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Observação

� Este trabalho é um produto do Projeto de Pesquisa Percursos: trajetórias 
profissionais de egressos do CSAP/ EG/ FJP, financiado pela FAPEMIG.

� Trata-se de parte de um artigo em vias de submissão para publicação.



Objetivo

Analisar as trajetórias educacionais e profissionais dxs egressxs do curso, 
buscando identificar diferenças quanto ao gênero.

O mais importante desafio ao lidar com as questões de gênero no interior da 
Administração Pública é, provavelmente, o desafio da invisibilidade. Como 
explicitar questões como “teto de vidro”, discriminações com base no 
gênero, assédio, entre outras, se não há dados relativos ao sexo das 
servidoras e servidores nos sistemas oficiais e nas bases de dados referentes 
à força de trabalho? 



O conceito de trajetória profissional 

� Sequência de experiências e atividades relacionadas ao trabalho, durante o 
período de vida de um indivíduo (Schein, 1978; Chanlat, 1995).

� Busca investigar a modalidade ocupacional e a área de especialização, mas 
também o conjunto de papéis, experiências de trabalho e a sequência de 
posições ocupadas por uma pessoa ou grupo, bem como o curso seguido 
ao longo de sua carreira.



Os estudos de trajetória profissional

Discutem a ocorrência de determinados padrões de trajetória 
(Malvezzi, 2000).

Discutem a ocorrência de determinados padrões de trajetória 
(Malvezzi, 2000).

“tradicional” padrão percorrido por sujeitos masculinos, 
pertencentes aos grupos sociais dominantes, e que é 

caracterizado por sua estabilidade, bem como por uma 
progressão linear e vertical. 

“trajetória em espiral”, percurso profissional percorrido por 
grupos sociais variados (mulheres, negros etc), caracterizados 

por uma progressão descontínua e por instabilidade



A teoria feminista e o enfoque de gênero

� Permitem explicar e problematizar a ocorrência de distintas trajetórias, na 
comparação entre os percursos profissionais de homens e mulheres.

� O mundo do trabalho é um dos campos em que relações generificadas
ocorrem e disciplinam os modos pelos quais agentes e grupos sociais 
interagem, na intersecção entre as esferas pública e privada.



A feminização do emprego não 
significou maior igualdade de gênero 
nos mercados de trabalho nem nos 
espaços domésticos. Ao contrário da 
integração das mulheres nos 
trabalhos dos homens, o que ocorreu 
foi uma reconfiguração das divisões 
do trabalho, separando o trabalho dos 
homens e o trabalho das mulheres 
(Caraway, 2007: 2).



Os estudos analisam práticas de segregação 
de gênero no trabalho, que produzem a 
subrepresentação das mulheres em uma 
dada ocupação ou setor particular; ou 
estabelecem para elas condições 
específicas, como menores rendimentos e 
menos estabilidade. 



Segregação de gênero no trabalho

Práticas que produzem a subrepresentação das mulheres em uma 
dada ocupação ou setor particular; ou estabelecem para elas 
condições específicas, como menores rendimentos e menos 
estabilidade. 



Segregação hierárquica

“teto de vidro”

Fenômeno que se caracteriza pela menor velocidade com que as mulheres 
ascendem na carreira, o que resulta em sua sub-representação nos cargos de 
comando das organizações e, consequentemente, nas altas esferas do 
poder, do prestígio e das remunerações, mesmo quando as mulheres são 
dotadas de características produtivas idênticas ou superiores às de seus 
congêneres do sexo masculino (Vaz, 2013: 766). 



� As mulheres concentram-se nos empregos mais vulneráveis, recebem menos 
do que homens por trabalhos equivalentes, e ocupam menos o topo das 
organizações. 

� À medida que as ocupações são hierarquizadas, conforme o prestígio e a 
remuneração observam-se mais mulheres em atividades menos prestigiadas e 
mais mal remuneradas (Vaz, idem). 



� A literatura examina em que medida as oportunidades de trabalho das 
mulheres são afetadas pelas obrigações contraídas na esfera doméstica. 

� Em geral, para as mulheres, a relação entre trabalho e família é mais 
conflituosa e traz mais sofrimento do que para os homens; a sobrecarga de 
trabalho doméstico acaba por determinar um menor investimento da mulher 
em sua qualificação e faz com que busque postos de trabalho mais flexíveis e, 
consequentemente, menos valorizados; reduzam-se as chances de que as 
mulheres assumam postos de gerência e assessoramento, diante da 
dificuldade de conciliá-los com as responsabilidades domésticas.



No serviço público

um processo menos 
discriminatório nas 

contratações

impressão de que não 
há segregação 

ocupacional ou de 
que o “teto de vidro” 
é menos pronunciado 

neste âmbito. 

observa-se o 
afunilamento 

também na função 
pública: uma menor 

incidência de 
mulheres quanto 

mais elevada a 
instância de poder –
ainda que o grau de 
instrução feminino 

seja superior ao 
masculino em todos 

os níveis 
considerados. 



Proporção de ingressantes no Curso de Administração 
Pública - CSAP por sexo 



Taxa de conclusão do Curso de Administração Pública –
CSAP por sexo



Proporção de empossados na carreira de EPPGG, por 
sexo



Taxa de permanência na carreira de EPPGG



Número e proporção de mulheres e homens ao longo das 
etapas do percurso escolar e profissional em 2015

Etapas do percurso Mulheres Homens Total

Ingresso no curso 519 44,2% 656 55,8% 1175 100%

Conclusão do curso 439 46,4% 507 53,6% 946 100%

Posse na carreira 368 47,0% 415 53,0% 783 100%

Permanência na carreira 279 47,6% 307 52,4% 586 100%

Possui cargo em comissão 165 46,7% 188 53,3% 353 100%



Percurso feminino e masculino, do ingresso no curso à 
permanência na carreira, 1992-2015



Proporção de mulheres e homens, das turmas de 1987 a 
2012, por nível da carreira de EPPGG



Distribuição das e dos EPPGGs das turmas de 1987-2012 
por nível da carreira



Proporção de servidoras e servidores em cada classe de 
cargo, função ou comissão, 2015 



Remuneração dos EPPGG por sexo, em reais: média, 
máximo e quartis

 

Sexo 

Mulheres Homens 

Remuneração Após 

Deduções Jul/2016 

Média 8385,92 8509,98 

Percentil 25 5197,37 5419,80 

Percentil 50 7512,65 7752,01 

Percentil 75 10146,46 10158,75 

Máximo 26367,51 24632,06 

 



Considerações Finais

� Os dados encontrados confirmam as principais hipóteses da literatura sobre o 
trabalho das mulheres e dos estudos organizacionais sobre a existência de 
diferenciais de gênero, evidenciando, assim, mais dificuldades para a ascensão 
profissional entre as mulheres, quando comparadas às trajetórias masculinas. 

� Os achados também mostram que as diferenças de gênero encontradas nesse 
caso são minoradas, pelos efeitos de uma legislação, que garante um percurso 
educacional e, sobretudo profissional, menos limitado. Assim, a conclusão 
aponta para a defesa de mecanismos regulatórios destinados a proteger as 
mulheres e demais minorias, garantindo-lhes percursos formativos e 
profissionais menos injustos.



� Estima-se que o menor sucesso dos homens na carreira é compensado pelo 
acesso a cargos e funções comissionadas, o que garante a eles uma maior 
média salarial.

� As mulheres tendem a permanecer mais na carreira de EPPGG:

– mais dificuldades para buscar alternativas mais atrativas 

– possuem “âncoras” específicas para permanecerem por mais tempo em 
determinado trabalho



� Nesta carreira, as diferenças entre homens e mulheres são bem menos 
pronunciadas

– efeitos benéficos do desenvolvimento de marcos reguladores das 
carreiras para minorar (se não eliminar) práticas segregatórias, 
sobretudo invisíveis, que reduzem as oportunidades de ascensão 
profissional de grupos minoritários.


