentos oficiais e na rotina da empresa foco do estudo?  

2. Como as participantes do estudo percebem as questões de gênero, 

equidade e empoderamento feminino no contexto de trabalho? 

3. Que design de produto educacional pode gerar conscientização e 

transformação na percepção das participantes no que tange à 

compreensão das questões de gênero e empoderamento feminino no 

contexto de trabalho? 



50 

4. Qual o efeito da implementação do produto educacional na percepção 

das participantes sobre as questões de gênero e empoderamento 

feminino no contexto de trabalho? 

Para dar conta de responder a essas perguntas, teoricamente nos apoiamos 

em Bardin (2002), Bogdan e Biklen (1994), Connelly e Clandinin (1995), Freire (1970), 

Gerhardt e Silveira (2009), Gil (2002), Liberali (2008), Yin (2001). 

 Segundo Gil (2002), uma pesquisa é classificada como exploratória quando os 

objetivos gerais são tornar o problema mais familiar, aprimorar ideias ou até mesmo 

investigar intuições. Ainda segundo Gil (2002), o planejamento dessas pesquisas 

tende a ser flexível e elas geralmente são aplicadas como pesquisa bibliográfica ou 

estudo de caso. 

Bogdan e Biklen (1994), ao tratarem de investigação qualitativa em Educação, 

campo de estudo no qual esta pesquisa se insere, afirmam que o “[...] estudo de caso 

consiste na observação detalhada de um contexto, ou indivíduo, de uma única fonte 

de documentos ou de um acontecimento específico” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 89). 

Ao tratar da utilização de estudo de caso como estratégia de pesquisa, Yin 

(2001) afirma que:  

[...] o estudo de caso permite uma investigação para se preservar as 
características holísticas e significativas dos eventos da vida real - tais como 
ciclos de vida individuais, processos organizacionais e administrativos, 
mudanças ocorridas em regiões urbanas, relações internacionais e a 
maturação de alguns setores. (YIN, 2001, p. 21) 

Se considerarmos a compreensão de Yin (2001) sobre estudo de caso, a de 

Gil (2002) sobre a abordagem dos objetivos gerais de uma pesquisa, e a de Bogdan 

e Biklen (1994) sobre pesquisa qualitativa, pode-se dizer que esta pesquisa é um 

estudo de caso com uma abordagem exploratória de seus objetivos e qualitativa de 

seu problema de pesquisa, tendo em vista que buscamos dar visibilidade às questões 

sobre equidade de gênero e empoderamento feminino em um ambiente corporativo a 

partir da percepção das mulheres trabalhadoras participantes da pesquisa como ponto 

de partida.  

Gil (2002) afirma, ainda, que a pesquisa também pode ser classificada a partir 

de seus procedimentos técnicos. Essa classificação permite “traçar um modelo 

conceitual e operativo da pesquisa” (GIL, 2002, p. 43), ou seja, contrapor a visão 

teórica à realidade. Para ele:  



 

O elemento mais importante para a identificação de um delineamento é o 
procedimento adotado para a coleta de dados. Assim, podem ser definidos 
dois grandes grupos de delineamentos: aqueles que se valem das chamadas 
fontes de "papel" e aqueles cujos dados são fornecidos por pessoas. No 
primeiro grupo, estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. No 
segundo, estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex-post facto, o 
levantamento e o estudo de caso. (GIL, 2002, p. 43). 

 Como já apontado ao iniciar esta seção, nossa pesquisa tem natureza aplicada 

e abordagem qualitativa do problema e, considerando os procedimentos técnicos de 

coleta de dados propostos por Gil (2002), se enquadra na definição de estudo de caso, 

pois nossas principais fontes foram “pessoas”; no entanto, uma pesquisa bibliográfica 

e documental preliminar foi conduzida para conhecer estudos prévios sobre a temática 

da pesquisa, além dos documentos oficiais da empresa onde a pesquisa foi 

desenvolvida.  

A escolha pela abordagem metodológica de estudo de caso para esta pesquisa 

se justifica por ser o delineamento “mais adequado para a investigação de um 

fenômeno contemporâneo dentro de seu contexto real, onde os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente percebidos” (YIN, 2001, p. 54). 

Ao discorrer sobre o estudo de caso, Gil (2002) alerta que existe, no meio 

científico, preocupação com uma suposta ausência de rigor nesse tipo de pesquisa; 

com a possibilidade de que o estudo acabe seguindo por um caminho enviesado; com 

a impossibilidade de generalização do fenômeno estudado e, por fim, com o tempo 

destinado a esse tipo de pesquisa. 

Em relação às duas primeiras preocupações, Gil (2002) esclarece que elas 

podem atingir qualquer tipo de pesquisa, cabe ao pesquisador, que opte pelo estudo 

de caso, tomar os cuidados necessários para impedir que sua pesquisa incorra em 

qualquer viés ou falhe em rigor metodológico. 

Sobre a impossibilidade de generalização do problema investigado, o autor 

manifesta que este não é o objetivo de estudo de caso. Ao contrário, o estudo de caso 

pretende “[...] proporcionar uma visão global do problema ou de identificar possíveis 

fatores que o influenciam ou são por ele influenciados” (GIL, 2002, p. 55).  Para Yin 

(2001, p. 12-13), o estudo de caso “contribui, de forma inigualável, para a 

compreensão que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais e 

políticos”.  O autor ainda aponta que: 

[...] Não surpreendentemente, o estudo de caso vem sendo uma estratégia 
comum de pesquisa na psicologia, na sociologia, na ciência política, na 
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administração, no trabalho social e no planejamento (YIN, 1983). Pode-se 
encontrar estudos de caso até mesmo na economia, em que a estrutura de 
uma determinada indústria, ou a economia de uma cidade ou região, pode 
ser investigada através do uso de um projeto de estudo de caso. Em todas 
essas situações, a clara necessidade pelos estudos de caso surge do desejo 
de se compreender fenômenos sociais complexos. Em resumo, o estudo de 
caso permite uma investigação para se preservar as características holísticas 
e significativas dos eventos da vida real, tais como ciclos de vida individuais, 
processos organizacionais e administrativos, mudanças ocorridas em regiões 
urbanas, relações internacionais e a maturação de alguns setores (YIN, 2001, 
p. 12-13). 

  Tendo em vista a proposição deste estudo - Compreender como o tema 

da equidade de gênero e do empoderamento feminino têm sido incorporado e 

reverberado no cotidiano da mulher trabalhadora de uma empresa corporativa de 

Santa Catarina -, a escolha pela realização de um estudo de caso mostrou-se 

apropriada na medida em que permitiu a compreensão de um fenômeno social 

específico - equidade de gênero e empoderamento feminino -  relacionado ao contexto 

social e cultural em que essas mulheres trabalhadoras estão inseridas.  

Gil (2002) aponta que, embora não haja uniformidade de opiniões acerca das 

etapas que compõem um estudo de caso, é possível apontar algumas etapas que 

contribuem para seu melhor desenvolvimento. São elas: “formulação do problema; 

definição da unidade-caso; determinação do número de casos; elaboração do 

protocolo; coleta de dados; avaliação e análise dos dados; e preparação do relatório” 

(GIL, 2002, p. 137).  

A formulação do problema deve considerar que um estudo de caso é eficiente 

para estudos exploratórios e descritivos, bem como para responder a questões acerca 

de por que determinados fenômenos ocorrem, ou seja, ir além de uma descrição. A 

escolha por realizar um estudo de caso, vem, assim, para dar conta de responder o 

objetivo geral desta pesquisa que é entender como o tema equidade de gênero e 

empoderamento feminino tem sido incorporado e reverberado no cotidiano da mulher 

trabalhadora no contexto corporativo.  

A definição da unidade-caso pode abarcar diversos agrupamentos sociais ou 

até mesmo um papel social, um processo social (objetos ou processos) e, ainda, levar 

em conta questões temporais e espaciais. Também com relação à definição da 

unidade-caso, Stake (2000, apud GIL, 2002, p. 139), aponta “[...] três modalidades de 

estudos de caso: intrínseco, instrumental e coletivo”. 



 

Casos intrínsecos são aqueles nos quais o pesquisador não intenciona o 

desenvolvimento de teorias, mas apenas conhecer o objeto em si. Casos 

instrumentais são aqueles em que, embora o pesquisador não tenha um interesse 

específico, o caso pode ser utilizado para auxiliar na redefinição de um problema ou 

no desenvolvimento de certo tipo de conhecimento. Por fim, casos coletivos são 

definidos como aqueles em que o objetivo principal é estudar as particularidades de 

determinada população. Ao nos debruçarmos sobre as características de uma 

população específica, restritas a uma instituição (agrupamento social) e no recorte 

temporal de 2020/2021, sem que os resultados encontrados sirvam para 

generalizações, pode-se afirmar que nosso estudo de caso se enquadra no tipo 

intrínseco. 

Com relação às questões éticas, o presente estudo foi autorizado pelo Comitê 

de Ética em Pesquisa/UFSC7, sob o número 4.079.043. Isso significa dizer que esta 

pesquisa não gerou complicações legais às participantes e os procedimentos 

utilizados obedeceram aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos, 

conforme estabelecido na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que 

trata dos princípios éticos e da proteção aos participantes de pesquisas em Ciências 

Humanas e Sociais. Por isso, antes de aplicar os instrumentos de coleta de dados, 

encaminhamos às participantes o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido8 

(doravante TCLE), resguardando as normas éticas, tanto em benefício das 

participantes deste estudo quanto para a pesquisadora principal. 

Ao participar da pesquisa, as participantes não tiveram nenhum custo ou 

remuneração. No que se refere aos eventuais riscos aos quais elas poderiam estar 

expostas, cabe destacar que o risco oferecido por esta pesquisa foi mínimo. Alguma 

questão específica do questionário poderia, eventualmente, causar algum mal-estar 

ou embaraço no momento de respondê-la. Para refrear esse risco, não houve 

nenhuma questão obrigatória para ser respondida ou que impedisse as 

participantes de acessarem a pergunta seguinte.  

Outros riscos que poderiam ocorrer, tais como cansaço, fadiga e 

aborrecimento ao longo da pesquisa, as participantes tiveram a oportunidade de 

interromper sua participação nas oficinas de implementação do PE ou de sair antes 

 
7 Anexo I 
8 Disponível no apêndice 4 desta dissertação. 
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de sua finalização, bem como interromper o preenchimento dos questionários 

avaliativos do produto, sempre que sentissem necessidade. As participantes foram 

informadas de todos os procedimentos e tiveram a liberdade de se recusar a 

participar ou de desistir a qualquer momento, sem qualquer prejuízo. Quanto aos 

resultados da pesquisa, o acesso será livre para as participantes, respeitando a 

preservação da identidade ou divulgando-a conforme desejo manifestado no TCLE.  

 Vale sublinhar, ainda, que, por se tratar de um mestrado profissional com foco 

em educação profissional e tecnológica, o programa demanda o desenvolvimento de 

uma pesquisa aplicada, portanto prevê a proposição de um produto educacional que 

efetive a discussão proposta por meio de sua aplicação prática e sua avaliação na 

perspectiva das participantes. Para atender a este requisito: produção, aplicação e 

avaliação do produto educacional, alguns cuidados foram tomados para o desenho do 

PE e dos instrumentos de geração de dados. Esses cuidados são apresentados na 

próxima seção. 

 

2.2 INSTRUMENTOS DE GERAÇÃO DE DADOS 

Conforme apontado anteriormente, nesta seção abordamos os instrumentos 

desenvolvidos e aplicados para geração de dados da pesquisa. Por isso, iniciaremos 

com aquele instrumento que, a nosso ver, é o mais complexo de nosso estudo, o PE. 

Na sequência tratamos dos demais instrumentos. 

No que tange ao PE, como ele deve ser tecido no processo da pesquisa, que 

busca uma intervenção conceitual e comportamental nas participantes do estudo, ele 

é, ao mesmo tempo, instrumento de intervenção, de geração de dados e de mudança 

social sobre o tema: equidade de gênero e empoderamento feminino. Assim, sua 

temática precisava estar imbricada ao tema da pesquisa e seu desenho projetado de 

tal forma a criar um contexto colaborativo favorável à reflexão crítica e à transformação 

social pretendida pelo estudo.  

Como poderá ser percebido no próximo capítulo, que apresenta o produto 

educacional, consideramos, na sua elaboração, que a Educação pode ser um 

caminho para transformações sociais das mais diversas. Para Liberali, essa 

perspectiva educativa pode ser efetivada por meio do conceito de Cadeia Criativa: 



 

A Cadeia Criativa implica parceiros em uma atividade, produzindo 
significados compartilhados (Vygotsky, 1934) que, posteriormente, farão 
parte dos sentidos que alguns dos envolvidos compartilharão com outros 
sujeitos, cujos sentidos foram produzidos em contextos diferentes daquela 
atividade primeira. Dessa forma, novos significados são criativamente 
produzidos, mantendo traços dos significados compartilhados na primeira 
atividade. (LIBERALI, 2008, p.89).  

Por isso, ao elaborar e implementar o PE, nosso intuito foi viabilizar a produção 

de significados compartilhados pelas participantes em torno dos conceitos e temáticas 

trabalhados ao longo das oficinas, fomentando a reflexão e o debate em torno de 

ideias, significados e práticas que afetam o cotidiano de trabalho. Ao fomentar a 

produção de significados por meio da participação ativa das participantes deste 

estudo, referenda-se que este PE foi ao mesmo tempo instrumento de geração de 

dados e de intervenção, por isso a importância de apresentá-lo nesta seção.  

Conforme argumenta Liberali (2008), a formação crítica desenvolve 

comportamento questionador dos motivos, meios e fins das práticas escolares que, 

de forma geral, regem ensino e aprendizagem. Liberali (2008) ainda defende a criação 

de mecanismos de compreensão e transformação de fazeres e concepções 

historicamente cristalizadas. A consciência, de acordo com a autora, é considerada o 

lócus de transformação por meio da reflexão crítica que relaciona teoria e práticas 

vividas sobre ensino-aprendizagem, papéis desempenhados no interior das escolas e 

sentidos do ensino.  

Alinhada à prática da reflexão crítica, Liberali (2008) rompe com modelos de 

formação tradicional focando a reflexão em questões éticas e critérios morais. Esse 

sentido de reflexão pauta-se na pedagogia crítica de Paulo Freire (1970), e outros 

autores que desenvolveram trabalhos mostrando que a reflexão crítica é uma prática 

que leva à transformação social, pois ao serem entendidos e entenderem o seu fazer, 

os trabalhadores passam à condição de intelectuais transformadores. Liberali (2008) 

explica que a prática reflexiva crítica leva à tomada de consciência dos mecanismos 

e estruturas de opressão que envolvem a prática do professor, sendo o objetivo da 

prática reflexiva crítica o desenvolvimento de ensino crítico (questionador, contestador 

das realidades) com possibilidade de transformação e emancipação, o que inclui a 

prática do debate, da participação e análise da relação teoria e prática. 

Para tanto, a autora propõe um processo constituído de quatro ações que 

concretizam a reflexão crítica na prática: a primeira ação é “descrever”, que consiste 

na descrição das ações pedagógicas, trazendo a consciência e o significado histórico 
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de fatores do contexto que influenciam e constrangem o seu fazer. A segunda ação 

reflexiva é “informar”, que tem como objetivo explicar e/ou generalizar as ações 

através de teorias, com foco na discussão de conceitos relacionados ao fazer docente. 

A terceira ação reflexiva é “confrontar” que se resume no questionamento de valores 

que embasam a ação pedagógica. A última forma de ação reflexiva descrita pela 

autora é “reconstruir”, que se caracteriza pela possibilidade de inovação, levando à 

compreensão de que práticas de ensino não são imutáveis e que a ação reflexiva 

discursiva do “reconstruir” traz alternativas para o fazer educacional em consonância 

com as necessidades do grupo. A ação “reconstruir” faz com que o trabalhador 

assuma maior poder de decisão assim como autorregulação, autogerenciamento e 

autorresponsabilidade de seus fazeres. 

Projetando essas compreensões no desenho do PE pretendido, para gerar 

transformação, ele precisaria estimular reflexão crítica nas participantes, ou seja, um 

comportamento questionador dos motivos, meios e fins das práticas em relação ao 

tema equidade de gênero e empoderamento feminino em empresas corporativas para 

gerar transformação.  

Assim, para operacionalizar essas ideias na prática, desenhamos uma 

sequência didática9 distribuídas em três oficinas temáticas, que pretendiam gerar 

reflexão crítica sobre o tema em tela. As oficinas materializaram as ações propostas 

por Liberali (2008), porém com as devidas adaptações para dar conta da restrição de 

tempo do estudo. Cada oficina propôs um momento de reflexão crítica distinto, porém 

entrelaçados tematicamente e interdependentes em profundidade reflexiva: a 1ª 

Oficina buscou a caracterização do eu mulher em uma perspectiva de gênero “quem 

eu sou mulher”; a 2ª procurou informar e confrontar sobre as condições de gênero e 

o mercado de trabalho “como a minha empresa me vê como mulher”; e 3ª propôs 

reconstruir “como posso transformar o contexto”.  

O quadro 01 traz, de forma esquemática, o desenho proposto para o PE: uma 

sequência didática composta de três oficinas temático-reflexivas alinhadas à proposta 

da pesquisa. O aparato teórico metodológico, bem como das adaptações às 

 
9 Usamos o conceito de Pessoa (2014) sobre Sequência Didática. O autor preconiza que deve ser organizada em 
torno de um conteúdo específico, cujo foco deve ser a apropriação de um determinado conceito ou procedimento 
e pode envolver diferentes componentes curriculares. 

 



 

proposições de Liberali (2008) para a construção, proposição e aplicação do PE serão 

apresentados detalhadamente no próximo capítulo.  

Quadro 1 - Esquema da Sequência Didática 

Oficina Pergunta Objetivo Geral Atividades 

1) Feminilidade e 

gênero: foco na 

autopercepção. 

Quem sou eu 

mulher? 

Conscientizar-se de 

que o gênero é uma 

construção histórica, 

cultural e social. 

1) Discussão sobre as 

características ditas femininas 

por meio do vídeo ''Por acaso 

não sou uma Mulher?” 2) 

Discussão sobre os 

estereótipos atribuídos às 

mulheres por meio do clipe da 

música: ‘Triste, louca ou má  

3) Caracterização do “eu” 

mulher. 

2) Percepção de 

gênero da 

empresa: foco na 

feminilidade, 

gênero e 

desigualdade. 

Como a empresa 

me vê como 

mulher? 

Conscientizar-se das 

condições de gênero 

no mercado de 

trabalho a partir de 

dados estatísticos 

gerais e locais. 

1) Reflexão sobre a sua 

condição de gênero dentro da 

empresa. 

2) Análise das estatísticas de 

gênero no mercado de 

trabalho.   

3)Elaboração de conceitos 

com base em vídeos sobre 

empoderamento feminino: 

conceito e práticas. 

3) Empoderamento 

feminino e 

equidade de 

gênero no 

trabalho: foco em 

ações de 

intervenção 

O que podemos 

fazer para 

fomentar a 

equidade de 

gênero e 

empoderamento 

feminino na 

empresa em que 

atuamos? 

Questionar as práticas 

em relação à 

identidade de gênero 

na empresa onde atuo 

por meio do 

planejamento de ações 

amparadas nos 

conceitos de equidade 

de gênero e 

empoderamento 

feminino. 

1) Análise comparativa e 

construção coletiva do 

conceito de empoderamento 

feminino.   

 

2) Proposição de ações de 

empoderamento feminino 

visando à equidade de gênero 

no contexto empresarial. 

Fonte: Dados da pesquisa referentes à Implementação do ‘Produto Educacional’ (2021). 

Com relação aos outros instrumentos de geração de dados, Gil (2002) afirma 

que esta é uma das etapas críticas do estudo de caso, uma vez que é aplicada mais 

de uma técnica para realizar a coleta. Os resultados devem, por isso, ser obtidos 

mediante a confluência ou contraste entre os dados gerados por meio das diferentes 
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técnicas, fugindo de resultados gerados meramente pela análise subjetiva do 

pesquisador. 

 Para Yin (2001), o grande diferencial de um estudo de caso, quando 

comparado às pesquisas historiográficas, por exemplo, é “a sua capacidade de lidar 

com uma ampla variedade de evidências - documentos, artefatos, entrevistas e 

observações” (YIN, 2001, p. 27). Ainda, segundo o autor:  

[...] alguns princípios predominantes são importantes para o trabalho de 
coleta de dados na realização dos estudos de caso. Inclui-se aqui o uso de: 
a) várias fontes de evidências, ou seja, evidências provenientes de duas ou 
mais fontes, mas que convergem em relação ao mesmo conjunto de fatos ou 
descobertas;  
b) um banco de dados para o estudo de caso, isto é, uma reunião formal de 
evidências distintas a partir do relatório final do estudo de caso; 
c) um encadeamento de evidências, isto é, ligações explícitas entre as 
questões feitas, os dados coletados e as conclusões a que se chegou. 
A incorporação desses princípios na investigação de um estudo de caso 
aumentará substancialmente sua qualidade (YIN, 2001, p. 105). 

Diante dessas indicações metodológicas, para esta pesquisa, optamos por 

utilizar diversificados instrumentos de geração de dados. Foram, pois, utilizados: 

questionário digital de Levantamento de Perfil Socioeconômico e Comportamental’ 

(doravante denominado questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’), com 

questões abertas e fechadas; registro de observações, aqui denominadas diário de 

campo da pesquisadora, realizado durante a aplicação do PE (no formato de 

sequência didática); gravações em áudio e vídeo, realizadas durante a implementação 

do PE; questionários avaliativos do PE, aplicados ao final de cada oficina, visando 

capturar a percepção das participantes sobre os procedimentos metodológicos 

usados e atividades desenhadas para as oficinas; planos de aula, que foram 

elaborados para guiar a implementação das diferentes oficinas e apresentados no 

capítulo III; documentação da própria empresa campo da pesquisa, com o intuito de 

obter subsídios sobre o tema da pesquisa;  e, por fim, a revisão da literatura na área 

em que o estudo se insere, para entender o cenário mais atual do tema de pesquisa, 

no recorte temporal dos últimos cinco anos (2015 a 2020), as lacunas investigativas 

sugeridas pelos estudos, além dos conceitos e autores basilares para a presente 

investigação. 

Na aplicação do questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’10, para a 

 
10 Tendo em vista que o desenvolvimento deste estudo ocorreu durante a pandemia do vírus COVID19, todos os 
dados, assim como a implementação do seu produto educacional, foram gerados usando diferentes ferramentas 



 

caracterização das participantes, optamos por perguntas abertas e fechadas. As 

perguntas fechadas visavam mapear o perfil socioeconômico, faixa etária, 

escolaridade, entre outras informações pertinentes ao tema do estudo. Essas 

informações foram comparadas com os dados da PNAD (2018), do IBGE, no que 

tange às condições das mulheres no mercado de trabalho. Os resultados dessa 

comparação contribuíram para as observações apresentadas no capítulo IV (Análise 

e Discussão dos Dados) e serviram de insumo para a caracterização dos sujeitos da 

pesquisa, que será apresentada na próxima seção deste capítulo.  

Já as perguntas abertas foram relacionadas à temática desta pesquisa. Isto é, 

perguntas que permitiram às mulheres trabalhadoras expressarem, por meio da 

escrita, suas percepções acerca das questões de gênero e empoderamento feminino 

em seu contexto atual de trabalho, bem como o impacto dessas questões em sua vida 

pessoal e vice-versa, uma vez que percebemos a vida pessoal e profissional como 

indissociáveis.  

Embora o estudo de caso permita ajustes metodológicos no decorrer de sua 

realização, se faz necessário manter certo rigor metodológico. Assim, ao elaborar o 

questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’, foram considerados os critérios de 

Gerhardt e Silveira (2009), que: 

Em sua organização, devem-se levar em conta os tipos, a ordem, os grupos 
de perguntas, sua formulação, além de tudo aquilo que se sabe sobre 
percepção, estereótipos, mecanismos de defesa, liderança etc. Existem três 
tipos de questões: fechadas, abertas e mistas. 

● Nas questões abertas, o informante responde livremente, da forma 
que desejar, e o entrevistador anota tudo o que for declarado. 

● Nas questões fechadas, o informante deve escolher uma resposta 
entre as constantes de uma lista predeterminada, indicando aquela 
que melhor corresponda à que deseja fornecer. Este último caso 
favorece uma padronização e uniformização dos dados coletados pelo 
questionário maior do que no caso das perguntas abertas. Contudo, a 
maior parte dos questionários apresenta uma proporção variável entre 
os dois tipos de questões. 

● As questões mistas (fechadas e abertas) são aquelas em que, dentro 
de uma lista predeterminada, há um item aberto, por exemplo, “outros”. 
(GERHARDT; SILVEIRA, 2009, p. 70) 

 Além desses critérios, o questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ 

desenhado para o estudo foi pré-testado antes de sua aplicação com as participantes. 

Para isso, foi enviado a mulheres trabalhadoras de empresas diferentes da empresa 

foco do estudo. Após o retorno, houve necessidade de ajuste em algumas seções do 

 
digitais de comunicação e informação, a citar: Google Formulários, Google Documentos, Jamboard, Mentimeter, 
Aplicativo de WhatsApp, e-mail, Microsoft Teams (para as oficinas), Google Hangout, entre outros. 
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referido questionário, visando aprimorar as perguntas que não suscitaram as 

respostas desejadas. 

Os resultados da aplicação do questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ 

contribuíram não apenas para identificar quem eram os sujeitos da pesquisa numa 

perspectiva socioeconômica, mas também como elas percebiam o tema equidade de 

gênero e empoderamento feminino. Esses resultados também contribuíram para o 

design do PE. 

Embora a perspectiva deste estudo seja a comparabilidade das experiências 

pelas participantes em questões relacionadas à equidade de gênero e ao 

empoderamento feminino, cabe destacar que o objetivo do questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’ foi levantar informações sobre essas questões, mas sem 

hierarquizar ou ranquear experiências.  

Na etapa de análise dos dados, foram analisados os materiais produzidos nos 

diversos instrumentos de geração de dados apresentados na seção anterior, inclusive 

os discursos das participantes tanto nas perguntas abertas do questionário, quanto 

nas interações realizadas ao longo da aplicação do PE. As perguntas fechadas do 

questionário aplicado foram estruturadas para permitir análises sociais e econômicas, 

com isso possibilitando a categorização das informações coletadas em dados sobre 

escolaridade, renda, faixa etária, raça, composição familiar, dentre outros.  

As análises dos dados gerados a partir do questionário digital de ‘Levantamento 

de Perfil’ foi realizada tanto na perspectiva quantitativa, por meio dos gráficos gerados 

na ferramenta Google Forms, quanto na qualitativa por meio das leituras teóricas 

previamente realizadas.  

Por isso, a necessidade de se explicitar o tipo de análise aplicada aos dados. 

A próxima seção trata dos métodos utilizados para análise e interpretação dos dados, 

tanto daqueles gerados pela revisão de literatura, quanto pela análise de documentos 

da empresa, dos questionários, dos planos de aula usados nas oficinas, das 

videogravações das oficinas e, naturalmente, dos registros nos diários de campo da 

pesquisadora.  

 



 

2.3 ANÁLISE E INTERPRETAÇÃO DOS DADOS GERADOS 

Sendo uma das etapas mais importantes do estudo de caso, Gil (2002) afirma 

que a análise dos dados pode variar de acordo com as técnicas de coleta aplicadas, 

predominando a análise qualitativa. Um forte arcabouço teórico pode evitar que o 

pesquisador entre na armadilha de conjecturar resultados a partir de impressões 

pessoais. Ao considerarmos que a abordagem do problema desta pesquisa foi 

desenhada para ser qualitativa, também a análise dos dados deve ser realizada sob 

essa perspectiva. Por isso, optamos, neste estudo, pela análise de conteúdo como 

ferramenta para interpretação dos dados.  

Segundo Bardin (2002), a análise de conteúdo (ou dados) é “[...] um conjunto 

de instrumentos metodológicos cada vez mais sutis em constante aperfeiçoamento, 

que se aplicam a "discursos" (conteúdos e continentes) extremamente diversificados” 

(BARDIN, 2002, p. 09). Bogdan e Biklen11 (1994), por sua vez, ao tratarem das 

investigações qualitativas apontam que:  

Os dados recolhidos são designados por qualitativos, o que significa ricos em 
pormenores descritivos relativamente a pessoas, locais e conversas, e de 
complexo tratamento estatístico. As questões a investigar não se 
estabelecem mediante a operacionalização de variáveis, sendo, outrossim, 
formuladas com o objectivo de investigar os fenómenos em toda a sua 
complexidade e em contexto natural. Ainda que os indivíduos que fazem 
investigação qualitativa possam vir a seleccionar questões específicas à 
medida que recolhem os dados, a abordagem à investigação não é feita com 
o objectivo de responder a questões prévias ou de testar hipóteses. 
Privilegiam, essencialmente, a compreensão dos comportamentos a partir da 
perspectiva dos sujeitos da investigação. As causas exteriores são 
consideradas de importância secundária. Recolhem normalmente os dados 
em função de um contacto aprofundado com os indivíduos, nos seus 
contextos ecológicos naturais (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.16). 

Para fugir da análise subjetiva do investigador ou de comparações meramente 

estatísticas, Miles e Huberman (1984, apud YIN, 2001) propõe a aplicação de técnicas 

analíticas diversificadas:  

● Dispor as informações em séries diferentes. 
● Criar uma matriz de categorias e dispor as evidências dentro dessas 

categorias.  
● Criar modos de apresentação dos dados - fluxogramas e outros 

métodos - para examinar os dados.  
● Classificar em tabelas a frequência de eventos diferentes.  
● Examinar a complexidade dessas classificações e sua relação, 

calculando números de segunda ordem, como médias e variâncias. 

 
11 Citação em Português de Portugal como no original. 
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● Dispor as informações em ordem cronológica ou utilizar alguma outra 

disposição temporal. (MILES; HUBERMAN, 1984, apud YIN, 2001, p. 

132).  

 Importa destacar que “[...] análise qualitativa é a presença ou a ausência de 

uma dada característica de conteúdo ou de um conjunto de características num 

determinado fragmento de mensagem que é tomado em consideração” (BARDIN, 

2020, p. 27) e, por isso, conforme pode ser percebido capítulo IV, na análise dos dados 

consideramos determinadas questões/manifestações sobre relações de gênero (ou 

construções relacionadas ao gênero e ao empoderamento feminino) presentes ou 

ausentes nos discursos ofertados pelas participantes. Isto é, nos atemos à análise do 

conteúdo, realizando, sempre que pertinente, a comparação entre as informações e 

os discursos encontrados, seja nos relatos das participantes ou nos documentos da 

empresa, com o referencial teórico que embasa nosso estudo.  

Bardin (2002) propõe que a realização de uma análise eficiente conta com 

alguns passos previamente estabelecidos, são eles: “a pré-análise; a exploração do 

material; e o tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (BARDIN, 

2002, p. 127). A pré-análise consiste na escolha dos documentos que irão compor a 

pesquisa, em elaborar hipóteses e em constituir os indicadores que irão guiar a 

interpretação posterior, ou seja, é o processo de sistematização da pesquisa. É na 

pré-análise que se inicia o processo de seleção ou constituição de indicadores que 

irão pautar a análise em si. Para Bardin (2002), “[...] desde a pré-análise devem ser 

determinadas operações de recorte do texto em unidades comparáveis de 

categorização para análise temática e de modalidade de codificação para o registro 

dos dados” (BARDIN, 2002, p.130). Por meio da codificação do material e da produção 

de categorias é que se torna possível organizar os dados brutos para análise.   

Mendes e Sguerra Miskulin (2017), baseadas em Bardin (1977), apresentam 

um esquema para realização de pesquisa qualitativa em Educação, com a análise de 

conteúdo como método utilizado para tratamento e interpretação dos dados. Na Figura 

1 apresentamos o esquema proposto pelas autoras: 

 

 

 



 

Figura 1 - Desenvolvimento da Pesquisa 

 
Fonte: Mendes e Sguerra Miskulin (2017, p. 1051). 

 Considerando os passos apresentados no esquema acima, o presente estudo 

contou, na organização dos dados, com as três etapas tidas, por Bardin (1977), como 

essenciais para a realização de uma análise de conteúdo eficaz. Portanto, realizamos 

a pré-análise, a exploração do material e, por fim, o tratamento dos resultados, 

inferências e a interpretação (BARDIN, 1977). O detalhamento e as considerações 

realizadas em cada uma das etapas serão aprofundados no capítulo IV ‘Análise e 

Discussão dos Dados', no qual elucidamos a análise de conteúdo em si. 

  Importa destacar que a Pré-Análise foi realizada a partir da “leitura flutuante” 

dos dados, momento no qual “estabelecemos um contato com os dados e buscamos 

uma primeira percepção das mensagens neles contidas” (MENDES; SGUERRA 

MISKULIN, 2017. p. 1052). A partir desse primeiro contato e tendo como norte os 

objetivos da pesquisa, realizamos a seleção dos conteúdos a serem analisados, 

considerando os instrumentos de geração de dados já apresentados na seção anterior 

que, resumidamente, nomeamos a seguir: PE;  questionário digital de ‘Levantamento 

de Perfil’; diário de campo da pesquisadora; gravações em áudio e vídeo da 

implementação da sequência didática; questionários avaliativos do produto; planos de 

aula; documentação da própria empresa campo da pesquisa;  e a revisão da literatura.  

 Na etapa de Exploração do Material, elencamos as unidades de registro e 

unidades de contexto. Conforme preconizado por Bardin (1977), é nessa etapa que 

os dados têm seu conteúdo extraído e lhes são atribuídos significados. Segundo 

Mendes e Sguerra Miskulin (2017, p. 1054), a unidade de registro ou de significação 

pode ser definida como:  
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[...] a menor parte do conteúdo, cuja ocorrência é registrada de acordo com 
as categorias levantadas” (FRANCO, 2008, p. 41). Os registros, de acordo 
com Franco (2008), podem ser de distintos tipos que podem estar inter-
relacionados: a palavra, o tema, o personagem, o item. 

Sendo que a classificação dessas unidades de registros é feita considerando a 

recorrência nos dados da pesquisa. São elas que vão permitir a categorização.  

Como critério para estabelecimento de uma unidade de registro foi considerada 

a repetição do dado em pelo dois momentos. Assim, por exemplo, quando analisamos 

as respostas ao questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’, as unidades de 

registros criadas se originaram de ao menos duas respostas com mesmo teor para a 

pergunta à qual essas respostas estivessem vinculadas. No caso do PE, tendo em 

vista o número de participantes (quatro), a repetição foi contabilizada considerando as 

interações das participantes ao longo de todo percurso de cada uma das três oficinas, 

seja por meio da intervenção oral (falas proferidas durante as atividades) ou textual 

(respostas das atividades propostas e também nos questionários avaliativos das 

oficinas).  

A partir das leituras prévias realizadas pela pesquisadora, do tema da pesquisa 

em si, e da recorrência das unidades de registro são estabelecidas unidades de 

contexto. As unidades de contexto podem ser compreendidas como aquilo que 

permite a codificação dos temas recorrentes nos dados (BARDIN, 1977).  

A etapa de ‘Tratamento dos Resultados, a inferência e a interpretação’ 

constitui-se da criação de categorias de análise que “emergem por meio de uma 

operação de classificação de elementos constitutivos de um conjunto, por 

diferenciação e, seguidamente, por reagrupamento segundo o gênero (analogia), com 

os critérios previamente definidos” (BARDIN, 1977, p. 117). Nessa etapa, as unidades 

de registro e de contexto elencadas nas etapas anteriores foram revisitadas 

considerando os conceitos discutidos na fundamentação teórica.  

Ao interpretar as unidades de contexto, os discursos das participantes foram 

tomados como um recorte do real que está intrinsecamente conectado ao contexto 

sociocultural das participantes, que, por sua vez, é indissociável da cultura 

organizacional da empresa à qual as mulheres trabalhadoras participantes do estudo 

estão submetidas (mas não necessariamente submissas). Além disso, para confrontar 

as categorias estabelecidas, foram utilizados os dados da Pesquisa Nacional por 



 

Amostra de Domicílios (PNAD, 2018), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(doravante IBGE), no que tange às condições das mulheres no mercado de trabalho. 

 Na próxima seção, apresentaremos a caracterização do campo e das 

participantes da pesquisa. Essa caracterização se constitui de dados gerados a partir 

dos documentos oficiais da empresa e do questionário digital de ‘Levantamento de 

Perfil’ aplicado às participantes.  

 

2.4 CARACTERIZAÇÃO DO CAMPO E DAS PARTICIPANTES: DE ONDE FALAM 

AS MULHERES COM QUEM DIALOGAMOS? 

  Conforme mencionado anteriormente, nesta seção apresentaremos a 

caracterização do campo da pesquisa e das participantes. Ou seja, tratamos de 

informações gerais sobre a empresa e àquelas relacionadas ao tema deste estudo, 

assim como dos perfis das mulheres que compõem o quadro de trabalhadoras dessa 

empresa.  

 

2.4.1 A empresa estudada: equidade de gênero presente? 

Embora nosso estudo tenha sido autorizado pela empresa e seus dirigentes 

estejam cientes do tema pesquisado, para manter o anonimato assegurado no TCLE, 

além de evitar exposição desnecessária da empresa e de suas trabalhadoras, 

optamos por não mencionar o nome da empresa, sem, contudo, deixar de trazer 

informações que consideramos pertinentes para explicitar o contexto de trabalho das 

participantes.  

Fundada há mais de quarenta anos, a empresa é um serviço social autônomo, 

sem fins lucrativos e, ainda que não pertença à Administração Pública, é mantida por 

força de lei a partir de recursos originários de um percentual de contribuição aplicado 

sobre a folha de pagamento de grandes empresas privadas. A empresa oferece 

instrutoria e consultoria para micro e pequenas empresas, tendo como premissa a 

força do empreendedorismo para geração de emprego e renda no Brasil. Por isso, 

está presente em todos os 27 Estados e no Distrito Federal. 
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Em Santa Catarina, a instituição tem representações em quinze cidades, sendo 

que a sede administrativa está situada em Florianópolis. Quanto à composição 

funcional, quando da realização da coleta de dados especificamente, realizada entre 

novembro e dezembro de 2020, a empresa contava com 168 trabalhadores alocados  

pelas quinze cidades do Estado. Sendo que 89 eram mulheres e 79 homens, ou seja, 

as mulheres representavam 53% dos trabalhadores e os homens formavam os 47% 

restantes.  

A carreira profissional na empresa encontra-se organizada entre funções 

operacionais, assistentes com requisito formativo escolar de nível médio; técnicas, 

analistas com formação escolar de nível superior; e de gestão, assessores, gerentes 

e secretária executiva também com formação escolar de nível superior e pós-

graduação. Além desses profissionais de carreira, a empresa conta também com 

cargos executivos: diretor técnico, diretor administrativo-financeiro e superintendente.  

A nível de carreira operacional e técnica, a empresa contava, quando da 

pesquisa, com cento e quarenta e um trabalhadores, divididos em oitenta e cinco 

mulheres e cinquenta e seis homens. A carreira operacional, constituída pelos 

assistentes, possui dois níveis: Assistente I e II. Já a carreira técnica, formada pelos 

analistas, detém três níveis: Analista I, II e III. Na sequência, temos o quadro 02 com 

a disposição dos trabalhadores por função, nível e sexo: 

 

Quadro 2 - Distribuição de trabalhadores por função e sexo. 

 
Fonte: Adaptado de painel de trabalhadores em Qlik 
Sense da empresa. Novembro//2020. 

Chama a atenção no Quadro 02, que embora sejam maioria no quadro de 

trabalhadores com carreira operacional e técnica, se considerarmos o extrato mais 

alto, aquele que faz jus aos maiores salários, as mulheres são minoria: 4 mulheres 

para 14 homens. Tal constatação nos instigou a querer compreender por que tal 

fenômeno ocorre. Seria consequência da formação técnica e profissional das 



 

mulheres ou, conforme apontado por Proni e Proni (2018), um exemplo das diferenças 

salariais entre homens e mulheres nas profissões que requerem maior escolaridade? 

Responderemos a estes questionamentos mais à frente nesta seção. 

A redução da participação feminina também ocorre quando tratamos das 

denominadas “funções de confiança”, que são os trabalhadores que ocupam as 

posições de Assessor, Gerente e Secretária Executiva, ou seja, as posições de gestão 

e liderança na empresa. Das vinte e quatro (24) funções, os homens ocupam vinte 

(20) posições e as mulheres ocupam quatro (04). Isso configura que os homens 

totalizam 83% dos cargos de gestão e liderança. Das quatro posições ocupadas por 

mulheres, uma é tradicionalmente atribuída ao gênero feminino, a Secretária 

Executiva, visto que é uma função que remete ao cuidado (CARVALHO, 2016).  

Subindo mais um degrau na hierarquia de funções, a empresa tem duas 

Diretorias e uma Superintendência, gerando três posições de diretores, todas 

ocupadas por homens.  

A baixa representatividade em cargos de gestão e a ausência de mulheres nos 

cargos executivos na empresa corrobora a existência do “teto de vidro”, que já foi 

apontado por Proni e Proni (2018) e também por Sousa (2018), isto é, há uma barreira 

discriminatória invisível (ou não explícita) que impede a ascensão de mulheres aos 

cargos hierárquicos mais altos.  

Conforme pode ser percebido pela designação das posições, a empresa conta 

com posições de poder fortemente demarcadas e nomenclaturas claras e objetivas, 

típicas de um ambiente corporativo. Ressalta-se que ambientes corporativos são 

dotados de uma forte cultura organizacional que, conforme Vieira e Lemos (2019): 

[...] pode ser entendida como um conjunto de pressupostos básicos, como 
crenças, valores criados e validados por um grupo, na intenção de lidar com 
problemas de adaptação externa ou integração interna, e são repassados aos 
demais como a forma correta de perceber, pensar e sentir na organização 
(SCHEIN, 1989 apud VIEIRA; LEMOS, 2019, p. 54) 

 A cultura organizacional é, grosso modo, o jeito de ser de uma empresa. Ela 

pode ser objetivamente construída pelo grupo de trabalhadores que compõem 

determinada empresa, ou pode emanar da correlação de forças desse ambiente. A 

cultura organizacional tem função principal de definir os modos de ser e estar dos 

trabalhadores dentro da empresa. Pode, portanto, influenciar na forma como se 

constituem os papéis atribuídos para cada gênero nas relações de trabalho e deve, 
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por isso, ser considerada para que consigamos atingir os objetivos deste estudo.  

Para compreender um pouco da cultura organizacional de nosso campo de 

estudo realizamos a leitura do Código de Ética da empresa. Observou-se que o 

referido documento conta com cláusula sobre o respeito às diferenças oriundas da 

diversidade de pessoas que compõem a empresa (CÓDIGO DE ÉTICA, 2017, Artigo 

3º, inciso IV). No entanto, como se pode notar, a cláusula, ou o documento em si, não 

designa ações concretas para que isso aconteça e não encontramos outro documento 

da empresa que implique sanções para trabalhadores ou dirigentes que descumpram 

a cláusula. Importa dizer que existe uma comissão de ética estabelecida para tratar 

de denúncias ou desvios identificados. 

Há também cláusula que impõe, como dever dos trabalhadores e dirigentes, o 

tratamento respeitoso entre pares independente de questões relacionadas à raça, 

sexo, cor, idade, orientação sexual, identidade sexual, opções políticas e religiosas, 

dentre outras (CÓDIGO DE ÉTICA, 2017, p. 02, Capítulo III, Art. 4º, § III). Tais 

apontamentos nos induzem a perceber a empresa como um espaço seguro para as 

manifestações plurais. Mas, conforme demonstraremos no capítulo IV, não é isso que 

se efetiva na prática, ao menos não quando o assunto é o papel de gênero. Segundo 

Sousa (2018):  

No contexto atual, vigora internacionalmente um discurso empresarial que 
defende a diversidade no ambiente corporativo. Ao considerar esse cenário, 
percebe-se a existência de uma preocupação quase que generalizada por 
parte das empresas em contemplar a diversidade em seus ambientes. Dito 
isto, pode-se concluir que promover a diversidade hoje é um capital simbólico 
importante, capaz de conferir às empresas uma vantagem competitiva frente 
a seus concorrentes (SOUSA, 2018, p. 30) 

Se considerarmos a presença do tema diversidade de gênero nos documentos 

oficiais da empresa, podemos conjecturar que a instituição está atenta à necessidade 

de contemplar, ao menos no discurso oficial, tais questões, seja por uma necessidade 

mercadológica ou ideológica.  

A empresa reconhece a importância do empoderamento feminino e oferece, 

para seus clientes, um programa de formação voltado ao empreendedorismo 

feminino, cujo principal intuito é fomentar ideias e negócios liderados por mulheres 

que proporcionem a inclusão produtiva das mulheres. As trabalhadoras da empresa 

podem participar do programa ofertado ao público externo, mas, segundo relatos, 

retirados do questionário digital ‘Levantamento de Perfil’ aplicado nesta pesquisa e 



 

das oficinas do produto educacional, não há incentivo real para sua participação e não 

há iniciativa similar que seja voltado ao público interno (independente de gênero).  

 Embora não haja um documento específico que trate de uma política de 

fomento à diversidade, a empresa conta com uma Pesquisa de Clima Organizacional. 

Esse tipo de ferramenta tem por objetivo medir o grau de satisfação dos trabalhadores 

“em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da organização, 

tais como: política de RH, modelo de gestão, missão da empresa, processo de 

comunicação, valorização profissional e identificação com a empresa” (BISPO, 2006).  

A Pesquisa de Clima Organizacional, aplicada em setembro de 2020 pela 

empresa, em meio a Pandemia de COVID 19, foi respondida por 96,9% dos 

trabalhadores (independente de gênero), resultando em um índice de favorabilidade 

do clima organizacional menor para o gênero feminino (76%) quando comparado ao 

gênero masculino (86,1%). Nos resultados também foram realizados comentários que 

apontam “falta de equidade de gênero” (Pesquisa de Clima, empresa, 2020) e “baixa 

representatividade de mulheres em cargos de liderança na instituição” (Pesquisa de 

Clima, empresa, 2020) e como oportunidade de melhoria o “compromisso institucional 

de promover mais mulheres a cargos de liderança” (Pesquisa de Clima, empresa, 

2020).  

Mas, ao nos determos na caracterização do grupo de trabalhadores foco deste 

estudo, ou seja, nas mulheres trabalhadoras, será que essa diversidade se encontra 

representada? Ou ainda, será que as diferenças existentes entre os pares da empresa 

são respeitadas? 

Tratando especificamente do público-alvo deste estudo, as mulheres 

trabalhadoras, no que tange à sua distribuição no quadro de trabalhadores temos a 

configuração apresentada no quadro 03:  

 

Quadro 3 - Distribuição das trabalhadoras por carreira, nível e função 

 
Fonte: Adaptado de painel de trabalhadores 
em Qlik Sense da empresa. Novembro//2020. 
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Conforme mencionado anteriormente e pode ser verificado no quadro 03, as 

mulheres são maioria em número absoluto e nos extratos mais baixos do quadro 

funcional da empresa, sendo minoria nos cargos de gestão e executivos e nos quadros 

finais da carreira de analista.  

Ao nos determos na comparação da escolaridade das trabalhadoras com seus 

pares do sexo masculino, a única escolaridade em que os homens têm um percentual 

proporcional maior que as mulheres é no quesito pós-graduação; nos demais, as 

mulheres são mais escolarizadas que os homens ou com diferença insignificante, que 

pode ser verificada na figura 2. 

Figura 2 - Escolaridade por gênero 

 
Fonte: Adaptado da planilha de escolaridade da empresa. Novembro//2020. 

 

Se nos detivermos nos números absolutos, por serem em maior quantidade 

que os homens, novamente, no que se refere à formação de nível superior, apenas 

na formação de pós-graduação as mulheres estão em um número menor que os 

homens. Sendo que no paralelo oposto, embora minoria no quadro, os homens são 

maioria entre aqueles que possuem apenas a escolaridade mais baixa, a de Ensino 

Médio. Isso responde à pergunta que fizemos em relação ao fato de as mulheres 

serem minoria quando analisamos o topo da carreira de Analista, pois as mulheres 

não são menos escolarizadas, mas ainda recebem salários menores.  

Em relação à faixa etária das trabalhadoras e tempo de empresa, temos as 

representações dos percentuais nos gráficos 1 e 2, que mostram o percentual de 



 

trabalhadoras por faixa etária e o percentual de trabalhadoras por tempo de empresa 

respectivamente. 

 

Gráfico 1 - Percentual de trabalhadoras por Faixa Etária 

 
Fonte: Adaptado de painel de trabalhadores em Qlik Sense da 
empresa. Novembro//2020. 
 
 

 

Gráfico 2 - Percentual de trabalhadoras por tempo de empresa 

 
Fonte: Adaptado de painel de trabalhadores em Qlik Sense da 
empresa. Novembro//2020. 

Como pode ser percebido no gráfico 01, a maior parte das trabalhadoras tem 

até 40 anos de idade, compondo assim um público feminino relativamente jovem. 

Quando nos detemos no tempo de empresa, o gráfico 02 mostra que embora o 

percentual de trabalhadoras com até cinco anos de empresa seja significativo, 36%, 

há também um percentual elevado de trabalhadoras com seis anos ou mais de 

empresa, demonstrando que as trabalhadoras tendem a permanecer na empresa por 

períodos superior a cinco anos.  
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 Poderíamos ter-nos detido na geração de dados por meio dos documentos e 

informações oficiais da empresa. Mas entendemos que para uma aplicação eficiente 

do PE, que objetivou uma intervenção conceitual e comportamental, seria necessária 

a construção de vínculo entre a pesquisadora e as participantes do estudo antes da 

atividade didática em si - a implementação do PE: uma SD no formato de oficinas 

temático-reflexivas.  

Para oportunizar a criação desse vínculo, foi realizada uma apresentação 

prévia do tema da pesquisa, seus objetivos e etapas para as mulheres trabalhadoras 

da empresa campo de estudo. Após essa apresentação, enviamos o questionário 

digital ‘Levantamento de Perfil’ para mapeamento do perfil socioeconômico das 

mulheres da empresa. O questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ foi 

respondido de forma voluntária. As participantes da implementação da SD foram 

convidadas a partir das respondentes do questionário, buscando a maior diversidade 

possível. 

Obtivemos a adesão de 45 respondentes ao questionário digital de 

Levantamento de Perfil aplicado, o que implica dizer que do universo de 89 mulheres 

trabalhadoras, tivemos a adesão de 40% das trabalhadoras. Em se tratando da época 

do ano em que foi aplicado, véspera do encerramento do exercício anual e da 

extensão do questionário (49 perguntas), a taxa de adesão pode ser considerada 

relevante para um estudo cuja abordagem do problema de pesquisa é de natureza 

qualitativa. A aplicação do questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ nos permitiu 

coletar informações que não teríamos por meios oficiais da empresa, tais como: 

orientação sexual, estado civil e autodeclaração de raça ou cor. É sobre esse universo 

de trabalhadoras que nos debruçamos na próxima subseção. 

 

2.4.2 O Perfil das Trabalhadoras do Estudo: em busca de equidade 

Com relação ao universo das 45 respondentes do questionário digital de 

Levantamento de Perfil, tivemos a oportunidade de ter respostas para os seguintes 

tópicos: faixa etária; raça ou cor; estado civil; orientação sexual; escolaridade; se têm 

filhos; idade com que teve o primeiro filho; horas diárias dedicadas aos cuidados com 

pessoas e/ou afazeres doméstico; se compartilha os cuidados com pessoas e/ou 



 

afazeres domésticos e outras informações que foram relevantes para análise de 

conteúdo. A seguir demonstramos, por meio de gráficos, os percentuais para cada um 

dos tópicos mencionados.  

Assim como no quadro de mulheres da empresa apresentado anteriormente, 

também entre as respondentes do questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ 

prevalece a faixa etária de até 40 anos de idade.  

 

Gráfico 3 - Respondentes por faixa etária 

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

Os dados sobre idade são importantes para entendermos aspectos geracionais 

em qualquer estudo social. Em se tratando de um estudo cujo público-alvo são 

mulheres trabalhadoras, as informações podem nos ajudar a compreender fenômenos 

sociais específicos que impactam diretamente o gênero feminino. Conforme pode ser 

observado no gráfico 03, 50% das trabalhadoras respondentes possuem até 40 anos 

de idade, o que implica dizer que também estão em período reprodutivo. Uma questão 

que emana desses dados, e que iremos responder no capítulo IV (Análise e Discussão 

dos Dados), é: existem condições ou benefícios da empresa pensados ou oferecidos 

para mulheres mães ou que intencionam a maternidade?  

Em relação à composição por raça ou cor, o gráfico 04 aponta que entre as 

respondentes do questionário digital de Levantamento de Perfil, aproximadamente 

93% se autodeclararam brancas, 2% amarelas e 4% pardas, ou seja, menos de 7% 

das participantes são mulheres não-brancas. Segundo a PNAD (2019), cerca de 25% 

da população de Santa Catarina se autodeclarou negra ou parda, a participação de 
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mulheres pardas restrita a apenas 4% e a ausência de respondentes pretas na 

amostra de respondentes do questionário digital de Levantamento de Perfil e, logo 

também do quadro de trabalhadoras da empresa, pode nos ajudar a construir o retrato 

social da empresa e a questionar a diversidade preconizada nos documentos oficiais 

da empresa.  

Gráfico 4 -Respondentes por raça ou cor 

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

Observando o gráfico 05 sobre estado civil, 44,4% das respondentes se 

declararam casadas e outros 17,8% estão em uma união estável, o que nos permite 

inferir que prevalece, entre essas mulheres, a opção por relacionamentos 

considerados socialmente como estáveis. Dentre as 28 respondentes que se 

declararam em relacionamentos "estáveis", apenas quatro estavam na faixa etária de 

26 a 30 anos e nenhuma em idade inferior. 

Gráfico 5 -Respondentes por estado civil

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil Socioeconômico e 
Comportamental’. Novembro/2020. 



 

Em relação à orientação sexual, apenas duas respondentes não se declararam 

heterossexuais. Sendo assim, as participantes são majoritariamente heterossexuais, 

o que demonstra a ausência de diversidade na empresa nesse viés também. 

Gráfico 6 -Respondentes por orientação sexual 

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil Socioeconômico e 
Comportamental’. Novembro/2020. 

No que tange à escolaridade das respondentes, importa destacar que 

prevaleceu a adesão de trabalhadoras com pós-graduação. Não tivemos nenhuma 

respondente entre as trabalhadoras com titulação de ensino médio, embora saibamos, 

pelos números da empresa, que duas trabalhadoras têm essa formação escolar.  

 

Gráfico 7 - Respondentes por escolaridade

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil Socioeconômico 
e Comportamental’. Novembro/2020. 

Em relação ao tópico filhos, embora significativo o número de mulheres que 

não possuem filhos, 46,7%, a maioria das respondentes, 53%, possuem até dois filhos 

e chama a atenção que nenhuma respondente apontou ter mais de dois filhos. Tal 

composição coaduna com os estudos sobre maternidade e trabalho produtivo, visto 
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que “as mulheres assumiram a posição de trabalhadoras produtivas e tendem a optar 

por reduzir o número de filhos ou postergar a maternidade para depois da carreira 

profissional” (CARVALHO, 2016). 

Gráfico 8 - Respondentes por quantidade de filhos 

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

Ainda, entre as respondentes que apontaram ter filhos, 50% tiveram seu 

primeiro filho entre 26 e 35 anos, destaca-se que nenhuma informou ter tido filhos 

quando ainda era menor de idade.   

Gráfico 9 -Respondentes por faixa etária do nascimento do primeiro filho

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

 Em relação ao tempo dedicado aos cuidados com pessoas e/ou afazeres 

domésticos, 11% dedicam menos de uma hora diária a este tipo de atividade, que 

corresponde a 05 trabalhadoras: 04 solteiras, 01 divorciada e 01 casada. Duas 

respondentes têm filhos (01 solteira e 01 divorciada), a respodente casada é 



 

heterossexual e apontou que divide as tarefas domésticas igualmente com seu 

companheiro. 

Entre os 40% das participantes, totalizando 18 respondentes, que dedicam até 

duas horas diárias a esse tipo de trabalho, temos a seguinte composição: 06 solteiras, 

01 divorciada e 11 casadas ou união estável. Com relação a filhos temos o seguinte: 

dentre as solteiras nenhuma têm filhos, a respondente divorciada tem filhos, entre as 

casadas ou união estável, 07 não têm filhos e outras 04 têm filhos.  Sobre a divisão 

das atividades domésticas, entre as respondentes casadas ou união estável, 05 

apontaram que as dividem igualmente com seus companheiros, 05 dividem 

parcialmente e uma afirmou que além de compartilhar com o companheiro tem 

também uma empregada doméstica.  

Outros 48,8%, 22 respondentes, dedicam mais de duas horas aos cuidados 

com pessoas e/ou afazeres domésticos. Nesse segmento, temos a seguinte 

composição: 03 solteiras, 02 divorciadas, 01 viúva e 16 casadas ou união estável. No 

que tange à maternidade temos: 03 solteiras sem filhos; 02 casadas ou união estável 

sem filhos; 01 viúva com filhos, 02 divorciadas com filhos e 14 casadas ou união 

estável. Ainda sobre a participação dos companheiros nessa atividade, as 

respondentes casadas ou união estável, apenas duas apontaram que dividem 

igualmente tais responsabilidades. Sendo que as outras 14 apontaram para uma 

divisão parcial das atividades com cuidado ou trabalho doméstico.  

Ao considerarmos a jornada de trabalho profissional de 08 horas diárias 

somadas a carga do trabalho doméstico, as trabalhadoras têm mais jornadas diárias 

acima de 10 de horas de trabalho, a prevalência de mulheres casadas e com filhos 

neste recorte de comprometimento com os trabalhos domésticos evidência aquilo que 

é apontado pelos estudos que sobre o tema, isto é, que “as responsabilidades do lar 

continuaram sobre seus ombros, tendo de cumprir uma dupla jornada (profissional e 

do lar) – constata-se alguma participação masculina nos serviços domésticos, porém 

de forma pouco expressiva” (CARVALHO, 2016).  
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Gráfico 10 - Respondentes por horas dedicadas aos cuidados/afazeres

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

O gráfico 11 sobre a divisão do trabalho doméstico pode ser verificado a seguir. 

Nele fica demonstrado que a resposta majoritária foi aquela em que o trabalho é 

parcialmente dividido, configurando a ausência de divisão igualitária. Dentre 26 as 

respondentes que afirmaram compartilhar as atividades do lar e do cuidado, 20 são 

participantes heterossexuais que estão em uma relação estável (casamento ou união 

estável), demonstrando que há divisão desigual com o companheiro.  Ainda, entre 

essas 20 respondentes, 15 têm escolaridade em nível de pós-graduação e as outras 

05 têm superior completo.  

Gráfico 11 - Respondentes por Divisão do trabalho doméstico

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil Socioeconômico e 
Comportamental’. Novembro/2020. 

 Com relação aos dados profissionais, as respondentes são em sua maioria 

analistas (60%) totalizando 27 respondentes, e tivemos duas profissionais em cargos 

de gestão. Dentre as analistas, apenas 05 têm vínculo com a empresa entre 09, 06 e 

10 anos e outras 12 acima de 10 anos. Importa relembrar que para ocupar o cargo de 

analista é preciso possuir ensino superior completo, todas as 27 respondentes têm 



 

escolaridade superior ao requisito do cargo, sendo que 21 com pós-graduação lato-

sensu (08 concluídos e 03 em andamento), 05 mestres e 01 doutora. Entre as 16 

assistentes respondentes, 08 têm pós-graduação (07 concluídos e 01 em andamento) 

e 08 ensino superior (05 concluídos e 03 em andamento). Não detalharemos a 

escolaridade das respondentes com cargo de gestão para não identificá-las, mas por 

requisito do cargo ambas são pós-graduadas.  

 

Gráfico 12 - Respondentes por nível funcional

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

 Sobre seus rendimentos, cerca de 73% das respondentes, totalizando 33 

trabalhadoras, recebem até R$ 5.641,64, sendo que 18 respondentes têm até 05 anos 

de empresa, 10 respondentes têm entre 06 e 10 anos e 05 respondentes têm acima 

de 10 anos de empresa. Outros 15,6%, 07 trabalhadoras, percebem entre R$ 5.641,65 

e R$11.279,14, neste recorte nenhuma respondente tem menos 05 anos de empresa, 

prevalecendo a maioria (05 respondentes) com mais de 10 anos de empresa. Ainda, 

cerca de 11%, ou 05 participantes, recebem salários acima de R$ 11.279, sendo que 

todas têm mais de 15 anos de empresa.  
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Gráfico 13 - Respondentes por faixa de renda 

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil Socioeconômico e 
Comportamental’. Novembro/2020. 

Nos gráficos 14 e 15, temos a contribuição da renda das respondentes para a 

manutenção da sua família, mais de 80%, 37 respondentes, informaram que seus 

rendimentos são importantes para tal fim. Entre as respondentes que afirmam que 

seus rendimentos são importantes para a manutenção da família, 26 são casadas ou 

têm uma união estável e outras 05, entre as solteiras, divorciadas e uma viúva, têm 

filhos. Destaca-se que, entre as respondentes que estão em uma relação estável 

(casamento ou união estável), 18 apontam que embora importante para a manutenção 

familiar, a sua renda não é a principal fonte das suas famílias. Assim, apesar de fugir 

do arranjo patriarcal clássico (GUEDES, 2016), em que o homem é único provedor da 

família, as respondentes, ainda que não sejam as principais provedoras da família, 

desempenham papel importante na manutenção familiar, embora ainda secundário. 

  

Gráfico 14 - Contribuição da renda para manutenção familiar 

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 
 



 

  

Gráfico 15 - Remuneração como principal fonte da sua família

 
Fonte: Dados da Pesquisa ‘Questionário de Levantamento de Perfil 
Socioeconômico e Comportamental’. Novembro/2020. 

Os dados de caracterização das participantes deste estudo nos levam a 

concluir que o perfil majoritário, mas não único, das mulheres da empresa foco do 

presente estudo é de uma mulher branca, em relacionamento estável, heterossexual 

e altamente escolarizada, com filhos, mantendo consigo as atribuições relacionados 

ao trabalho doméstico e ao cuidado com filhos e que, embora não seja o esteio 

financeiro da família (SOUSA; GUEDES, 2016), é parte importante para manutenção 

das condições de vida de seus familiares, além de estar predominantemente nas 

posições mais baixas na hierarquia da empresa. Em segundo plano, mas com ampla 

representação, temos também um recorte de mulheres brancas, solteiras, 

heterossexuais, altamente escolarizadas e em idade reprodutiva.  

Conforme abordado na fundamentação teórica e na revisão da literatura, os 

“achados”,  proporcionados pela caracterização da empresa campo do estudo e do 

público-alvo, as trabalhadoras, vão ao encontro de muito do que foi e é abordado nos 

estudos de gênero, a configuração desse perfil “homogêneo”, no entanto, é conflituosa 

com o alegado respeito à diversidade previsto no Código de Ética da empresa, pois 

para haver respeito é preciso que haja diversidade de fato, o que não nos parece ser 

o caso da empresa campo do estudo. 

A persistência do trabalho doméstico/cuidado sobre as mulheres coaduna com 

o que já foi apontado por Hirata e Kergoat (2007) quando da análise da divisão sexual 

do trabalho, a saber que “cabe quase que exclusivamente às mulheres conciliar vida 

familiar e vida profissional” (HIRATA; KERGOAT, 2007, p. 604), não sendo 
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questionado o papel masculino em relação ao trabalho produtivo (SOUSA; GUEDES, 

2016).  

Ainda, a alta escolarização das respondentes do questionário digital de 

Levantamento de Perfil e também quando analisamos o quadro geral da empresa 

(Figura 02: Escolaridade por gênero) não reflete em equivalente ascensão em carreira 

ou salarial, as mulheres, grosso modo, ainda estão em posição de desvantagem 

quando comparada aos pares do gênero masculino, isto é, que apesar de “a divisão 

sexual do trabalho profissional esteja se alterando e que mulheres ocupem profissões 

de alta qualificação e status social, a discriminação permanece gerando condições 

desiguais” (PRONI; PRONI, 2018, p.04). 

No próximo capítulo apresentaremos o produto educacional, uma Sequência 

Didática. Elaborado e implementado no decorrer da pesquisa, o PE é um requisito do 

Programa de Pós-Graduação em Educação Profissional e Tecnológica (ProfEPT), 

mas sobretudo deve servir como retorno à sociedade do investimento feito em 

pesquisas como a que aqui se apresenta. 



 

CAPÍTULO III: O PRODUTO EDUCACIONAL 

 

Neste capítulo o (a) leitor (a) terá a oportunidade de conhecer o produto 

educacional GÊNERO E TRABALHO: ‘do eu ao nós’ uma abordagem pedagógica 

para empoderamento feminino como prática coletiva. Conforme informado na 

Introdução, trata-se de uma sequência didática (doravante SD), elaborada como 

requisito para conclusão do Programa de Mestrado Profissional em Educação 

Profissional e Tecnológica (ProfEPT) do Instituto Federal de Santa Catarina. O 

programa demanda o desenvolvimento de uma pesquisa aplicada e prevê a 

proposição de um produto educacional (doravante PE) que efetive a discussão 

proposta por meio de sua aplicação prática. Assim, com intuito de atender ao requisito 

formativo e, principalmente, retornar socialmente o investimento educacional recebido 

pela pesquisadora, o PE foi elaborado, aplicado e avaliado.  

Como já apontado, a pesquisadora optou, em sua pesquisa, por estudar como 

as questões de gênero afetam o cotidiano de mulheres trabalhadoras em empresas 

corporativas. Por isso, o PE proposto teve por objetivo contribuir na compreensão de 

como se dá a construção dos papéis desempenhados por mulheres em ambientes 

corporativos, permitindo às participantes a reflexão acerca do papel desempenhado 

por elas na empresa em que atuam e, a partir daí, fomentar o empoderamento 

feminino. 

Cabe esclarecer que estudar gênero e empoderamento feminino em ambientes 

corporativos não é uma escolha neutra, mas sim política. Importa também relembrar 

que o interesse pelo tema se deve ao fato de ser esta pesquisadora uma profissional 

que atua em ambiente corporativo e acompanha cotidianamente os impactos dos 

estereótipos e papéis de gênero sobre as oportunidades das mulheres no mundo do 

trabalho. Assim, por acreditar no poder de uma educação libertadora é que se propôs 

o produto educacional em formato de SD. 

A SD tem seu referencial teórico-metodológico alicerçado na perspectiva 

freiriana de Educação Libertadora (FREIRE, 1996) e foi desenhada para ser uma 

prática dialógica, por isso está centrada nas participantes. Para operacionalizá-la, a 

SD apoia-se nas ideias de Liberali (2008) sobre o processo reflexivo crítico para a 

formação de professores, conforme apontado na seção 2.2, do capítulo II, na qual 

tratamos do PE como instrumento para geração de dados. Inicialmente pensada para 
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ser presencial, a SD foi adaptada para ser aplicada por meio de ferramenta de 

comunicação digital síncrona, devido às normas e medidas de segurança decretadas 

pelo Governo Estadual de Santa Catarina devido à Pandemia de COVID 19.  

Embora a SD tenha sido elaborada para contribuir com o empoderamento 

feminino e desenvolvida a partir de uma pesquisa voltada à investigação de vivências 

de profissionais mulheres em ambientes corporativos, isso não impede que, com as 

devidas adaptações, você leitor (a) a aplique em diferentes contextos.  

Desejo uma excelente leitura e que encontrem nas páginas que se seguem, 

senão um PE aplicável às suas realidades educativas, ao menos inspiração para 

construir novas práticas pedagógicas que vislumbrem a transformação social, por 

mais utópico que pareça. 

 

3.1 SUSTENTAÇÃO TEÓRICA DO PRODUTO EDUCACIONAL 

Assim como apresentado no capítulo I, a fundamentação teórica do PE 

também foi pautada nos conceitos de gênero, empoderamento e educação 

previamente discutidos. Expostos aqui de maneira resumida, sugerimos que os 

conceitos podem ser melhor compreendidos a partir do capítulo I desta dissertação. 

Em sua obra Pedagogia da Autonomia, Freire (1996) propõe que “Ensinar 

exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo” (FREIRE, 

1996, p. 98) e é a partir desta concepção de educação que o PE foi formulado.  

Conforme já apontado no referencial teórico da dissertação, para Freire podemos ser 

sujeitos ativos das transformações que almejamos. Embora, para Freire (1996), 

existam questões que podem condicionar nossa existência, não somos por elas 

determinados e temos a possibilidade de agir sobre a nossa realidade. 

Traduzindo tal posicionamento para a formulação de um produto educacional 

direcionado a mulheres trabalhadoras, propôs-se uma reflexão que buscasse 

fortalecer os laços entre mulheres e fomentar a proposição de ações que visem alterar 

o status quo (ou as regras sociais vigentes). 

Ao propor uma SD sobre a temática de gênero e sobre as questões 

relacionadas ao empoderamento feminino, tivemos o cuidado de não incutir nas 

participantes conceitos acabados sobre papéis de gênero ou mesmo sobre sua 

realidade, mas sim co-construir as questões pertinentes ao universo em que estão 



 

inseridas, (re)discutir com elas a sua realidade e as possibilidades de mudança de 

seu interesse ou as possíveis continuidades que desejam. Partimos da premissa de 

que não há conhecimento acabado, mas conhecimento em construção e, no caso 

específico deste produto educacional, o conhecimento gerado a partir das oficinas foi 

uma construção coletiva. 

Embora a condução da pesquisa e da construção do PE estivesse a cargo 

desta pesquisadora, a sua atuação foi pautada no conceito de educação freiriano, o 

que exigiu que a didática das oficinas fosse realizada de forma dialógica, reflexiva e 

problematizadora (LIBERALI, 2008).  

Considerando que o PE foi proposto a partir de uma pesquisa na área de 

Ensino na Educação Profissional e Tecnológica, a concepção de educação 

profissional que sustenta sua elaboração também está fundamentada nos escritos de 

Marise Nogueira Ramos (2014), nos quais o trabalho é visto como princípio educativo 

e a articulação entre trabalho e educação é essencial. Assim, a formulação do PE 

buscou atividades que pudessem auxiliar mulheres trabalhadores no entendimento 

de como questões socioculturais e históricas concernentes ao papel de gênero têm 

impactado seu cotidiano profissional, dialogando com a realidade vivida por elas, 

para, se possível, fomentar a superação de possíveis desigualdades.  

Ainda, conforme apontado anteriormente, ao elaborar uma SD para ser 

aplicada no local de trabalho das participantes não estamos aqui lidando com a 

educação formal, comum aos espaços formais de educação, como escolas, 

universidades, dentre outros. Esta sequência didática foi oferecida no espaço próprio 

de trabalho das participantes do estudo, por isso, um espaço não-formal de 

educação. Além disso, mesmo realizada fora de um ambiente tradicional de ensino, 

a SD atende à concepção de educação profissional na medida em que as atividades 

propostas para as oficinas pautam-se na realidade cotidiana de trabalho das 

participantes. 

Diante do exposto, para formulação da proposta metodológica da SD buscou-

se um referencial teórico que estivesse alinhado ao nosso conceito de educação, ou 

seja, uma prática pedagógica voltada à Educação Libertadora. Alinhado a essa 

perspectiva, nos pautamos nas formulações de Fernanda Liberali (2008) 

mencionadas no capítulo I e II, a saber: que os sujeitos são agentes de poder capazes 

de alterar a própria realidade, sendo que a educação pode ser o percurso para 

transformações sociais as mais diversas e que no “processo de produção criativa de 
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significado, a argumentação tem um papel essencial na restrição e ampliação que 

compõem o embate entre sentidos” e foi considerando a importância da 

argumentação que as atividades das oficinas trouxeram diversos insumos para 

fomentar a exposição de opiniões e a discussão crítica daquilo que surgia.  

Nessa perspectiva pedagógica, conforme já mencionado na seção 2.2, do 

capítulo II, a construção dos conceitos deve ser gradual, por isso o processo de 

reflexão precisa seguir algumas etapas para atingir seu objetivo. Ao mesmo tempo, 

cada etapa da reflexão deve ter objetivos específicos que levem as participantes ao 

objetivo principal da abordagem pedagógica.  

Liberali (2008) sugere que a transformação da prática docente por meio de 

processo reflexivo crítico deve passar por algumas etapas, são elas: descrever, 

informar, confrontar e reconstruir. Contudo, embora inspiradas nesta proposição 

teórica, buscamos adequá-la à realidade encontrada na empresa na qual foi aplicado 

o produto educacional. Por isso, a SD se pautou em três etapas (ou níveis de 

reflexão): o eu, a empresa e o nós, visando à intervenção conceitual e à proposição 

de ações transformadoras no contexto. Para dar conta dos níveis de reflexão 

propostos, a  SD constituiu-se de três oficinas temático-reflexivas, são elas: 

● Oficina 1 - Feminilidade e gênero: foco na autopercepção; 

● Oficina 2 - Percepção de gênero da empresa: foco na feminilidade, 

gênero e desigualdade e; 

● Oficina 3 - Empoderamento feminino e equidade de gênero no trabalho: 

foco em ações de intervenção. 

  Assim, parte-se da reflexão sobre o eu, passando pelo contexto (ou o outro 

‘empresa’) para, por fim, refletir sobre as mudanças pensadas pelo coletivo para o 

coletivo. Os objetivos específicos de cada oficina serão detalhados na próxima seção 

deste capítulo.  

Se por um lado, nosso referencial metodológico pressupunha a construção 

coletiva de conhecimento a partir das reflexões empreendidas durante a sequência 

didática, importa destacar que tivemos o cuidado de nos preparar teoricamente para 

a elucidação dos conceitos e temas a serem discutidos durante as oficinas. Como 

aponta Freire, o “discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal modo 

concreto que quase se confunda com a prática” (FREIRE, 1996, p. 39), por isso, para 

elaboração da sequência didática realizamos a releitura dos escritos de Joan Scott 



 

(1995), Judith Butler (2003) e Kimberlé Crenshaw 2004) para fundamentar o conceito 

de gênero que nos norteou em todas as oficinas. Além de resgatar o referencial 

teórico freireano (FREIRE, 1996) para a estruturação do conceito de empoderamento.  

Na próxima seção, você leitor (a) terá acesso ao desenvolvimento da SD. Para 

tanto, a seção conta com uma introdução acerca da elaboração da Sequência 

Didática e subseções nas quais são apresentados os planos de aulas das três 

oficinas.  

 

3.2 DESENVOLVIMENTO DA SEQUÊNCIA DIDÁTICA 

Conforme mencionado anteriormente, o produto educacional foi elaborado com 

o ousado objetivo de contribuir para que as participantes refletissem sobre como a 

sua condição de gênero reverbera na vida profissional e a importância do 

empoderamento feminino para o alcance da equidade no ambiente de trabalho e, 

consequentemente, na sociedade. Com base na proposição teórico-metodológica de 

Liberali (2008), que fundamenta este PE e detalhada na seção anterior, para atingir 

tal objetivo, algumas etapas deveriam necessariamente ser efetivadas para o 

atingimento dos níveis de reflexão pretendidos.  

Para isso, foram pensadas atividades de aprendizagem sequenciadas, nas 

quais as participantes tivessem a oportunidade de refletir sobre como o papel de 

gênero afeta as mulheres em seus diferentes contextos de vida, mas, principalmente 

no âmbito do trabalho, e, a partir disso, propor ações de intervenção na própria 

realidade.  

Para dar conta dos níveis de reflexão pretendidos, a SD foi elaborada para ser 

efetivada por meio de três oficinas inter-relacionadas. Cada oficina tinha objetivos 

específicos, mas complementares, que seguiam uma sequência planejada para 

promover a auto conscientização, individual e coletiva, das mulheres participantes do 

estudo acerca de seu papel social no contexto profissional e na sociedade de forma 

geral a partir do tema gerador: Equidade de Gênero e Empoderamento Feminino. 

Com as devidas adaptações na proposta teórica de Liberali (2008), para levar as 

participantes aos diferentes níveis de reflexão, cada oficina teve uma pergunta 

guiadora, são elas: Quem sou eu mulher?; Como a empresa me vê como mulher?; O 

que podemos fazer para fomentar a equidade de gênero e empoderamento feminino 
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na empresa em que atuamos? Assim, partiu-se de uma reflexão no nível do indivíduo, 

passando pelo âmbito da sociabilidade para, enfim, chegarmos à coletividade.  

A elaboração do PE iniciou-se quando ainda não havia, no mundo, a 

compreensão de como as dinâmicas sociais mudariam em função da Pandemia de 

Covid 19. Assim, as atividades foram inicialmente pensadas para serem aplicadas em 

oficinas presenciais. Com o decorrer do ano de 2020 e de 2021 e o consequente 

agravamento da pandemia, as oficinas foram replanejadas e adaptadas para serem 

aplicadas por meio de Ferramenta Virtual Síncrona.  

Importa destacar que o novo contexto das interações sociais surgido em 

decorrência da pandemia não afetou apenas a forma como as oficinas foram 

efetivadas (de presencial para virtual), mas também a realidade de participação das 

mulheres, pois ao afetar a Economia do Cuidado12, com o fechamento das escolas, a 

Pandemia alterou as dinâmicas sociais previamente estabelecidas e que impactam 

sobremaneira a forma de estar da mulher em sociedade. Trazemos aqui este adendo 

pois é imprescindível, em um produto educacional voltado ao empoderamento 

feminino, elucidar ao leitor (a) como a forma de estar na sociedade ainda impacta de 

maneira muito distinta homens e mulheres e como, na maioria dos casos, as mulheres 

ainda são mais prejudicadas em momentos de crise. 

A seguir, você, caro (a) leitor (a), irá conhecer os planos de aula das três 

oficinas que compõem o produto educacional. Antes de cada plano há uma breve 

exposição do objetivo específico, da pergunta guiadora e dos conteúdos tratados em 

cada oficina. Após a apresentação do plano segue-se reflexões sobre a 

implementação da referida oficina.  

Cabe lembrar que, conforme exposto na fundamentação teórica deste estudo, 

todas as atividades da SD foram fundamentadas na concepção de que a educação é 

uma prática dialógica, por isso o educador não é o centro do processo, mas sim um 

mediador que pauta sua interação com o educando (participantes das oficinas) no 

diálogo e na construção coletiva de conhecimento.  

Para facilitar a compreensão da SD, sugerimos que o (a) leitor (a) retorne ao 

quadro 01, apresentado no capítulo anterior, página 54. Nele é possível verificar, para 

 
12 Para compreender o conceito de Economia do Cuidado, vide: THINKOLGA. Economia do Cuidado: como 
podemos visibilizar o trabalho invisível das mulheres na economia do cuidado?. Disponível em: 
https://lab.thinkolga.com/economia-do-
cuidado/#:~:text=A%20economia%20%C3%A9%20um%20conjunto,para%20salvar%20milhares%20de%20vida
s. Acesso em: 04 de abr. 2021.  

https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado/#:~:text=A%20economia%20%C3%A9%20um%20conjunto,para%20salvar%20milhares%20de%20vidas
https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado/#:~:text=A%20economia%20%C3%A9%20um%20conjunto,para%20salvar%20milhares%20de%20vidas
https://lab.thinkolga.com/economia-do-cuidado/#:~:text=A%20economia%20%C3%A9%20um%20conjunto,para%20salvar%20milhares%20de%20vidas


 

cada oficina, o tema, a pergunta norteadora, o objetivo específico e as atividades 

aplicadas.  

Antes de partir para a explanação acerca das oficinas, é preciso dizer a qual 

recorte de público elas foram aplicadas. Considerando a caracterização das 

participantes da pesquisa, realizada por meio do questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’ e explanada na seção 2.4.2, do capítulo II, convidamos dez 

trabalhadoras para participar da aplicação do PE. A escolha das trabalhadoras 

pautou-se em uma tentativa de trazer a maior “diversidade” possível, considerando 

que havia uma certa homogeneidade de perfil, conforme já mencionado no capítulo 

II.  

Assim, buscamos convidar trabalhadoras em distintas faixas etárias, diferentes 

posições na carreira, raça, orientação, estado civil dentre outros. Das dez 

trabalhadoras convidadas, quatro aceitaram e participaram efetivamente da 

implantação da SD. Não iremos fornecer detalhes do perfil de cada uma para 

inviabilizar sua identificação, mas importa dizer que tivemos diferentes faixas etárias, 

estado civil, posições na carreira. No entanto, todas eram brancas e heterossexuais. 

Ainda, se faz necessário elucidar que, embora as oficinas tenham sido 

realizadas com o conhecimento e autorização da gestão da empresa campo do 

estudo, essas foram realizadas após o expediente normal de trabalho das 

participantes e isso pode ter dificultado participação das trabalhadoras. Visto que não 

era uma atividade prevista para sua formação dentro da jornada de trabalho ou de um 

programa de capacitações da própria empresa. As oficinas foram realizadas com 

intervalo de uma semana entre a primeira e a segunda e com com intervalo de duas 

semanas entre a segunda e terceira.  

A realização foram síncronas e, devido à sua proposição metodológica, 

entende-se que não seria interessante aplicar de forma assincrona13. Em relação à 

carga horária, foi feita a seguinte distribuição: Oficina 1 contou com uma hora e trinta 

minutos; Oficina dois contou com 1 hora e dez minutos e a Oficina 3 foi realizada em 

uma hora e trinta minutos. A execução da sequência didática teve um total de quatro 

horas e 10 minutos. 

Nas subseções a seguir apresentamos o detalhamento da proposta de das 

oficinas, bem como informações sobre atingimento dos objetivos propostos para cada 

 
13 Além disso, gravar as oficinas e disponibilizar as gravações poderia expor a identidade das participantes. 
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uma. Os resultados globais do PE serão apresentados no capítulo final da 

dissertação, momento no qual refletimos sobre os resultados de toda a pesquisa.  

 

3.2.1 Oficina 1: Feminilidade e Gênero: foco na autopercepção. 

Como pode ser percebido pela leitura do plano de aula que segue este texto, 

o objetivo da oficina foi ‘Conscientizar-se de que o gênero é uma construção histórica, 

cultural e social’. Para efetivar este objetivo foram propostas atividades que levassem 

as participantes à identificação do seu ‘eu social’ a partir do papel de gênero. Para 

tanto foi proposta a pergunta guiadora: ‘Quem sou eu mulher?’ e os conteúdos: 1) 

Gênero como construção histórica, cultural e social de identidade do gênero feminino 

versus masculino; e 2) Autopercepção do “eu mulher” a partir da reflexão sobre o 

gênero feminino.  

A seguir apresentamos o plano de aula da primeira oficina. Os materiais de 

apoio à execução do plano de aula estão elencados no apêndice 1 deste encarte.  

 

PLANO DE AULA  

 

OFICINA 1 

1. Tema: 

Feminilidade e Gênero: foco na autopercepção 

Pergunta guiadora da Oficina 1: Quem sou eu mulher? 

 

2. Contexto: Devido à pandemia do COVID-19, a Oficina 1 foi desenvolvida usando 

a ferramenta Microsoft Teams como recurso de interação síncrona com as 

participantes em vez de acontecer, preferencialmente, presencialmente e em seu 

contexto de trabalho.  

 

3. Conteúdos:   

● Gênero como construção histórica, cultural e social de identidade do gênero 

feminino versus masculino; e  

● Autopercepção do “eu mulher” a partir da reflexão sobre o gênero feminino. 

 

4. Objetivos de aprendizagem:  

Objetivo geral: 
 
Conscientizar-se de que o gênero é uma construção histórica, cultural e social. 



 

 
Objetivos específicos: 

● Identificar as características “femininas” a partir do vídeo 1; 
● Identificar estereótipos atribuídos às mulheres a partir do vídeo 2; 
● Caracterizar o “eu mulher” a partir da pergunta norteadora da oficina e das 

discussões realizadas nas atividades reflexivas;  

 

5. Recursos: 

● Ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams); 

● Slides (PPT) de suporte para a oficina 1 (Apêndice 1, item a); 

● Vídeo 1: ''Por acaso não sou uma Mulher?'' - discurso por Sojourner Truth em 

1851. Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gTHm_Zeok5c. 

Acesso em 20 nov. 2020. 

● Vídeo 2: FRANCISCO, EL HOMBRE. Triste, Louca ou Má. Havana: 

Independente, 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE. Acesso em 20 nov. 2020. 

● Jamboard  (Apêndice 1, item b); 

● Google Forms (Apêndice 1, item c e d). 

 

6. Procedimentos metodológicos: 

1º momento: Apresentação da oficina e sua temática (Tempo: +/- 10 min.) 

 

● Acolher e agradecer às participantes por participarem da oficina 1. Nesse 

momento, projetar a pergunta guiadora: ‘Quem sou eu mulher?’. A pergunta 

norteadora será projetada em PPT (Slide 2 no Apêndice 1, item a) e aparecerá 

na barra lateral superior direita de todos os slides. 

● Sugerir às participantes que mantenham consigo: água para se hidratar, papel 

e caneta para anotações. Essas sugestões também serão previamente 

encaminhadas no e-mail de agendamento da oficina.  

● Explicar às participantes que, como a temática é sensível, já que engloba 

diferentes experiências ao longo da vida de cada uma, e que as fizeram ser 

como são, a oficina vai demandar compreensão, acolhimento e respeito de e 

para todas as participantes. Nesse sentido, serão construídas 

colaborativamente algumas orientações de convívio, visando guiar atitudes de 

respeito e acolhimento das diversas posições, visões e percepções das 

participantes durante as atividades reflexivas propostas para as oficinas 1, 2 e 

3.  

● Estimular as participantes a sugerirem algumas orientações. 

○ Caso as participantes não proponham nenhuma regra, consultá-las 

sobre as seguintes orientações e/ou acrescentar outras que surgirem:  

■ Manter a câmera aberta; 

■ Manter o microfone fechado e abrir sempre que desejar 

participar; 

https://www.youtube.com/watch?v=gTHm_Zeok5c
https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE
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■ Usar a opção de levantar a mão, presente nas ferramentas 

online, para pedir a palavra; 

■ Não interromper a participante durante sua exposição, 

respeitando seu momento de fala; 

■ Se discordar, manter a cordialidade e o respeito às diferenças. 

● Projetar o slide com as normas sugeridas e/ou construídas coletivamente 

(Slide 3 no Apêndice 1, item a). 

● Terminada a construção das orientações, apresentar às participantes a 

organização da oficina 1 (Slide 4 no Apêndice 1, item a). 

● Apresentar o slide contendo todas as etapas da oficina 1 (Slide 4 no Apêndice 

1, item a). 

● Informar que a oficina se constitui de três atividades reflexivas distintas, mas 

inter-relacionadas.  

● Explicar que o objetivo das atividades é refletir sobre a pergunta norteadora da 

oficina e respondê-la. 

● Terminada a apresentação geral, iniciar o 2º momento da oficina 1, a Atividade 

1. 

2º momento: Desenvolvimento da Atividade 1. (Tempo: +/- 20 min) 

● Apresentar a Atividade 1, projetando o slide com o Quadro 4.  

● Ler o enunciado da Atividade 1. 

Quadro 4 - Atividade 1 - (Slide 5 no Apêndice 1, item a) 

Atividade 1: 

Assista o vídeo do discurso proferido pela ativista negra Sojourner Truth, em 

1851, intitulado: ''Por acaso não sou uma Mulher?'', e desenvolva as tarefas 

solicitadas: 

  

● Parte A:  Tarefa individual.  

Liste as características apontadas como “femininas” pelos interlocutores 

da ativista, mas questionadas por Sojourner Truth. 

Liste as atividades que Sojourner Truth considera “passíveis de serem 

realizadas por mulheres”. 

 

● Parte B: Tarefa coletiva. 

Compartilhe com o grupo a sua lista de “características femininas” e de 

“atividades passíveis de serem realizadas por mulheres”. 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

Ao final da leitura da Atividade 1, perguntar se as participantes entenderam o 

que deve ser feito. Esclarecer possíveis dúvidas. 

● Informar às participantes que o vídeo da atividade 1 será exibido duas vezes. 

Na primeira vez, elas devem assistir para compreender o conteúdo do vídeo e, 

na segunda, devem listar as “características femininas” e as “atividades 

passíveis de serem realizadas por mulheres”. 



 

● Iniciar o compartilhamento do vídeo ''Por acaso não sou uma 

Mulher?''(Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=gTHm_Zeok5c. 

Acesso em: 21 mar. 2021).  

● Lembrar às participantes que precisam ter por perto um caderno ou um bloco 

de notas para fazer anotações, pois devem ser compartilhadas com o grupo 

na sequência.  

● Exibir novamente o vídeo, orientando as participantes a listarem as  

“características femininas” e as “atividades passíveis de serem realizadas por 

mulheres”. 

● Terminado o vídeo, projetar a seguinte pergunta: “Segundo Sojourner Truth, 

ela se identificava com o papel feminino defendido pelos homens de sua 

época?”. (Slide 6 no Apêndice 1, item a) 

● Solicitar que as participantes compartilhem suas listas no Jamboard (Imagem 

1 no Apêndice 1, item b). 

● Abrir e compartilhar o link do Jamboard 

(https://jamboard.google.com/d/1H8mQRD8JXxX6UBqetfYXBdeBRY43ytGS

C0JxOsSfA3k/viewer?f=0) para que as participantes insiram suas anotações 

sobre as “características femininas” e as “atividades passíveis de serem 

realizadas por mulheres”.  

● Terminada a inserção das “características femininas” e das “atividades 

passíveis de serem realizadas por mulheres” no Jamboard, iniciar o processo 

de categorização dos elementos trazidos pelas participantes.  

● Espera-se que nesse processo de categorização do gênero feminino surjam 

pelo menos 03 categorias: Física; Social; Psicológica/Cognitiva/Intelectual. 

Para tanto, solicitar às participantes que observem as anotações escritas no 

Jamboard e tentem agrupá-las por semelhanças. Nesse momento, para ajudar 

no processo, poderá ser feita a seguinte pergunta: “Ser frágil é uma 

característica física atribuída à mulher”? Se a resposta for positiva, escrever 

no Jamboard a 1ª categoria: “Física”, e agrupar todas as palavras referentes a 

essa categoria, solicitando que as participantes tentem identificar na lista de 

palavras todas as que podem se encaixar nessa categoria.  

● Com as palavras que sobrarem, pode ser feita a seguinte pergunta: E a 

expressão: “baixo intelecto” que categoria pode ser criada para ela? Caso as 

participantes não sugiram um nome para essa característica, escrever no 

Jamboard: 2ª Categoria: “Psicológica” ou “Cognitiva” ou “Intelectual”. Repetir o 

mesmo procedimento realizado com a categoria “Física”, e levar as 

participantes a inferirem a 3ª Categoria: “Social”. 

● Para a categoria “Social”, pode ser feita a seguinte pergunta: “E a expressão 

“devem ter prioridade” sugere que categoria?” “Um comportamento social?” 

Em caso de resposta afirmativa, escrever no Jamboard: 3ª Categoria: “Social”. 

Repetir o procedimento anterior até que todas as palavras e expressões 

estejam em uma das 3 categorias. 

● O Jamboard pode ter a organização retratada no Quadro 05: 

https://www.youtube.com/watch?v=gTHm_Zeok5c
https://jamboard.google.com/d/1H8mQRD8JXxX6UBqetfYXBdeBRY43ytGSC0JxOsSfA3k/viewer?f=0
https://jamboard.google.com/d/1H8mQRD8JXxX6UBqetfYXBdeBRY43ytGSC0JxOsSfA3k/viewer?f=0
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Quadro 5 - Categorização do feminino - (Imagem 02 no Apêndice 1, item b) 

1ª Categoria 
Física 

2ª Categoria 
Psicológica 

3ª Categoria 
Social 

São frágeis 
 
Precisam se alimentar tanto 
quanto os homens 
Não são frágeis 

Têm baixo intelecto 
 
Têm capacidade intelectual 
Têm capacidade de trabalhar  

Devem ter prioridade 
 
Não precisam de ajuda para 
tarefas simples 
Conseguem cuidar dos filhos. 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

● Feita a categorização, perguntar às participantes se dentro de cada categoria 

as percepções do gênero feminino convergem ou divergem, e em que sentido? 

Espera-se que as participantes infiram que em cada categoria há uma visão 

negativa (interlocutores) e outra positiva (ativista) do gênero feminino. 

● Direcionar a atividade de tal forma que as participantes percebam que o 

conceito de gênero feminino é uma construção histórico-cultural. Para isso, 

podem ser feitas as seguintes perguntas:  

○ Quais características femininas e atividades desenvolvidas por 

mulheres no século 19 (1851) ainda podem ser identificadas na 

sociedade do século 21 (2021)?   

○ Vocês consideram que essas características ou elementos de 

feminilidade (positivos ou negativos) são atribuídos a qualquer mulher? 

Em qualquer tempo histórico? 

○ Alguma dessas características apontadas poderia ser atribuída a um 

homem?  

● Espera-se, na primeira e segunda perguntas, que as participantes identifiquem 

que as características e atividades atribuídas às mulheres do século 19 se 

mantêm no século 21, portanto o conceito de feminino é uma construção 

histórica e social que se perpetua através do tempo. 

● Espera-se, na terceira pergunta, que as participantes reflitam sobre a 

construção do gênero feminino a partir da atribuição de características em 

contraposição a elementos masculinos. Citar exemplos: a) questionar de onde 

vem a noção de fragilidade feminina, se é na contraposição à força física 

masculina; b) questionar se ao considerar, no século XIX, a mulher como 

dotada de baixo intelecto, os interlocutores da ativista estavam considerando 

o acesso à educação dessas mesmas mulheres em comparação aos homens, 

dentre outros. 

● Concluir a Atividade 1 dizendo: “Vocês concordam que a nossa reflexão sobre 

o feminino ao longo dos séculos nos permite dizer que a percepção do feminino 

muda ao longo dos anos e que alguns elementos se mantêm? Conforme 

podem perceber, no século XIX, a sociedade escravocrata não considerava a 

mulher negra uma mulher de fato. As características atribuídas à mulher 



 

branca não se aplicavam às mulheres negras, e, muito provavelmente, embora 

o vídeo não reflita inclusive às mulheres brancas, mas pobres.  

● Terminada a Atividade 1, apresentar a Atividade 2 dizendo: “dando 

continuidade ao processo de reflexão sobre o conceito de gênero, vamos fazer 

mais uma atividade. 

 

3º momento: Desenvolvimento da Atividade 2. (Tempo: +/- 30 min) 

 

● Apresentar a Atividade 2, projetando o slide com o Quadro 06.  

● Ler o enunciado da Atividade 2. 

  

Quadro 6 - Atividade 2 (Slide 7 no Apêndice 1, item a) 

Atividade 2: 

Assista o clipe da música: ‘Triste, louca ou má’, do grupo brasileiro francisco, 

el ombre, produzida em 2016, gravada em Havana, Cuba, e desenvolva as 

tarefas solicitadas: 

  

Parte A: Tarefa individual 
Liste os comportamentos apontados como “femininos” e os estereótipos 

atribuídos às mulheres que não correspondem a esses comportamentos.  

 

Parte B: Tarefa de socialização 
Compartilhe sua lista com o grupo: comportamentos e estereótipos. 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

● Ao final da leitura da Atividade 2, perguntar se as participantes entenderam o 

que deve ser feito. Esclarecer possíveis dúvidas. 

● Informar que o vídeo da atividade 2 será projetado duas vezes. Na primeira 

vez, as participantes devem assistir para compreender o conteúdo do clipe e, 

na segunda, listar os comportamentos e estereótipos. 

● Iniciar o compartilhamento do vídeo. FRANCISCO, EL HOMBRE. Triste, 

Louca ou Má. Havana: Independente, 2016. Disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE. 

● Salientar que precisam ter por perto um caderno ou um bloco de notas para 

fazer anotações, pois devem ser compartilhadas com o grupo na sequência. 

● Exibir novamente o clipe, orientando as participantes a listarem os 

comportamentos e estereótipos atribuídos às mulheres. 

● Projetar a seguinte pergunta: “Segundo a letra da canção, qual o 

comportamento social esperado para a mulher?” (Slide 8 no Apêndice 1, item 

a). 

● Espera-se que as participantes digam que o comportamento social esperado 

da mulher é “cuidar, casar (com um homem), ter um marido, ser submissa 

(fêmea alvo de caça)”.  

https://www.youtube.com/watch?v=lKmYTHgBNoE
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● Nesse momento, reabrir o Jamboard e solicitar que as participantes insiram os 

comportamentos esperados das mulheres nas categorias correspondentes 

(elencadas na atividade 1). 

● Espera-se que o Jamboard tenha o layout apresentado no Quadro 07: 

Quadro 7 - Categorização do feminino - (Imagem 01 no Apêndice 1, item b) 

1ª Categoria 
Física 

2ª Categoria 
Psicológica 

3ª Categoria 
Social 

São frágeis 
 
Precisam se alimentar 
tanto quanto os homens 
Não são frágeis 

Têm baixo intelecto 
 
Têm capacidade 
intelectual 
Têm capacidade de 
trabalhar  

Devem ter prioridade 
 
Não precisam de ajuda 
para tarefas simples 
Conseguem cuidar dos 
filhos. 

  Cuidar  

Casar (com um homem) 

Ter um marido  

Ser submissa  (fêmea alvo 

de caça)”.  

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

● Em seguida, projetar a seguinte pergunta: “Segundo a letra da canção, quais 

os estereótipos que você identificou em relação à mulher?”. (Slide 9 no 

Apêndice 1, item a) 

● Espera-se que as participantes digam: "triste, louca, má, desatinada”. 

● Nesse momento, abrir o Jamboard e perguntar em que categoria cada um 

desses estereótipos pode ser inserido. 

● Espera-se que o Jamboard tenha o layout apresentado no Quadro 08. 

 

Quadro 8 - Categorização do feminino - (Imagem 01 no Apêndice 1, item b) 

1ª Categoria 
Física 

2ª Categoria 
Psicológica 

3ª Categoria 
Social 

São frágeis 
 
Precisam se alimentar 
tanto quanto os homens 
Não são frágeis 

Têm baixo intelecto 
 
Têm capacidade 
intelectual 
Têm capacidade de 
trabalhar  

Devem ter prioridade 
 
Não precisam de ajuda 
para tarefas simples 
Conseguem cuidar dos 
filhos. 

 Triste  

Louca  

Má 

Desatinada 

Cuidar  

Casar (com um homem) 

Ter um marido  

Ser submissa  (fêmea alvo 

de caça)”.  

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 



 

● Direcionar a atividade de tal forma que as participantes percebam que o 

conceito de gênero feminino é uma construção histórico-cultural. Para isso, 

devem ser feitas as seguintes perguntas:  

○ Vocês entendem que, no Brasil, ainda há determinadas funções ou 

papéis que devem, obrigatoriamente, ser desempenhados por 

mulheres? 

○ Você já deixou de fazer alguma coisa por ser mulher? 

○ O que nos define como mulher? Esta definição é permanente?  

● Espera-se, na primeira pergunta, que as participantes reflitam sobre funções 

sociais compulsoriamente atribuídas às mulheres. Tais como: cuidado com o 

lar; com os filhos; gestão da rotina familiar. 

● Espera-se, na segunda pergunta, que as participantes reflitam sobre como o 

papel de gênero estabelecido pode afetar suas experiências cotidianas. 

Exemplos que podem surgir: sair à noite; usar determinadas roupas; pedir 

divórcio dentre outros. 

● Espera-se, na terceira pergunta, que as participantes reflitam sobre a fluidez 

do conceito de gênero feminino viabilizando o questionamento do que está 

estabelecido como função social das mulheres na contemporaneidade.  

● Concluir a Atividade 2 dizendo: “Até o momento tivemos a oportunidade de 

refletir sobre a construção do conceito de gênero ao longo do tempo. 

Refletimos sobre as mudanças neste conceito e sobre a ampliação do papel 

feminino, antes aplicado apenas às mulheres brancas e depois estendido às 

mulheres negras.  Também conversamos sobre os comportamentos 

esperados para a mulher na sociedade como um todo. Como o objetivo da 

próxima oficina é compreender as condições de acesso e permanência das 

mulheres no mercado de trabalho, a seguir faremos uma atividade que nos 

permite pensar como esse papel nos afeta nas nossas experiências 

individuais. 

 

4º momento: Desenvolvimento da Atividade 3. (Tempo: +/- 10min) 

 

● Apresentar a Atividade 3, projetando o slide com o Quadro 09.  

● Ler o enunciado da Atividade 3. 

 

Quadro 9 - Atividade 3 (Slide 10 no Apêndice 1, item a) 

Atividade 3: 

Considerando as discussões das Atividades 1 e 2, responda: 

  

● Quais elementos (características, comportamentos e estereótipos) ainda 

podem ser identificados meu contexto social?  

 

● Pensando na pessoa que sou hoje, quais dessas características eu 

mantenho e quais contesto? 
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Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Ao final da leitura da Atividade 3, perguntar se as participantes entenderam o 

que deve ser feito. Esclarecer possíveis dúvidas. 

● Informar que a atividade 3 é individual. 

● Informar que será projetado o Jamboard com o resultado das Atividades 1 e 2 

durante a Atividade 3 para consulta das participantes. 

● Salientar que as respostas da Atividade 3 devem ser inseridas em formulário 

cujo link está compartilhado no chat da ferramenta de interação síncrona 

(Teams). Link: https://forms.gle/8hNo45QsskDaKuvB9 (Apêndice 1, item c). 

● Finalizada a atividade 3 iniciar a Avaliação da Oficina. 

 

5º momento: Avaliação da Oficina (Apêndice 1, item d). 

● Informar às participantes que o questionário de avaliação da oficina está no 

chat da ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams), que deverá ser 

respondido na sequência (Link: https://forms.gle/1zaMDra7q65LTuRJ6). As 

perguntas do questionário de avaliação estão retratadas no Quadro 09. 

● Ao término da avaliação da oficina, informar às participantes que a próxima 

oficina, terá como objetivo compreender as condições de acesso e 

permanência das mulheres no mercado de trabalho, bem como do cenário 

atual das relações de gênero na empresa foco do estudo. 

● Realizar o encerramento agradecendo às participantes. 

 

7. Avaliação da aprendizagem 

 

● A participação e o engajamento das participantes ao longo da oficina, bem 

como as respostas das atividades 1, 2 e 3, tendo como orientação os objetivos 

da oficina, os registros videogravados da oficina e as anotações feitas no diário 

da pesquisadora servirão de insumo diagnóstico para o atingimento dos 

objetivos da oficina e possíveis ajustes para as próximas etapas. 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES 

 

Atividade 1 - Parte A 

 

Lista de características femininas 

1) Na visão dos interlocutores, as mulheres: 

❏ São frágeis; 

❏ Devem ter prioridade; e 

❏ Têm baixo intelecto. 

 

2) Na visão de Sojourner Truth: 

❏ Não são frágeis; 

https://forms.gle/8hNo45QsskDaKuvB9
https://forms.gle/1zaMDra7q65LTuRJ6


 

❏ Não tem baixo intelecto. 

 

Lista de atividades que as mulheres podem desenvolver 

1) Na visão de Sojourner Truth: 

❏ Não precisam de ajuda para tarefas simples; 

❏ Têm capacidade de trabalhar (força produtiva); 

❏ Conseguem cuidar dos filhos. 

 

Atividade 1 - Parte B 

 

Quadro 10 - (Imagem 02 no Apêndice 1, item b) 

1ª Categoria 
Física 

2ª Categoria 
Psicológica 

3ª Categoria 
Social 

São frágeis 
 
Precisam se alimentar 
tanto quanto os homens 
Não são frágeis 

Têm baixo intelecto 
 
Têm capacidade 
intelectual 
Têm capacidade de 
trabalhar  

Devem ter prioridade 
 
Não precisam de ajuda 
para tarefas simples 
Conseguem cuidar dos 
filhos. 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

Atividade 2 - Parte A 

 

Comportamentos 

❏ Cuidar  

❏ Casar (com um homem) 

❏ Ter um marido 

❏ Ser submissa (fêmea alvo de caça) 

 

Estereótipos: 

❏ Triste 

❏ Louca  

❏ Má  

❏ Desatinada 

 

Atividade 2 - Parte B 

 

Lista completa de estereótipos e comportamentos a partir do clipe. 

 

Atividade 3 - Respostas abertas  
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Reflexões sobre a Oficina 1 

 

 

As atividades do plano foram construídas para colocar em discussão o conceito 

de gênero e provocar nas participantes indagações sobre como se dá a atribuição de 

características e estereótipos ao gênero feminino. Optou-se pelo uso de vídeos que 

fomentassem a discussão pretendida, o que de fato ocorreu, sendo que as 

participantes trouxeram exemplos de como alguns estereótipos afetam sua vida 

pessoal e profissional. A escolha da utilização da ferramenta de interação Jamboard 

facilitou a construção coletiva de respostas para cada uma das atividades e, por ser 

uma ferramenta familiar a profissionais do mundo corporativo, foi facilmente utilizada 

pelas participantes.  

No que tange ao cumprimento do objetivo da oficina 1, ao longo da aplicação 

ficou nítido que as participantes tiveram a oportunidade de discutir como os papéis de 

gênero atribuídos às mulheres afetam a forma como elas são socializadas e as 

subjugam a cumprir determinadas funções, bem como impedem que elas acessem 

outras.  

Ao longo da atividade 1, analisando o discurso de Sojourner Truth (século XIX) 

as participantes apontaram que mesmo séculos depois, ainda se espera que a mulher 

desempenhe o papel de “mãe nutridora”, nas palavras da participante Clarice: “esse 

é o básico papel da mulher na sociedade, ela é mãe nutridora. Não interessa quanto 

de tecnologia ela use, não interessa qual o nível intelectual que ela tem, qual o bairro 

que ela mora. Ela é sempre a mãe e a nutridora”14 [Clarice, oficina 1, 10/02/2021]15. 

Apontaram também que embora o papel desempenhado pelas mulheres tenha 

mudado ao longo dos séculos, ainda há muito o que se avançar, como por exemplo, 

no respeito à capacidade intelectual da mulher e à superação de sua objetificação.  

Na atividade 2, refletindo sobre o clipe da música Triste, Louca ou Má, da 

banda Francisco, el hombre e o papel esperado das mulheres, a participante Cora 

apontou que algumas das características e estereótipos atribuídos às mulheres estão 

 
14 Ao longo desta dissertação usaremos itálico para destacar as respostas orais das participantes durante as 
oficinas, bem como as respostas por escrito produzidas por elas nos questionários e atividades aplicadas.  
15 Para preservar a identidade das participantes, optamos pelo uso de pseudônimos.   



 

diretamente ligados às questões de raça e classe, que elas ‘mulheres de classe 

média’ têm oportunidades distintas das mulheres de classes econômicas mais baixas, 

segundo Cora:  

Quando se pensa na mulher de classe média baixa, em situações de 

vulnerabilidade e pobreza, é bem mais (esperado determinados 

papéis de submissão). Para gente, se você for pensar, o que você 

passa, o que a gente passa é bem menor do que realmente é exigido 

dessas mulheres. Como se o papel delas fosse única e 

exclusivamente esse, sem entrar na questão de raça que objetifica 

muito mais as mulheres negras, mas é uma realidade bem latente 

para elas. [Cora, oficina 1, 10/02/2021].  

 

A reflexão evidencia que as participantes compreendem o papel de gênero 

como uma construção que tem implicações diferentes para camadas diferentes da 

sociedade. A participante Cecília apontou que ser mulher impacta inclusive na forma 

como elas têm que se posicionar no local de trabalho:  

[...] trazendo para o lado profissional também, né? Porque tem uma 
reunião, tem que acontecer de tal forma, a roupa que você vai usar, o 
brinco que você vai usar, tipo tudo você tem que pensar antes. Não 
estaria com uma roupa assim (gesticulando para mostrar a blusa de 
alcinhas), tudo faz diferença. E a forma como você vai se posicionar 
na reunião … até a questão de rir em uma reunião, tudo isso faz 
diferença pro julgamento social [Cecília, oficina 01, 10/02/2021].  
 

O mesmo posicionamento não é cobrado dos colegas homens, demonstrando 

a compreensão de que, embora tenham conquistado espaços, as mulheres ainda têm 

seu desempenho profissional questionado com base no seu gênero.  

Outra situação apontada pelas participantes é que as mudanças ocorridas ao 

longo do tempo não vêm por parte de concessões pelos homens (ou patriarcado se 

preferir), mas pela luta das mulheres. Ou seja, os avanços foram ativamente 

conquistados pelas mulheres, embora ainda sejam limitados. 

Para finalizar a oficina 1, foi proposta uma atividade individual para tentar 

identificar o nível de compreensão das participantes sobre as discussões realizadas. 

Dentre as respostas coletadas para pergunta 2 (Pensando na pessoa que sou hoje, 

quais dessas características eu mantenho e quais contesto?) destaca-se a resposta 

de Lygia: “Diferença salarial homens X mulheres - contesto. Mantenho: mulher-dona 

de casa” [Lygia, oficina 1, 10/02/2021], ou seja, embora a participante entenda que a 

diferença salarial entre homens e mulheres deriva das questões relacionadas ao 
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gênero e conteste isso, ainda tem dificuldade de contestar, embora consciente das 

implicações, uma outra questão que é a atribuição à mulher do papel de cuidadora.  

Por fim, no questionário de avaliação das oficinas, as participantes tiveram a 

oportunidade de avaliar, com notas de 1 a 5 (sendo 1 ruim e 5 excelente) o conteúdo, 

a duração e o impacto das atividades para a compreensão do conceito de gênero, 

sendo que nenhuma avaliação ficou abaixo de nota quatro. Além disso, foi permitida 

a descrição de sugestões ou oportunidades de melhoria oficina seguinte, mas 

recebemos apenas comentários positivos tais como “Excelente discussão, agradeço 

pelo espaço”  e “Gostei da dinâmica como um todo.”16 A avaliação positiva da oficina 

demonstra a importância de estabelecermos, no ambiente de trabalho, espaços de 

reflexão.  

Na próxima seção apresentamos a segunda oficina:  além do plano de aula, 

alguns resultados gerais e considerações. Os materiais de apoio à execução do plano 

de aula estão elencados no apêndice 2 deste encarte.  

3.2.2 Oficina 2: Percepção de Gênero da Empresa - Feminilidade, gênero e 

Desigualdade. 

Tendo já realizado o exercício de autopercepção pretendido na primeira 

oficina, o objetivo da segunda oficina foi ‘Conscientizar-se das condições de gênero 

no mercado de trabalho a partir de dados estatísticos gerais e locais’, ou seja, 

expandir a discussão do individual para o coletivo. Para efetivar este objetivo foram 

propostas atividades em torno das questões de feminilidade, gênero e desigualdade 

a partir da pergunta guiadora: ‘Como a empresa me vê?,’ e dos conteúdos: 1) 

Mercado de trabalho e participação feminina e 2) Dados sobre a condição de gênero 

na empresa (quadro funcional). 

 A seguir apresentamos o plano de aula da segunda oficina. Os materiais de 

apoio à execução do plano de aula estão elencados no apêndice 2 deste encarte. 

 

 

PLANO DE AULA  

 

OFICINA 2 

 
16 Não é possível citar o pseudônimo das participantes avaliadoras por não ter sido solicitado que elas se 
identificassem no questionário de avaliação da oficina 1. 



 

1. Tema 

 

Percepção de gênero da empresa: foco na feminilidade, gênero e desigualdade. 

Pergunta guiadora da Oficina 2: Como a empresa me vê como mulher? 

 

2. Contexto: Devido à pandemia do COVID-19, a Oficina 2 foi desenvolvida usando 

a ferramenta Microsoft Teams como recurso de interação síncrona com as 

participantes em vez de acontecer, preferencialmente, presencialmente e em seu 

contexto de trabalho.  

 

3. Conteúdos:   

 

● Mercado de trabalho e participação feminina; 

● Dados sobre a condição de gênero na empresa (quadro funcional); 

 

4. Objetivos de aprendizagem:  

 

Objetivo geral: 

Conscientizar-se das condições de gênero no mercado de trabalho a partir de dados 

estatísticos gerais e locais. 

 

Objetivos específicos: 

 
● Relacionar a identidade de gênero e a forma como a empresa percebe a 

mulher trabalhadora por meio de experiências vividas por meio da atividade 1; 
● Identificar as desigualdades de gênero no mercado de trabalho a partir da 

análise dos dados da PNAD Contínua 2018; 
● Comparar a realidade do mercado de trabalho com a da empresa, tendo como 

insumo a PNAD e os dados da empresa. 
 

5. Recursos: 

 

● Slides (PPT) de Apresentação da Oficina 2 (Apêndice 2, item a) 

● Ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams); 

● Ferramenta Jamboard (Apêndice 2, item b); 

● Slides (PPT) de suporte para a oficina (Apêndice 1, item c); 

● Ferramenta de nuvem de palavras: www.mentimeter.com (Apêndice 2, item d), 

● Google Forms (Apêndice 2, itens c e d). 

 

6. Procedimentos metodológicos: 

 

1º momento: Apresentação da oficina e sua temática (Tempo: +/- 10 min.) 

 

● Acolher e agradecer as participantes por participarem da oficina 2, cuja 

pergunta guiadora é: Como a empresa me vê? A pergunta norteadora será 

http://www.mentimeter.com/
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projetada em um slide nesse momento e também aparecerá em todos os slides 

na lateral superior direita. 

● Sugerir às participantes que mantenham consigo: água para se hidratar, papel 

e caneta para anotações. Estas sugestões também serão previamente 

encaminhadas no e-mail de agendamento da oficina.  

● Explicar às participantes que, assim como na Oficina 1, por se tratar de uma 

temática sensível, já que engloba diferentes experiências ao longo da vida de 

cada uma e que as fizeram ser como são, a oficina vai demandar 

compreensão, acolhimento e respeito de e para todas as participantes e que 

manteremos o acordo construído na Oficina 1 (Slide 3 no Apêndice 2, item a). 

● Informar às participantes que a oficina 2 constitui-se de duas atividades inter-

relacionadas.  

● Explicar que o objetivo da oficina é refletir sobre a pergunta norteadora e 

respondê-la.  

● Apresentar o slide contendo todas as etapas da oficina 2 (Slide 4 no Apêndice 

2, item a). 

● Terminada a apresentação geral da oficina, iniciar o 2º momento: o 

desenvolvimento da Atividade 1, que se pauta nas discussões realizadas na 

Oficina 1. Para isso, as participantes serão instigadas a resgatarem os pontos 

mais relevantes da oficina anterior. Nesse momento, pode-se fazer a seguinte 

pergunta: A que conclusão chegamos na Oficina 1 sobre a questão de gênero? 

Espera-se que as participantes digam que o gênero é uma construção 

histórica, social e cultural. A partir daí, pode-se dizer: Em sendo assim, convido 

vocês a refletirem sobre a condição de gênero dentro da empresa em que 

trabalham. Nesse momento, projetar o slide com a Atividade 1 da Oficina 2. 

 

2º momento: Desenvolvimento da atividade 1. (Tempo: +/- 20 min) 

 

● Apresentar a Atividade 1, projetando o slide com o Quadro 11.  

● Ler o enunciado da Atividade 1. 

 

Quadro 11 - Atividade 1 - (Slide 5 no Apêndice 2, item a). 

Atividade 1: 

Reflita sobre a sua condição de gênero dentro da empresa respondendo a seguinte 

pergunta: 

 

❖ Parte A:  Tarefa em individual 

A minha identidade de gênero traz vantagens e/ou desvantagens 

profissionais na empresa? Justifique com exemplos (10 min) 

 

❖ Parte B:  Tarefa de socialização. 

Compartilhe com o grupo suas percepções. (10 min) 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 



 

● Ao final da leitura da Atividade 1, perguntar se as participantes entenderam o 

que deve ser feito. Esclarecer possíveis dúvidas. 

● Salientar que precisam ter por perto um caderno ou um bloco de notas para 

fazer anotações, pois serão compartilhadas. 

● Espera-se que as participantes respondam à pergunta geradora da reflexão, 

dando exemplos de momentos em que receberam vantagens e/ou 

desvantagens pelo fato de serem mulheres.   

● Terminado o tempo dado para a Parte A, informar às participantes que darão 

início à socialização de suas percepções, dizendo: Tempo esgotado, vamos 

compartilhar as percepções sobre a pergunta:  A minha identidade de gênero 

traz vantagens e/ou desvantagens profissionais na empresa? Informar às 

participantes que as respostas serão organizadas no Jamboard, dizendo: para 

organizar suas percepções, vamos fazer os registros no Jamboard. OK? 

● Nesse momento, lançar a pergunta de forma geral para o grupo, dizendo: 

Então, como vocês responderam a pergunta? A identidade de gênero lhes 

beneficia ou traz alguma desvantagem profissional? Dependendo da resposta, 

o Jamboard pode ter a organização retratada no Quadro 12.   

 

Quadro 12 - Percepção sobre a identidade de gênero na empresa (Imagem 01 
Apêndice 2, item b). 

Vantagens Desvantagens 

  
 
 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Enquanto as participantes compartilham suas respostas, os exemplos são 

registrados no Jamboard para serem posteriormente comparados com a 

atividade 2. 

● Terminado o compartilhamento das percepções, concluir a Atividade 1 de tal 

forma que direcione as participantes para a Atividade 2. 

○ caso não haja surgido exemplos de desvantagens, trazer as perguntas 

abaixo para fomentar o debate e a reflexão e como direcionamento para 

a atividade 2:  

Direcionar a discussão por meio de perguntas, tais como: 

■ Vocês já se sentiram discriminadas por serem mulheres? 

■ Vocês entendem que profissionais homens e mulheres que são 

pais e mães têm as mesmas condições de trabalho? 

■ A empresa em que trabalham tem alguma política para tratar 

casos de machismo? 

■ Vocês já presenciaram algum episódio de machismo? 

■ Homens e mulheres têm as mesmas oportunidades de acessar 

cargos de gestão na empresa em que trabalham? 
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● Terminado o questionamento, dizer: Bem, então vamos ver o que dizem as 

pesquisas sobre homens e mulheres no mercado de trabalho. Nesse momento, 

apresentar a Atividade 2, projetando o slide com o Quadro 11.  

● Em seguida, ler o enunciado da Atividade 2. 

 

3º momento: Desenvolvimento da atividade 2. (Tempo: +/- 20 min) 

 

Quadro 13 - Atividade 2 - (Slide 6 no Apêndice 2, item a). 

Atividade 2: 

 

Análise das estatísticas de gênero no mercado de trabalho da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (2018) e da empresa campo do estudo. (20 min). 

 

❖ Parte A: Tarefa em Grupo: Analise os dados tendo como base as seguintes 

perguntas: 

➢ Há diferença no grau de escolarização de homens e mulheres (no mercado 

e na empresa foco do estudo)? 

➢ Há diferença no número de horas dedicadas por homens e mulheres aos 

cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos (no mercado e na sua 

família)? 

➢ Homens e mulheres ocupam igualmente os espaços de poder ou 

decisórios (ex.: cargos eletivos ou gerenciais)? 

 

❖ Parte B: Considerando as discussões realizadas, acesse o link: 

https://www.menti.com/, insira o código 34 52 48 1 e responda à pergunta projetada 

no portal Menti: O que impede que mulheres e homens tenham as mesmas 

oportunidades no mercado de trabalho? (05 min). 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Ao final da leitura da Atividade 2, perguntar se as participantes entenderam o 

que deve ser feito. Esclarecer possíveis dúvidas e alertar para o tempo da 

atividade. 

● Informar às participantes que os dados referentes ao mercado de trabalho 

foram coletados pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (2018), do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e as informações sobre a 

empresa foram coletadas em documentos e sistemas internos da empresa. 

● Informar também que os dados serão compartilhados por meio de uma 

Apresentação em Powerpoint (Apêndice 2, item c) que será enviada no chat 

da Ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams).  

● Informar ainda que será usado o recurso “breakout rooms” (salas 

individualizadas) da ferramenta para a criação de dois grupos, cada um com 

05 participantes. 

● Por fim, reforçar que terão 15 minutos para fazer a Parte A da Atividade 2. 

● Espera-se, nessa atividade, que as participantes concluam que não existem 

diferenças significativas no grau de escolarização entre homens e mulheres, 

mas quando existem as mulheres são mais escolarizadas que os homens. 

https://www.menti.com/


 

Espera-se ainda que as participantes destaquem que, embora preparadas do 

ponto de vista educacional, as mulheres ainda ocupam menos cargos de 

gestão que os homens. Espera-se também que as participantes concluam que 

ainda prevalece uma maior dedicação de horas das mulheres ao trabalho 

doméstico e ao cuidado de pessoas.  

● Terminado o tempo da Parte A da Atividade 2, reunir todas as participantes 

novamente na mesma “sala” e solicitar que compartilhem suas respostas. 

Informar que as respostas serão anotadas em uma segunda página do 

Jamboard (Imagem 02 Apêndice 2, item b). Pedir que uma voluntária de cada 

grupo faça as anotações. 

● Ao término do compartilhamento, solicitar às participantes que façam 

individualmente a Parte B da Atividade 2 (Imagem 01, Apêndice 2, item d). 

Reforçar que as respostas devem se limitar a palavras ou expressões para 

poder gerar uma nuvem de palavras, a ser usada na Oficina 3. Espera-se que 

surjam palavras tais quais: preconceito, falta de oportunidade, machismo, 

perpetuação de concepções, dentre outras. 

● Após a formação da nuvem, questionar as participantes sobre suas 

percepções acerca das palavras destacadas na nuvem.  

● Para isso, resgatar o quadro formado no Jamboard da Atividade 1. Solicitar 

que as participantes discutam entre si se as respostas das duas atividades 

estão em consonância e como isso interfere nas oportunidades profissionais 

às quais elas têm (ou deveriam ter) acesso. Espera-se que as participantes 

concluam que os exemplos trazidos na atividade 1 refletem as condições 

apresentadas nos dados da atividade 2, que, por sua vez, refletem 

concepções, estereótipos, desigualdades construídas ao longo da história 

humana e que se perpetuam se não forem contestados por ações sociais 

organizadas.  

●  Anotar as percepções das participantes em uma terceira aba do Jamboard 

(Imagem 03 Apêndice 2, item b). 

● Concluir a Atividade 2 dizendo: “Desde a oficina 1, tivemos a oportunidade de 

refletir sobre a construção do conceito de gênero ao longo do tempo e de como 

esta construção se pauta em supostas diferenças entre homens e mulheres, 

perpetuando uma série de desigualdades que vemos refletidas na vida em 

sociedade, no trabalho e na família. Como o objetivo da próxima oficina é 

propor ações para romper com as desigualdades pautadas no gênero no 

ambiente de trabalho, serão encaminhados dois vídeos para que vocês 

assistam para o nosso próximo e último encontro. No primeiro vídeo temos 

uma concepção de empoderamento e no segundo gestoras de empresas 

apresentam sugestões para alcançar a equidade de gênero. Peço que vocês 

assistam os dois vídeos e que compartilhem comigo, via WhatsApp, suas 

reflexões tendo como base as instruções a seguir”.  

● A seguir, exibir slide com as instruções de atividade para ser feita durante o 

intervalo entre as oficinas 2 e 3.  
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Quadro 14 - Atividade 3 - (Slide 7 no Apêndice 2, item a) 

Atividade 3: 

 

Assista o vídeo 1: “O Que é Empoderamento?, com Joice Berth”, e responda: Em que 

medida a sua concepção sobre empoderamento feminino se aproxima daquela 

proferida pela Joice Berth? Elabore a sua concepção. Link de acesso ao vídeo: 

https://youtu.be/fIP2Es1JT0g. 

 

Assista o vídeo 2 e responda: Que ações de fomento à equidade de gênero podem 

ser implantadas na empresa em que atuo? Link de acesso ao vídeo: 

https://youtu.be/zyPYXZkNSWo.  

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

3º momento: Avaliação da Oficina (Apêndice 2, item e). 

 

● Informar às participantes que elas receberão o questionário de avaliação da 

oficina via chat da Ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams ou 

Zoom), que deverá ser respondido em seguida.  

● Informar às participantes que a próxima e última oficina, terá como objetivo 

proposições para construção de um ambiente de trabalho mais equitativo para 

homens e mulheres na empresa foco deste estudo e que, por isso, elas 

receberão a nuvem de palavras construída coletivamente na Oficina 2. A 

sugestão é que elas analisem a nuvem, assistam os vídeos e pensem sobre 

possíveis ações para intervir na realidade.  

● Realizar o encerramento agradecendo às participantes. 

● Terminada a oficina, encaminhar para as participantes o texto descrito no 

Quadro 14 e os links para os vídeos. 

 

7. Avaliação da aprendizagem 

 

● A participação e o engajamento das participantes ao longo da oficina, bem 

como as respostas das atividades 1 e 2 (partes A e B), tendo como orientação 

os objetivos da oficina, os registros videogravados da oficina e as anotações 

feitas no diário da pesquisadora servirão de insumo diagnóstico para o 

atingimento dos objetivos da oficina e possíveis ajustes para a próxima etapa. 

 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES 

 

Atividade 1 

 

Parte A:  Resposta aberta. 

 

https://youtu.be/fIP2Es1JT0g
https://youtu.be/zyPYXZkNSWo


 

Parte B: Espera-se que as participantes deem exemplos de momentos em que se 

sentiram beneficiadas e/ou prejudicadas por serem mulheres no ambiente de 

trabalho.  

 

Atividade 2 

 

Parte A:  

○ Há diferença no grau de escolarização entre homens e mulheres (no 

mercado e na empresa foco do estudo)? 

■ Conforme quadros apresentados no slide 3 da apresentação em 

Power Point, espera-se que as participantes concluam que as 

não existem diferenças significativas no grau de escolarização 

entre homens e mulheres, quando existem as mulheres são mais 

escolarizadas que os homens. Espera-se que as participantes 

destaquem que, embora preparadas do ponto de vista 

educacional, as mulheres ainda ocupam menos cargos de gestão 

que os homens. 

○ Há diferença no número de horas dedicadas por homens e mulheres 

aos cuidados de pessoas e/ou afazeres domésticos (no mercado e na 

sua família)? 

■ Conforme quadros apresentados no slide 4 da apresentação em 

Power Point, espera-se que as participantes concluam que ainda 

prevalece uma maior dedicação de horas das mulheres ao 

trabalho doméstico e ao cuidado de pessoas. Espera-se também 

que elas concluam que isso influencia a vida profissional.  

○ Homens e mulheres ocupam igualmente os espaços de poder ou 

decisórios (ex.: cargos eletivos ou gerenciais)? 

■ Conforme quadros apresentados no slide 5 da apresentação em 

Power Point, espera-se que as participantes destaquem que, 

embora preparadas do ponto de vista educacional, as mulheres 

ainda ocupam menos cargos de gestão que os homens. 

 

Reflexões sobre a Oficina 2 

 

Conforme pode ser observado no plano de aula, as atividades implementadas 

propunham a análise de dados estatísticos sobre gênero tanto do contexto de trabalho 

das participantes, quanto do mercado de trabalho de forma mais geral, com intuito de 

levar à compreensão de como as desigualdades de gênero não são uma questão 

individual, mas coletiva. 
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No início da oficina 2 foram retomadas as discussões da oficina 1. Nesse 

momento, a participante Lygia afirmou que a partir da oficina teve a oportunidade de 

perceber como a autopercepção das mulheres mudou ao longo do tempo e como a 

percepção que a sociedade tem delas também, segundo ela a oficina 1 contribuiu 

para perceber: 

“a questão de como a mulher se vê hoje na sociedade, de como ela se 
via antigamente, esse paralelo do que que mudou nessa visão da 
mulher, dela e do que as pessoas veem dela. Qual é o papel da mulher 
hoje, é o mesmo que ela tinha antigamente, se isso mudou” [Lygia, 
oficina 2, 18/02/2021]. 

 Além disso, Lygia trouxe a análise de que algumas das reflexões da oficina 1 

estavam na sua mente, mas que vieram à tona com as discussões da oficina 1, 

elucidando que: 

“acho que na oficina você fez a gente repensar, você trouxe isso à 
tona, na verdade eu também não tinha pensado que a mulher tem essa 
trajetória, né? Que ainda se cobra da mulher hoje coisas que se 
cobravam a muitos anos atrás, até de postura, de responsabilidade por 
exemplo de uma mãe. Eu sou a única aqui que é mãe. A gente sente 
essa cobrança, porque você é mãe e você tem mais atividades ainda. 
Você tem que cumprir com mais papéis ainda. Mais responsabilidades 
[...]. Você acumula muito mais coisas” [Lygia, oficina 2, 18/02/2021].  

Além disso, a participante Clarice destacou que no cotidiano de trabalho, 

embora alguns tratamentos e acontecimentos estejam diretamente ligados à questão 

do gênero, ao vestir o papel de profissional, elas tendem a relativizar isso e não ligar 

ao gênero por uma questão de sobrevivência, segundo ela: 

“Uma questão que fica para nós, é que no dia a dia a gente não se olha como 
mulher, a gente entra no personagem corporativo, seja lá qual seja, e o resto 
a gente meio que enterra, põe do lado ali e segue a vida. Então, em muitos 
momentos, mesmo quando a gente sofre algum tipo de discriminação ou 
tratamento que é porque é mulher, se não fosse mulher não aconteceria, 
ainda assim a gente relativiza. Isso nos ajuda a aguentar muitas coisas que 
a gente não deveria aguentar, que a gente deveria falar [Clarice, oficina 2, 
18/02/2021].  

O resgate da discussão demonstrou-se relevante para retomar e consolidar os 

conceitos e conclusões da oficina 1, bem como introduzir a temática da oficina 2. 

Ficou evidente na fala das participantes o acúmulo de papéis desempenhados por 

parte das mulheres, antes progenitora e cuidadora, agora também provedora por meio 

do trabalho, sem que as condições sociais para a efetivação desses papéis fossem 

questionadas.  



 

Ao longo da oficina 2, foram realizadas discussões que levassem à 

compreensão de que as discriminações sofridas não são uma questão pontual ou 

individual, mas sim algo condicionado pelo papel atribuído ao gênero feminino.  

Na atividade 1, as participantes apontaram no Jamboard vantagens e 

desvantagens trazidas pela sua condição de gênero. Os exemplos de vantagens 

tiveram relação direta com o papel social esperado das mulheres, como a busca por 

desenvolvimento intelectual e o fato da empresa fomentar isso e a suposta habilidade 

que as mulheres têm em ser multitarefas, exemplo colocado por Cora: “vantagem é 

que, profissionalmente, a mulher por si só gosta de se capacitar, de buscar novas 

oportunidades e novas oportunidades a gente tem muitas dentro da empresa” [Cora, 

oficina 2, 18/02/2021]. Ao longo da discussão ficou evidente que as supostas 

vantagens apontadas acabam por sobrecarregar as mulheres, conforme apontado 

por Cora: “Na verdade é uma vantagem só para a empresa, porque você tem 

colaboradora que está fazendo o trabalho dela e de outros colegas” [Cora, oficina 2, 

18/02/2021].  

Já nas desvantagens, as participantes trouxeram exemplos de situações em 

que sua competência foi colocada em dúvida por seu gênero ou que tiveram sua fala 

interrompida, enquanto colegas homens não passam por situações semelhantes. 

Como por exemplo, quando Cora afirma que: 

[..] “por ser mulher, porque assim, empresários homens lidando com 
empresários homens, às vezes o cara pode ser um [...]17, nível de 
conhecimento ele tem menos que você, a forma dele se expressar é ruim, 
mas ele é homem tem papo com homens e qualquer outra pessoa vai querer 
preferir negociar com ele, do que com você que tá ali. Aquela coisa, eu não 
lembro o termo [...] você falou e o homem foi lá e disse a mesma coisa que 
você disse e todo mundo fingiu que não ouviu” [Cora, oficina 2, 18/02/2021].  

Outra discussão levantada foi a ausência de políticas institucionais que 

busquem a equidade de gênero ou a mitigação de desigualdades de gênero, sendo 

inclusive que benefícios ofertados às trabalhadoras foram retirados, conforme 

apontado por Cecília:  

“[..] no ano retrasado, a gente tinha muitos benefícios de questões de mulher, 
de questão de gravidez, que eram benefícios com baixo impacto para a 
empresa, considerando a quantidade de mulheres que ficam grávidas no ano 
e tudo mais, e, mesmo assim foi retirado, sem impacto alto financeiro” 
[Cecília, oficina 2, 18/02/2021].  

 
17 Termo excluído por ser linguagem não compatível com um texto acadêmico. 
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Mais uma vez evidenciando que a atividade 1 contribuiu para a compreensão 

de que a ausência ou a supressão de benefícios que busquem a equalização das 

condições de trabalho de homens e mulheres são importantes.  

Importa destacar que as participantes do estudo entendem que mudanças 

reais nas condições de gênero no trabalho passam pela mudança na forma como o 

poder é exercido dentro da organização. Inclusive, as decisões são tomadas por meio 

de formas de se relacionar tipicamente masculinas, o que impede a participação 

feminina. Citaram exemplos de espaços informais de decisão aos quais as mulheres 

não têm acesso. Segundo Cecília:  

[...]as gerentes mulheres que estão, estão tentando se adequar à forma de 
trabalhar do homem para poder estarem no poder e/ou trabalhando muito 
mais, não pegando férias, trabalhando e querendo provar muito mais trabalho, 
porque sabem que precisam disso. E não é porque sabem, é porque precisam 
mesmo. Inclusive quando tem essas reuniões é muito mais difícil, por exemplo, 
para dar um exemplo claro, quando tem muito homem no poder, tem uma roda 
de homens lá e tem uma outra mulher que quer tentar chegar nesses homens 
é muito mais difícil porque eles estão num papo muito masculino [...] Acaba 
ficando de fora e não tem como se aproximar. [Cecília, oficina 2, 18/02/2021]. 

Na atividade 2, ao analisar os dados sobre gênero no mercado de trabalho e 

na empresa campo do estudo, as participantes apontaram que a busca por 

escolarização das mulheres é evidentemente mais alta, mas nem isso impede que as 

mulheres tenham menos reconhecimento que os homens. 

No que tange aos dados sobre tempo dedicado ao cuidado e trabalho 

doméstico, uma das participantes afirmou que “Igualmente nunca é, por mais que eles 

[os homens] tentem ajudar, mas eu acho que o envolvimento do homem com relação 

aos trabalhos domésticos não é o mesmo que o da mulher” [Lygia, oficina 2, 

18/02/2021]. Reforçando que, conforme os dados analisados, as mulheres ainda são 

as principais responsáveis pelo cuidado. Segundo Cecília, “Embora às vezes eles 

possam achar que sim. Na prática, nunca é, a gente sempre está fazendo, pensando 

o que vai fazer, como vai fazer, que horas vai fazer” [Cecília, oficina 2, 18/02/2021]. 

A atividade contribuiu para a reflexão, por parte das participantes, de que o trabalho 

com cuidado ainda é uma atribuição feminina. Para Cora, “Tem também a concepção 

do homem, de que parte dele de cuidar do lar e da família, é trabalhar e sustentar a 

casa, mesmo que a mulher trabalhe. Ele se vê como a pessoa, que a responsabilidade 

dele é essa [sustentar a casa] [Cora, oficina 2, 18/02/2021]. 



 

As participantes puderam, a partir dos dados, refletir sobre a 

desproporcionalidade entre a presença de mulheres em cargos de gestão na empresa 

foco do estudo. Ao serem questionadas se os dados derivam de resquícios históricos 

e atuais de questões relacionadas à desigualdade de gênero, as participantes 

responderam que é “um processo histórico” [Clarice, oficina 2, 18/02/2021]  e que, 

para Lygia:   

[...] já vem de muito tempo e que é difícil para as mulheres galgar esses 
postos e também tem um outro lado, que talvez se você pedir para todas as 
mulheres, se elas querem isso [...] a responsabilidade, o custo, o desgaste. 
Então tem isso também. Embora eu acho que é o esse o grande problema, 
ainda é falta de oportunidade” [Lygia, oficina 2, 18/02/2021] 

Evidenciando que a forma de poder masculina, atualmente exercida na 

empresa foco do estudo, não é o tipo de poder que as mulheres têm interesse em 

exercer.  

Para finalizar a oficina 2, foi proposta a construção de uma nuvem de palavras 

para responder à pergunta ‘O que impede que mulheres e homens tenham as 

mesmas oportunidades no mercado de trabalho?’ A figura 1 apresenta a nuvem 

construída a partir da discussão feita: 

Figura 3 - Nuvem de palavras 

 
Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 Conforme pode ser percebido na figura 03, a oficina 2 resultou em reflexões 

sobre o que ocasiona as desigualdades de gênero no mercado de trabalho e as 

condições histórico-culturais que contribuem para essa situação.  

Assim como na oficina 1, no questionário de avaliação da oficina 2, as 

participantes tiveram a oportunidade de avaliar, com notas de 1 a 5 (sendo 1 ruim e 

5 excelente) o conteúdo, a duração e o impacto das atividades para fomentar 
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reflexões sobre identidade de gênero e desigualdade de gênero no mercado de 

trabalho, todas as avaliações ficaram acima da nota quatro. 

A segunda oficina foi finalizada com uma atividade individual a ser respondida 

ao longo da semana, respeitando o tempo de reflexão de cada participante, e 

desdobrada na terceira e última oficina. O principal intuito era de que as participantes 

tivessem a oportunidade de refletir individualmente sobre aquilo que entendem ser o 

melhor para o coletivo.  

 A seguir apresentamos o plano de aula da terceira oficina. Os materiais de 

apoio à execução do plano de aula estão elencados no apêndice 3 desta dissertação.  

 

3.2.3 Oficina 3: Ações de Intervenção - Empoderamento Feminino e Equidade 

de Gênero no Trabalho. 

Como poderá ser percebido pela leitura do plano de aula, o objetivo da terceira 

oficina foi ‘Questionar as práticas em relação à identidade de gênero na empresa 

onde atuo por meio do planejamento de ações amparadas nos conceitos de equidade 

de gênero e empoderamento feminino’. Ou seja, a partir da consciência atingida pelas 

participantes das oficinas 1 e 2 e da construção de um conceito coletivo de 

empoderamento feminino, as participantes foram instigadas as propor ações de 

transformação, visando à mudança de percepção sobre equidade de gênero e 

empoderamento feminino no contexto de trabalho atendendo assim ao principal 

propósito deste estudo auxiliar no processo de empoderamento feminino.  

 Cabe destacar que para contribuir com a formulação das atividades da oficina 

três, foram previamente analisadas as respostas da questão: ‘Complete a frase a 

partir do seu entendimento: "Empoderamento feminino é...:"’, do Questionário 

Levantamento de Perfil Socioeconômico e Comportamental aplicado às participantes 

em momento anterior à elaboração do produto educacional.  

A perspectiva teórica que fundamentou a elaboração do plano de aula da 

terceira oficina esteve alicerçada na concepção de que o empoderamento do 

indivíduo está diretamente ligado ao empoderamento do coletivo, conforme 

preconizado por Paulo Freire e tão claramente explicitado nos escritos de Joice Berth, 

por isso a escolha do vídeo “O Que é Empoderamento?” na Atividade 1. Para usar 

uma linguagem comum ao ambiente corporativo, as ações propostas pelas 



 

participantes foram construídas a partir da matriz 5W2H18. A matriz 5W2H é uma 

ferramenta de planejamento comumente utilizada em ambientes administrativos e por 

isso de conhecimento tácito por parte das participantes. 

A seguir apresentamos o plano de aula da segunda oficina. Os materiais de 

apoio à execução do plano de aula estão elencados no apêndice 3 deste encarte.  

 

 

 

PLANO DE AULA  

 

OFICINA 3 

1. Tema 

 

Empoderamento feminino e equidade de gênero no trabalho: foco em ações de 

intervenção. 

Pergunta guiadora da Oficina 3: O que podemos fazer para fomentar a equidade de 

gênero e empoderamento feminino na empresa em que atuamos? 

 

2. Contexto: Devido à pandemia do COVID-19, a Oficina 3 foi desenvolvida usando 

a ferramenta Microsoft Teams como recurso de interação síncrona com as 

participantes em vez de acontecer, preferencialmente, presencialmente e em seu 

contexto de trabalho.  

 

3. Conteúdos:   

 

● Equidade de gênero; 

● Empoderamento feminino; 

● Matriz 5W2H. 

 

4. Objetivos de aprendizagem:  

 

Objetivo geral: 

Questionar as práticas em relação à identidade de gênero na empresa onde atuo por 

meio do planejamento de ações amparadas nos conceitos de equidade de gênero e 

empoderamento feminino. 

 

Objetivos específicos: 

 
18 Para saber mais sobre a matriz 5WH2, leia OLIVEIRA, Saulo Barbará. Gestão por Processos: fundamentos, 
técnicas e modelos de implementação. 2ª ed. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2012. 316 p. 
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Resgatar o conhecimento produzido nas oficinas anteriores em relação ao conceito 

de identidade de gênero e suas práticas sociais a partir do quadro de tópicos das 

oficinas anteriores; e 

Elaborar ações de intervenção visando desconstruir concepções/atitudes/práticas 

que mantêm/perpetuam desigualdades entre trabalhadoras e trabalhadores a partir 

da atividade 2. 

 

5. Recursos: 

 

● Ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams); 

● Slides (PPT) de suporte para a oficina 1 (Apêndice 3, item a); 

● Vídeo 1: O Que é Empoderamento?, com Joice Berth. Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=fIP2Es1JT0g; 

● Vídeo 2: Como ir além na equidade de gêneros? | MAXIMÍDIA 2019. Disponível 
em: https://youtu.be/zyPYXZkNSWo.  

● Ferramenta Jamboard (https://jamboard.google.com/)  (Apêndice 3, item b e 
c); 

● Ferramenta Google Planilhas. 
● Ferramenta Google Forms (Apêndice 3, item d). 

 
6. Procedimentos metodológicos: 

 

1º momento: Apresentação da oficina e sua temática (Previsão: 20 min.) 

 

● Acolher e agradecer as participantes por participarem da oficina 3, cuja 

pergunta guiadora é: “O que podemos fazer para fomentar a equidade de 

gênero e empoderamento feminino na empresa em que atuamos?” A pergunta 

norteadora será projetada em um slide (Slide 2, apêndice 3, item a) neste 

momento e também aparecerá em todos os slides na lateral superior direita. 

● Sugerir às participantes que mantenham consigo: água para se hidratar, papel 

e caneta para anotações. Essas sugestões também serão previamente 

encaminhadas no e-mail de agendamento da oficina.  

● Apresentar o slide contendo todas as etapas da oficina 3 (Slide 3 no apêndice 

3, item a). 

● Explicar às participantes que, assim como as oficinas anteriores, por se tratar 

de uma temática sensível, já que engloba diferentes experiências ao longo da 

vida de cada uma e que as fizeram ser como são, a Oficina 3 vai demandar 

compreensão, acolhimento e respeito de e para todas as participantes e que 

manteremos o acordo estabelecido na Oficina 1, projetar o Acordo (Slide 4 no 

apêndice 3, item a). 

● Resgatar as conclusões dos temas discutidos nas oficinas 1 e 2. Para isso, as 

participantes serão instigadas por meio da apresentação dos tópicos dessas 

oficinas, como sinaliza o quadro 15, e das perguntas que seguem. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fIP2Es1JT0g
https://youtu.be/zyPYXZkNSWo
https://jamboard.google.com/


 

Quadro 15 - Tópicos das oficinas 1 e 2  (Slide 5 no Apêndice 3, item a) 

Oficina 1 

 

● Gênero como construção histórica, cultural e social de identidade do gênero 

feminino versus masculino; e  

● Autopercepção do “eu mulher” a partir da reflexão sobre o gênero feminino. 

 

Oficina 2 

 

● Mercado de trabalho e participação feminina; 

● Dados sobre a condição de gênero na empresa (quadro funcional). 

 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Ao projetar o quadro 15, perguntar:  

○ Sobre o tema 1 da primeira oficina “Gênero como construção histórica, 

cultural e social de identidade do gênero feminino versus masculino”, 

como chegamos a esse entendimento? 

○ Sobre o tema 2, vocês se recordam da resposta dada para a pergunta 

guiadora da oficina?  Como a empresa me vê? 

○ Sobre essa oficina, qual foi a nossa conclusão sobre os dados da 

participação feminina no mercado de trabalho de forma geral? 

○ Qual/Quais a/as nossa/as conclusão/conclusões sobre a condição de 

gênero na empresa em que trabalhamos? 

○ Na oficina 2, foi possível constatar a necessidade de promover a 

equidade de gênero para combater as desigualdades no contexto 

empresarial? 

● Terminado o resgate das conclusões das oficinas anteriores, iniciar a 

apresentação da Oficina 3. 

● Informar às participantes que a oficina 3 constitui-se de duas atividades inter-

relacionadas.  

● Explicar que o objetivo da oficina é refletir sobre a pergunta norteadora: O que 

podemos fazer para fomentar a equidade de gênero e empoderamento 

feminino na empresa em que atuamos? e respondê-la.  

● Lembrar às participantes que, conforme acordado na Oficina 2, foram enviados 

dois vídeos, cada um com uma pergunta a ser respondida durante o intervalo 

de tempo entre as oficinas 2 e 3. Assim, as atividades da Oficina 3 serão 

compostas por: i) o compartilhamento das respostas enviadas para a 

pesquisadora por meio do WhatsApp; ii) a elaboração coletiva do conceito de 

empoderamento; e iii) a proposição de ações visando à equidade de gênero 

na empresa contexto do estudo.  

 

2º momento: Atividade 1. (Tempo: +/- 45 min) 
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● Apresentar a Atividade 1, projetando o slide com o Quadro 16.  

● Ler o enunciado da Atividade 1. 

 

Quadro 16 - Atividade 1 - (Slide 6 no Apêndice 3, item a) 

Atividade 1: Análise comparativa e construção coletiva do conceito de 

empoderamento feminino. 

 

❖ Parte A:  Com base no vídeo 1: “O Que é Empoderamento?”, com Joice 

Berth (em: https://youtu.be/fIP2Es1JT0g), analise as concepções de 

Empoderamento Feminino, geradas no Questionário de Levantamento 

de Perfil Socioeconômico e Comportamental, e as enviadas por 

WhatsApp. (30 min) 

 

❖ Parte B: Tarefa coletiva: Responda à pergunta “O que é 

empoderamento para nós”? (15 min) 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Informar às participantes que a Atividade 1 foi organizada em duas partes: A e 

B. 

● Na parte A, se necessário, vão assistir novamente o vídeo sobre o conceito de 

empoderamento.  

● A seguir, serão compartilhadas as respostas da tarefa de casa enviadas por 

WhatsApp durante a semana, bem como as respostas sobre o conceito de 

empoderamento geradas pelas participantes no ‘Questionário Levantamento 

de Perfil Socioeconômico e Comportamental’. 

● Compartilhar o link no chat da Ferramenta Síncrona (Teams) e solicitar uma 

voluntária para ficar responsável pela edição desta página.  

● O quadro 17 mostra uma possível organização desse procedimento a partir 

das respostas do Questionário e da Atividade 3, da Oficina 2. 

 

Quadro 17 - Conceitos de Empoderamento Feminino (Slide 7 no Apêndice 3, item a) 

Respostas do Questionário: Empoderamento é…. 

Exemplo 1 Exemplo 2 Exemplo 3 

“dar vidas aos nossos 

sonhos e acreditar no 

meu potencial”. 

“um conjunto de ações  que 

visam o fortalecimento 

pessoal ou profissional das 

mulheres, fazendo com que 

aos poucos "elas" [as 

mulheres] passem a ocupar 

o espaço que desejam com 

mais firmeza, confiança, 

“a adoção de ações que 

reflitam a consciência 

coletiva quanto à importância 

da mulher, passando pelo 

reconhecimento dela mesma 

quanto à sua capacidade, 

sem distinções entre 

gêneros, sejam estas criadas 

https://youtu.be/fIP2Es1JT0g


 

qualificação e 

competência”. 

pelo meio, sociedade ou por 

elas próprias”. 

Respostas Atividade 3 - Oficina 2 (via WhatsApp) 

Exemplo 1 

(preencher com 

exemplo semelhante 

ao do Questionário) 

Exemplo 2 

(preencher com exemplo 

semelhante ao do 

Questionário) 

Exemplo 3 

(preencher com exemplo 

semelhante ao do 

Questionário) 

 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Cabe ressaltar que, para a proposta do quadro 15, foram previamente 

analisadas as respostas da questão: ‘Complete a frase a partir do seu 

entendimento: "Empoderamento feminino é...:"’, do Questionário 

Levantamento de Perfil Socioeconômico e Comportamental aplicado às 

participantes, e as respostas da Atividade 3 da Oficina 2 (Para casa). A análise 

gerou 03 categorias de compreensão do conceito de empoderamento entre as 

participantes: 

○ A partir do Indivíduo: compreensão que remete ao caráter individual do 

empoderamento, sem relacionar ao gênero; 

○ A partir do gênero: compreensão que remete ao empoderamento 

relacionando-o ao gênero, porém de uma perspectiva individual; e 

○ A partir do Coletivo: compreensão que remete ao empoderamento 

relacionando-o ao gênero, porém de uma perspectiva coletiva.  

● Sugere-se a aplicação de etapa semelhante quando da replicação deste plano 

de aula.  

● Orientar a análise dos exemplos trazidos, por meio das perguntas:  

○ Sobre os exemplos, o que os diferencia em termos de agenciamento do 

empoderamento?  Ou seja, quem é o agente, o responsável pelo 

empoderamento? No primeiro exemplo, o empoderamento tem alguma 

relação com gênero? Espera-se que as participantes digam “Não”. 

Então deve-se prosseguir: Quem é o agente do empoderamento então? 

Espera-se que as participantes digam: “o indivíduo” ou “a pessoa”.  

● Nesse momento, será feita a categorização/nominação do Exemplo 1. As 

mesmas perguntas devem ser feitas para os Exemplos 2 e 3, guiando a 

reflexão das participantes para a importância do agenciamento coletivo no 

conceito de empoderamento feminino. O quadro 17 pode, então, passar a ter 

a configuração mostrada no quadro 18. 
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Quadro 18 - Categorização do Conceito de Empoderamento Feminino (Slide 7 no 
Apêndice 3, item a) 

Categorização do Conceito de Empoderamento 

A partir do indivíduo A partir do gênero A partir do coletivo 

Exemplo 1 - Questionário 

“dar vidas aos nossos 

sonhos e acreditar no meu 

potencial”. 

 

Exemplo 2 - Questionário  

“um conjunto de ações  que 

visam o fortalecimento 

pessoal ou profissional das 

mulheres, fazendo com que 

aos poucos "elas" [as 

mulheres] passem a ocupar 

o espaço que desejam com 

mais firmeza, confiança, 

qualificação e 

competência”. 

Exemplo 3 - Questionário 

“a adoção de ações que 

reflitam a consciência 

coletiva quanto à importância 

da mulher, passando pelo 

reconhecimento dela mesma 

quanto à sua capacidade, 

sem distinções entre 

gêneros, sejam estas criadas 

pelo meio, sociedade ou por 

elas próprias”. 

Respostas Atividade 3 - Oficina 2 (via WhatsApp) 

Exemplo 1 

(preencher com exemplo 

semelhante ao do 

Questionário) 

Exemplo 2 

(preencher com exemplo 

semelhante ao do 

Questionário) 

Exemplo 3 

(preencher com exemplo 

semelhante ao do 

Questionário) 

 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Feita a categorização, deve-se concluir a reflexão perguntando:  

○ Qual dos três exemplos do questionário tem relação com o conceito da 

Joice Berth?  

● Espera-se que as participantes digam que é a categoria 3: O empoderamento 

feminino deve ser coletivo para causar alguma transformação social. Aqui 

pode-se trazer, a título de exemplificação, o movimento “Black lives matter" 

(re)surgido recentemente nos Estados Unidos, que reverberou nas escolhas 

políticas e de gestão do atual presidente dos Estados Unidos: Joe Biden. A 

escolha da vice-presidente, Kamala Harris, mulher e negra, e de Secretários/as 

de Estado de pastas importantes, homens negros e mulheres negras etc. são 

alguns exemplos dessa natureza.   

● Feito isso, iniciar a Parte B da Atividade 1: Tarefa coletiva de construção do 

conceito de empoderamento para o grupo de participantes. A seguinte 

pergunta pode guiar a construção do conceito: A partir da discussão, que 

conceito de empoderamento poderíamos elaborar para pautar, na Atividade 2, 

as sugestões de ações de intervenção na realidade da empresa em que atuam.   



 

● Exibir o Jamboard (Imagem 1 no apêndice 3, item b) com as anotações feitas 

a partir da Parte A da Atividade 1 e orientar: Estas são as contribuições de 

vocês. Agora vocês têm 10 minutos para chegar juntas a um conceito de 

empoderamento feminino.  

● Solicitar que uma voluntária seja responsável pela redação do conceito de 

Empoderamento Feminino no Jamboard (Imagem 2 no apêndice 3, item b) e 

que faça a leitura do conceito ao final. O quadro 19 traz uma possível 

organização do Jamboard para elaboração do conceito. 

 

Quadro 19 - Conceito Coletivo de Empoderamento Feminino (Imagem 2 no 
apêndice 3, item b) 

O que é empoderamento para nós? 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

● Terminada a construção do conceito de Empoderamento Feminino, iniciar a 

Atividade 2.  

3º momento: Desenvolvimento da Atividade 2.  (Tempo: +/- 30 min) 

● Apresentar a Atividade 2, projetando o slide com o Quadro 20.  

● Ler o enunciado da Atividade 1. 

● Apresentar a Atividade 2, projetando o slide 8. 

 

Quadro 20 - Atividade 2 - (Slide 8 no Apêndice 3, item a) 

Atividade 2: 

 

Proposições de ações de empoderamento feminino visando à equidade de 

gênero no contexto empresarial! 

 

❖ Parte A:  Tarefa coletiva. Considerando as ações sugeridas, quais 

delas são aplicáveis na empresa em que trabalham? (15 minutos) 

 

❖ Parte B: A partir das ações elencadas para priorização, quais são os 

primeiros passos para efetivá-las? (20 minutos). 

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Informar às participantes que atividade 2 consiste na proposição coletiva de 

ações que visem ao empoderamento feminino e à equidade de gênero no 

ambiente de trabalho das participantes. A atividade está dividida em duas 

partes.  
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● Parte A:  Após a apresentação da atividade. Projetar o Jamboard (Imagem 1 

no Apêndice 3, item c) com as sugestões de ações enviadas pelas 

participantes.  

● Compartilhar o link no chat da Ferramenta Síncrona (Teams) e solicitar uma 

voluntária para ficar responsável pela edição desta página.  

● Direcionar a atenção do grupo, questionando cada uma das ações e 

verificando a relevância e aplicabilidade da ação sugerida. Disponibilizar 15 

minutos para a discussão coletiva e seleção das ações.  

● Feita a seleção das ações, iniciar a Parte B da Atividade 2: os primeiros passos 

para colocar as ações propostas em prática por meio da Matriz 5W2H.   

● Orientar as participantes a acessarem a Planilha Google, na qual as ações 

priorizadas serão detalhadas por meio da Matriz 5W2H.  

● Solicitar uma voluntária para ficar responsável pela edição da planilha.  

● Disponibilizar 20 minutos para discussão coletiva e descrição dos elementos 

constituintes da Matriz 5W2H para cada ação elencada pelas participantes.  

● A Matriz 5W2H pode ter a organização retratada no Quadro 21: 

 

 

 

Quadro 21 - Atividade 2 - Matriz 5W2H 

PLANO DE AÇÃO 

What? 

O que? 

Why? 

Por que? 

Where? 

Onde? 

When? 

Quando? 

Who? 

Quem? 

How? 

Como? 

How much? 

Custos? 

       

       

Fonte: Dados da pesquisa: Produto Educacional (2021). 

 

● Completada a Matriz 5W2H, concluir a oficina dizendo: “Conforme o diálogo 

estabelecido ao longo destas três oficinas, o processo de construção do papel 

gênero ao qual às mulheres são vinculadas e as consequências reais de tal 

papel para a vida de meninas e mulheres é um processo histórico, social e 

cultural que sofre mudanças ao longo do tempo. O que nos permite projetar a 

desconstrução daquilo que está posto e propor a sua superação com vistas a 

uma sociedade mais justa e equitativa, na qual meninas e mulheres tenham as 

mesmas oportunidades que meninos e homens. A perspectiva de 

empoderamento feminino aqui discutida e construída por todas nós passa, 

necessariamente, pela construção de nosso lugar no mundo a partir de uma 

proposta coletiva de mudança da realidade, ou seja, o empoderamento 

feminino deve ser construído no e para o coletivo de mulheres. Assim, as ações 

propostas por nós durante a oficina 3 só serão viabilizadas se sairmos dessa 

oficina com o comprometimento de buscar implementar tais ações. Espero que 

sigamos juntas nesse desafio, que apenas começou.  

 



 

4º momento: Avaliação da Oficina (Item d, apêndice 3). 

 

● Informar às participantes que elas receberão o questionário de avaliação da 

oficina via chat da Ferramenta de comunicação digital síncrona (Teams), que 

deverá ser respondido neste momento. 

● Realizar o encerramento agradecendo às participantes a contribuição dada 

para a ciência e para a transformação pessoal e social no que tange ao 

empoderamento feminino e a equidade de gênero no contexto empresarial. 

Reforçar também que as ações priorizadas nesta oficina podem se transformar 

em política da empresa, mas que depende de todas para que se efetive. 

 

7. Avaliação da aprendizagem 

 

● A participação e o engajamento das participantes ao longo da oficina, bem 

como as respostas da atividade 1 e 2 tendo como orientação os objetivos da 

oficina, os registros videogravados da oficina e as anotações feitas no diário 

da pesquisadora servirão de insumo diagnóstico para o atingimento dos 

objetivos da sequência didática e possíveis ajustes no Produto Educional com 

um todo. 

 

 

GABARITO DAS ATIVIDADES 

 

Todas as atividades propostas têm respostas abertas. 

 

Reflexões sobre a Oficina 3 

 

Durante a terceira oficina foram recuperadas as discussões realizadas ao 

longo das oficinas anteriores, conforme pode ser constatado na Slide 5, item a, 

Apêndice 3 (Plano de aula 3 - Apresentação em Powerpoint - Suporte para a Oficina). 

Ao resgatar os tópicos das oficinas anteriores, as participantes foram questionadas 

se, diante das análises realizadas e dos vídeos encaminhados como atividade 

individual na atividade 3 da oficina 2, elas identificavam a necessidade de propor 

ações de promoção à equidade de gênero, todas as participantes assentiram 

positivamente, mas uma fala destacou-se: “[..] considerando a cultura que está 

instalada isso é um processo longo, lento e tem que ser feito com todo cuidado para 

não queimar a largada […] Estudado assim na minúcia” [Clarice, oficina 3, 

03/03/2021]. Ou seja, as participantes entendem a necessidade de ações de 
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empoderamento feminino, mas diante da resistência existente a esse processo, é 

preciso tratá-lo considerando a sua complexidade e promovendo mudanças 

estratégicas. 

Como resultado da atividade 1 da oficina, na qual as participantes puderam 

discutir suas pré-concepções de empoderamento e comparar com o conceito 

proposto por Joice Berth, as participantes propuseram o seguinte conceito de 

empoderamento feminino: “É validar o contexto histórico da luta feminista, e seguir 

em busca de espaços que garantam o acesso a todas as mulheres, respeitando todos 

os contextos” [Composição coletiva, oficina 3, 03/03/2021]. Destaca-se dessa 

discussão a percepção coletiva do grupo de que não basta empoderar-se, mas é 

preciso questionar a forma como se exerce o poder, ficando implícito que o poder na 

forma “masculina” não atende aos anseios das mulheres participantes deste estudo.  

A atividade 2 consistiu na proposição de ações de empoderamento feminino 

visando à equidade de gênero por meio da matriz 5W2H. Foram elencadas sete 

ações, com temáticas sobre liderança feminino, equidade salarial, estereótipos de 

gênero no ambiente profissional dentre outras. Uma das ações propostas consistia 

especificamente “na reprodução deste produto educacional com outras mulheres da 

empresa foco do estudo” [Composição coletiva, oficina 3, 03/03/2021], o que 

demonstra a relevância atribuída ao produto educacional por parte das participantes.  

Como oportunidade de melhoria dessa oficina, sugerimos que ao tratar da 

construção de ações de empoderamento feminino junto às participantes, que seja 

reservado mais tempo para discussão e engajamento das participantes, 

responsabilizando cada uma das participantes pelo preenchimento de ao menos uma 

das ações a serem priorizadas na matriz 5WH2. Entendemos que isso pode gerar 

maior responsabilização por parte das participantes naquilo que de fato podem propor 

e realizar. Ficou claro, no entanto, que o principal resultado da oficina 3, foi a reflexão, 

por parte das participantes, de que é necessário promover o empoderamento feminino 

e a equidade de gênero por meio de ações concretas no ambiente de trabalho. 

Concluída a apresentação do PE, no próximo capítulo apresentamos a análise 

dos dados descritivos gerados nas perguntas abertas do questionário digital 

‘Levantamento de Perfil Socioeconômico, Comportamental e Conceitual’; nos 

questionários de avaliação das oficinas do Produto Educacional; nos registros de 

observações realizados no diário de campo da pesquisadora; nas atividades escritas 

realizadas pelas participantes durante as oficinas do produto educacional e nas 



 

gravações em áudio e vídeo realizadas durante a implementação do produto 

educacional e transcritas pela pesquisadora, sempre que necessário os dados 

estatísticos e a caracterização do campo de estudo e das participantes serão 

retomados. Os resultados do PE serão apresentados no Capítulo V ‘Resultados e 

Considerações Finais’.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  



126 

CAPÍTULO IV: ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

No capítulo anterior, tivemos a oportunidade de conhecer um pouco mais sobre 

o produto educacional. Neste capítulo demonstramos como foi feita a Análise de 

Conteúdo dos dados descritivos gerados pela pesquisa. Para tanto, o capítulo foi 

organizado em quatro seções. Na primeira seção, lembramos brevemente ao (a) leitor 

(a) alguns dos passos metodológicos dados em capítulos anteriores e explicações 

mais detalhadas da análise empreendida neste capítulo. Na segunda seção, 

‘Questionário de Levantamento de Perfil Socioeconômico, Comportamental e 

Conceitual: os primeiros passos da análise’, detalhamos como foi feita a análise de 

conteúdo do questionário digital de Levantamento de Perfil e a identificação das 

primeiras unidades de registro e unidades de contexto. Na terceira seção, como o 

próprio título indica, ‘Produto Educacional: instrumento de geração de dados orais e 

escritos’ identificamos unidades de registro e unidades de contexto geradas a partir 

do PE. Na quarta e última seção deste capítulo, analisamos as unidades de registro 

e contexto identificadas nas seções anteriores e propomos categorias de análise.  

 

4.1 ANÁLISE DOS DADOS GERADOS:  NAVEGANDO PELOS REGISTROS 

ESCRITOS. 

Conforme mencionado e detalhado no capítulo II, ‘Abordagem Metodológica’, 

optamos pela análise de conteúdo como metodologia para análise e interpretação dos 

dados. Por isso, neste capítulo, detalhamos como foram identificadas as unidades de 

registro, as unidades de contexto (eixos-temáticos) e, por fim, as categorias de 

análise. 

Lembramos ao leitor (a) que, para caracterização dos perfis (campo de estudo 

e participantes), apresentada no capítulo II, Abordagem Metodológica, foram 

utilizados alguns dos dados gerados durante a pesquisa, tais como informações 

extraídas dos documentos próprios da empresa, indicadores internos da empresa e, 

principalmente, dados estatísticos coletados por meio do questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’.  Ainda, conforme mencionado no capítulo II, a pré-análise 

foi realizada sob uma gama variada de instrumentos de geração de dados.  



 

Assim, neste capítulo, embora tenhamos em consideração os dados 

estatísticos gerados, nos deteremos, principalmente, na análise de conteúdo dos 

dados descritivos gerados nas perguntas abertas do questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’; nos questionários de avaliação das oficinas do produto 

educacional; nos registros de observações realizados no diário de campo da 

pesquisadora; nas atividades escritas realizadas pelas participantes durante as 

oficinas do produto educacional e nas transcrições das gravações em áudio e vídeo 

realizadas durante a implementação do produto educacional.  

Enquanto o questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ foi analisado 

separadamente em um primeiro momento, os dados dos demais instrumentos foram 

analisados em conjunto de acordo com cada oficina. Isso quer dizer que, por se 

tratarem de desdobramentos uns dos outros, entendemos que seria mais proveitoso 

e rico analisar as transcrições dos áudios, as produções textuais das participantes, os 

diários da pesquisadora e os questionários de avaliação das oficinas de forma global 

para cada oficina que compõe o produto educacional. 

A análise e as possíveis respostas para as perguntas de pesquisa foram 

confrontadas, sempre que possível, com os documentos oficiais da empresa e com a 

revisão de literatura sobre o tema desta pesquisa. A seguir, apresentamos a análise 

dos dados gerados.  

 Já tendo sido realizada, durante a pré-análise, uma leitura exaustiva dos dados 

descritivos da pesquisa, o processo de análise desses dados consistiu em buscar as 

repetições, similaridades e distanciamentos nas respostas das participantes às 

perguntas abertas dos questionários e também em suas interações durante as 

oficinas, além de observações realizadas nos diários. Em outras palavras, buscamos 

identificar as unidades de registro em cada uma das fontes de dados gerados nos 

diferentes instrumentos para a compreensão do fenômeno investigado, iniciando com 

o questionário digital de ''Levantamento de Perfil’’ por se tratar do instrumento com 

maior número de participantes. 

4.2 QUESTIONÁRIO DE LEVANTAMENTO DE PERFIL SOCIOECONÔMICO, 

COMPORTAMENTAL E CONCEITUAL: OS PRIMEIROS PASSOS DA ANÁLISE.  

 Como apontado anteriormente, o primeiro instrumento de geração de dados 

analisado foi o questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’. Como o próprio nome 

sugere, nele tivemos a intenção de traçar um perfil socioeconômico, comportamental 
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e conceitual das participantes. Conforme mencionado no capítulo anterior, os dados 

estatísticos levantados no questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’, que foram 

tratados e utilizados para a caracterização das participantes, também servem de 

insumo comparativo para as análises desenvolvidas neste capítulo. Já os dados 

descritivos, coletados por meio de perguntas abertas, foram transferidos para uma 

planilha que não será apresentada para preservar as participantes de uma possível 

identificação.   

A partir da compilação dos dados na planilha, realizamos novamente a leitura 

dos conteúdos e passamos a identificar temas com ao menos duas recorrências em 

cada pergunta. Foram tratadas as respostas de dezesseis perguntas abertas, 

totalizando 380 contribuições das participantes. Para organizar a etapa de exploração 

do material e facilitar a compreensão por parte do leitor, elaboramos o quadro 22. 

Nesse quadro estão contidos: conteúdo específico de cada instrumento, exemplo: 

pergunta X do questionário Y; as unidades de registro atribuídas a cada conteúdo; e 

os eixos temáticos primariamente sinalizados. 

Conforme pode ser verificado no quadro 22, a partir da sistematização das 

respostas ao questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’, emergiram unidades de 

registro. Em seguida, passamos à análise dessas unidades, buscando similaridades 

e recorrências entre si, para a proposição de eixos temáticos, que, mais tarde, quando 

da triangulação com os dados dos outros instrumentos, nos permitirão a criação das 

categorias de análise (MENDES; SGUERRA MISKULIN, 2017). 

Quadro 22 - Unidades de registro do questionário ‘Levantamento de Perfil 
Socioeconômico, Comportamental e Conceitual’ 

Conteúdo específico  Unidades de Registro 

 

 Unidades de 

Contexto 

(Eixos temáticos) 

Em caso de resposta negativa à 

pergunta anterior (Considerando a 

empresa ATUAL, você já 

exerceu/exerce alguma função de 

chefia/gestão de equipes?), 

especifique os motivos que você 

identifica para não ter acessado a 

posição? (31 respostas) 

Tempo de Empresa; Falta de 

oportunidade; (Preconceito) por 

ser mulher; Nível funcional 

incompatível; Exercício 

informal.  

 

Estereótipo de gênero; 

(Tempo de) Experiência 

Profissional 



 

Em caso de resposta negativa à 

pergunta anterior (Considerando a 

empresa ATUAL, você já 

coordenou/liderou processos de 

gestão?), especifique os motivos que 

você identifica para não ter acessado a 

posição na empresa ATUAL? (19 

respostas) 

Tempo de Empresa; Nível 

funcional incompatível; Falta de 

oportunidade; Exercício 

informal.  

(Tempo e Nível de) 

Experiência Profissional 

Em caso de resposta negativa à 

pergunta anterior (Considerando a 

empresa ATUAL, você já 

coordenou/liderou projetos?), 

especifique os motivos que você 

identifica para não ter acessado a 

posição na empresa ATUAL?  (14 

respostas) 

Tempo de Empresa; Nível 

funcional incompatível; 

(Tempo de) Experiência 

Profissional 

Ainda considerando mulheres da sua 

família que a precederam no mercado 

de trabalho, explique se de alguma 

forma elas influenciaram a sua vida 

profissional (Caso você seja primeira 

mulher de sua família deixe a resposta 

em branco). (37 respostas) 

Trabalho como independência 

financeira; Trabalho como 

escolha de vida; Mãe exemplo; 

Incentivo materno (afeto) 

Papel de gênero 

Você considera que a empresa ATUAL 

oferece oportunidade de acesso 

(entrada) igual para as pessoas 

independente de gênero, raça, 

orientação sexual ou outro? Justifique 

(44 respostas) 

Ausência de diversidade; 

Processo seletivo universal; 

Ausência de liderança feminina 

(Falta/Ausência de) 

Liderança Feminina  

Você já sofreu algum tipo de 

discriminação em função do seu 

gênero, raça ou orientação sexual na 

empresa ATUAL? Em caso afirmativo, 

se possível, exemplifique.  (42 

respostas) 

(Preconceito) por ser mulher; 

(Preconceito) por ser mãe; 

Assédio sexual 

Estereótipo de gênero; 

Maternidade  

Você considera que há distinção na 

forma como homens e mulheres são 

tratados na empresa ATUAL? Se 

possível, exemplifique. (39 respostas) 

Imagem das Mulheres como 

menos capazes; Perfil de 

liderança masculinizado; 

Ausência de liderança 

feminina; Exercem mesmas 

atividades e recebem menos; 

Assédio Moral; Preteridas nas 

promoções 

Estereótipo de gênero; 

(Falta de) Liderança 

Feminina  
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Você já sofreu algum tipo de 

discriminação por ser mulher na 

empresa ATUAL?  Em caso positivo, 

exemplifique. (40 respostas) 

Não adesão a 

papéis/estereótipo; 

(Preconceito) por ser mãe ou 

com mães; Homens são 

melhores para atender 

determinados clientes 

Estereótipo de gênero 

Você já recebeu alguma vantagem por 

ser mulher na empresa ATUAL? Em 

caso positivo, exemplifique. (42 

respostas) 

(Vantagem) Por ser mãe (02) Maternidade 

Resposta afirmativa (A empresa 

ATUAL oferece benefícios (não 

previstos em Lei) para profissionais 

que são mães?), liste os benefícios: 

(20 respostas) 

Auxílio Creche; licença 

maternidade; Home Office para 

mães na pandemia. 

Maternidade 

Resposta negativa (A empresa ATUAL 

oferece benefícios (não previstos em 

Lei) para profissionais que são mães?), 

liste os benefícios que poderiam ser 

oferecidos: (16 respostas) 

Licença maternidade 

estendida; Horário flexível; 

(Ausência /fomento) Incentivo à 

liderança feminina  

(Incentivo à) Liderança 

Feminina; Maternidade 

Qual a tratativa das lideranças em 

relação a profissionais que são mães e 

precisam se ausentar/faltar do (ao) 

trabalho para atender às necessidades 

dos filhos? (38 respostas)  

Discriminação velada; 

Resistência implícita 

Estereótipo de gênero; 

Maternidade  

A sua atuação profissional foi 

prejudicada por atividades domésticas 

durante a Pandemia de Covid-19? Se 

possível, exemplifique. (41 respostas) 

Rede de apoio presente; 

Ausência de rede de apoio; 

Adaptação particular à nova 

realidade 

Maternidade 

Na sua opinião, a empresa ATUAL 

deveria tomar medidas para melhorar a 

experiência profissional de mulheres? 

Justifique. (36 respostas) 

Incentivo a Liderança feminina; 

Incentivo ao empoderamento 

feminino;  

(Incentivo à) Liderança 

Feminina 

Complete a frase a partir do seu 

entendimento: "Empoderamento 

feminino é:" (43 respostas) 

(Empoderamento) Perspectiva 

Individual; (Empoderamento) 

Protagonismo feminino; 

(Empoderamento) Perspectiva 

Coletiva; Igualdade entre 

homens e mulheres; 

Fortalecimento das mulheres; 

Liberdade; Oportunidades 

iguais. 

Papel de gênero 



 

Complete a frase a partir do seu 

entendimento:  "Equidade de Gênero 

é:" (42 respostas) 

Oportunidades iguais; 

Igualdade entre homens e 

mulheres (gêneros); Igualdade 

para desiguais  

Papel de gênero 

Fonte: Dados da pesquisa referentes ao Questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’.  
Novembro/2020. 

 Após essa primeira etapa da exploração/sistematização dos dados do 

questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ e da identificação de unidades de 

registro, passamos à atribuição de eixos temáticos (terceira coluna do quadro 22). 

Importa dizer que essa atribuição foi feita considerando o referencial teórico que 

embasa este estudo. Assim, em um primeiro momento, diante da diversidade de 

unidades de registro identificadas, atribuímos os seguintes eixos temáticos 

(unidades de contexto): estereótipo de gênero; experiência profissional; liderança 

feminina; maternidade; papel de gênero. Para facilitar a compreensão dos eixos 

temáticos preliminares, passamos à explicação de cada um deles. 

 No eixo temático ‘estereótipo de gênero' estão todas as unidades de registro 

que foram identificadas a partir de relatos de situações em que 

características/comportamentos estereotipados foram atribuídos às mulheres 

participantes do estudo. Segundo Sousa (2018), a persistência de estereótipos de 

gênero contribui significativamente para a manutenção de situações de desigualdade 

entre homens e mulheres em ambientes corporativos. Nos exemplos trazidos pelas 

participantes deste estudo, os estereótipos tinham sentido negativo, colocando as 

mulheres como “menos capazes de exercer determinadas funções” ou como 

“qualificadas para outras menos complexas”.  

 Diferentemente do eixo ‘estereótipo de gênero’, em que a ênfase no gênero 

se deu de maneira negativa, o eixo temático ‘papel de gênero’ foi atribuído às 

unidades de registro identificadas a partir de exemplos específicos da experiência 

feminina, o que, em larga medida, vai ao encontro daquilo que já foi apontado por 

Butler (2003), isto é, a forma como homens e mulheres experienciam a realidade tem 

nuances próprias derivadas daquilo que é socialmente e culturalmente esperado de 

homens e mulheres. Configura-se, na experiência profissional feminina, nuances 

específicas que derivam da sua condição de gênero, um exemplo recorrente trazido 

pelas participantes é o incentivo materno para que elas buscassem o trabalho como 

uma via de independência financeira em relação aos homens (seus parceiros).  
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Em ‘experiência profissional’ estão todas as unidades de registro que derivam 

de exemplos de situações de carreira que as impediram de acessar alguma posição 

ou receber algum reconhecimento (tempo de casa, falta de oportunidades, nível 

funcional entre outros). O eixo temático foi identificado a partir de três perguntas 

específicas do questionário que tratavam de acesso a posições de coordenação ou 

gestão. Nos exemplos trazidos pelas participantes, elas consideram que não 

acessam tais posições por “terem pouco tempo de empresa”, por “não estarem 

vinculadas ao nível funcional esperado”, por “falta de oportunidade” e, ainda, que 

“exercem tais funções de maneira informal”. O exercício informal de tais funções 

corrobora a desvalorização do trabalho feminino apontado no estudo de Proni e Proni 

(2018), isto é, as mulheres participantes do estudo até exercem as funções de 

coordenação ou gestão, liderança informal, mas sem receber o reconhecimento 

formal e a remuneração correspondente.  

 Dentro do eixo temático ‘liderança feminina’, que foi um dos mais recorrentes 

no questionário digital de ‘Levantamento de Perfil', estão contidas unidades de 

registro que apontam desde a ausência de liderança feminina representativa na 

empresa, ao perfil de liderança existente não ser atrativo para mulheres; o fato de as 

mulheres não serem lembradas ou cotadas para assumir posições formais de 

liderança, a necessidade de equiparar mulheres e homens nos cargos de 

chefia/gestão, dentre outras. Os diversos exemplos de situações em que mulheres 

foram preteridas na escolha para funções de liderança ou consideradas inaptas para 

tal, reforçam que é preciso não apenas incorporar as mulheres ao mercado de 

trabalho, mas repensar as estruturas de poder (CORNWALL, 2018). Mesmo que não 

tenha sido relatado de forma explícita no questionário digital de ‘Levantamento de 

Perfil', fica subentendido que a forma como ocorre a escolha para os cargos de 

liderança é um impeditivo de acesso para as mulheres e que o próprio exercício da 

liderança não é atraente para elas, pois pauta-se em “prerrogativas” masculinas.  

 O eixo temático ‘maternidade’, ao lado do eixo ‘liderança feminina’, também 

teve grande destaque nesta etapa de sistematização dos dados, o que pode ser 

compreendido pelo elevado número de trabalhadoras mães, conforme apontado na 

caracterização das participantes. As unidades de registro que compõem este eixo, 

derivam de exemplos em que a maternidade foi motivo de discriminação para 

mulheres (mães ou não); exemplos de adaptação individual ao contexto da 



 

pandemia do COVID 19; ausência de políticas da empresa para mulheres mães, 

dentre outros. 

Salientamos que dentre as mais de 190 respostas que tangenciam o tema da 

maternidade, identificamos apenas uma participante para quem “[...] A licença 

paternidade deveria ter o mesmo período da maternidade, para que os dois 

cuidassem, mas ainda é visto como obrigação da mulher e ajuda do homem cuidar 

da casa e dos filhos” (Excerto de resposta do questionário digital de ‘Levantamento 

de Perfil'). Parece prevalecer, mesmo entre as participantes, a percepção de que o 

cuidado com os filhos é uma função social da mulher. Importa dizer, que a limitação 

da ferramenta de coleta de dados pode ter gerado esse viés, visto que o questionário 

digital de ‘Levantamento de Perfil’ não perguntou sobre papéis de gênero ou mesmo 

sobre a maternidade, por isso não temos como apontar com certeza se parte das 

respondentes têm compreensões diversas sobre a maternidade. Durante o 

aprofundamento das discussões, gerado pelo produto educacional, a naturalização 

da maternidade e do papel de cuidadora foram diretamente questionados pelas 

participantes. A recorrência do tema da maternidade, torna imperativo o que foi 

apontado por Antloga et al. (2020), que é preciso compreender como a 

psicodinâmica do trabalho afeta de forma distinta homens e mulheres, ou seja, como 

por exemplo, as expectativas sobre a maternidade ou o próprio exercício da 

maternidade podem afetar mulheres em contextos profissionais.  

Outro importante tópico a ser mencionado aqui, é o fato de que, conforme 

evidenciado no capítulo anterior, quando caracterizamos o perfil das trabalhadoras, 

ficou demonstrado a prevalência de um maior número de trabalhadoras na faixa 

etária de até 40 anos, isto é, mulheres em período reprodutivo. Quando nos 

perguntamos no capítulo anterior, se, haveria na empresa condições ou benefícios 

oferecidos para mulheres mães ou que intencionam a maternidade, a resposta 

contundente é não. Após a indicação nas respostas do questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’ de que havia benefícios, mas que estes foram suprimidos 

do Acordo Coletivo de Trabalho19, resgatamos os acordos coletivos de trabalho 

anteriores. A partir da leitura desses documentos é possível afirmar que, até 2018, 

havia dois benefícios: licença maternidade estendida e redução da jornada para mãe 

 
19 Segundo Radtke (2017, p.2), “o acordo coletivo é um pacto entre uma ou mais empresas com o sindicato de 
uma categoria profissional, onde são estabelecidas condições de trabalho, aplicáveis a essas empresas (§ 1º do 
artigo 611 da CLT)”, ou seja, é o regramento que estabelece as condições e benefícios da jornada de trabalho. 



134 

trabalhadora (até a criança completar 01 ano de vida). Tais benefícios não constam 

no acordo coletivo de 2019, o que significa que foram retirados, evidenciando um 

retrocesso no apoio à mãe trabalhadora e indo na contramão do mercado de 

trabalho20. 

 Esse primeiro exercício de sistematização dos dados ratificou a necessidade 

de estarmos atentos também ao que não é dito ou lembrado nos ‘discursos’ das 

participantes. Tendo em conta essa necessidade, nos debruçamos, na próxima 

seção, sobre a sistematização dos dados gerados a partir das gravações das oficinas 

do produto educacional, das respostas escritas das atividades do produto 

educacional e dos questionários avaliativos das oficinas.  

 

4.3 PRODUTO EDUCACIONAL: INSTRUMENTO DE GERAÇÃO DE DADOS 

ORAIS E ESCRITOS 

 Conforme apontado na seção anterior, tendo já realizado um primeiro 

exercício de análise dos dados é que nos detivemos no tratamento dos dados 

oriundos do produto educacional. Para a primeira oficina a transcrição foi realizada 

manualmente pela pesquisadora, para as oficinas 2 e 3 foi utilizada a ferramenta 

Amberscript, um software pago. No entanto, mesmo utilizando a ferramenta foi 

preciso revisar e realizar os ajustes na transcrição manualmente. 

Ao longo das transcrições dos áudios percebemos que, para dar conta de toda 

a riqueza de informações ali gerada, seria importante realizar a análise conjunta dos 

dados gerados a partir das falas das participantes, com as produções textuais 

realizadas ao longo das oficinas, os questionários avaliativos de cada oficina e os 

registros nos diários de campo da pesquisadora. Por isso, a recorrência dos temas 

que geraram as unidades de registro foi contabilizada a partir de ambos os dados, 

orais e escritos. Assim como na análise do questionário digital de ‘Levantamento de 

Perfil’, foram consideradas unidades de registro temas com no mínimo duas 

repetições.  

 
20 Segundo a Great Place to Work, políticas internas voltadas à licença maternidade e ao retorno da mãe 
trabalhadora podem ser adotadas como fatores que facilitam a permanência das profissionais e contribuem para 
o posicionamento das empresas como marcas empregadoras. Para mais informações, vide: GPTW. Licença-
maternidade: boas práticas para adotar após o retorno de funcionárias. Disponível em: 
https://gptw.com.br/conteudo/artigos/licenca-maternidade/. Acesso em: 04 abr. 2021.  

https://gptw.com.br/conteudo/artigos/licenca-maternidade/


 

 Organizamos todos os registros orais (já transcritos) e escritos de cada oficina 

e realizamos a leitura atenciosa desses documentos. Durante a análise foram 

consideradas as unidades de registro já elencadas no tratamento de dados anterior, 

mas mantivemos aberta a possibilidade de surgimento de temas ainda não 

vislumbrados ou o aprofundamento de algumas temáticas, o que de fato ocorreu.  

Sempre que necessário retomamos as gravações das oficinas para ter uma 

compreensão mais detalhada do sentido das falas das participantes, prestando 

atenção às entonações e “reticências”. Optamos, para preservar o anonimato das 

participantes, por não disponibilizar nos anexos a transcrição completa de suas falas 

e as respostas textuais oriundas das atividades realizadas ao longo do PE. 

 Assim como no tratamento dos dados do questionário digital de ‘Levantamento 

de Perfil’, para facilitar a sistematização das unidades de registro levantadas, 

elaboramos o quadro 23. Nesse quadro estão contidos os conteúdos específicos, as 

unidades de registro e unidades de contexto, exemplo: oficina 1; as unidades de 

registro atribuídas a cada conteúdo; e os eixos temáticos primariamente sinalizados. 

 

Quadro 23 - Unidades de registro da implementação do Produto Educacional 

Conteúdo 

específico  

Unidades de Registro Unidades de Contexto 

(Eixos temáticos) 

Oficina 1 Mulher como sinônimo de mãe/ mãe como 

conceito; Imagem das Mulheres como menos 

capazes; Trabalho como independência 

financeira; Estereótipos de gênero como inibidores 

do empoderamento feminino; Objetificação da 

mulher; Discriminação velada; Empoderamento 

feminino por meio da luta feminina; Ausência de 

políticas para combater desigualdades de gênero; 

Não adesão a papéis/estereótipo; (Importância de) 

Espaços de diálogo; Temática 

empoderamento/gênero presente no cotidiano 

Estereótipo de gênero; 

Maternidade; Papel de 

gênero; Liderança 

Feminina; Experiência 

Profissional; 

Empoderamento 
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Oficina 2 Mulher como sinônimo de mãe/ mãe como 

conceito; Mulher multitarefas/habilidades; 

(Preconceito) por ser mulher; Medo de se 

posicionar e se reprimida/Silenciamento; Perfil de 

liderança masculinizado; (Ausência /fomento) 

Incentivo à liderança feminina;  (Preconceito) por 

ser mãe; Ausência de políticas para combater 

desigualdades de gênero; Estereótipos de gênero 

como inibidores do empoderamento feminino; 

Imagem das mulheres como menos capazes; 

Mulher responsável pelo cuidado/gestão da 

família; Homem como provedor; (Ausência 

/fomento) Incentivo à liderança feminina; Falta de 

oportunidade 

Estereótipo de gênero; 

Maternidade; Papel de 

gênero; Liderança 

Feminina; 

Empoderamento 

Oficina 3 (Importância de) Espaços de diálogo; Temática 

empoderamento/gênero presente no cotidiano;  

Ausência de políticas para combater 

desigualdades de gênero; Empoderamento 

feminino por meio da luta feminina; Medo de se 

posicionar e se reprimida/Silenciamento;  

(Ausência /fomento) Incentivo à liderança 

feminina; (Empoderamento) Perspectiva Coletiva; 

(Empoderamento) Perspectiva Individual; 

Dominação Masculina; (Empoderamento) 

Perspectiva Individual e Coletiva indissociáveis; 

Poder masculino não serve/outra forma de poder; 

Criar políticas de fomento a igualdade de 

gênero/diversidade; Engajamento masculino com 

vistas ao empoderamento 

Estereótipo de gênero; 

Maternidade; Papel de 

gênero; Liderança 

Feminina; 

Empoderamento 

Fonte: Dados da pesquisa referentes à implementação do ‘Produto Educacional’. Março/2021. 

 Ao longo da análise dos dados da implementação do produto educacional, 

emergiram novas unidades de registro. A identificação de novas unidades de registro 

pode ser explicada pelo aprofundamento da discussão proporcionado pela aplicação 

do produto educacional. Também identificamos a recorrência de unidades de registro 

já identificadas durante a análise do questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’.  

 Finalizada a sistematização das unidades de registro, assim como realizado 

para o questionário digital ‘Levantamento de Perfil’, passamos a atribuição de eixos 

temáticos (unidades de contexto). Os eixos temáticos elencados na primeira seção 

desta análise e seus respectivos significados foram aplicados também aos dados 

analisados nesta seção.  

Importa dizer que, embora entendamos que os eixos temáticos (unidades de 

contexto) estabelecidos na seção anterior (estereótipo de gênero; experiência 

profissional; liderança feminina; maternidade; papel de gênero) abarcam a maior parte 



 

das unidades de registro sistematizadas nesta seção, foi necessário o 

estabelecimento do eixo temático empoderamento, que será detalhado logo mais.  

Além disso, se na seção anterior, dada a especificidade das perguntas do 

questionário digital de ‘Levantamento de Perfil', a atribuição das unidades de registro 

ficou restrita a determinados eixos temáticos, o mesmo não ocorreu na análise dos 

dados do produto educacional. A dinâmica das atividades das oficinas e a 

consequente geração dos dados a partir delas, acabou por fazer com que as unidades 

de registro estivessem entrelaçadas a mais de um eixo temático.  Isso reafirma a 

eficácia do produto educacional que, ao ser composto por atividades com intenções 

pedagógicas claras e objetivas, nas quais se discutiu temas como o conceito de 

gênero, equidade de gênero em ambientes corporativos e empoderamento feminino, 

permitiu o aprofundamento da discussão da temática por parte das participantes, 

manifestado no surgimento de novas unidades de registro identificadas e vinculadas 

a mais de um eixo temático.  

 Ao eixo temático ‘estereótipo de gênero’ foram atribuídas unidades de registro 

que aprofundam a percepção, pelas participantes, de como determinados 

comportamentos/características consideradas tipicamente femininas são, na 

realidade, vetores de manutenção de desigualdades e de como estereótipos 

conferidos ao gênero masculino conjecturam uma suposta superioridade masculina. 

Conforme pode ser aferido no relato da participante Cora sobre a manutenção de 

estereótipos de gênero:  

Mesmo com algumas mudanças, esses conceitos [Estereótipos de gênero 
que inibem o empoderamento feminino] não mudaram. O que se espera, o 
que se tem, ainda, o patriarcado exerce muita força na opinião. Os homens 
ainda têm muito mais credibilidade. Ainda geram muito mais instituições. 
Ainda são muito mais formadores de opiniões e então se mantém esse 
padrão como maioria. Muito embora muitos movimentos tentam trabalhar 
para vencer, mas isso ainda é minoria. [Cora, oficina 1, 10/02/2021] 

 Ainda, ao longo das oficinas, surgiu intensamente nas discussões que tratavam 

de estereótipos de gênero, a questão da objetificação feminina, por isso a trouxemos 

como unidade de registro. Segundo a participante Clarice, e corroborado pelas 

demais, “A mulher é um objeto, a mulher é objeto para parir, para nutrir, para prazer, 

para comércio, para vender, para simbolizar. É utilizado das mais variadas formas. É 

amplo o leque de usos da mulher como objeto” (Clarice, oficina 1, 10/02/2021). 

Conforme pode ser percebido na fala da participante, a objetificação da mulher, que 

por si só é um estereótipo de gênero, vem carregada de uma série de outros 
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estereótipos de gênero, que também contribuem para a manutenção das 

desigualdades entre gêneros, desigualdade essa que não está diretamente ligada a 

um componente biológico, mas sim sociocultural (SCOTT, 1995). 

 Também dentro do eixo ‘estereótipo de gênero’ está a unidade de registro 

‘mulher responsável pelo cuidado/gestão da família’, em que elencamos todos os 

relatos de participantes em que a mulher aparece como a “cuidadora” (não sem 

contestação por parte das participantes). O que, conforme apontado por Hirata e 

Kergoat (2007), pode ser compreendido como indício da divisão sexual do trabalho, 

relegando para as mulheres o trabalho com o cuidado, que, dentro organização social 

do trabalho, é considerado sem valor (SOUSA; GUEDES, 2016). Há ainda uma 

inegável intersecção dessa unidade de contexto com as unidades de contexto 

‘maternidade’ e ‘papel de gênero’, sendo quase imperceptível onde começa uma e 

termina outra.  

Se na seção anterior o eixo temático ‘papel de gênero' dava conta de unidades 

de registro com exemplos trazidos pelas participantes de papéis atribuídos ao gênero 

feminino, aqui abrange também os exemplos de papéis masculinos trazidos pelas 

participantes. Ao analisar o papel do homem na família, a participante Cecília aponta 

que existe “[...] a concepção do homem de que a parte desse cuidar do lar e da família 

é trabalhar e sustentar a casa. Mesmo que a mulher trabalhe, sempre se vê como a 

pessoa que a responsabilidade dele é essa” (Cecília, oficina 2, 18/02/2021). Isto é, se 

de um lado se tem a mulher como responsável pelo cuidar, ainda é comum que o 

homem seja considerado o provedor, mais uma vez reforçando a divisão sexual do 

trabalho (HIRATA; KERGOAT, 2007) e os papéis que se atribuem a cada gênero 

dentro dessa dinâmica. Tratando sobre as condições de trabalho na empresa para 

homens e mulheres, a participante Cora cita que: 

[...] empresários homens lidando com empresários homens, às vezes o cara 
pode ser babaca, nível de conhecimento que ele tem é menos que você. A 
forma dele se expressar é ruim. Mas ele é homem, tem papo com homens e 
qualquer outra pessoa vai querer, preferir negociar com ele do que com você 
[mulher], que está ali. Aquela coisa [...] você falou e o homem foi lá e disse a 
mesma coisa, mas o que ele disse está certo. O quê você disse, todo mundo 
fingiu que não ouviu. [Cora, oficina 2, 18/02/2021]. 

Tais exemplos reforçam que os papéis de gênero contribuem para sustentar 

diferenciações entre homens e mulheres, que perpetuam relações de poder desiguais 

(SCOTT, 1995), ao mesmo tempo em que demonstram que os papéis de gênero, 

social e culturalmente construídos, reforçam estereótipos que mantêm as mulheres 



 

em situações de desigualdade no mercado de trabalho (SOUSA, 2018). É importante 

lembrar aqui, que a alegação de Cora encontra ressonância nos dados estatísticos 

do questionário digital de Levantamento de Perfil que, em que pese a renda das 

trabalhadoras é importante para a manutenção de suas famílias, elas ainda não são 

principais provedoras da família.   

Constantemente citados pelas participantes, gerando novas unidades de 

registro que podem, ao mesmo tempo estar vinculadas aos eixos temáticos já 

mencionados, mas também ao eixo temático ‘maternidade’, foram as citações 

relacionadas à maternidade, seja por meio de exemplos que tratam a maternidade 

como escolha, prática social compulsória, fonte de preconceito e limitações para 

mulheres, como conceito, dentre outros. Diferentemente dos dados do questionário 

digital ‘Levantamento de Perfil’ (e suas limitações já citadas), em que a maternidade 

parece ser considerada, majoritariamente, por parte das participantes como uma 

função social da mulher, ao longo das oficinas e das discussões, as participantes 

questionaram tanto a compulsoriedade de tal função, quanto à forma como ela se 

realiza. 

Como exemplos da complexidade do eixo temático 'maternidade', temos a 

percepção da participante Clarice para quem a maternidade é uma função social que 

“gera um certo confinamento” (Clarice, oficina 1, 10/02/2021), impedindo que 

mulheres que são mães atinjam outros objetivos. Ao mesmo tempo em que as 

mulheres que optam pela não-maternidade têm seu papel social questionado, como 

se lhes faltasse algo. Ou ainda, quando a participante Cora questiona a licença 

maternidade e a suposição de que a criança precisa que a mãe esteja mais presente 

que o pai por meio da seguinte consideração:  

Porque a licença maternidade é uma discussão bem complexa. A criança 
depende mais da mãe? Mas por que o pai não pode gozar do mesmo 
período? Sendo que muitas vezes existe uma mãe esgotada, sozinha, o dia 
inteiro com uma criança. Que às vezes vai depender de uma outra mulher 
para dar conta do dia e das tarefas que precisa desenvolver, dar atenção 
para a criança. Então esse já é um espaço que... Que precisa ser melhorado 
para ele ser 100% eficiente na discussão de gênero empresarial. Ele tem que 
deixar de existir como termo ‘licença maternidade’. O homem tem que ter 
essa licença também. Onera muito a carreira da gente. Porque todo mundo 
te contrata pensando que uma hora você vai engravidar. E o homem não. 
Ele vai estar ali e ele é pau pra toda obra. Vai ter uma mulher em casa para 
manter a vida, pra ele trabalhar todo dia, viajar para todos os lugares e a 
mulher vai estar alimentando as crianças, colocando os filhos na escola. 
[Cora, oficina 3, 03/03/2021] 
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 Isto é, a maternidade interfere na forma como as mulheres experienciam a   

psicodinâmica do trabalho (ANTLOGA et al., 2020) e pode ser determinante para a 

experiência profissional delas ao longo de suas carreiras. A inferência das 

participantes em relação ao ônus da maternidade sobre a carreira das mulheres vai 

ao encontro de pesquisas que apontam que cerca 50% das trabalhadoras deixam 

seus empregos após o retorno da licença maternidade (NETO; MACHADO, 2016).   O 

que nos leva à unidade de contexto (eixo temático) ‘experiência profissional’. 

 Se na seção anterior, o eixo-temático 'experiência profissional’ estava 

vinculado a unidades de registro derivadas de exemplos de situações com ou sem 

relação com questões de gênero as impediram de acessar alguma posição ou receber 

algum reconhecimento, nesta seção o eixo se vincula também a unidades de registro 

surgidas de momentos das discussões nas quais as participantes escrutinaram 

estereótipos e papéis de gênero que afetam sua vida pessoal e profissional.  

Não foram poucos os exemplos trazidos pelas participantes que denotam as 

diferenças entre como homens e mulheres experienciam as relações profissionais na 

empresa campo do estudo, conforme pode ser percebido nos excertos a seguir: 

[...] os homens têm inúmeras oportunidades de networking, inclusive eles 

gastam bastante tempo com isso, é o futebol, é a política, dentro e fora da 

empresa, então eles resolvem as coisas entre eles, na hora do networking 

deles e muitas vezes vem para empresa com coisas que eles já resolveram. 

[...] eles têm esse network fora da empresa, quando saem para beber, para 

qualquer coisa, para futebol e mesmo quando não fazem isso, ali mesmo, 

dentro da empresa, eles não hesitam em fazer uma roda, tomar um café e 

bater papo. É difícil ver mulheres fazendo isso. Eles fazem com a maior 

tranquilidade. [Clarice, oficina 2, 18/02/2021] 

 

Ao serem questionadas de por que as mulheres não criam oportunidade de 

networking dentro da empresa, Clarice responde: “Talvez pela questão do recato”. 

[Clarice, oficina 2, 18/02/2021]. E Cecília complementa dizendo: "Eu acho também, 

pelo julgamento. Porque se tiver um grupo de três mulheres na cozinha conversando 

vai ser fofoca, o julgamento vai ser esse. Vai ser fofoca, que nunca é sobre trabalho”. 

[Cecília, oficina 2, 18/02/2021]. Isto é, a forma como homens e mulheres socializam 

interfere na dinâmica das relações profissionais e pode ser fator impeditivo para as 

mulheres alcançarem as mesmas oportunidades que seus pares do gênero masculino 

(BUTLER, 2003). 

O adensamento da discussão em torno das especificidades da experiência 

feminina no trabalho fez com que a definição do eixo-temático ‘liderança feminina’ da 



 

seção anterior, fossem acrescidas unidades de registro, tais como: ‘perfil de liderança 

masculinizado’ e ‘poder masculino não serve/outra forma de poder’.  Nessas unidades 

de registro estão indagações/inferências que questionam o atual perfil de liderança 

existente na empresa. O que nos permite afirmar que, se nos dados questionário 

digital ficou implícito que o “requisito” para preenchimento dos cargos de liderança é 

impeditivo de acesso para as mulheres e que o tipo de liderança exercido atualmente 

pauta-se em prerrogativas masculinas, ao longo das oficinas isso foi citado de forma 

explícita pelas participantes, tal como exposto no excerto a seguir:  

Como tem muito homem no poder, tem uma roda de homens lá, aí tem uma 
outra mulher que quer tentar chegar nesses homens, é muito mais difícil 
porque vai até lá e eles estão num papo muito masculino. Então tem várias 
questões aí que são muito evidentes quanto a isso também. E aí acaba 
ficando de fora também e não consegue se aproximar. E aí um outro ponto 
que eu comentei aqui também, a respeito de reuniões, já comentei na 
semana passada, já aconteceu de a linguagem corporal ser totalmente 
negativa na fala da mulher, mesmo estando presente nessa situação. 
[Cecília, oficina 2, 18/02/2021] 

Ainda, quando questionadas sobre por que mulheres não assumem mais 

cargos de liderança surgem respostas como:  

Com todas essas questões que a gente vê no mundo e que a gente diz “ah 
eu quero isso pra mim”. Quero um mundo ético, quero um mundo de paz e 
harmonia e de envolvimento, enfim, todas essas coisas. Mas se a gente partir 
para a narrativa do poder como ele é para o mundo masculino. [Clarice, 
oficina 3, 03/03/2021] 

 Diante de exemplos como os citados, fica evidenciado que para as 

participantes a forma de poder exercido na empresa é ao mesmo tempo dificultadora 

e pouco atraente para as mulheres. Além disso, durante as discussões das oficinas, 

as participantes tiveram a oportunidade de repensar práticas profissionais, analisar 

as relações de poder existentes e propor, na oficina 3, ações de intervenção em sua 

própria realidade, resultando em uma concepção coletiva do que é empoderamento 

feminino. Para dar conta das unidades de registro sistematizadas a partir dos dados 

gerados por essas discussões definimos o eixo-temático ‘empoderamento’. 

Nesse eixo-temático estão alocadas unidades de registro que tratam de poder 

e de empoderamento, seja analisando as formas de poder existentes, contestando as 

estruturas existentes ou propondo novas formas de intervenção na realidade e no 

contexto profissional. Também está contida a unidade de registro ‘temática 

empoderamento/gênero presente no cotidiano’, que contabiliza todas as intervenções 

das participantes que apontam que o tema deste estudo, equidade de gênero e 
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empoderamento feminino, estava presente no cotidiano profissional dessas 

participantes antes da nossa intervenção, sendo por ela aprofundada.  

O eixo-temático ‘empoderamento’ confirma a existência de mecanismos 

discriminatórios que inviabilizam o acesso equitativo de mulheres a cargos de gestão 

(PRONI; PRONI, 2018). Mas, mais do que isso, demonstra que o "empoderamento 

light” (CORNWALL, 2018) não atende aos anseios das mulheres participantes da 

implementação do produto educacional, que se interessam por novas formas de 

poder. Nas palavras de Clarice, "a gente tem que buscar um empoderamento que 

seja com meios que nos tragam, digamos, ser meios nobres, intenções nobres, 

ferramentas mais nobres” [Clarice, oficina 3, 03/03/2021]. Mais do que acesso ao 

poder, as participantes vislumbram outro tipo de exercício do poder.  

Ao longo desta seção realizamos a etapa de exploração do material, que 

consistiu na sistematização das unidades de registro e da atribuição dos eixos 

temáticos (unidades de contexto). Na próxima seção apresentamos a etapa de 

tratamento dos resultados, na qual foi realizada a categorização. 

 

4.4 INFERÊNCIAS: CATEGORIAS E CAMINHOS DE ANÁLISE. 

 Tendo sido constituído, nas seções anteriores, o corpus da análise do 

conteúdo e seus significados, nesta seção revisitamos as unidades de registro e as 

unidades de contexto (eixos-temáticos) e extraímos as categorias de análise. Serão 

as categorias que nos permitirão, no próximo capítulo, esboçar uma compreensão 

global que responda às perguntas de pesquisa.  

 Ao longo da exploração do material elencamos cinquenta e nove unidades de 

registro e seis unidades de contexto, para levantar as categorias, listamos as 

unidades de registro e suas unidades de contexto correspondente. Nessa etapa uma 

mesma unidade de registro pode estar associada a mais de uma unidade de contexto, 

conforme pode ser verificado a seguir no quadro 24: 

Quadro 24 - Unidades de registro e de contexto 

Unidades de Registro Unidades de contexto 



 

(Empoderamento) Perspectiva Coletiva; (Empoderamento) 

Perspectiva Individual; (Empoderamento) Perspectiva Individual 

e Coletiva indissociáveis; (Importância de) Espaços de diálogo; 

Ausência de políticas para combater desigualdades de gênero; 

Criar políticas de fomento a igualdade de gênero/diversidade; 

Empoderamento feminino por meio da luta feminina; 

Engajamento masculino com vistas ao empoderamento; 

Fortalecimento das mulheres; Liberdade; Medo de se posicionar 

e ser reprimida/Silenciamento 

Empoderamento 

(Ausência /fomento) Incentivo à liderança feminina; 

(Empoderamento) Protagonismo feminino; Ausência de 

liderança feminina; Incentivo a Liderança feminina; Incentivo ao 

empoderamento feminino; Poder masculino não serve/outra 

forma de poder; Temática empoderamento/gênero presente no 

cotidiano; Trabalho como independência financeira 

Empoderamento e Liderança 

Feminina; Empoderamento e 

Estereótipo de gênero; 

Empoderamento e Papel de 

gênero 

(Preconceito) por ser mulher; Discriminação velada; Dominação 

Masculina; Estereótipos de gênero como inibidores do 

empoderamento feminino; Homem como provedor; Homens são 

melhores para atender determinados clientes; Imagem das 

Mulheres como menos capazes; Objetificação da mulher; Perfil 

de liderança masculinizado 

Estereótipo de gênero e Papel de 

gênero 

(Preconceito) por ser mãe; (vantagem) por ser mãe; Home 

Office para mães na pandemia; Mulher como sinônimo de mãe/ 

mãe como conceito; Mulher multitarefas/habilidades; Mulher 

responsável pelo cuidado/gestão da família; Não adesão a 

papéis/estereótipo; Poder masculino não serve/outra forma de 

poder; Preteridas nas promoções; Rede de apoio presente; 

Resistência implícita 

Estereótipo de gênero e 

Maternidade; Estereótipo de 

gênero, Maternidade e Papel de 

gênero; Estereótipo de gênero e 

Papel de gênero; Estereótipo de 

gênero e Experiência Profissional 

Exercem mesmas atividades e recebem menos; Exercício 

informal; Falta de oportunidade; horário flexível; Nível funcional 

incompatível; Oportunidades iguais; Processo seletivo universal; 

Tempo de Empresa; Trabalho como escolha de vida; Medo de 

se posicionar e ser reprimida/Silenciamento 

Experiência Profissional 

Preteridas nas promoções; Resistência implícita 
Experiência Profissional e 

Estereótipo de gênero 

Incentivo materno (afeto); Licença maternidade Maternidade 

(Preconceito) por ser mãe; (vantagem) por ser mãe; Ausência de 

rede de apoio; Auxílio Creche; Home Office para mães na 

pandemia; Licença maternidade estendida; Mãe exemplo; 

Mulher como sinônimo de mãe/ mãe como conceito; Mulher 

responsável pelo cuidado/gestão da família; Rede de apoio 

presente 

Maternidade e Estereótipo de 

gênero; Maternidade e Papel de 

gênero; Liderança Feminina e 

Maternidade; Maternidade, Papel 

de gênero e Estereótipo de gênero 

Adaptação particular à nova realidade; Assédio Moral; Assédio 

sexual; Ausência de diversidade; Igualdade entre homens e 

mulheres (gêneros); Igualdade para desiguais 

Papel de gênero 



144 

Ausência de rede de apoio; Auxílio Creche; Licença maternidade 

estendida; Mulher como sinônimo de mãe/ mãe como conceito; 

Mulher multitarefas/habilidades; Mulher responsável pelo 

cuidado/gestão da família; Não adesão a papéis/estereótipo; 

Rede de apoio presente 

Temática empoderamento/gênero presente no cotidiano; 

Trabalho como independência financeira 

Papel de gênero e Maternidade; 

Papel de gênero, Estereótipo de 

gênero e Maternidade; Papel de 

gênero e Estereótipo de gênero; 

Papel de gênero e 

Empoderamento; 

Fonte: Dados da pesquisa referentes: Questionário digital de ‘Levantamento de perfil’ (2020); 
Implementação do ‘Produto Educacional’ e Diário de Campo (2021). 
 

Lendo e relendo as unidades de registro e de contexto, bem como 

(re)acessando as fontes sempre que necessário, passamos, conforme sugerido por 

Bardin (1997), à confecção das categorias de análise, considerando os seguintes 

princípios: exclusão mútua, homogeneidade e pertinência, objetividade e fidelidade e 

produtividade (BARDIN, 1997). Assim uma mesma unidade de contexto não poderia 

pertencer a mais de uma categoria; as categorias além de abrangentes também 

deveriam responder efetivamente às perguntas da pesquisa a partir do material 

analisado e das fontes teóricas; e, por fim, gerar resultados proveitosos para atender 

aos objetivos da pesquisa.  

 Conforme apresentado no quadro 24 (já apresentado anteriormente), a 

unidade de contexto ‘Liderança feminina’ não conta com nenhuma unidade de registro 

exclusiva, sendo por isso identificada como um complemento temático e não uma 

categoria de análise. Já as unidades de contexto ‘Maternidade’ e ‘Experiência 

Profissional’, embora contem com unidades de registro exclusivas, também têm 

recorrência complementar em outros eixos temáticos, não sendo por isso 

aglutinadoras de outras unidades de registro. Ao descartar as três unidades como 

possíveis categorias não desconsideramos a essencialidade das pautas trazidas 

pelas unidades de registro que as compõem. Ao analisar as unidades de contexto 

com maior número de ocorrências e maior abrangência de unidades registro, assim 

sendo, maior possibilidade de virem a ser categorias de análise, o exercício de 

encaixar as unidades de contexto ‘liderança feminina’, ‘maternidade’ e ‘experiência 

profissional’, foi realizado. 

 Tendo em vista as descrições das unidades de contexto realizadas na seção 

anterior, e sendo as unidades de contexto ‘papel de gênero’, ‘estereótipo de gênero’ 

e empoderamento que abarcam o maior número de unidades de registro, nos 

voltamos ao referencial teórico deste estudo para propor categorias de análise 

suficientemente abrangentes, mas sem perder a complexidade e especificidades de 



 

cada eixo temático. Além disso, estabelecemos, para cada categoria, subcategorias 

complementares.  

Para facilitar a compreensão por parte do leitor, exibimos no quadro 25 as 

unidades de contexto, as respectivas categorias e subcategorias geradas: 

Quadro 25 - Unidades contexto (eixos-temáticos), categorias e subcategorias 

Unidades de contexto Categorias de análise Subcategorias 

Empoderamento; Liderança 
feminina; Experiência 

Profissional  
Relações de Poder  

Empoderamento e  
Teto de vidro 

Papel de gênero; Maternidade; 
Estereótipo de gênero  

Gênero 
Papel de gênero e 

 Estereótipos de gênero 

Fonte: Dados da pesquisa referentes: Questionário digital de ‘Levantamento de perfil’ (2020); 
Implementação do ‘Produto Educacional’ e Diário de Campo (2021). 

Diante da natureza específica deste estudo, que busca refletir sobre como o 

tema equidade de gênero e empoderamento feminino é assimilado no cotidiano da 

mulher trabalhadora e como isso reverbera na sua vida profissional e, considerando 

a descrição das unidades de contexto ‘papel de gênero’, ‘maternidade’ e ‘estereótipo 

de gênero’, a proposição da categoria de análise ‘gênero’ se fez imprescindível. 

Assim como para Joan Scott (1995), ao propor o gênero como uma categoria 

de análise, entendemos que esta é uma forma de “falar de sistemas de relações 

sociais ou entre os sexos” (SCOTT, 1995, p. 19), isto é, a categoria ‘gênero’ nos 

permite analisar os contextos em que características ou comportamentos foram 

associados ao gênero (feminino ou masculino), justificando determinado papel social 

ou até mesmo a manutenção do status quo masculino na empresa campo deste 

estudo. Para clarificar a conceituação, optamos por dividir a categoria ‘gênero’ em 

duas subcategorias: ‘papel de gênero’ e 'estereótipos de gênero’. Embora essas 

subcategorias coincidam com as nomenclaturas das unidades de contexto já 

elencadas anteriormente, aqui elas têm seus limites conceituais estendidos. 

Como unidade de contexto o termo ‘papel de gênero’ contemplou exemplos 

específicos trazidos pelas participantes em que se evidenciava especificidades na 

forma como as mulheres experienciam o trabalho. Já como subcategoria, o termo 

‘papel de gênero’ nos permite analisar também as situações trazidas pelas 

participantes em que elas percebem seu papel no ambiente de trabalho a partir das 

questões de gênero, destacando as distinções em relação ao papel esperado dos 

homens, buscando demarcar como a identidade de gênero afeta as relações de 

trabalho. A subcategoria abarca ainda a questão da maternidade, nos exemplos que 
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evidenciam como a naturalização do papel de  ‘cuidadora’ pode comprometer ou 

impactar a vida profissional das mulheres, se fazendo notar como a desigual 

participação de homens e mulheres no trabalho reprodutivo reverbera na vida 

profissional das mulheres (SOUSA; GUEDES, 2016).  

A subcategoria ‘estereótipo de gênero’ vai além de identificar os relatos de 

situações em que características/comportamentos estereotipados foram atribuídos às 

mulheres participantes do estudo, abrange também a compreensão de que esses 

estereótipos são moldados pela cultura e pela história seja de um povo, de um país 

ou, no caso deste estudo, pela cultura organizacional e pela história da empresa. Na 

definição conceitual dessa subcategoria se “rejeita explicitamente as justificativas 

biológicas, como aquelas que encontram um denominador comum para várias formas 

de subordinação no fato de que as mulheres têm filhos e que os homens têm uma 

força muscular superior” (SCOTT, 1995, p. 07), assim, quando citamos o ‘estereótipo 

de gênero’ estamos questionando a determinação de que o trabalho com o cuidado 

é a uma obrigação da mulher e, ainda, os impactos de subordinar as mulheres a 

determinados papéis subalternos fundados em estereótipos .  

 Ao cunhar sua conceituação de gênero, Scott (1995) afirma que “O núcleo 

essencial da definição baseia-se na conexão integral entre duas proposições: o 

gênero é um elemento constitutivo de relações sociais baseado nas diferenças 

percebidas entre os sexos, e o gênero é uma forma primeira de significar as relações 

de poder” (SCOTT, 1995, p. 21), poderíamos, pois, abarcar todas as unidades de 

contexto dentro de uma mesma categoria de análise. Mas para decodificar os temas 

identificados na sistematização de dados, entendemos ser essencial uma categoria 

específica para analisar as relações de poder dentro da empresa campo de estudo. 

A proposição da categoria ‘relações de poder’ se configura para entender como essas 

relações se dão e também para compreender como ou se as mulheres têm interesse 

em ressignificar tais relações. Nela estão contidas as unidades de contexto 

‘empoderamento’, ‘liderança feminina’ e ‘experiência profissional’.  

A categoria ‘relações de poder’ está, portanto, alicerçada nos eixos temáticos 

identificados a partir dos dados nos quais as participantes evidenciam as diferenças 

no acesso ao poder, problematizam a estrutura de poder existente, a desvalorização 

do trabalho feminino e propõem outra forma de exercício do poder. Assim como na 

categoria ‘gênero’, também coube a divisão da categoria ‘relações de poder’ em duas 

subcategorias: ‘empoderamento’ e ‘teto de vidro’. Essas subcategorias contribuem 



 

para uma compreensão mais acurada de como se dão as relações de poder entre 

gêneros no campo do estudo e para analisar como as mulheres enxergam ou se 

relacionam com o poder.  

A subcategoria ‘teto de vidro’ abrange as unidades de contexto ‘experiência 

profissional’ e ‘liderança feminina’ para extrair exemplos de dificuldades, 

experienciadas pelas participantes, no acesso (ou falta de acesso) às posições mais 

altas na hierarquia ou para obter reconhecimento pelo trabalho desempenhado 

mesmo que informalmente. Além disso, a subcategoria ‘teto de vidro’ retrata o perfil 

de liderança masculinizado apontado ao mesmo tempo como ferramenta de 

impedimento ao acesso feminino e como fonte do desinteresse de parte considerável 

das trabalhadoras por posições de gestão. A subcategoria, todavia, vai um pouco 

mais fundo e analisa essas questões fundamentada no conceito de ‘teto de vidro’, isto 

é, a partir da concepção de que existe “uma barreira sutil, contudo suficientemente 

forte para impedir a escalada de mulheres a níveis com poder de decisão dentro da 

hierarquia organizacional” (SOUSA, 2018, p. 23), buscando evidenciar como o ‘teto 

de vidro’ opera para inviabilizar o acesso das participantes do estudo aos cargos de 

poder na instituição.  

Por sua vez, a subcategoria ‘empoderamento’, assim como a unidade de 

contexto de mesmo nome, se aprofunda na investigação de como o ‘empoderamento 

light’ (CORNWALL, 2018) não reflete o empoderamento almejado pelas participantes 

do estudo e esquadrinha como, a partir das reflexões geradas pelo produto 

educacional, as participantes foram capazes não só de identificar a forma de poder 

exercida, os mecanismos discriminatórios que inviabilizam seu acesso ao poder e, 

principalmente, propor um conceito de empoderamento que as contemple e ações 

para sua efetivação. As ações propostas pelas participantes serão apresentadas no 

próximo capítulo, quando discutimos os resultados do produto educacional.  

Por abranger parte importante da proposta deste estudo, importa dizer que a 

subcategoria ‘empoderamento’ comporta a junção de elementos (unidades de registro 

e de contexto) trazidos pelas participantes nos dados do questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’ (antes da intervenção) e outros advindos do produto 

educacional, mas foi, principalmente, edificada a partir das discussões das oficinas, 

em especial, pela oficina 3 “Ações de intervenção - empoderamento feminino e 

equidade de gênero no trabalho”. Ao longo da intervenção, as participantes puderam 

refletir com maior profundidade sobre a temática desta pesquisa e como tais questões 
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afetam suas vidas pessoais e profissionais (visto que uma não está dissociada da 

outra).  

Para exemplificar algumas dessas percepções citamos os apontamentos, por 

parte das participantes do produto educacional, de que o acesso ao poder não se dá 

por benevolência masculina, conforme pode ser aferido na afirmação de Cora de que 

“quem está tendo que se impor são as mulheres. Não está tendo o caminho mais 

facilitado para isso” [Cora, Oficina 1, 10/02/2021] ou na fala da participante Cecília ao 

contextualizar como, em sua percepção, as mulheres têm atuado para acessar 

melhores condições vida pessoal e profissional: 

[...]tem avançado. Na verdade, é uma história que também está sendo 
construída, que já foi construída uma grande parte pelas mulheres que 
antecederam e está sendo construída por nós, não é? Todo dia, né? Até 
coloquei ali. É um trabalho realmente de formiguinha, onde a gente vai 
fazendo e vai trazendo, vai participando desse processo para as novas 
gerações também. [Cecília, Oficina 3, 03/03/2021] 

Desse modo, a subcategoria ‘empoderamento’ contempla tanto a percepção 

da ausência de poder por parte das trabalhadoras, como a indicação de que, para 

elas, a forma de poder exercido difere daquilo que elas consideram ideal e, ainda, 

elas entendem que para acessar o poder é preciso fazê-lo de forma ativa. Isto é, as 

participantes entendem que para alcançar o empoderamento feminino é essencial 

que a forma como o poder é exercido dentro da organização seja modificada. 

Como o leitor pode perceber, neste capítulo tratamos dos dados de maneira 

ampla e buscamos analisar de forma abrangente as temáticas intencionalmente 

levantadas com os instrumentos de geração de dados aplicados ao longo da 

pesquisa, bem como aquelas trazidas pelas participantes a partir de suas dores e 

vivências. No próximo capítulo retomaremos as categorias e subcategorias de análise 

com objetivo de responder às perguntas de pesquisa e apresentaremos as 

considerações finais deste estudo.  



 

CAPÍTULO V: RESULTADOS E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Durante a análise e discussão dos dados, tivemos a oportunidade de realizar 

a exploração do material, analisar os dados gerados pela pesquisa e sistematizar as 

informações, construindo as categorias e subcategorias que nos permitiram analisar 

de forma global todo o conteúdo gerado pela pesquisa. 

Assim como apontado anteriormente, neste capítulo iremos apresentar os 

principais resultados da pesquisa, buscando responder às perguntas da pesquisa a 

partir das categorias levantadas na análise de conteúdo.  

Conforme explicitado anteriormente, este estudo partiu do pressuposto de que 

as mulheres em ambientes corporativos experienciam a vida profissional de formas 

distintas da experiência masculina. Para verificar a validade do pressuposto, 

propusemos a seguinte pergunta geral de pesquisa: Como o tema ‘equidade de 

gênero e empoderamento feminino’ tem sido incorporado e reverberado no cotidiano 

da mulher trabalhadora de uma empresa corporativa de Santa Catarina?  

Para responder a essa pergunta geral, elaboramos as seguintes perguntas 

específicas: 

1. O tema equidade de gênero e empoderamento feminino é abordado nos 

documentos oficiais e na rotina da empresa foco do estudo?  

2. Como as participantes do estudo percebem as questões de gênero, 

equidade e empoderamento feminino no contexto de trabalho? 

3. Que design de produto educacional pode gerar conscientização e 

transformação na percepção das participantes no que tange à 

compreensão das questões de gênero e empoderamento feminino no 

contexto de trabalho? 

4. Qual o efeito da implementação do produto educacional na percepção 

das participantes sobre as questões de gênero e empoderamento 

feminino no contexto de trabalho? 

 Para dar seguimento à proposta deste capítulo, iremos retomar por onde 

caminhou o estudo fazendo um breve relato do percurso, para posteriormente 

responder às perguntas de pesquisa e, por fim, responder à pergunta geral. As 

respostas pautam-se na análise de conteúdo realizada no capítulo anterior e também 

nas inferências da pesquisadora a partir da implementação do produto educacional. 

 Como já mencionado, este estudo surgiu de um incômodo pessoal da 
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pesquisadora diante de situações consideradas díspares nas oportunidades para 

mulheres, quando comparadas com seus pares do gênero masculino, no ambiente 

profissional corporativo. O entendimento de que homens e mulheres devem ter as 

mesmas oportunidades profissionais por meio de políticas voltadas à equidade de 

gênero, bem como o interesse pela temática do empoderamento feminino e o acesso 

ao mestrado profissional em Educação Profissional e Educação Profissional e 

Tecnológica, conjuntamente ao posicionamento político-ideológico de que as 

mudanças culturais e sociais passam pela educação é que propusemos a presente 

pesquisa. 

 Importa retomar que, conforme proposto na fundamentação teórica deste 

estudo, nos pautamos em uma compreensão de educação que visa à formação 

omnilateral dos educandos (RAMOS, 2014), na qual a articulação entre trabalho e 

educação é uma constante. A formação educacional deve, portanto, superar as 

barreiras da educação formal e os espaços educativos não devem ficar restritos aos 

espaços formais de educação. Assim, a prática pedagógica pode ocorrer também nos 

espaços de trabalho e não deve ficar limitada aos conhecimentos técnicos para o 

exercício do trabalho, mas voltar-se também a conhecimentos que contribuam para a 

autonomia dos trabalhadores e trabalhadoras e seu consequente empoderamento. 

Para isso, propusemos um produto educacional que pudesse ser aplicado no local de 

trabalho, com objetivo de intervir na realidade concreta de trabalhadores e 

trabalhadoras.  

 Além disso, a nossa concepção de prática pedagógica alicerçada nos preceitos 

freirianos (FREIRE, 1996) é a de que a construção do conhecimento é dialógica e, 

por isso, os conhecimentos prévios das participantes devem ser considerados e 

trazidos para a prática pedagógica, sendo que trabalhadores e trabalhadoras são 

agentes de poder capazes de alterar a própria realidade (LIBERALI, 2008). 

Assim, é compreensível que nossa primeira preocupação tenha sido investigar 

se o tema estava presente na empresa campo do estudo. Isto posto, a pergunta “O 

tema equidade de gênero e empoderamento feminino é abordado nos documentos 

oficiais e na rotina da empresa foco do estudo?” foi respondida durante a 

caracterização do campo do estudo (seção 2.4.1, capítulo II), momento no qual 

realizamos a leitura de documentos oficiais da empresa e constatamos que, embora 

apresentado de forma genérica no Código de Ética da empresa e em apresentações 

sobre a Cultura Organizacional, o tema gênero não recebe destaque ou tratativas 



 

específicas por parte da empresa para seus trabalhadores e trabalhadoras.  

Apesar de a empresa ter um programa específico sobre empoderamento 

feminino para suas clientes e permitir a participação de suas trabalhadoras na 

iniciativa, não há um programa específico para as trabalhadoras ou o incentivo para 

a liberação, por parte da liderança, para que as trabalhadoras possam participar do 

programa externo.  

Não há, até onde tivemos acesso, ações ou políticas internas para promoção 

da equidade de gênero ou discussões nesse sentido, embora tenha surgido como 

demanda dos trabalhadores e trabalhadoras por meio de participação na Pesquisa de 

Clima aplicada pela empresa em 2020, o que nos dá indícios para responder à 

segunda pergunta de pesquisa: “Como as participantes do estudo percebem as 

questões de gênero, equidade e empoderamento feminino no contexto de trabalho?”. 

Esta é, provavelmente, a pergunta mais complexa a ser respondida, pois 

envolveu a maior parte da coleta de dados realizada e a análise de conteúdo 

empreendida, culminando nas categorias sistematizadas. Considerando as 

categorias de análise, ‘gênero’ e ‘relações de poder’, podemos apontar que as 

questões relacionadas ao gênero, equidade e empoderamento demarcam de forma 

explícita e implícita os papéis exercidos por homens e mulheres na empresa campo 

do estudo e que, em sua maioria, esses papéis não são favoráveis ao crescimento 

profissional feminino.  

A categoria ‘gênero’ nos ajuda a compreender como a dinâmica das relações 

de trabalho é fortemente marcada pelos papéis atribuídos a homens e mulheres 

(SCOTT, 1995) e como esses papéis mantêm mulheres em situação de desigualdade 

em relação aos homens. As subcategorias ‘papel de gênero’ e ‘estereótipo de gênero’ 

constituídas para dar conta das especificidades da experiência feminina na empresa 

demonstram que para as participantes, seja pelos exemplos trazidos por meio do 

questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ ou do produto educacional, há 

diferenças na forma como homens e mulheres experienciam sua vida profissional na 

empresa, bem como essa experiência é limitante e limitadora para mulheres, 

ocasionando ausência  de equidade entre os gêneros.  

Assim, podemos afirmar que há objetivamente, por parte das trabalhadoras 

participantes do estudo, a percepção de que a psicodinâmica do trabalho (ANTLOGA 

et al., 2020) afeta de forma distinta homens e mulheres e que isso prejudica a vida 

profissional da mulher. Sendo que, para as participantes, essas diferenças fundam-
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se no fato de que elas são mulheres e, em alguns casos, para seus interlocutores, 

isso é sinônimo de incapacidade. Conforme apontado no capítulo anterior, os 

exemplos trazidos pelas participantes vão desde características/comportamentos 

estereotipados atribuídos às mulheres, passando pela desvalorização do trabalho 

feminino (exercem as mesmas funções, mas recebem menos), preterimento nas 

promoções, discriminação de trabalhadoras mães, dentre outros.  

Considerando que a Pandemia de COVID 19 afetou sobremaneira a 

participação feminina no mercado de trabalho, a proeminência do tema da 

maternidade é compreensível, seja no questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’, 

seja no produto educacional. Os exemplos em torno da maternidade (ou do trabalho 

com o cuidado se preferirmos) são múltiplos e por isso merecem destaque. Se por 

um lado as participantes respondentes do questionário digital de ‘Levantamento de 

Perfil’ esboçaram uma clara percepção de que as mulheres sofrem discriminação 

pautada na sua condição de gênero, no caso da maternidade, ficou implícita uma 

certa naturalização desse papel pelas participantes, como se a sobrecarga gerada 

pela maternidade fosse um ônus a ser bancado pelas mulheres, podendo a empresa 

contribuir para facilitar a vida das trabalhadoras que são mães, mas sem que isso 

signifique trazer os homens para trabalho com o cuidado (SOUSA; GUEDES, 2016). 

Cabe lembrar que a limitação da ferramenta de coleta de dados pode ter 

gerado esse viés, pela ausência no questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ de 

perguntas sobre papéis de gênero ou especificamente sobre a responsabilidade 

parental (ou maternidade), por isso não temos como afirmar se as respondentes têm 

compreensões diversas sobre a maternidade. Diferentemente das discussões 

geradas pelo produto educacional, em que a naturalização da maternidade e do papel 

de cuidadora foram debatidos e questionados pelas participantes.   

Se a categoria 'gênero' evidencia que para as trabalhadoras participantes o 

gênero é um fator importante para as relações de trabalho, a categoria ‘relações de 

poder’ nos permite compreender que as trabalhadoras participantes percebem a 

equidade de gênero e o empoderamento feminino a partir da “falta” de igualdade em 

seu contexto profissional. Para as  participantes há desigual acesso aos cargos de 

gestão na empresa (corroborado pelos indicadores da empresa), o trabalho feminino 

é menos valorizado (refletido em menos mulheres nos cargo de Analista III) e a forma 

de poder exercida na empresa tem características que, embora não explicitamente 

construídas para tal fim, são  excludentes para as mulheres, ao mesmo tempo em 



 

que lhes causa desinteresse, dado o perfil de liderança direcionado por um viés 

masculino e masculinizante de exercício do poder.  

A subcategoria ‘teto de vidro’21, assim como o conceito de mesmo nome 

(SOUSA, 2018), demonstra que, mesmo que de forma implícita, a dinâmica de 

exercício do poder na empresa é uma ferramenta impeditiva para o acesso das 

mulheres aos cargos de gestão. Embora fossem maioria numérica no quadro de 

trabalhadores da empresa (53%), quando da coleta dos dados, as trabalhadoras 

ainda ocupam baixo percentual dos cargos de gestão (15%) e nenhum cargo 

executivo.  

A percepção por parte das trabalhadoras de que há diferenças na forma como 

homens e mulheres vivem as relações de trabalho na empresa também pode ser 

corroborada pelos dados da Pesquisa de Clima, ferramenta da própria empresa, 

respondida por 96,9% dos trabalhadores (independente de gênero). A pesquisa, 

aplicada em setembro de 2020, resultou em índice de favorabilidade do clima 

organizacional menor para o gênero feminino (76%) quando comparado ao gênero 

masculino (86,1%). Sendo que entre as críticas veiculadas pelos trabalhadores e 

trabalhadoras (sem identificação de gênero) está na “falta de equidade de gênero” 

(Pesquisa de Clima, empresa, 2020) e na “baixa representatividade de mulheres em 

cargos de liderança na instituição” (Pesquisa de Clima, empresa, 2020) e que uma 

oportunidade de melhoria para gestão da empresa seria o “compromisso institucional 

de promover mais mulheres a cargos de liderança” (Pesquisa de Clima, empresa, 

2020).  

No que se refere ao empoderamento feminino, conforme já abordado, a 

categoria ‘relações de poder’ nos aponta que, para as participantes, há desigualdade 

entre homens e mulheres no que tange ao acesso ao poder, via cargos de gestão, 

isto é, existe uma “ausência” de poder por parte das trabalhadoras. Ao mesmo tempo 

em que a subcategoria ‘empoderamento’ nos permite aduzir que existe, por parte das 

trabalhadoras participantes, uma rejeição à dinâmica do poder na empresa, 

questionando-se tanto os meios de acesso e o próprio exercício do poder. Embora 

esse questionamento apareça nos dados gerados a partir do questionário digital de 

 
21 Considerando os dados apresentados na caracterização das participantes, em que há prevalência de mulheres 
brancas, quando nos referimos ao conceito/categoria Teto de Vidro é preciso dizer que, se para as mulheres 
brancas há uma barreira “invísivel” que impede seu acesso às posições de liderança e gestão, para as mulheres 
negras e pardas essa barreira é explícita e concreta, posto que está que elas sequer acessam às posições técnicas 
e estão em grande medida excluídas do mercado de trabalho formal. 
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‘Levantamento de Perfil’, fica mais evidente a partir dos dados do produto 

educacional, o que nos leva a responder a terceira pergunta desta pesquisa: Que 

design de produto educacional pode gerar conscientização e transformação na 

percepção das participantes no que tange à compreensão das questões de gênero e 

empoderamento feminino no contexto de trabalho? 

Considerando que o principal objetivo do nosso produto educacional foi 

contribuir para o empoderamento feminino por meio da autopercepção individual e 

coletiva de como o papel de gênero interfere em todos os âmbitos da vida das 

mulheres, possibilitando que as participantes refletissem acerca do papel 

desempenhado por elas na empresa em que atuam e, a partir daí, propor 

coletivamente um conceito de empoderamento feminino, bem como sugerir ações 

para atingi-lo, o design do produto educacional deveria, prioritariamente partir da 

bagagem cognitiva e experiencial individual das participantes sobre os temas, para 

então gerar reflexões que permitissem uma eventual mudança de percepção acerca 

dos temas. 

Por isso, com intuito de intervir na realidade das participantes e pautando-nos 

em um referencial teórico-metodológico alicerçado na perspectiva freiriana de 

Educação, isto é, na concepção de Educação Libertadora (FREIRE, 1996), optamos 

por um produto educacional em formato de sequência didática (PESSOA, sd), 

implementada em três oficinas. A sequência didática deveria viabilizar a produção de 

significados compartilhados pelas participantes em torno dos conceitos e temáticas 

trabalhados, fomentando a reflexão e o debate em torno de ideias, significados e 

práticas que afetam o cotidiano de trabalho.  

A opção pela sequência didática  formada por oficinas temático-reflexivas 

sequenciadas para provocar diferentes níveis de reflexão nas participantes - do ‘eu’ 

para a ‘empresa’ para o nós, mulheres trabalhadoras participantes do estudo -, como 

design para o nosso produto educacional, proporcionou, consonante ao referencial 

teórico, que as oficinas fossem realizadas de forma dialógica, reflexiva e 

problematizadora (FREIRE, 1996; LIBERALI, 2008), sendo o centro do processo as 

experiências e percepções das participantes e não a pesquisadora (educadora). O 

que nos leva a responder a quarta pergunta de pesquisa: “Qual o efeito da 

implementação do produto educacional na percepção das participantes sobre as 

questões de gênero e empoderamento feminino no contexto de trabalho?”. 

Ao longo da aplicação deste PE, no formato de SD, foi possível tratar temáticas 



 

relevantes para os estudos de gênero de forma didática, interativa e fomentando o 

processo reflexivo crítico (LIBERALI, 2008) das trabalhadoras participantes nas 

discussões dos temas, bem como a formulação de significados compartilhados 

(LIBERALI, 2008) sobre as temáticas estudadas, tais como: conceito de gênero, 

desigualdade de gênero no mercado de trabalho, empoderamento feminino. As 

discussões, propiciadas pelas atividades aplicadas, resultaram na elaboração de um 

conceito de empoderamento feminino pelas participantes e na proposição de ações 

para a transformação social com enfoque na empresa campo do estudo. 

Por meio das interações das participantes ao longo da SD ficou nítido como os 

temas apresentados e trabalhados são de relevância para mulheres trabalhadoras na 

atualidade. O envolvimento e engajamento das participantes nas atividades, trazendo 

exemplos, sugerindo “soluções” ou medidas de intervenção nos indicou que a 

proposição de um PE pode e deve estar diretamente relacionada ao cotidiano 

experiencial das participantes.  

Conforme destacado na apresentação do PE, o principal intuito da SD foi 

contribuir para que as participantes refletissem sobre como a sua condição de gênero 

reverbera na vida profissional e a importância do empoderamento feminino para o 

alcance da equidade no ambiente de trabalho.  

Ousamos dizer que, embora de forma tímida, pois a SD foi aplicada para um 

recorte de quatro participantes, o objetivo do produto foi atingido, visto que as 

participantes não só atuaram ativamente na construção de conhecimentos gerados 

(significados compartilhados) nas oficinas, como também têm interesse em continuar 

se aprofundando na temática com intuito de trazer outras mulheres para a discussão 

e para ações derivadas dessas discussões. As participantes estão aguardando a 

finalização da pesquisa e escrita da dissertação para avançar com suas ações. 

Conforme proposto, o produto educacional partiu de uma concepção individual 

de como determinados comportamentos e características atribuídas às mulheres 

condicionam a identidade de gênero feminina, tanto na perspectiva do indivíduo como 

da sociedade, ou seja, a reflexão realizada buscou partir da autopercepção do ‘eu 

mulher trabalhadora’, para uma compreensão de grupo do ‘nós mulheres 

trabalhadoras’, com vistas ao empoderamento coletivo. Assim, atingimos o objetivo 

principal do produto educacional que foi a conscientização das participantes sobre 

como a sua condição de gênero reverbera na vida profissional e a importância do 

empoderamento feminino para o alcance da equidade no ambiente de trabalho e, 
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consequentemente, na sociedade.  

Esse processo de conscientização gerou a reelaboração do conceito de 

empoderamento feminino que as participantes trouxeram consigo para as oficinas. A 

afirmação de que houve a reelaboração conceitual é respalda no fato de que, antes 

da intervenção, foi aplicado um questionário digital ‘Levantamento de Perfil 

Socioeconômico, Comportamental e Conceitual’22, no qual inserimos uma questão 

específica sobre o conceito de empoderamento feminino. A maior parte das 

respondentes (36 de 43) tinha uma concepção de empoderamento em uma 

perspectiva individual. Como exemplo, podemos citar a concepção de que 

empoderamento feminino de Cora: “quando a mulher se reconhece como 

protagonista da sua vida e na sociedade” [Cora, Questionário de Levantamento de 

Perfil, nov. 2020]. Em outras palavras, embora compreendessem o papel do gênero 

para o empoderamento, as participantes estavam voltadas mais para uma questão 

individual, sem pautar uma perspectiva coletiva. 

Com os conteúdos trabalhados e as discussões realizadas as participantes 

elaboraram, em grupo, o seguinte conceito de empoderamento feminino: 

“Empoderamento feminino é validar o contexto histórico da luta feminista, e seguir em 

busca de espaços que garantam o acesso a todas as mulheres, respeitando todos os 

contextos” [Composição coletiva, oficina 3, 03/03/2021], evidenciando sua 

perspectiva reelaborada de empoderamento, agora numa perspectiva coletiva. Além 

de apontar que é preciso “construir uma narrativa, que nos leve a outras práticas de 

poder” [Jamboard, oficina 3, 03/03/2021]. Segundo Cora, o principal propósito do 

empoderamento feminino é [...] “a segurança, o que pesa mais é como nossa vida 

[das mulheres] é frágil” [Cora, oficina 2, 03/03/2021], reforçando como as condições 

de vida das mulheres são coletivas e por isso afetadas por hábitos e costumes que 

derivam do contexto social, histórico e cultural.  

A partir da concepção de empoderamento coletivo elaborada, as participantes 

propuseram ações para fomentar a equidade de gênero na empresa foco do estudo. 

A seguir temos as ações priorizadas:  

● Fomentar a equidade de cargos e salários entre homens e mulheres; 

● Discutir estereótipos de gênero no ambiente de trabalho; 

● Replicar as oficinas de gênero na empresa [produto educacional]; 

 
22 Conforme o próprio nome aduz, o questionário digital tinha o objetivo de mapear informações sociais, 
econômicas, comportamentais e conceituais das participantes). 



 

● Mapear o estado atual da empresa [foco do estudo] em relação ao que é 

desejável em política de fomento à diversidade; 

● Criar uma série de pílulas do conhecimento para despertar a reflexão da 

importância do tema [equidade de gênero e empoderamento feminino]; 

● [Considerar] que esse processo de reflexão pode gerar reações adversas. Daí 

a necessidade de acolhimento e empatia para quem precisar. [Oficina 3, 

03/03/2021]. 

Cabe destacar que, como mencionado na categorização, as participantes do 

estudo entendem que mudanças reais nas condições de gênero no trabalho passam 

pela mudança na forma como o poder é exercido dentro da organização. Inclusive, 

as decisões são tomadas por meio de formas de se relacionar tipicamente 

masculinas, o que impede a participação feminina. Nesse sentido, as participantes 

citaram exemplos de espaços informais de decisão aos quais as mulheres não têm 

acesso, além disso, ao longo das três oficinas, em vários momentos as participantes 

tiveram sua participação dificultada em função de atribuições consideradas 

tipicamente femininas, como por exemplo, quando uma das participantes teve que 

interromper sua participação na oficina para alimentar os filhos ou dar atenção a 

tarefas e obrigações familiares. Foi interessante perceber a conscientização das 

participantes em relação à atitude da colega: que espelha o papel atribuído ao gênero 

feminino através do tempo, e ao mesmo tempo, um dado favorável aos procedimentos 

metodológicos e às concepções teóricas que fundamentaram o produto educacional. 

Ainda, retomando o conceito de Cadeia Criativa, elaborado por Liberali (2008), 

que preconiza que os  significados compartilhados produzidos nas atividades da 

abordagem pedagógica podem levar os participantes da abordagem a produzir novos 

significados mantendo elementos do que foi produzido inicialmente quando da 

abordagem, podemos argumentar pelo êxito do PE, visto que as participantes 

relataram para a pesquisadora que, a partir das reflexões geradas nas oficinas, têm 

mantido diálogos com outros (as) interlocutores (as).   

E também considerando que a proposta educacional do PE se fundamenta na 

concepção freiriana de educação libertadora, na qual o processo de aprender pode 

fazer surgir no educando uma “curiosidade crescente”, permitindo que esse educando 

possa ser cada vez mais “criador”, é perceptível que o intento da SD foi atingido não 

apenas durante sua aplicação, mas posterior a ela, visto que conforme mencionado, 

as participantes continuaram com as discussões após a finalização da aplicação e se 
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propuseram a levar os conceitos reelaborados para seu cotidiano profissional e 

pessoal.  

Por fim, após todas as etapas da pesquisa empreendidas e tendo respondido 

às perguntas específicas, podemos responder à pergunta geral, “Como o tema 

equidade de gênero e empoderamento feminino tem sido incorporado e reverberado 

no cotidiano da mulher trabalhadora de uma empresa corporativa de Santa 

Catarina?”. A resposta, contudo, não é simples e objetiva, pois tem suas nuances 

perpassadas pela realidade vivida pelas trabalhadoras e na constituição histórica, 

social e cultural do tema. 

Retomando as análises empreendidas no capítulo anterior, podemos 

responder à pergunta por duas linhas distintas, mas não excludentes. Na primeira 

linha, temos como resposta mais literal a partir daquilo que ficou explícito (em relação 

às questões de gênero, equidade e empoderamento feminino no contexto de trabalho) 

nas respostas das participantes ao questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’. 

Na segunda linha, trazemos as categorias de análise que nos ajudam a explicar com 

a devida complexidade como esse tema reverbera de forma implícita ditando a 

dinâmica das relações no contexto de trabalho das participantes. 

 Na primeira linha de resposta, temos as unidades de registro e contexto que, 

levantadas ao longo da análise de conteúdo, demonstram, mesmo antes da 

efetivação da intervenção realizada por meio do produto educacional, que as 

participantes já percebiam que essas questões (de gênero, equidade e a 

empoderamento feminino) afetam o cotidiano de trabalho na empresa. Foram 

diversos os exemplos trazidos pelas participantes, no questionário digital de 

‘Levantamento de Perfil’, que denotavam as diferenças de tratamento e de 

oportunidades para homens e mulheres no cotidiano de trabalho, tais como: situações 

em que as participantes alegam terem sido discriminadas (consideradas menos 

aptas) por serem mulheres; comportamentos/características estereotipadas 

atribuídas às mulheres; preconceito com mães trabalhadoras; desigualdade entre 

homens e mulheres em cargos de liderança, dentre outros.  

Isto é, as trabalhadoras participantes do estudo percebem as questões de 

gênero, equidade e empoderamento presentes em seu contexto de trabalho. No 

entanto, essa percepção não é explicitada em termos conceituais, mas sim a partir da 

inferência de que o seu gênero (feminino) é um fator recorrente para que elas 

acessem ou não oportunidades profissionais na empresa; a questão da equidade se 



 

faz presente na “ausência” de oportunidades, afirmando haver desigualdades de 

oportunidades entre homens e mulheres, sendo as mulheres preteridas neste 

processo e, por fim,  o empoderamento aparece associado à falta de poder, que é 

exemplificada na baixa representatividade de mulheres em posições de gestão/ 

poder. 

 Na segunda linha de resposta, temos as inferências decorrentes do acesso 

aos documentos da empresa e das categorias e subcategorias construídas na análise 

de conteúdo e nos levam a uma reflexão mais profunda sobre a incorporação e 

repercussão desses temas na empresa foco do estudo. Conforme apontado 

anteriormente, o tema da diversidade aparece de forma genérica em documentos 

oficiais da empresa, corroborando uma tendência, apontada por Sousa (2018), de 

que a inclusão desses temas no discurso oficial das empresas funciona como 

importante capital simbólico para empresas que se pretendem mais inclusivas e 

atentas às pautas sociais, o que não é sinônimo de ações reais de empoderamento 

de minorias sociais (SOUSA, 2018). 

Contudo, embora questões relacionadas ao respeito à diversidade estejam 

presentes no discurso institucional da empresa campo do estudo e, por isso, de certa 

forma, incorporado ao cotidiano de trabalho de suas trabalhadoras, a categoria de 

análise ‘gênero’ confirma que a forma como se dão as relações de trabalho, na 

empresa campo do estudo, perpetua situações desiguais entre os gêneros (feminino 

ou masculino), dificultando a vida profissional da mulher e mantendo o status quo 

masculino. Sem entrar nas especificidades das subcategorias que compõem a 

categoria ‘gênero’ mencionadas anteriormente, importa destacar que as 

trabalhadoras participantes demonstram a compreensão clara de como a sua 

identidade de gênero afeta negativamente suas relações de trabalho. Além disso, a 

categoria ‘relações de poder’ traz à luz, corroborado pelos indicadores da empresa, 

que as mulheres trabalhadoras estão apartadas do poder na empresa campo do 

estudo e que elas percebem que isso deriva de sua condição de gênero.  

Podemos afirmar, após as análises empreendidas, que as participantes deste 

estudo compreendem a importância dos temas e questionam sua realidade a partir 

deles, mas no sentido de perceberem a ausência de políticas de fomento à equidade 

de gênero e ao empoderamento feminino por parte da empresa, isto é, as 

trabalhadoras percebem a ausência de condições equitativas aos seus colegas do 

sexo masculino e da baixa representividade das mulheres nas posições de poder. No 



160 

entanto, embora percebam uma relação direta entre os temas ‘equidade de gênero’ 

e ‘empoderamento feminino’ e suas condições de trabalho, não evidenciamos 

nenhuma ação direta das trabalhadoras no sentido de contestar tais condições 

desfavoráveis às mulheres. 

Além disso, não é possível afirmar, por meio de suas contribuições no 

questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’, que as participantes percebem a 

vinculação direta entre as suas experiências como mulher relacionadas a algo 

cultural, social ou historicamente construído. Importa destacar que o questionário 

digital de ‘Levantamento de Perfil’ não contava com perguntas direcionadas para este 

tipo de reflexão histórico, social e cultural. Quando participando do produto 

educacional, com atividades pedagógicas objetivamente construídas para gerar 

reflexões acerca do caráter histórico, social e cultural do gênero, as participantes 

correlacionaram essas informações e foram capazes de refletir sobre as origens das 

opressões de gênero a que estão submetidas (mas não submissas).  

Vale frisar que, conforme evidenciado nos resultados do produto educacional, 

diante de um ambiente adequado e condições propícias, as trabalhadoras 

participantes das oficinas de implementação do produto educacional não só 

conseguiram refletir sobre a origem das situações de desigualdade, como também 

foram capazes de elencar medidas para sua superação. Reforçando a importância de 

fomentar uma formação omnilateral dos educandos na EPT que fuja das amarras da 

educação formal e abarque também os espaços de trabalho.  

Por fim, cabe apontar que são tempos sombrios e cheios de percalços para 

quem se propõe a fazer ciência no Brasil. Numa época em que até mesmo as Ciências 

Exatas e Biológicas se veem questionadas por arautos incultos não será diferente 

para um estudo do campo das Ciências Humanas e Sociais. Ainda mais um estudo 

que, antes de tudo, se presta a questionar os papéis de gênero (social, cultural e 

historicamente construídos) com intuito de construir uma sociedade mais justa e 

equitativa. Ainda que não seja tarefa fácil, não podemos, de forma alguma, fugir da 

função institucional das instituições de ensino e continuar a construir conhecimento 

com relevância social e pautado em uma educação para a cidadania.  

 Realizar essa pesquisa já teria sido um desafio enorme, tendo em vista o tema, 

sua complexidade, impacto social e relevância acadêmica. Mas foi ainda mais 

desafiador diante das circunstâncias advindas da pandemia do COVID 19. Contudo 

a persistência da pesquisadora, o apoio incondicional da orientadora, mas sobretudo, 



 

a disponibilidade e abertura encontrada nas trabalhadoras participantes deste estudo, 

possibilitaram que o finalizássemos com êxito. 

Não obstante os acertos e resultados positivos já mencionados na seção 

anterior e que serão resgatados brevemente nesta seção, é preciso apontar alguns 

limites que circundam este estudo, tais como: as ferramentas de levantamento de 

dados; o momento histórico e social de sua efetivação e o escopo da pesquisa.  

 Sobre as ferramentas de levantamentos de dados, ficou claro que o 

questionário digital de ‘Levantamento de Perfil’ embora tenha atingido uma amostra 

significativa das participantes (40%), não contava com perguntas amplas o suficiente 

para darem conta de todas as nuances da realidade vivenciada pelas trabalhadoras, 

vide o exemplo da opinião das participantes sobre o tema da maternidade. O produto 

educacional, por sua vez, embora tenha gerado uma gama enorme de dados, foi fruto 

da participação de apenas quatro participantes, o que para uma pesquisa de 

mestrado de natureza qualitativa é suficiente, mas que teria sido ainda mais frutífero 

se tivesse contado com as dez participantes que foram convidadas, o que nos leva a 

segunda limitação do nosso estudo: o momento histórico em que foi realizado. 

Quando proposta, esta pesquisa seria realizada de forma presencial, mas isso 

não foi possível em decorrência do surgimento da pandemia de COVID 19, que 

impactou todas as esferas da vida em sociedade. Assim, quando mencionamos o 

momento histórico em que foi realizado como uma das limitações deste estudo, isso 

teve implicações tanto na coleta de dados, quanto na aplicação do produto 

educacional, ambos realizados de maneira remota. Além de que, o público da nossa 

pesquisa era formado parcialmente por mulheres mães que viram sua rotina 

impactada pelo fechamento das escolas.  

No que tange ao escopo da pesquisa, entendemos que por se tratar de uma 

pesquisa de mestrado, fomos capazes de abranger um público significativo e realizar 

análises pertinentes. No entanto, acreditamos que seria interessante ampliar o público 

em pesquisas futuras e analisar também a perspectiva masculina sobre o tema. 

Analisar a perspectiva masculina sobre questões, que são tão caras ao feminino, 

como a maternidade, nos daria a oportunidade de compreender como ou se essa 

geração de homens tem sido impactada pelo avanço do empoderamento feminino e 

como eles percebem essas questões em seu ambiente de trabalho. Um exemplo de 

caminho para essa investigação, seria perguntar aos homens trabalhadores da 

empresa campo deste estudo se eles conseguem apontar qual motivo leva as 
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mulheres, mesmo sendo a maioria no quadro geral da empresa, ainda serem minoria 

nas posições de gestão.  

 Consideramos que este estudo alcançou os objetivos propostos, conforme 

anunciado na introdução desta dissertação, nossa intenção, com este estudo, foi 

compreender como o tema equidade de gênero e empoderamento feminino tem sido 

incorporado e reverberado no cotidiano da mulher trabalhadora em uma empresa 

corporativa de Santa Catarina e, a partir disso, propor um produto educacional para 

intervir na realidade encontrada. Para responder a este objetivo, realizamos um 

estudo de caso em uma empresa corporativa e propusemos, como produto 

educacional, uma sequência didática intitulada ‘Gênero e Trabalho: ‘do eu ao nós’ 

uma abordagem pedagógica para empoderamento feminino como prática coletiva’. 

 Os resultados deste estudo, já enunciados na seção anterior, foram muitos. Foi 

possível compreender a percepção das trabalhadoras participantes sobre os temas e 

conhecer um pouco da realidade vivida por elas na empresa campo do estudo. 

Realidade essa que não difere do que já foi amplamente disseminado pelos estudos 

de gênero, a saber, que mulheres e homens experimentam realidades distintas no 

ambiente de trabalho, causada sobremaneira pela divisão sexual do trabalho e pelos 

papéis atribuídos aos gêneros masculino e feminino nessa dinâmica.  

 Também foi possível detalhar como se dão as relações de gênero, a partir da 

percepção das trabalhadoras participantes deste estudo, na dinâmica de trabalho na 

empresa campo do estudo e, por meio das categorias ‘gênero’ e ‘relações de poder’, 

compreender como as mulheres experienciam sua realidade profissional a partir da 

sua identidade de gênero, sendo que elas apontam que se sentem muitas vezes 

prejudicadas por essa identidade e, ainda, entender como a forma de poder exercido 

na empresa é ao mesmo tempo um impeditivo para o acesso delas ao poder e um 

desestimulante para que elas queiram acessá-lo.  

 Ainda, foi possível propor um PE que, pautado em premissas como as da 

educação libertadora e de uma pedagogia dialógica, objetivou e alcançou a 

intervenção na realidade das participantes, uma vez que as participantes do produto 

educacional atuaram ativamente na construção de conhecimentos gerados nas 

oficinas e manifestaram interesse em continuar se aprofundando na temática e incluir 

outras mulheres da empresa na discussão e futuras ações. 

A partir dos resultados obtidos nas oficinas e aqui descritos, que materializaram 

a SD, argumentamos a favor do modelo temático-reflexivo, fundamentado na 



 

concepção de Liberali (2008) sobre processo reflexivo crítico, que neste PE tratou da 

temática equidade gênero e empoderamento feminino, guiado por perguntas-chave 

para a transformação de percepções de mundo/sociedade e de sujeito. Em nossa 

proposição, a construção de significados compartilhados (LIBERALI, 2008), para 

gerar transformação conceitual e/ou de percepção de mundo, deve iniciar com: i) a 

identificação do eu [Quem sou eu mulher?], para ii) a identificação a partir do outro no 

contexto corporativo (ou qualquer outro contexto social) [Como a minha empresa me 

vê como mulher?], para iii) a proposição de transformação desse mesmo contexto 

[Como/O que fazer para transformar esse contexto?]. Todo este processo deve estar 

baseado na concepção de educação libertadora (FREIRE, 1996) que fundamenta 

nosso PE. 

Finalmente, ao confirmar a importância dos estudos de gênero para fomentar 

a equidade de gênero e empoderamento feminino com vistas a avanços sociais para 

mulheres e meninas, este estudo também indica algumas possibilidades para 

pesquisas futuras, tais como: estudo sobre o impacto do trabalho reprodutivo da vida 

profissional de mulheres trabalhadoras; análise sobre a participação masculina no 

trabalho doméstico/cuidado; investigação específica sobre a concepção da 

maternidade para trabalhadoras altamente qualificadas; análise sobre perfil de 

liderança feminina real versus ideal; estudo sobre a inclusão de mulheres negras no 

mundo corporativo, para citar algumas possibilidades.   
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APÊNDICES 

1. Material de suporte Plano de Aula - Oficina 1  

 

a) Apresentação em PowerPoint - Suporte para a Oficina. 
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b) Jamboard da Atividade 1 - Parte B e Atividade 2 - Parte A. 

 

 Imagem 01: 
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Imagem 02: 

 
 

c) Questionário de Atividade 3.  

 
 

  



 

 

d) Questionário de Avaliação da Oficina 
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2. Material de suporte Plano de Aula - Oficina 2  

 

a) Apresentação em Powerpoint - Suporte para a Oficina. 
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b) Jamboard da Atividade 1 - Parte B e Atividade 2 - Parte A. 
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c) Atividade 2 - Parte A - Apresentação em Powerpoint para discussão em grupo. 
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d) Atividade 2 - Parte B - Ferramenta de nuvem de palavras: 

www.mentimeter.com  

 
  

http://www.mentimeter.com/


 

 

e) Questionário de Avaliação da Oficina: 
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3. Material de suporte Plano de Aula - Oficina 3 

 
a) Apresentação em Powerpoint - Suporte para a Oficina. 
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b) Jamboard da Atividade 1 - Parte A e B. 

 
 



194 

 

c) Jamboard da Atividade 2 - Parte A. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

d) Questionário de Avaliação da Oficina: 
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4.  Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina 

Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede Nacional 

(PROFEPT) 

Centro de Referência em Formação e EAD (Cerfead) 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado(a) a participar da pesquisa “Equidade de Gênero e 
Empoderamento feminino em ambientes corporativos: um estudo de caso em 
Florianópolis”, desenvolvida pela pesquisadora Laila Caroline Pereira, sob orientação 
da  Professora Doutora Marimar da Silva, para o curso de Pós-Graduação stricto 
sensu Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica em Rede 
Nacional, realizado junto ao Centro de Referência em Formação e EaD (CERFEAD) 
do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC). 

Esta é uma pesquisa que tem como finalidade compreender como o tema da 
equidade de gênero e do empoderamento feminino têm sido incorporados no mundo 
do trabalho, mais precisamente em uma empresa corporativa de Santa Catarina, a 
partir da perspectiva das mulheres trabalhadoras da empresa foco do estudo. Este 
projeto foi submetido e aprovado por um Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), por 
meio da Plataforma Brasil, conforme protocolo número 4.079.043. 

CEP é um colegiado interdisciplinar e independente, de relevância pública, de 
caráter consultivo, deliberativo e educativo, criado para defender os interesses dos 
participantes da pesquisa em sua integridade e dignidade e para contribuir no 
desenvolvimento da pesquisa dentro de padrões éticos. Esta pesquisa foi submetida 
ao Comitê de Ética em Pesquisa com Seres Humanos (CEPSH) da Universidade 
Federal de Santa Catarina, cujas informações de contato são: Prédio Reitoria II, 
4ºandar, sala 401, localizado na Rua Desembargador Vitor Lima, nº 222, Trindade, 
Florianópolis. Homepage: http://cep.ufsc.br/ Telefone: (48) 3721-6094.  

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e os procedimentos 
utilizados obedecem aos critérios da ética na Pesquisa com Seres Humanos, 
conforme estabelecido na Resolução 510/16 do Conselho Nacional de Saúde, que 
trata dos princípios éticos e da proteção aos participantes de pesquisas em Ciências 
Humanas e Sociais. No caso da pesquisa em tela, o risco é mínimo. Alguma questão 
específica da entrevista ou do questionário pode, eventualmente, causar algum mal-
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estar no momento de respondê-los. Para evitar esse risco, não haverá nenhuma 
questão obrigatória para ser respondida e que impeça acessar a pergunta seguinte. 
Outros riscos que podem ocorrer são: cansaço, fadiga e aborrecimento ao longo da 
pesquisa. Para refrear esses riscos, você poderá interromper a entrevista, bem como 
o preenchimento dos questionários, sempre que sentir necessidade. Você também 
tem a liberdade de se recusar a participar ou de desistir de sua participação na 
pesquisa a qualquer momento, sem qualquer prejuízo para você. No entanto, 
solicitamos sua colaboração para que possamos obter melhores resultados na 
pesquisa.  

Caso, involuntariamente, a pesquisa gere algum tipo de dano, material ou 
imaterial, devidamente comprovado em decorrência desta pesquisa, você será 
indenizado de acordo com a legislação vigente. 

Reforçamos ainda que, conforme previsto na Resolução 510/16 do Conselho 
Nacional de Saúde, todo participante fica resguardado pelos seguintes direitos:  

I - ser informado sobre a pesquisa;  
II - desistir a qualquer momento de participar da pesquisa, sem 
qualquer prejuízo; 
III - ter sua privacidade respeitada; 
IV – ter garantida a confidencialidade das informações pessoais; 
V – decidir se sua identidade será divulgada e quais são, dentre 
as informações que forneceu, as que podem ser tratadas de 
forma pública; 
VI – ser indenizado pelo dano decorrente da pesquisa, nos 
termos da Lei; e  
VII – o ressarcimento das despesas diretamente decorrentes de 
sua participação na pesquisa. 

A sua participação na pesquisa consiste em uma entrevista oral, que será 
gravada em áudio pela própria pesquisadora, respeitando os direitos acima listados, 
além de dois questionários que serão disponibilizados digitalmente. As informações 
obtidas por meio da coleta de dados serão utilizadas para alcançar o objetivo da 
pesquisa e a produção de trabalhos acadêmicos, resguardando ou divulgando sua 
identidade conforme uma das indicações abaixo: 

(   ) Autorizo a minha identificação, os pesquisadores poderão utilizar meu nome 
ao citar minhas falas em trabalhos acadêmicos; 

(   ) Não autorizo a minha identificação, os pesquisadores não poderão utilizar 
meu nome ao citar minhas falas em trabalhos acadêmicos. 

Garantimos também que os resultados da pesquisa serão de livre acesso aos  
participantes, respeitando a preservação da identidade ou divulgando-a conforme 
manifestado pelo participante. Garantimos ainda que você será acompanhado pela 
pesquisadora responsável durante todas as etapas da pesquisa e terá toda a 
assistência necessária. Você não terá nenhum tipo de despesa por participar deste 
estudo, bem como não receberá nenhum tipo de pagamento por sua participação, 
pois a pesquisa será realizada em seu local de trabalho e/ou por meio eletrônico, não 
gerando gastos. No entanto, caso você venha a ter algum gasto com transporte ou 
alimentação em decorrência desta pesquisa, suas despesas serão ressarcidas pela 
pesquisadora. 

Esperamos que, futuramente, os resultados desse estudo sejam usados em 
benefício de outras pessoas, uma vez que há exigência que ao final do curso os 
mestrandos elaborem um produto educacional. Nesse sentido, pretendemos elaborar 



 

uma Oficina temática sobre equidade de gênero e empoderamento feminino com 
intuito de contribuir para a compreensão do papel social e educacional das mulheres 
e da realidade enfrentada por elas em ambientes corporativos, visando 
transformações de cunho pessoal e profissional das percepções das mulheres 
trabalhadoras participantes do estudo.  

Quaisquer publicações que resultarem desta pesquisa manterão a garantia de 
sigilo e preservarão a identidade e a privacidade dos participantes, a não ser que seja 
de seu desejo identificar-se conforme opção supracitada.  

Informamos ainda que você receberá uma via, de igual teor deste 

documento, assinada pelo participante de pesquisa (ou seu representante legal) e 

pela pesquisadora, que será rubricada em todas as páginas por ambos. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre e 
esclarecida para a participação nesta pesquisa. 

Agradecemos a sua autorização e colocamo-nos à disposição para 
esclarecimentos adicionais. Sempre que necessário, você poderá entrar em contato 
com a pesquisadora responsável, Laila Caroline Pereira, pelo e-mail xxxxxxxx ou com 
a orientadora, Profa. Dra. Marimar da Silva, pelo e-mail marimar.silva@ifsc.edu.br , 
ou nos endereços listados abaixo. 
 

Florianópolis, 05 de novembro  de 2020. 

 

______________________________ 
Pesquisador 
 

_________________________________ 
Participante da pesquisa 
 

 

Nome da Pesquisadora responsável: Laila Caroline Pereira 

PROFEPT - CERFEAD/IFSC 

Rua Duarte Schutel, 99, Centro 

CEP: 88015 640 - Florianópolis - SC 

Telefones: (48) 3131 8800/8826 

 

Nome da Orientadora: Professora Marimar da Silva, Dra. 

Instituto Federal de Santa Catarina - Campus Florianópolis-Continente 

Rua 14 de Julho, 150, Coqueiros 

CEP: 88075-010 - Florianópolis - SC 

Telefone: (48) 3877-8425  

mailto:marimar.silva@ifsc.edu.br
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ANEXO 

 

1. Documento de Aprovação do Projeto de Pesquisa  
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