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RESUMO 

Mulheres estão em luta contínua em prol da afirmação e proteção de seus direitos e 

defesa do seu espaço. Comprovar que existem barreiras no acesso ao mercado de 

trabalho e no crescimento profissional, com diferença no tratamento de homens e 

mulheres em gratificações e posições de liderança é fundamental para agir. O olhar 

demográfico, por meio dessa pesquisa, possibilita estudar as diferenças entre 

gêneros no âmbito do serviço público e possíveis fatores e aspectos influenciadores 

para os atuais índices de desenvolvimento profissional por gênero. Investiga-se se há 

impactos diferenciados para o desenvolvimento profissional dos servidores técnicos 

administrativos da UFRN: Homens e mulheres que possuem estabilidade e trabalham 

em uma universidade pública e federal. Com acesso aos dados primários dos 

servidores da UFRN e a análise por métodos de estatística descritiva, foram descritos 

o perfil sociodemográfico e o perfil ocupacional dos servidores técnicos 

administrativos, e ponderadas as diferenças de gênero em grupos homogêneos e 

entre ocupantes dos cargos de direção e funções gratificadas. Esses resultados 

contribuem para a análise da estrutura da universidade pública, em que está presente 

a impessoalidade na seleção e estabilidade na carreira, se ainda assim se observa a 

desigualdade de gênero no decorrer da carreira, como visto na área privada. 

Observando apenas remunerações não se constata grande diferença entre os 

gêneros, os dados que contribuem para o valor final das remunerações apontam o 

esforço das mulheres nos quesitos escolaridade, progressões e classe, superando o 

comprometimento dos homens. A desigualdade justifica a necessidade de ações para 

reconhecer o potencial das servidoras, quebrar barreiras e a ampliar as oportunidades 

com equidade. 

   
 

Palavras-chave: gênero, carreira, direitos, serviço púbico.  



 

 

ABSTRACT 

 

Women are in a continuous struggle for the affirmation and protection of their rights 

and defense of their space. Proving that there are barriers to access the job market 

and professional growth, with differences in the treatment of men and women in 

bonuses and leadership positions, is essential to act. The demographic view, through 

this research, makes it possible to study the differences between genders in the scope 

of the public service and possible factors and aspects that influence the current indices 

of professional development by gender. It is investigated whether there are different 

impacts on the professional development of administrative technical servers at UFRN: 

Men and women who have stability and work in a public and federal university. With 

access to the primary data of the UFRN servers and the analysis by methods of 

descriptive statistics, the sociodemographic profile and the occupational profile of the 

administrative technicians were described, and the gender differences in 

homogeneous groups and between occupants of management positions and 

functions were weighted. gratified. These results contribute to the analysis of the 

structure of the public university, in which the impersonality in the selection and 

stability in the career is present, if even so, gender inequality is observed throughout 

the career, as seen in the private area. Observing only remuneration, there is no great 

difference between genders, the data that contribute to the final value of remuneration 

indicate the effort of women in terms of education, progression and class, surpassing 

the commitment of men. Inequality justifies the need for actions to recognize the 

potential of civil servants, break down barriers and expand opportunities with equity. 

Keywords: gender, career, rights, public service.



 

 14 

1 INTRODUÇÃO 

Grandes movimentações femininas em momentos distintos da história, que 

ficaram conhecidas como ondas do feminismo, foram de extrema importância para 

conquistar mudanças e impactar a sociedade. Mulheres de diversos países 

impulsionaram sua voz em prol de seus direitos políticos, trabalhistas, econômicos, 

sexual. Foram várias as formas de reivindicações:  publicações, manifestações, 

greves, presença em congressos, passeatas (ZIRBEL, 2021). 

No Brasil, as mulheres se impuseram em lutas pela defesa de espaço e direitos 

na vida pública, privada e política, resultando em leis de proteção e direitos 

específicos para mulheres preservados nas leis trabalhistas, e também na 

Constituição Federal, especialmente a de 1988, que teve grande avanço social e 

trabalhista. Ainda há muito pelo que se lutar e os debates feministas seguem com 

grande diversidade, incluindo pautas que denunciam exploração, misoginia, assédio, 

violência, relações abusivas, feminicídio, racismo, homofobia, discriminação no 

trabalho e privilégios masculinos. 

A economia pela ótica feminista destaca como é necessário analisar e discutir 

o peso de ser mulher, ter remunerações e promoções diferenciadas em relação aos 

homens, principalmente por levar culturalmente a responsabilidade de “cuidar” da 

casa, dos filhos, do marido. Homens e mulheres estudam e se qualificam para atuar 

nas áreas de sua escolha. O gênero não delimita sua capacidade e não pode 

continuar a ser justificativa para renda e acesso a cargos. A sociedade ainda precisa 

evoluir mais para proteger o direito da mulher de escolher trabalhar e escolher ter 

filhos ou não (MADALOZZO et al, 2010; SILVA, 2018). 

É comum a naturalização dos discursos, que reduz às questões culturais ou 

biológicas a construção dos papéis de gênero exercidos por homens e mulheres, 

desde a infância até a vida adulta, em casa, no trabalho e na sociedade, sem levar 

em consideração a subjetividade e aspirações individuais (PAZ e COATTI, 2013). 

Mulheres ainda vivenciam o impacto negativo da maternidade na probabilidade 

e qualidade de emprego e na remuneração (MACHADO, et al, 2021; SOUZA, 2016; 

SILVA, 2018; CAETANO, 2004; ARAÚJO, 2020; KUNDE e LOURENÇO, 2020; PAZ 

e COATTI, 2013; ABRAMO, 2007). 
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Souza (2016) afirma que para os homens, o casamento está associado a um 

crescimento salarial, podendo ser relacionado à divisão do trabalho doméstico ou ao 

conceito da sociedade de maior responsabilidade do homem casado, culturalmente 

apontado como provedor. Além disso, os trabalhos domésticos têm em média 11,1h 

semanais de dedicação por parte deles, enquanto que as mulheres gastam o dobro 

desse tempo com esses afazeres.  

Silva (2018) retrata a que a responsabilidade exclusiva ou majoritariamente 

das mulheres, dos cuidados do lar e da família, sobrecarrega e pode impedi-las de 

alcançarem espaço e progressão profissional aspirada. Araújo (2020) assegura que 

essas tarefas não remuneradas são um fator ignorado pela economia formal. A 

sobrecarga gerada por esse trabalho não remunerado é potencializada pela falta de 

programas de apoio à infância integral e de qualidade.  

Para o universo masculino, o trabalho doméstico é secundário, ocupando uma 

porcentagem ínfima do seu tempo, sendo o trabalho assalariado sua principal atenção 

e tempo. Para o universo feminino, o peso do trabalho doméstico influencia inclusive 

no julgamento negativo do empregador, pelo contexto sociocultural de dedicação à 

família em detrimento ao trabalho. Sem o fator discriminação, as mulheres e mães 

seriam bem mais remuneradas que os homens pois elas apresentam uma 

produtividade acima da produtividade deles, sendo importante a análise da 

decomposição salarial para conseguir observar, não só a discriminação de gênero, 

mas também a discriminação da maternidade (MACHADO, et al, 2021). Escolher 

quando e quantos filhos ter e ter acesso aos meios para efetivar essa escolha é um 

direito básico e necessário para uma vida reprodutiva saudável e segura (CAETANO, 

2004). 

A aceitação parcial das mulheres nas empresas é uma realidade que conserva 

como lugar de mulher a esfera doméstica e rebaixa seu trabalho a um lugar 

"secundário" e "secundarizado". Aceita-se a mulher no mercado de trabalho, mas 

continuam a associá-la ao absenteísmo, à impontualidade, à rotatividade. Ainda se 

questiona na contratação feminina os gastos relacionados aos direitos de proteção à 

maternidade. Esses fatores corroboram com as estatísticas que trazem mulheres 

sendo mais propensas a ocupar trabalhos mais precários e assumir jornadas parciais 

no trabalho remunerado (PAZ e COATTI, 2013; ABRAMO, 2007; KUNDE e 

LOURENÇO, 2020). 
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Infelizmente, ainda que tenham maior escolaridade e venham cada vez mais 

ampliando espaços de trabalho, ainda se destaca uma visível desigualdade de gênero 

dentro do mercado de trabalho, com salários inferiores em comparação aos homens 

e tradicionalmente a ocupação de trabalhos segregados.  

Com o olhar demográfico, esta pesquisa pretende analisar diferenciais de 

gênero entre servidores técnicos administrativos da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte. Investiga-se os diferenciais de gênero com relação a cargos, 

gratificações e rendimentos. 

Esse crescente interesse surgiu ao me tornar servidora técnica administrativa 

da UFRN e me deparar com as diferentes realidades: vividas anteriormente no serviço 

privado, por mim e outras colegas e, posteriormente, ingressando no serviço público. 

Ao entrar na UFRN me veio a feliz constatação que homens e mulheres possuem 

condições iguais para fazer a prova, por meio do concurso público, e ser aprovado.  

Mesmo sabendo as dificuldades que as mulheres enfrentam para conseguir se 

dedicar aos estudos, principalmente as colegas que são mães, ao menos a entrevista 

que acontece nas redes privadas, perguntando “você é casada”, “tem quantos filhos”, 

“mas com quem vai deixar seus filhos”, “seu marido não se importa em trabalhar esse 

horário”, são perguntas que não aconteceram por aqui.  

Porém, fica a inquietação: como homens e mulheres, após a entrada no serviço 

público, se desenvolvem no decorrer da carreira? As pesquisadoras de universidades 

federais já estão comprovando que dentro da realidade delas existem desigualdades 

de gênero, e a inclusão da licença-maternidade no curriculum lattes é uma conquista 

que será abordada adiante, bem como a presença de mais homens nos altos cargos 

do poder executivo federal. Diante desse contexto, a pergunta que pretendo 

responder é: as servidoras técnicas administrativas da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte apresentam desvantagens ao longo de sua carreira, frente aos 

servidores homens? 

O objetivo é analisar por meio de dados primários da instituição se existe 

diferença entre homens e mulheres no serviço público, quanto a gratificações, 

nomeações em cargos de chefia ou direção e remuneração. Os objetivos específicos 

são:  

1. Caracterizar o perfil sociodemográfico dos Servidores Técnicos-

administrativos – STA – da UFRN nos períodos de 2009 e 2019 (Idade, 

sexo, escolaridade, composição familiar). 
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2. Analisar o perfil de remuneração, segundo gênero, nos períodos de 

2009 e 2019.  

3. Analisar a presença de mulheres em cargos de direção e/ou função 

gratificada e o perfil das pessoas com esses cargos (homens ou 

mulheres, escolaridade, tempo de carreira, idade, presença de filhos). 

Para alcançar esse objetivo, foram traçadas as etapas desse estudo.  

No primeiro momento, a revisão da literatura aponta teorias existentes diante 

da realidade feminina e materna, na luta pela equidade nos espaços da sociedade, 

do trabalho e dentro de casa, as mudanças nas leis, nos direitos das mulheres e na 

postura masculina diante das conquistas femininas. O segundo momento deste 

trabalho trata de reconhecer a instituição UFRN, suas políticas e programas para a 

carreira dos servidores técnicos-administrativos. A terceira etapa apresenta a base 

de dados e métodos utilizados neste estudo. Na quarta etapa, é realizada a análise 

descritiva do perfil sociodemográfico e ocupacional dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN.  

O capítulo final possibilita focar em fatores específicos que impactam 

diretamente na remuneração dos servidores, como idade, tempo de carreira, 

escolaridade, funções gratificadas e cargos de direção. Com essa análise foi possível 

identificar se, após o ingresso, as diferenças de gênero começam a emergir e se em 

alguma medida reproduzem a realidade no mercado de trabalho da iniciativa privada. 

As várias formas existentes de discriminação podem refletir no 

comportamento, satisfação, produtividade e qualidade de vida dos envolvidos, como 

também no clima e nos resultados da organização. Os resultados apresentados nesta 

pesquisa poderão apoiar as políticas e diretrizes desenvolvidas pela UFRN na área 

de qualidade de vida, planejamento familiar e maternidade/paternidade e sua 

abrangência, em uma contribuição de impacto nessa realidade.  

Com base nessa multidisciplinar observação, torna-se possível um novo olhar 

sobre o objeto pesquisado e seus diversos fatores influenciadores, impulsionando 

ações para a evolução da relação de gênero no mercado de trabalho. Pesquisas que 

apontam focos de desigualdade e fatores que geram barreiras para se alcançar a 

equidade nos ambientes e nas oportunidades podem contribuir para o 

desenvolvimento da sociedade cada vez mais igualitária.  

Analisar se há diferenças na carreira dos servidores técnicos-administrativos 

da UFRN com base no gênero nos abre a possibilidade de correlacionar com a 
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realidade no mercado de trabalho privado e com algumas categorias que já lutam por 

ações em prol da equidade. Mesmo com todas as dificuldades enfrentadas pelas 

mulheres para defender seus espaços e direitos, pesquisas atuais revelam “a 

igualdade de gênero no mundo do trabalho é vantajoso do ponto de vista econômico”, 

diversificando habilidades, abrindo espaço para maior produtividade e inovação 

(ARAÚJO, 2020, p.91).  

Mulheres lutam por espaço, igualdade de salários, de oportunidades, por 

acesso a melhores cargos. Para isso, elas precisam de apoio, reconhecimento e 

valorização para quebrar estereótipos e preconceitos enraizados na cultura machista 

e que, de forma automática, é reproduzido diariamente. O empoderamento da mulher 

precisa ser defendido em todas as esferas para que seja possível enxergar os 

preconceitos e combatê-los. 

Abramo (2007, p.267) aponta a necessidade de avançar na efetivação da 

transversalidade de gênero com a adoção de proposições para a melhoria das 

condições de vida das mulheres, implementação de políticas “que transformem 

concepções, mecanismos e formas institucionais que continuam relegando-as a uma 

posição secundarizada no trabalho e na sociedade”. 

A construção de uma institucionalidade adequada para a promoção da 

igualdade de gênero requer compromisso político, capacitação de gestores e 

instrumentos de monitoramento e gestão capazes de implementar e acompanhar o 

desenvolvimento dessas políticas. 

Esse estudo possibilita inovação em projetos específicos na busca pelo 

equilíbrio entre homens e mulheres, na qualidade de vida pessoal e no trabalho. 

Pesquisas relacionadas à taxa de fecundidade, participação feminina e 

enfrentamentos da maternidade apresentam dados importantes da dinâmica da 

população em termos quantitativos e qualitativos.  

Esta análise dos dados pretende colaborar para a elaboração de políticas 

institucionais e ações em diversas áreas como sistema de cuidado com crianças, 

saúde, educação e trabalho, buscando a qualidade de vida no trabalho a partir do o 

equilíbrio de gênero, iguais oportunidades de participação e voz, proteção aos direitos 

e a defesa da democracia. Também poderá ser utilizada como modelo para outras 

instituições públicas aplicarem dentro de suas próprias realidades. 
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2 APONTAMENTOS TEÓRICOS E EMPÍRICOS SOBRE A 

DESIGUALDADE DE GÊNERO 

2.1 As mulheres entre livros, filhos, afazeres domésticos e carreira. 

      

A identidade feminina vem sofrendo grande impacto com as mudanças 

relacionadas ao papel da mulher e ao seu trabalho produtivo. Elas estão estudando 

mais, e ocupando cargos que antes eram só dos homens. Porém, elas também 

sentem o peso de precisar sempre reafirmar sua capacidade para se manter em 

crescimento. Cresce o número de mulheres em profissões de nível superior, mas 

também cresce o número de mulheres desempregadas ou em trabalhos instáveis 

(BRUSCHINI e PUPPIN, 2004; HIRATA e KERGOAT, 2007). 

Merrick e Berquo (1983) apontam que a desigualdade de salários, o acúmulo 

dos bens de consumo, e a facilitação do acesso a meios de contracepção podem ter 

reduzido o tamanho familiar. Estes fatores, associados à inflação, também 

contribuíram para o atraso ou término da procriação. Por outro lado, as rendas das 

mulheres e o nível de educação das mães refletem nos custos de oportunidade da 

educação dos filhos. O controle do salário pelas mulheres também aponta maior 

investimento na educação dos filhos e filhas, contribuindo para o desenvolvimento e 

ampliando oportunidades para ambos os gêneros (ARAÚJO, 2020).  

Diante dessa nova realidade, a população apresenta grandes mudanças no 

seu perfil demográfico e fica clara a necessidade de estudos para atualizar as 

prioridades em políticas públicas e investimentos que atendam a nova demanda. O 

estudo da fecundidade desejada e a implementação de preferências reprodutivas, 

tornam-se pontos importantes para se analisar comportamento futuro da fecundidade 

do país e os desafios de ordem demográfica (WONG e PERPÉTUO, 2009) 

O declínio da mortalidade e, subsequentemente, também o declínio na 

fecundidade, acontece proporcionalmente ao desenvolvimento da sociedade. A 

modernização se dá por meio de mudanças econômicas e sociais, como a 

industrialização, a urbanização e o aumento da educação.  

A transição da fecundidade diz respeito ao fenômeno social de redução do 

número médio de filhos das mulheres, de um alto patamar (em geral acima de 6 filhos 
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por mulher) para níveis baixos e próximos do nível de reposição (2,1 filhos). Os dados 

do IBGE1 permitem entender a transição demográfica brasileira a partir da queda da 

mortalidade, no início dos anos de 1940, seguida da queda da fecundidade, 

primeiramente nas regiões Sul e Sudeste, nos anos 1960, e no Brasil como um todo 

nos anos de 1970 em diante. Entre 1970 e 2016, a taxa de fecundidade no Brasil 

passou de 5,8 para 1,7 filhos por mulher, apresentando uma redução de forma 

gradativa em todo país, com todas as regiões registrando média igual ou abaixo da 

necessária para a reposição populacional. Para o ano de 2020, o IBGE2 indica uma 

taxa de fecundidade total de 1,76 filhos por mulher. 

Pode-se destacar várias motivações para o declínio da fecundidade da mulher 

brasileira a partir dos anos 1970, como urbanização, queda da mortalidade infantil, 

aumento da escolaridade feminina, ampliação da participação da mulher no mercado 

de trabalho, aumento do custo dos filhos, empoderamento feminino. E, apesar de os 

países desenvolvidos geralmente possuírem a taxa de fecundidade menor que a dos 

países subdesenvolvidos, não se pode generalizar essa afirmativa. Existem diversos 

fatores que afetam a fecundidade diretamente como: a universalização da saúde 

reprodutiva, o planejamento familiar, o acesso aos métodos contraceptivos, a maior 

participação da mulher no mercado de trabalho, o grau de instrução, grau de 

cidadania (acesso aos direitos humanos em geral), a expansão da urbanização, 

mobilidade social, entre outros. Vários estudos foram desenvolvidos com objetivos de 

interpretar o padrão de mudança da fecundidade. Linhas teóricas, como Rodriguez 

(1996), Bravo (1996) e Luis Rosero-Bixby e John Casterline (1993,1994) focaram em 

explicações da mudança de padrão de fecundidade nos processos de inovação-

difusão3 (BONGAARTS, 1996; GUZMÁN, 1998). 

O desenvolvimento socioeconômico multiplica os canais de interação social, 

de forma que países e indivíduos se comunicam sobre as vantagens e desvantagens 

de menos filhos e da contracepção. O desenvolvimento por si só não tem sido 

suficiente para explicar as variações da fecundidade. A interação social também tem 

um papel importante, pois é capaz de acelerar o ritmo da transição nas comunidades, 

 
1 IBGE, Censo Demográfico 1970/2000 
2 IBGE, Projeção da População do Brasil, por Sexo e Idade, para o Período 2000/2060 
3  Processos de inovação-difusão é o mecanismo de explicar a disseminação de novas ideias 
utilizando-se de fatores como pontos positivos e negativos da inovação, canais de comunicação, 
impactos sociais e econômicos, velocidade/tempo da difusão. 
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nações e na sociedade mundial, inclusive estimulando o início da transição em outras 

localidades (BONGAARTS, 1996). 

Na América Latina, o processo do declínio da fecundidade iniciou entre as 

décadas 70 e 80, acompanhando acontecimentos como por exemplo a crise 

econômica da década 80, as lutas feministas e o crescente espaço e voz da mulher 

na sociedade. O Brasil, mesmo apresentando uma baixa na taxa de fecundidade a 

partir dos anos 1970, ainda mantêm questões sociais importantes a serem 

solucionadas. Cunha (2009), em sua análise das características sociodemográficas 

das mulheres brasileiras, destaca que diferenças regionais, por raça/cor e por 

situação de domicílio persistem e ainda merecem atenção das políticas sociais.  

O Nordeste brasileiro, marcado por ser o centro da pobreza nacional, também 

sofreu uma queda na fecundidade a partir de 1970 e passou por grandes 

transformações econômicas, sociais e demográficas. Em um intervalo de 40 anos a 

região caiu para níveis abaixo da reposição, sem previsão de crescimento positivo da 

população a médio e longo prazo. A partir dos anos 1990 é possível ter uma análise 

mais concreta da transição da fecundidade da população nordestina, pois antes disso, 

os dados do Nordeste eram “precários” e mais baseados em “especulações” 

(MOREIRA e FUSCO, 2015). 

É evidente o crescimento quantitativo e qualitativo dos estudos demográficos 

no Nordeste, contemplando além dos pilares tradicionais da demografia (mortalidade, 

a fecundidade e a migração) análises de saúde, trabalho, educação. A maior 

abrangência para outros fatores que influenciam essa base tradicional são fatores 

que muitas vezes não eram observados e que se tornam prioridade para a 

interpretação e intervenção da atual realidade regional. 

Segundo Preston (1993), a demografia continua expandindo, analisando os 

impactos da fecundidade em uma população, da educação materna nos níveis de 

mortalidade infantil e avaliando temas correlacionados como amamentação, uso de 

anticoncepcional, planejamento familiar e aborto. Para uma sociedade que vivencia 

o efeito da queda da taxa de fecundidade, e por consequência o envelhecimento da 

população, a participação da mulher no trabalho remunerado se mostra essencial 

para a redução do impacto, aumentando a receita previdenciária. 

Simão et al (2020) afirmam que a maternidade ainda é desejo para muitas 

mulheres, mas existem dúvidas quando questionadas se querem ou não ter filhos, ou 

na decisão de quando os terão. Os fatores apontados são diversos como desejo de 
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formação escolar, desenvolvimento profissional, estabilidade financeira e liberdade, 

lazer e o medo da responsabilidade e do intenso cuidado e o tempo que demanda ter 

uma criança.  

Mulheres conquistaram espaço e direitos, mas ainda lutam para ter liberdade 

de se expressar e poder fazer suas próprias escolhas - profissional, familiar, sexual - 

livre de julgamentos.  Torna-se difícil conquistar essa liberdade principalmente para 

aquelas que não têm acesso à informação, aos métodos contraceptivos e a uma 

renda.  

Moschkovich (2013) aponta que docentes de universidade pública – e pode-se 

dizer, servidores públicos em geral – podem contratar uma pessoa para auxiliar nos 

serviços domésticos e cuidados com os filhos e idosos, utilizar de serviços como 

escolas em tempo integral, lavanderias e restaurantes. Ou seja, mulheres que 

possuem uma renda, podem contratar serviços ou pessoas para delegar as 

responsabilidades com a casa e com a família, o que possibilita menos tempo com 

atividades domésticas e maior dedicação ao trabalho. 

Mas esta realidade não é homogênea, visto que a remuneração, oportunidades 

e status são bem distintos para servidores dos poderes legislativo, executivo e 

judiciário, também quanto aos níveis federais, estaduais, municipais e escolaridade 

dos cargos de fundamental, médio, técnico ou superior. 

Diante dessa heterogeneidade, a dinâmica para conciliar aspirações 

profissionais e familiares obriga as mulheres a sacrificarem seus desejos, resultando 

no constante declínio da fecundidade e na manutenção das relações de gênero 

desiguais. Então, mulheres latino-americanas acabam por ter menos filhos do que 

desejam, se comparado o efetivo número de filhos ao seu ideal de planejamento 

familiar (CARVALHO et al, 2020). 

São diferentes desejos e medos que geram dúvidas nas mulheres. Enquanto 

umas gostariam de ter mais filhos e as demandas profissionais e domésticas não 

permitem, há aquelas que vivenciam, a cobrança da sociedade, da religião e da 

família por um filho. São cobranças para que se qualifiquem, para que conquistem 

destaque na carreira e para que cumpra a expectativa do papel tradicional da 

maternidade, gerando escolhas nem sempre conscientes, demonstrando, na 

realidade, uma falsa liberdade de escolha. As que optam por não ser mãe sofrem 

vários julgamentos, pois “a maternidade parece ser um evento mais fácil de justificar 
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do que sua ausência, mesmo entre mulheres de maior nível educacional” (SIMÃO et 

al, 2020, p. 17). 

Pelas mulheres entrevistadas por Moschkovich (2013), observa-se que outras 

dificuldades se somam nessa luta:  

(...) limitações geográficas exemplificadas pelos casos em que as famílias 
que não querem que suas filhas se mudem de cidade para estudar, 
constrangimentos sociais, como casos de assédio sexual, limitações 
profissionais que implicam numa definição estreita das profissões e trabalhos 
considerados como adequados para mulheres. limitações na esfera 
doméstica quando constituem suas próprias famílias, expressas, por 
exemplo, na dificuldade de conciliar os cuidados com filhos com as 
exigências do trabalho, ainda que o serviço de limpeza da casa e da 
preparação de alimentos possa ser repassado a uma empregada doméstica. 
(Moschkovich, 2013, p. 109). 

Esses fatores são apontados como motivos pelos quais as mulheres estão 

adiando a maternidade para se dedicar aos estudos, carreira e aperfeiçoamento. Mas 

quando chega a maternidade se deparam com a difícil realidade de conciliar as 

culturais responsabilidades ao voltar ao mercado de trabalho, isso quando não 

perdem seus empregos. O questionamento que se faz é: o que está sendo feito para 

defender o espaço, as escolhas familiares e a carreira da mulher?  

Pesquisas como a realizada por Flood e Pease (2005) apontam que os 

privilégios dos homens, muitas vezes não questionados, refletem em desigualdades 

e injustiças de gênero também nas instituições do setor público. Para combater a 

discriminação, organizações do setor público investem em estratégias que 

perpassam por políticas antidiscriminação, programas de igualdade de oportunidades 

e gestão da diversidade. 

A divisão sexual do trabalho, que será analisada de forma mais detalhada na 

próxima subseção, aponta que mulheres tem grande dificuldade em alcançar cargos 

de liderança e melhor remuneração. Analisar a segregação vertical nas organizações 

e a construção das relações sociais de gênero é necessário para entender a realidade 

enfrentada pelas mulheres e quebrar barreiras para ascensão profissional. 

2.2 A Divisão Sexual do Trabalho 

A dicotomia entre o público e o privado ganhou novas referências diante de 

tantas mudanças ao longo das décadas, na fecundidade, na educação e na 

economia. As atribuições sociais, como setores divididos “naturalmente”, e que antes 

limitavam às mulheres o espaço privado (cuidadora do lar) e aos homens o espaço 
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público (provedor respaldado de prestígio e poder dentro da sociedade), também 

passaram por constantes mudanças com as revoluções culturais. Novas 

configurações abriram espaço para as mulheres adentrarem no espaço público, tendo 

a presença cada vez maior e mais significativa delas no mercado de trabalho. 

A divisão sexual do trabalho define de forma desproporcional a função do 

indivíduo na sociedade de acordo com o sexo. São divisões de gênero 

hierarquizadas, baseadas em aptidões tomadas como naturais para cada um dos 

sexos (HIRATA e KERGOAT, 2007; BIROLI, 2016; LEMOS JUNIOR E TIAGO, 2018; 

PASSOS E SOUZA, 2021). 

Hirata e Kergoat (2007) distribuem as práticas sociais da divisão do trabalho 

em quatro modelos: 1. tradicional (mulher assume os cuidados da casa enquanto o 

homem é o provedor); 2. de conciliação (mulher concilia trabalho fora e o doméstico 

e o homem não participa); 3. de parceria (homens e mulheres repartem tarefas 

domésticas); 4. da delegação (mulheres delegam a outras mulheres os cuidados 

domésticos). Sousa e Guedes (2016) apontam que, no Brasil, o modelo tradicional 

vem dando espaço ao modelo de conciliação, sendo o de parceria em menor 

porcentagem.  

Quando estudos começam a abordar o trabalho doméstico, que antes passava 

despercebido, a divisão sexual do trabalho passa a ser vista não só como 

classificação do mercado de trabalho, ofícios e profissões entre homens e mulheres. 

Ela também perpassa a distribuição que se apresenta enraizada à divisão do trabalho 

doméstico de forma tão desigual. Nessa perspectiva de mudanças em busca da 

independência feminina, Hirata e Kergoat (2007) trazem o paradoxo de que “tudo 

muda, mas nada muda”. Mesmo com a qualificação e produtividade cada vez maior 

das mulheres, a maior parte do trabalho doméstico e o cuidar da família está, ainda 

hoje, vinculado à mulher. 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT, 1996-2021) divulgou que, 

enquanto as mulheres gastam cerca de 265 minutos por dia em trabalhos de cuidados 

não remunerados e 183 minutos por dia em trabalhos remunerados, os homens 

dedicam em média 83 minutos ao dia com trabalhos de cuidado não remunerados 

para 322 minutos ao dia ao trabalho pago. 

Pode-se declarar que, majoritariamente, o trabalho do homem continua ligado 

à produtividade, recebendo maior valor social enquanto a mulher ainda se encontra 

vinculada a um trabalho reprodutivo, precário e/ou de menor valor. O olhar crítico à 
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posição de mulheres e homens no mercado de trabalho, reflete a desigualdade 

existente na esfera doméstica, que implica em limitações nas escolhas das mulheres 

e acesso desigual a oportunidades. É necessário, portanto, correlacionar as 

desigualdades no mercado de trabalho e as desigualdades do trabalho no lar 

(HIRATA e KERGOAT, 2007; BIROLI, 2016; LEMOS JUNIOR E TIAGO, 2018; 

PASSOS e SOUZA, 2021). 

O “Care”4 ou o cuidado com o outro – seja ele companheiro, filho, idoso, doente 

– são atividades consideradas socialmente como responsabilidade feminina. É um 

trabalho gratuito, invisível ou de pouco valor, realizado pela reprodução social. Pode-

se afirmar que a divisão sexual do trabalho está intrinsecamente ligada a divisão 

sexual da sociedade, limitando o crescimento profissional feminino, refletido em 

trabalhos temporários e de menor valor e poder, comparado aos destinados aos 

homens (HIRATA e KERGOAT, 2007; HIRATA e GUIMARÃES, 2012). 

A contratação do trabalho doméstico remunerado é a forma mais frequente 

encontrada por mulheres que trabalham fora para solucionar esse modelo de 

conciliação. Com a contratação de um serviço se diminui as tensões familiares na 

divisão das tarefas domésticas que refletem a desigual divisão sexual do trabalho.  

Mulheres com maior renda possuem mais acesso a recursos, portanto, 

conseguem driblar o modelo de conciliação da vida profissional e familiar, contratando 

creches em tempo integral, aparelhos e serviços de limpeza, lavanderia ou diarista. 

Enquanto isso, o homem continua afastado dos afazeres domésticos e cuidados com 

a família, contribuindo para a constante sobrecarga feminina, por muito tempo 

invisível, corroborando para um desequilíbrio na divisão sexual do trabalho (HIRATA 

e KERGOAT, 2007; MUNIZ e VENEROSO, 2019; PINHEIRO et al, 2019; PASSOS E 

SOUZA, 2021). 

Porém, esse preenchimento se dá por meio da contratação de trabalhadoras 

domésticas, grupo que no Brasil é composto majoritariamente por mulheres negras e 

de baixa renda, caracterizando a desigualdade de gênero e o racismo estrutural em 

“uma atividade precária, com baixos rendimentos, baixa proteção social e 

permanência de práticas violentas de discriminação e assédio” (PINHEIRO et al, 

2019, p. 8). 

 
4 “Care” é “cuidado, solicitude, preocupação com o outro, estar atento às suas necessidades são 
diferentes significados que estão presentes em sua definição” (Hirata e Guimarães, 2012, p 284). 
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É dessa forma que a sociedade culturalmente patriarcal, com herança da 

escravidão, preenche o espaço que Estado ainda não assumiu de políticas de 

cuidado aos dependentes integral e de qualidade de forma parcial e não eficaz para 

todas as classes. 

Como serviços privados de cuidados apresentam custos elevados, e na grande 

maioria dos casos o serviço público não atende às demandas existentes, a opção das 

mulheres mais pobres é não atuar no mercado de trabalho em prol do cuidado da 

família. A atividade doméstica, a presença de filhos e idosos (que também demandam 

cuidados) se tornam barreiras para o início e para a ascensão profissional da mulher. 

Esses fatores não atingem negativamente a atividade econômica masculina. A 

divisão sexual do trabalho, assim, penaliza de modo mais acentuado as mulheres e 

principalmente as mulheres negras. Ainda mais mulheres pobres, dado que as 

trabalhadoras com maior escolaridade dispõem de recursos para arcar com serviços 

de cuidados privados (SOUSA e GUEDES, 2016; PINHEIRO et al, 2019; PASSOS E 

SOUZA, 2021; PASSOS E MACHADO, 2022). 

A economia tradicional, devido ao contexto cultural de poder, ainda mantém a 

participação pública feminina negligenciada e sem liberdade. A economia feminista, 

no entanto, reivindica a autonomia feminina e uma visão social consistente sobre o 

cuidado e a reprodução da sociedade, que não pode ficar mais apenas a cargo das 

mulheres. É de suma importância a análise do trabalho doméstico dentro da 

economia e o fato de essa conta muitas vezes ser ignorada na contabilidade da 

produção nacional. A realidade aponta que para as mulheres pardas o peso é ainda 

maior, pois em praticamente todas as idades elas executam esse trabalho, 

acendendo ainda mais a desigualdade na divisão sexual do trabalho. Apesar de 

homens pretos declararem um pouco mais de trabalho doméstico, de forma geral, 

apresenta-se de forma mais homogênea que as mulheres, independente do grupo 

racial (JESUS, 2018; PASSOS E MACHADO, 2022).  

“Há um movimento em torno do trabalho doméstico e de cuidados que 

possibilita a entrada e a permanência das mulheres dos estratos de renda médios e 

altos no mercado de trabalho”, mas ainda hoje as mulheres precisam se preocupar 

em toda logística trabalho-família, cuidados da casa e necessidades de sua família 

(VALERIANO et al, 2021, p.15). 

Essa logística envolve, em sua grande maioria, outras mulheres, seja de forma 

remunerada (diarista, empregada doméstica, babá) ou não (mãe, tia, avó, irmã, 
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vizinha, amiga). O homem raramente participa dessa dinâmica e o Estado e as 

empresas também se mantêm omissos. 

Se ao trabalho doméstico fosse atribuído o rendimento de uma empregada 
doméstica com carteira assinada, o valor seria de quase 11% do PIB, (Jesus, 
2018, p 97). 

A quadrinista francesa Emma (2017) apresenta o porquê de as mulheres 

estarem tão cansadas e sobrecarregadas, e a “cegueira” dos companheiros diante 

dos trabalhos domésticos, explicando o conceito dado por feministas do que é carga 

mental, como pode ser analisado na Figura 1.  

Figura 1 – “Era só pedir”5 
 

Muitos homens que dizem “ajudar a companheira” fazem aquilo que lhe é 

literalmente pedido, enquanto todo trabalho mental de planejamento, organização e 

maior parte da execução ainda se encontra nas mãos e cabeça das mulheres.  

Além de terem que lidar com toda carga mental, excesso do trabalho doméstico 

e do cuidado com os filhos, quando as mulheres decidem sair da zona considerada 

“destino natural atrelado a cada sexo biológico” encontram grandes barreiras, com 

julgamentos, pressões, tendo grande desvantagem pois essa sobrecarga não é 

imposta aos homens. Certamente, essa reconfiguração da divisão sexual do trabalho, 

em que a mulher começa a questionar sua total responsabilidade do trabalho 

doméstico não foi e ainda não é bem aceito pela maioria da sociedade, e os homens 

sentem o “incômodo” de sair de sua zona de conforto (BIROLI e QUINTELA, 2020; 

VALERIANO et al, 2021). 

 
5 Fonte: Emma/Tradução para o português: Bandeira Negra Redação Hypeness - 29/05/2017 

A CARGA MENTAL 

É O FATO DE 

SEMPRE TER DE 

PENSAR NO 

TRABALHO QUE 

PRECISA SER 

FEITO. 



 

 28 

Cabeza et al, (2011) apresentam o termo “teto de vidro”, definido pelo 

Departamento de Trabalho dos EUA, como todo tipo de preconceito que impeça 

indivíduos qualificados de progredirem em suas organizações em cargos de nível de 

gestão. 

Mesmo com nível educacional igual ou melhor que os homens, elas enfrentam 

as mais diversas barreiras, desde o estereótipo de gênero, baixa disponibilidade de 

candidatas mulheres (maioria das mulheres ocupam cargos sem perspectiva de 

crescimento), cultura organizacional de empresa (dificultam inserção das mulheres 

nas redes formais e informais que abrem oportunidades para promoções), até as 

barreiras governamentais. Tais barreiras são ainda mais acentuadas em empregos 

tradicionalmente masculinos e tem como resultado a dificuldade de exercer funções, 

progredir na carreira e ter a mesma remuneração, bônus e benefícios que os homens 

(CABEZA et al, 2011). 

Moschkovich (2013) também reflete sobre as metáforas do “teto de vidro” e 

“parede de fogo” 6  para analisar a questão de gênero na carreira acadêmica, 

ampliando a discussão não apenas ao acesso ao topo, mas também nas relações e 

gestão de trabalho. São facilidades no acesso a homens em detrimento às mulheres 

que existem em posições mais valorizadas da instituição, seja por avaliação de pares, 

convites, distribuição de recursos para pesquisa ou envolvimento com a alta 

administração.  

Segundo o Relatório global de salários 2018/2019, publicado pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), as formas tradicionais de ponderar a disparidade 

salarial apontam uma medida padrão de 10,2% a favor dos homens em detrimento 

às mulheres no Brasil.  

Porém, atualmente a análise percentual de emprego-população vai além de 

estar no emprego. Ser assalariado não implica ter um emprego de qualidade. A 

disparidade ponderada por fatores é calculada de forma mais precisa, e revela uma 

distância ainda maior entre estes salários: o Brasil apresenta uma disparidade 26,4% 

a favor dos homens.  

 
6 Moschkovich (2013) utiliza da metáfora “parede de fogo” quando ocorre barreiras profissionais em 

diversos níveis que dificultam ou impedem as mulheres de chegarem a determinadas posições mais 
altas dentro da sua instituição. Essa barreira pode estar na própria estrutura hierárquica da empresa 
ou por um julgamento subjetivo de incompatibilidade das exigências da carreira e as responsabilidades 
com filhos ou casa.  
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Focando na vida profissional feminina, esta apresenta-se mais vulnerável, 

tanto na conquista de um emprego quanto na dificuldade em mantê-lo, e ainda na 

inferioridade relacionada aos cargos e salários. As “desigualdades persistem em 

relação ao acesso, à permanência, à ascensão hierárquica e à segregação 

ocupacional” (ARAÚJO, 2020, p.85).  Nessa perspectiva, o ENAP (2015) apresenta 

dados relevantes que descrevem o cenário do poder executivo federal no ano de 

2014, trazendo predominantemente homens brancos ocupando os cargos mais altos 

e com as maiores remunerações, mesmo as mulheres apresentando maior 

escolaridade que homens na mesma condição. 

A segregação no mercado de trabalho ocorre a partir de várias formas de 

concentração dos trabalhadores em distintos grupos ocupacionais. As mulheres, 

geralmente, estão concentradas em grupos ocupacionais com menor renda quando 

comparados aos grupos masculinos. Os motivos para essa segregação são vários: 

“razões históricas, preferência dos trabalhadores por determinado tipo/grupo 

ocupacional, motivos culturais, ou estrutura econômica regional” (RIBEIRO e 

ARAÚJO, 2016, p.150). Como caminho para redução dessa segregação a melhoria 

da escolarização e o combate à discriminação por meio de políticas e programas de 

ação afirmativa no mercado de trabalho são pontos levantados.  

[...] discriminação impõe aos grupos menos favorecidos, como mulheres, 
concentração em grupos ocupacionais com menores rendimentos. Deste 
modo, o processo de discriminação é capaz de induzir ou aumentar a 
situação da segregação ocupacional (Ribeiro e Araújo, 2016, p.151). 

As mulheres entram no mercado de trabalho por necessidade de sustento 

econômico da família, por autonomia pessoal, por ideal profissional. Em 

contrapartida, culturalmente, trabalhos domésticos e filhos, principalmente nos seus 

primeiros anos de vida, são colocados como responsabilidade das mulheres. Com 

base nisso, o mercado de trabalho ainda tem preconceito em contratá-las em igual 

condições dos homens, mesmo apresentando um bom currículo. 

As mulheres enfrentam e superam barreiras, estão estudando e se qualificando 

em níveis até mais altos que os homens. Ao conquistar espaço no mercado de 

trabalho elas mantêm padrão na execução das atividades. Mas sua 

representatividade ainda é, em grande proporção, vinculada às carreiras femininas. 

Com valor de mercado mais baixo e menos privilegiadas, mulheres ainda equilibram 
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suas responsabilidades profissionais e pessoais, que a divisão social do trabalho 

persiste em manter (VAZ, 2013). 

 No debate sobre o valor do trabalho reprodutivo para a economia, não se pode 

avaliar o trabalho feminino apenas no mercado de trabalho, desprezando as horas 

dedicadas à jornada do trabalho doméstico e cuidado com filhos. A economia 

tradicional subestima a contribuição feminina no trabalho reprodutivo e no cuidar. 

Mas, de fato, mulheres, em todas as idades, produzem mais trabalhos domésticos do 

que consomem, gerando uma desigualdade significativa e, para as mulheres pobres, 

é ainda mais forte esse peso (JESUS, 2018; SOUSA e GUEDES, 2016; PASSOS e 

SOUZA, 2021; ARAÚJO, 2020).  

Seguindo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT, 2016), 

mesmo com o progresso alcançado, mulheres continuam trabalhando mais horas que 

os homens, mas observando o trabalho remunerado, elas ainda estão em 

desvantagem. Os temas abordados no mapa 1 apontam:  

1) Quem é mais provável de ter um emprego: comparação de taxa de 

emprego em relação à população por gênero. 

2) Quem trabalha menos horas pagas por semana: comparando 

trabalhadores com jornada reduzida por gênero, trabalhos de baixa 

qualificação e acesso a pensões. 

3) Quem tem maior probabilidade de estar em um emprego de baixa 

qualificação: comparação entre mão de obra pouco qualificada por gênero 

4) Comparando trabalhadores por gênero, quem tem mais chance de receber 

um benefício de aposentadoria. 

Pode-se analisar que o Brasil ainda tem muito a melhorar para alcançar a 

igualdade de gênero no ambiente de trabalho. Segundo dados da OIT, no nosso país, 

a diferença de percentual é grande quando comparada a probabilidade de os homens 

brasileiros estarem empregados (74%) e das mulheres (51%). Enquanto 35% das 

mulheres possuem trabalhos remunerados com jornadas reduzidas, os homens tem 

percentual de 16,5%. Mulheres estão menos propensas a estarem empregadas que 

os homens e mais propensas a trabalhos de baixa qualificação e baixa remuneração 

em todo o mundo e no Brasil não é diferente. Quanto aos benefícios por 

aposentadoria, o percentual de mulheres que recebem é menor que o percentual de 

homens, pois apresentam maior dificuldade para manter empregos formais e 

contribuir para sua aposentadoria.  
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Grande parte dessa disparidade salarial se deve não só a diferença salarial, 

mas também à discriminação com base no gênero, à dificuldade de encontrar e 

manter empregos, à divisão desigual e de gênero das responsabilidades familiares. 

Esses são fatores que limitam o crescimento da mulher no trabalho remunerado, 

formal e assalariado. 

Mapa 1 - A disparidade de gênero no trabalho no Brasil e nas regiões do 
mundo7 

 

 

 

 
7 Fonte: OIT - Mapa: Explore a disparidade de gênero no trabalho em todo o mundo. 

Percentual de mulheres empregadas 
com 15 anos ou mais. 

Percentual de mulheres que 
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remuneradas. 

Percentual de mulheres que trabalham 
como mão de obra pouco qualificada. 
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de aposentadoria que recebem este 

benefício. 
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Os trabalhos de Vaz (2013 e 2018) mostram a realidade da diferença salarial 

por gênero presente também no setor público e a sub-representação feminina nas 

instâncias superiores das organizações pública. As baixas remunerações também 

apontam a realidade da ausência de mulheres em posições de prestígio e 

reconhecimento no mercado de trabalho. A escassez da presença feminina em 

cargos de liderança é atribuída tanto a fatores de ordem social, como institucional. É 

preciso compreender que a mulher precisa enfrentar preconceitos e conflitos entre as 

decisões profissionais e familiar que freiam a progressão da sua carreira. Aceitar um 

cargo de liderança implica maior dedicação, disponibilidade, extensão de trabalho e 

na redução do tempo dedicado às atividades domésticas e à família. 

Para as mulheres, que são ensinadas desde a infância que devem ter modos 

ao tratar as pessoas, o interesse e adaptação em cargos que exijam comportamento 

autoritário é mais difícil, o que para os homens, é um estilo praticamente normal. A 

necessidade de a mulher se superar, continuamente provar seu desempenho e 

manter-se respeitada são preocupações reais. Fatores como a distribuição a 

determinadas unidades e o acesso a determinados cargos e órgãos são dificultados 

para mulheres. Ainda há reação e conflitos dos homens diante da gestão feminina. 

As análises da ausência feminina na liderança e dos baixos salários precisam 

considerar essas dimensões (MOSCHKOVICH, 2013; VAZ, 2013). 

Na pesquisa de Connell (2006), em que são analisados dez locais de trabalho 

na Austrália, segue presente, de uma forma diferente, a divisão de gênero. É certo 

que lá o acesso para as mulheres existe, assim como as medidas de igualdade de 

oportunidades. Porém, essa pesquisa, assim como a de Moschkovich (2013), 

considera que analisar o simples acesso não é suficiente para compreender as 

desigualdades de gênero.  

Segundo as entrevistas mostram, enquanto ser homem significa passar por 
certas provações e critérios ao longo da carreira, ser mulher significa não 
apenas passar por provações e critérios, mas ser julgada mais duramente 
sobre eles. (Moschkovich, 2013, p. 106). 

As diversas mudanças da sociedade do século XX foram de suma importância 

para a mudança da perspectiva da mulher, que hoje busca quebrar sua identidade de 

submissão e inferioridade, e transformar-se em um indivíduo possuidor de autonomia 

e direitos. E os homens precisam repensar sua identidade nessa nova sociedade. 

Ainda é notório que valores e estereótipos mantêm suas respectivas características 
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arraigadas na cultura, por isso há uma cobrança sobre os homens, por uma reflexão 

de suas atitudes e por uma participação mais efetiva nos relacionamentos e 

atividades domésticas (FERREIRA et al, 2019). 

Ideias, segundo as quais, homens não choram e têm uma postura mais 
assertiva e de que as mulheres são sensíveis, passivas e frágeis, continuam 
sendo reforçadas e internalizadas por muitos indivíduos, correntes 
ideológicas, instituições e setores da sociedade. Um relevante conjunto de 
estudos tem demonstrado que na vida cotidiana, inúmeros aspectos 
parecem continuar imputados à incumbência feminina e que os casais 
parecem vivenciar um conflito entre as propostas igualitárias modernas e as 
práticas hierárquicas tradicionais (Ferreira et al, 2019, p. 61). 

Wang et al (2006) também apontam para essa limitação masculina quando 

afirmam que o “reconhecimento da masculinidade está atrelado à necessidade 

interna de sentir e agir como homem, o que implica uma série de cuidados 

específicos, incluindo o controle das emoções e do próprio corpo” (WANG et al, 2006, 

p. 56). E que apesar do modelo tradicional estar sendo repensado, esse é um 

processo em andamento que exige ainda muito trabalho. 

O documentário Silêncio dos Homens (2019) apresenta homens que quando 

meninos, vivenciaram tratamento bruto, violento, sem escuta e sem possibilidade se 

expressar seus sentimentos, meninos que não aprenderam a ouvir o outro, a tratar 

de forma gentil e cortês pois tiveram uma educação que exalta comportamentos 

violentos, que precisa ser o forte e o melhor. Essa realidade cultural aponta como o 

machismo e o sexismo afetam negativamente também os homens na atual 

sociedade. Essa atual geração começa timidamente a repensar esses estereótipos 

que defendem que a parte emocional e afetiva masculina devem ser controladas e 

caladas, que para ser homem tem que ter coragem de se arriscar e deve sempre 

revidar a provocações como forma de defender sua honra.  

O fato de os meninos e os homens não terem a liberdade de falar sobre seus 

medos e dúvidas, e ainda serem motivados à competitividade violenta, a serem 

dominadores, controladores, cria-se um espaço para muitos problemas de 

relacionamento conjugais, familiar e sociais. Dificuldade de respeitar o coletivo em 

detrimento de suas vontades, violência doméstica, sentir-se incomodado por ter uma 

chefe mulher, assédio, não dar espaço de fala e de atuação para as mulheres. Parece 

contraditório, mas o psicólogo clínico e escritor Fred Mattos explica que: 

‘Os homens estão o tempo todo falando, se impondo, interrompendo as 

mulheres em tudo que elas estão falando, eles estão em lugares de poder, como 
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assim os homens estão em silêncio? O que mais ouço é a voz de homem falando’. É 

que tem uma diferença entre falar e se revelar de fato. Quando um homem fala 

verbalmente, ele está ocultando muitas camadas de profundidade emocional que ele 

tem. Ele fala para sustentar uma imagem (O silêncio dos Homens, 2019, 6min35). 

Essa é uma oportunidade de inclusão e transformação da crise em novas 

possibilidades. Nesse contexto de transformação, o homem brasileiro avançou no 

compromisso para com os filhos, tendo uma participação mais efetiva nos cuidados 

e educação das crianças e adolescentes, mas ainda não assumiu um significativo 

envolvimento nas atividades domésticas, dedicando menos de uma hora diária 

nesses afazeres. É necessário e urgente um modelo que descreva melhor as novas 

subjetividades e pluralismo do homem moderno (WANG, 2006; FERREIRA et al, 

2019). 

Para as mulheres cabe administrar as atividades do lar, os cuidados e 

educação dos filhos e conseguir se manter em um trabalho em tempo integral, se 

destacar em uma carreira e conquistar sua autonomia econômica, mostra-se uma 

sobrecarga de obrigações muitas vezes impossível de manter, colocando-as em 

condições de precariedade e dependência. 

Felizes  com  sua  ascensão  profissional,  porém preocupadas em não 
conseguir atender às necessidades de sua  família,  pertinentes  ao  seu  
papel  de  esposa  e mãe  e  sem  encontrar  disponibilidade  para  si  mesma, 
surge na mulher contemporânea uma angústia gerada pelas exigências que 
lhes são impostas, transformando a mulher num Ser-Multifuncional (Ferreira 
et. al, 2019 p. 61). 

A ausência de instituições que atendam crianças em todas as idades, em 

tempo integral e a necessidade de conciliar tradicionais papéis femininos e seu 

desenvolvimento profissional está levando muitas mulheres a adiar ou até mesmo 

excluir a maternidade de seus planos. É cada vez mais gritante a necessidade de 

“medidas de provisão pública de serviços de cuidados e pela desnaturalização da 

função de cuidadora das mulheres” (SOUSA e GUEDES, 2016, p. 132). 

A visão do Estado para as atividades típicas de responsabilidade da mulher 

reflete na baixa taxa de cobertura desses serviços. Somam-se a isso as demandas 

com população idosa que é uma demanda que afeta mais perversamente as 
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mulheres da “geração sanduíche”8. Essa realidade evidencia que as mulheres não 

conseguirão continuar se mantendo como principais responsáveis pela reprodução 

social. Surge a necessidade de se repensar os cuidados da modernidade, não 

cabendo mais a velha configuração da divisão sexual do trabalho (JESUS, 2015; 

SOUZA E MARIANO, 2017; PASSOS E MACHADO, 2021). 

Utilizando dos questionamentos de Sousa e Guedes (2016, p. 137), para 

refletir o objeto de estudo: 

A educação seria um fator que exerceria algum tipo de contribuição decisiva? 
Até que ponto o grau de escolarização feminina poderia contribuir com a 
maior equalização da divisão sexual do trabalho? Se a média de anos de 
escolaridade for maior para determinadas regiões do país, não seria possível 
esperar maior participação masculina nessas? (...) Pesquisas nessa direção 
são importantes para consolidar o Estado de Bem-Estar Social brasileiro, e 
necessárias para ampliar as políticas de igualdade entre os gêneros no 
Brasil. (Sousa e Guedes, 2016, p. 137). 

 Como a reprodução da sociedade depende do cuidar, é urgente rever antigos 

padrões e criar novos procedimentos para atender as demandas específicas geradas 

pela desigualdade entre gêneros em cada classe. Ações como implementação de 

creches em tempo integral ou flexibilização da jornada de trabalho para mães e 

gestantes são positivas, mas não suficientes. É necessário e urgente analisar as 

estruturas institucionais, buscando motivações para essa realidade. Vaz (2018) 

aponta a importância de estudos da desigualdade salarial e da segregação de gênero 

em carreiras específicas, para superação das diferenças. 

Todo trabalho deve ser planejado e acompanhado de estudos periódicos que 

apontem falhas e progressos dessas intervenções para o avanço contínuo em prol da 

igualdade de oportunidades para homens e mulheres e do equilíbrio entre trabalho e 

família (MUNIZ e VENEROSO, 2019; PASSOS E MACHADO, 2021). 

2.3 Ônus e bônus: a penalidade pela maternidade e o prêmio pela 

paternidade 

A penalidade salarial pela maternidade é um termo que se refere aos 
diferenciais observados entre os níveis salariais de mulheres que 
compartilham características pessoais e de inserção no mercado de trabalho 

 
8 Geração sanduíche são mulheres que estão em fase da vida (entre 40 a 49 anos) e precisam atender 
demandas simultâneas de suas gerações ascendentes (seus pais idosos) e descendentes (filhos ainda 
dependentes). 
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semelhantes, que se diferem apenas pela presença ou ausência de filho 
(Guiginski e Wajnman, 2019, p. 02). 

Tanto o acesso ao mercado de trabalho quanto a qualidade e remuneração do 

emprego conquistado estão diretamente relacionados ao contexto familiar. Não se 

tem como aspecto positivo o quanto a mulher é responsável ou faz seu trabalho como 

mãe. Por outro lado, não se cobra do pai quanto ao seu empenho no cuidado e 

manutenção do lar. Na própria entrevista de emprego a mulher se vê questionada se 

é casada, se tem filhos ou pretende tê-los e quem ficará com eles para que ela possa 

trabalhar. 

Guiginski e Wajnman (2019) abordam o denominado “prêmio salarial 

masculino”, ou seja, para os homens, o mercado de trabalho não denomina a 

presença de filhos como um ponto negativo, pois para o sexo masculino, casamento 

e filhos são sinônimos de responsabilidade. Para as mulheres, a realidade é bem 

diferente.  

Mesmo tendo taxas de escolaridade em alta, “o menor número de horas 

trabalhadas, o tempo de experiência e a penalidade materna diferencial por classe de 

renda seriam assim condicionantes da produtividade e dos menores salários das 

mulheres” (MUNIZ e VENEROSO, 2019, p. 4-5). Para conciliar com os trabalhos 

domésticos, acabam por aceitar trabalhos inferiores, informais ou parciais, instáveis 

e sem garantias de direitos (MUNIZ e VENEROSO, 2019). 

A penalidade materna na renda existe principalmente de forma indireta, 

quando mulheres não têm acesso a oportunidades e participação; e para mulheres 

pobres, afeta desde sua entrada no mercado de trabalho. (MUNIZ e VENEROSO, 

2019). “As mais baixas remunerações recebidas pelas mulheres quando comparadas 

às dos homens são reafirmadas quando se consideram os setores econômicos, os 

grupos de horas trabalhadas, a posição na ocupação e os anos de estudo” 

(BRUSCHINI e PUPPIN, 2004, p. 110).  

É coerente pensar que as normas sociais também têm peso na decisão 

familiar, quando um dos membros precisa abrir mão do seu trabalho para assumir os 

cuidados do lar e da família. Com a tradicional visão econômica, as relações de 

gênero não são analisadas levando em consideração todos esses fatores. O 

resultado é um entendimento deturpado da realidade e das barreiras enfrentadas 

pelas mulheres para se manter no mercado de trabalho (PASSOS e MACHADO, 

2022). 
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 A penalidade salarial pela maternidade diferencia mulheres com e sem filhos, 

e resulta ainda em maior taxa de desemprego para aquelas que têm filhos pequenos, 

corroborando para a “persistência das desigualdades de gênero tanto no mercado de 

trabalho quanto na esfera privada, afetando as possibilidades de acesso a um 

trabalho decente, a vida familiar e o bem-estar das mulheres” (GUIGINSKI e 

WAJNMAN, 2019, p.04).  

Pode-se destacar, portanto, que a falta de políticas públicas e as condições 

socioeconômicas e culturais são grandes barreiras para o crescimento e 

desenvolvimento profissional feminino. Segundo a Organização Internacional do 

Trabalho (1996-2021) a mulher com filho menor de cinco anos ainda é bem menos 

propensa a ser empregada do que o homem na mesma condição.  

No Brasil, são 49% de mulheres empregadas com filhos menores de 5 anos 

para 83% dos homens com filhos. Já homens sem filhos têm probabilidade de 76% 

de serem empregados, enquanto mulheres empregadas sem filhos sobe para 60%. 

Pode-se comparar esses valores com outras regiões do mundo pelo gráfico 1, onde 

observa-se o Brasil na média dos dados gerais do mundo e acima apenas dos 

Estados Árabes e países da Ásia e Pacífico. 

Gráfico 1 – Razão emprego/população de pais e não pais de criança de 0 a 5 
anos, no Brasil e em regiões do mundo9 

 

 
9 Fonte: Organização Internacional do Trabalho (OIT): 1996 – 2021 - Mapas e Gráficos: Trabalho de 
cuidado e empregos de cuidado para o futuro do trabalho decente. Mulheres com filhos ainda são 
muito menos propensas a serem empregadas do que homens. 
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 A pesquisa realizada por Rosa (2021) afirma que o serviço de creches e pré-

escolas reduzem o tempo gasto em afazeres domésticos, e implica em maior 

participação feminina no mercado de trabalho em 7%. Essa porcentagem varia de 

acordo com as regiões, suas desigualdades, sendo primordial políticas públicas de 

família que atendam cada diferente realidade: crianças, adolescentes, idosos, 

deficientes. Implementar um sistema de cuidado diminui o efeito da sobrecarga da 

responsabilidade do cuidar para mulheres ampliando possibilidades para o mercado 

de trabalho. 

O progresso quanto a luta pela igualdade de gênero e defesa do espaço e 

desenvolvimento profissional da mulher é visto na área de pesquisa. Desde 2005, o 

CNPq, em parceria com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) 

mantém o programa Mulher e Ciência, que incentiva a pesquisa nas áreas de 

relações de gênero, mulheres, ciência e feminismo. Tais estudos são de grande 

importância para comprovar que “responsabilidades domésticas e as interrupções na 

atividade econômica, associadas à maternidade, afetam o desenvolvimento 

profissional das mulheres, refletindo em salários mais baixos e empregos de menor 

qualidade” (GUIGINSKI e WAJNMAN, 2019, p. 18). 

Se cada vez mais mulheres ingressam no Ensino Superior – e ocupam, por 
exemplo, 55% das bolsas de iniciação científica –, à medida que a carreira 
científica avança, o predomínio passa a ser masculino. É o chamado “efeito 
tesoura”: as mulheres se iniciam na carreira científica, mas chegam menos 
aos cargos mais altos do que seus pares do sexo masculino. Adriana Tonini, 
diretora de Engenharias, Ciências Exatas, Humanas e Sociais do CNPq, 
confirma a existência do efeito tesoura e admite que as estatísticas precisam 
ser mudadas. “Dentro do CNPq, se olharmos para as bolsas de iniciação 
científica, mestrado e doutorado, as mulheres já estão em maioria. Mas 
quando analisamos as bolsas de produtividade [concedidas a pesquisadores 
que estão no topo da carreira], a gente vê a pouca participação das 
mulheres”, revela Adriana. (Barradas e Garighan, 2021, p. 01-02). 

Dentre os estudos acerca das relações trabalho e maternidade, Almeida (2020) 

explana sobre o período dos 30 anos. Nessa idade, a perspectiva é de crescimento 

profissional, mas também é a idade em que surge o interesse de filhos. Para os 

homens é tido por vantagem na carreira acadêmica, para as pesquisadoras pode ruir 

com sua trajetória profissional. O “muro da maternidade” das taxas de produtividade 

entre homens e mulheres é real. Além do preconceito relacionado ao gênero, outras 

barreiras surgem como a disponibilidade para viagens, horas extras, eventos sociais, 

congressos e conferências. 
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Quando amparadas por políticas favoráveis (financiamento, assistência 

estudantil) e rede de apoio (companheiro, mãe, vizinho, creche, diarista) as 

pesquisadoras mães produzem tão quão mulheres sem filhos. Mas mesmo com 

políticas favoráveis, a cultura do profissional ideal não é compatível com a realidade 

da maternidade e muitas mulheres acabam por ter que decidir entre o sonho da 

maternidade e a carreira. Escolhas familiares que prejudiquem a carreira são 

repensadas a ponto de decidirem deixar o desejo da maternidade para 

posteriormente ou mesmo abrir mão de seu sonho pessoal (ALMEIDA, 2020). 

A Unb apresentou em reportagem a resolução da Câmara de Pesquisa e Pós-

Graduação (CPP) que acrescenta 12 meses ao período que abarca a produção 

acadêmica necessária à comprovação de desempenho para integrar programas, 

fortalecendo a luta por igualdade de gênero (VIEIRA, 2020). 

A UnB está dando um passo à frente no acolhimento da docente que se torna 
mãe. Não abrimos mão da excelência: se a docente está em um de nossos 
programas, isso fala de sua competência. Estamos lançando um olhar mais 
humano, inclusivo, que leva em conta a mulher e seu bebê. É um exemplo a 
ser seguido pelas próximas gerações”, afirma a decana [decana de Pós-
Graduação, Adalene Moreira]. (Vieira, 2020). 

Baker (2011) demonstra em sua pesquisa que há penalidade salarial para 

mulheres australianas após terem um filho e retornarem ao trabalho, enquanto Gough 

e Noonan (2013) afirmam que mães ganham salários mais baixos que mulheres sem 

filhos. Reconhecendo o impacto da maternidade na vida profissional da carreira 

científica e buscando diminuir a desigualdade de gênero nas pesquisas científicas, 

em abril de 2021 houve um avanço para as pesquisadoras e docentes, marcado pela 

a inclusão de um novo campo no Currículo Lattes, a licença-maternidade (CNPq, 

2021).  O objetivo dessa inclusão é minimizar a penalidade que a mulher sofre ao ter 

que se afastar das atividades durante a licença maternidade e a readaptação ao 

retornar ao trabalho. 

Esse grupo apontou a importância da visibilidade da maternidade, com a 

justificativa de que mulheres, no período de licença e primeiros 4 anos dos filhos, têm 

maior dificuldade para desenvolverem suas carreiras científicas, em relação aos 

demais pesquisadores. Mulheres com filhos nesse período não conseguem manter o 

mesmo nível de publicações que os demais colegas e a avaliação do seu currículo 

normalmente fica prejudicada. A inclusão do campo “licença-maternidade” é um 

direito que foi conquistado por meio da luta de um grupo de pais e mães 
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pesquisadores que levantaram essa demanda por meio do grupo do Parent in 

Science. 

Na Espanha, a chegada do primeiro filho também é motivo de penalidade 

trabalhista para as mães, mesmo o país tendo apresentado nos últimos 25 anos uma 

equiparação na participação de homens e mulheres no mercado de trabalho. Em 

2010 elas ainda tinham maior probabilidade ao desemprego (27%), a ter trabalho 

temporário (10%) e a trabalhar apenas meio período (3%). Ainda é grande a parcela 

das mulheres que atuam em atividades de cuidados e limpeza. Em contraste, a 

educação feminina (50% das mulheres possuem diploma universitário para 38% dos 

homens) também sustenta que mulheres tendem a não ter acesso a empregos com 

possibilidade de progressão da carreira. Para mulheres com filhos, a penalidade é 

ainda mais severa: 8 vezes mais chances de trabalhar meio período, duas vezes mais 

chances de estarem desempregadas e 25% de terem um emprego temporário, 

comparado aos homens (HUPKAU e RUIZ-VALENZUELA, 2022). 

Mediante as transformações nos âmbitos familiar e social, novas reflexões 

quanto a masculinidade e a paternidade também são experimentadas. Segundo o 

psicólogo e membro do Balaio de Pais, Leonardo Piamonte, em entrevista ao 

documentário ‘O silêncio dos Homens’ (2019), a paternidade se baseava nos pilares 

de três P’s: Proteção, Procriação e Provisão e hoje, nesse novo contexto, busca-se 

uma paternidade mais ativa, não só proteger mas também cuidar, não 

esporadicamente e sim presente e ativo.  

Esse novo mundo requer do homem uma coragem diferente daquela ensinada 

nas gerações passadas. Desconstruindo a masculinidade tradicional, abre-se a 

oportunidade de ter coragem para abrir mão do passado rígido e vivenciar a 

pluralidade e a “liberdade de optar pela forma individual de viver a própria vida” 

(WANG et al, 2006, p.62). 

(...) identificou-se um novo modelo de paternidade em ascensão, a 
paternidade divisível, que é considerada como a participação bipaternal, no 
que diz respeito tanto às necessidades afetivas, quanto às necessidades 
financeiras, permitindo ao gênero feminino a atuação no cenário econômico 
domiciliar, afastando do homem a figura de provedor único, além de diversos 
benefícios no crescimento e desenvolvimento da criança. (Santos et al, 2018, 
p. 297). 

 As políticas que facilitam a conciliação trabalho e vida familiar tem efeito 

positivo no desempenho das mulheres-mães mas ainda enfatizam a necessidade de 

https://sites.google.com/view/claudiahupkau/home
https://sites.google.com/site/ruizvalenjenifer/
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incentivo a mudanças quanto às tradicionais divisões de gênero. E, mesmo tendo 

uma lacuna no questionamento levantado se os benefícios originários da receita 

tributária superam os custos dos serviços e benefícios cedidos, defendem tais 

políticas enumerando benefícios como a melhoria da educação das crianças e o 

aumento da fecundidade (HUPKAU e RUIZ-VALENZUELA, 2022). 

O Brasil ainda está arraigado no regime de cuidado familista. Este regime é 

descrito nas literaturas como aquele em que o Estado pouco se responsabiliza com 

o cuidado – seja de crianças ou idosos – e a rede privada oferece um serviço limitado. 

Esse contexto desfavorece o crescimento profissional feminino, pois é nela que o 

cuidado vai recair. A busca pelo equilíbrio nos direitos e deveres da maternidade e 

paternidade, implica em estudos da realidade que possam apontar como alcançá-lo. 

Seja pelo acesso à educação em tempo integral ou pela transferência de verba que 

possibilite acesso a serviços de cuidado, enfim, é necessário a ampliação das 

possibilidades de apoio ao contexto trabalho-família (PASSOS e MACHADO, 2021). 

Leis e políticas devem ser implementadas para alcançar a equidade entre 

homens e mulheres, na sociedade, dentro dos lares e no mercado de trabalho. O 

próximo ponto apresenta as conquistas femininas no âmbito de direitos para as 

mulheres e políticas de apoio à família. Estudar o que já foi conquistado nos inspira 

e motiva a continuar a luta pela igualdade de gênero. 

2.4 Direitos das mulheres já conquistados e políticas de apoio à 

Família 

Direito ao voto, a ser votada, ao divórcio, à propriedade, o acesso à educação, 

ao trabalho remunerado, mecanismos para coibir violência familiar e a violência 

contra a mulher, delegacias e casa de apoio para mulheres vítimas de violência, Lei 

Maria da Penha, Lei do feminicídio. Licença maternidade sem prejuízo do emprego e 

do salário, proteção do trabalho da gestante, creche e pré-escola gratuita, 

permanência das mulheres privadas de liberdade com seus filhos durante a 

amamentação.  

A mulher foi crescendo junto com o desenvolvimento da sociedade. No Brasil 

colonial sua função era de procriar, atender a família e doentes, e ainda, quando de 

famílias de baixa renda, trabalhar nos campos, não sendo permitido estudar, ocupar 

cargos ou votar. Com a chegada da República, as mulheres começam a tomar espaço 

https://sites.google.com/view/claudiahupkau/home
https://sites.google.com/site/ruizvalenjenifer/
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no mercado de trabalho e lutar por mudança nas leis, pela cidadania feminina, 

deixando de ser apenas uma propriedade da família, para se tornar protagonista de 

sua própria história, com seus próprios direitos (SILVA, 2019). 

O trabalho do movimento feminista contra a opressão e marginalização marcou 

profundas lutas e conquistas para as mulheres ao longo dos anos. Com a metáfora 

das ondas, é possível nomear momentos de grande mobilização feminista. Mulheres 

de diferentes raças, países, gerações, unidas em prol de mudanças necessárias para 

momentos históricos específicos. Elas foram movidas pelos problemas enfrentados 

nas guerras, nas décadas seguintes pela defesa dos direitos políticos e, ainda hoje, 

com manifestações contra pobreza, violência, feminicídio, desigualdade, assédio, 

estupros, pela garantia dos direitos reprodutivos, autodeterminação, liberdade sexual 

e acesso ao aborto seguro e legal (ZIRBEL, 2021).  

Por meio da Constituição de 1988, a mulher conquistou o direito de ser chefe 

de família, assim como o homem, essa igualdade entre homens e mulheres acaba 

desdobrando grandes mudanças no Direito de Família, onde direitos e deveres 

passam a ser exercidos por ambos, como de administrar os bens da família e, no 

direito reprodutivo, de decidir sobre ter ou não filhos. Quanto aos direitos dos 

empregados domésticos, que em sua esmagadora maioria é composto por mulheres, 

que antes das conquistas trabalhistas viviam em dedicação exclusiva à família para 

quem trabalhavam, atendendo dia e noite as demandas do lar e seus membros como 

obrigação, e passam a ter direitos garantidos, como jornada máxima de trabalho de 

44h semanais, adicional noturno, intervalos para descanso, alimentação, descanso 

semanal remunerado.  

O papel da mulher no surgimento das leis relativas ao trabalho é de extrema 
importância, tendo em vista que foi diante da exploração das mesmas que o 
Estado se sensibilizou e viu a necessidade de intervir. As primeiras leis 
trabalhistas que surgiram referem-se a alguns direitos do trabalho das 
mulheres, e muitos desses destes foram conquistados e alguns deles 
beneficiaram aos homens, assim como outros geraram, indiretamente, 
discriminações contra a mulher. (Silva, 2019, p. 13). 

Os direitos das mulheres estão sendo conquistados gradativamente no Brasil. 

Cabe destaque para as décadas de 60, 70, e especialmente a Constituição de 1988, 

quando consolidou as reivindicações das grandes e constantes lutas de mulheres, de 

mães, de feministas, ativistas políticas contra a violência, opressão e dependência.   



 

 43 

Os direitos conquistados com tanta luta precisam ser resguardados. Um 

exemplo disso é o direito à previdência. Até 2019 a regra geral para aposentadoria 

de trabalhador do setor privado era de 65 anos para homens e 60 para mulheres. Era 

necessário que a pessoa tivesse contribuído por no mínimo 15 anos. Quem quisesse 

se aposentar abaixo da idade mínima era preciso ter contribuído por 30 anos, no caso 

de mulheres, e 35 anos no caso de homens. Com a reforma da previdência em 2019, 

a regra geral, o período para as mulheres ficou ainda mais longo. A aposentadoria 

por idade passa a ser de pelo menos 62 anos de idade para mulheres e 65 anos para 

homens, sendo necessário tempo mínimo de 180 meses de contribuição. E por tempo 

de contribuição o homem deve comprovar o tempo total de 35 anos de contribuição, 

ou 30 anos de contribuição, para mulher. Com a reforma, mesmo quem já contribuiu 

pelo tempo mínimo não poderá aposentar-se antes da idade mínima.  

Estes direitos refletem na vida das crianças, dos idosos, da família e da 

sociedade como um todo, pois ainda é a mulher a pessoa sobre quem cai a 

responsabilidade do cuidar. 

Para muitas mulheres, e sobretudo em condições de precariedade e 
violência, a maternidade pode motivar a construção de identidades políticas 
e a ação em favor dos seus direitos – entre eles o de ter condições 
adequadas para criar seus filhos. (Biroli, 2016, p. 733). 

Antes disso, as leis e normas de proteção ao trabalho da mulher muitas vezes 

expressavam e reafirmavam a estrutura familiar patriarcal da sociedade, e o objetivo 

de manter as mulheres dentro de casa. O que a lei anteriormente chamava de 

proteção à mulher e à família, como o Decreto nº 21.417/1932, trazia várias 

proibições, como proibição do trabalho noturno, em minerações, construção civil e 

serviços perigosos e insalubres, na verdade trazia a visão masculina para resguardar 

a mulher enquanto reprodutora biológica e moral da mulher enquanto peça da família. 

Para trabalhar, a mulher precisava apresentar a autorização por escrito do marido. 

Nem hora-extra era permitido, com raras exceções, para não prejudicar seus afazeres 

domésticos. Com as Constituições de 1934 e 1946 e do Decreto-Lei nº 5.452/1943, a 

maioria das proibições ainda permaneciam (ARAÚJO, 2020). 

As mulheres atravessaram uma realidade de incapacidade civil e política, 

educação limitada e total dependência, que iniciava com o pai e passava para irmãos 

ou marido, para tornar-se um indivíduo portador de direitos políticos, civis e 

trabalhistas. A mulher que no período colonial era um simples objeto de posse, prazer 
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masculino e procriação, passa a ser protagonista de sua história com a luta em defesa 

dos direitos do trabalho e da família. E apesar dos grandes avanços, e hoje ter vários 

direitos protegidos pela Constituição Federal e pela CLT, ainda existe uma 

desigualdade significativa quanto às oportunidades e a renda entre homens e 

mulheres, sobretudo quando se consideram os recortes raciais. As mulheres negras 

apresentam a maior desvantagem e têm mais dificuldades em acessos e em fazer 

valer seus direitos (SILVA, 2019; ARAÚJO, 2020). 

Seguindo Biroli (2016, p.731), os “arranjos familiares estão cada vez mais 

plurais e diversos”, mas a família ainda mantém o nexo da divisão sexual do trabalho 

e a vulnerabilidade que a mulher vivencia no seu cotidiano. Diante dessa realidade, 

a autora afirma a necessidade de conhecer a relação de trabalho, gênero e 

democracia. Estudá-la traz a possibilidade de traçar estratégias de enfrentamento aos 

padrões ainda hoje impostos com base na exploração da dependência e 

vulnerabilidade da mulher. 

Nas próximas subseções analisa-se um pouco mais as conquistas das 

mulheres com a Constituição Federal de 1988, como direitos trabalhista para 

mulheres e gestantes e o reconhecimento da educação infantil como instituição 

pública, e conquistas como a licença-maternidade introduzida no Brasil, em 1943, no  

âmbito  da  Consolidação  das  Leis  do  Trabalho  (CLT), comparado ao que existe 

em outros países. 

 

2.4.1 Constituição de 1988 e políticas de apoio à mulher e à família 

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e 
à propriedade, nos termos seguintes: 

I - Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta 
Constituição. (Constituição Federal, 1988). 

A luta pelos direitos das mulheres teve como objetivo maior o bem-estar de 

todos, erradicando qualquer tipo de discriminação e violência. No período de 

transição democrática, um trabalho coletivo envolvendo um forte grupo de mulheres, 

donas de casa, trabalhadoras, feministas, teve grande importância para o 

desenvolvimento de políticas públicas em prol do direito de igualdade entre todos e 

da elaboração da Constituição Federal de 1988 (VIEIRA et al, 2014). 

https://jus.com.br/tudo/propriedade
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Mulheres se uniram para escrever uma carta aos constituintes em uma época 

em que mulheres representantes do povo eram 26, número ínfimo comparado ao 

número de homens – o que infelizmente ainda é visto nos dias de hoje.  

A carta das mulheres Brasileiras enviada aos Constituintes de 1987 apontou 

pontos importantes na criação da nossa atual Constituição, considerada a 

Constituição Cidadã, liberal e democrática e que assim não seria se não trouxesse os 

direitos da mulher. Falou sobre o papel do Estado e sua responsabilidade diante da 

defesa dos direitos das mulheres e minorias. Expandiu o conceito de direitos 

humanos, detalhou importantes fatores para defesa da família, da mulher, dos filhos 

menores, da saúde, do trabalho, da educação, da previdência diferenciada e da 

cultura. Tratou da criminalização da violência à mulher – psicológica, física ou sexual 

– dentro ou fora do lar. Defendeu a ampliação dos direitos políticos, econômicos e 

sociais das mulheres. Conseguiu intervir para que ocorressem grandes avanços, por 

meio da Lei Maior do nosso país, na igualdade jurídica entre homens e mulheres. 

A Constituição Federal de 1988 é reconhecida como Constituição Cidadã, e, 

segundo Modelli (2018), foi um marco para o status jurídico das brasileiras, que até 

então tinham uma posição de inferioridade e submissão, seja no âmbito familiar, 

trabalhista ou econômico. 

(...) diante de uma ordem Constitucional pautada em um Estado Democrático 
de Direito, a igualdade deve ser vista não apenas como um princípio, mas 
como um objetivo a ser alcançado pela sociedade e pelo Estado. Este 
através de políticas públicas cumpre essencial papel transformador na 
redistribuição de justiça e reconhecimento dos grupos excluídos. (Lemos 
Junior e Tiago, 2018, p. 101). 

Pela Constituição Federal de 1988, o instituto da família passa a ser protegido, 

inclui-se a proteção às crianças e aos adolescentes, e traz o “dever natural e legal de 

proteção de sua prole”, por meio da “solidariedade e paridade entre os consortes”, 

permitindo a “democratização da família” (WEGERMANN, 2020, p.16).  

(...) a obrigação protecionista familiar em ofertar os direitos à vida, à saúde, 
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão. (Wegermann, 2020, p.16). 

Também as mulheres têm protegidos vários direitos como, igualdade salarial, 

jornada de trabalho, repouso semanal remunerado e o direito de exercer o trabalho 

noturno. O texto constitucional deixa expresso o direito de a gestante manter seu 
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emprego e salário e a licença maternidade (Constituição Federal, 1988, Art. 7º). Ainda 

hoje, a igualdade salarial garante apenas um piso salarial, ou seja, o mínimo. A 

remuneração que geralmente é oferecida às mulheres é próxima ao piso, mas a 

oferecida aos homens sempre é maior. 

Os dados da OMS apontam que um terço das mulheres sofreram algum tipo 

de violência – física ou sexual – durante a vida. Ainda hoje, mesmo com outra 

roupagem, luta-se contra a desvalorização do trabalho e salário femininos nos mais 

diversos ambientes da sociedade moderna. Ou seja, mesmo com todos os avanços 

e direitos adquiridos, ainda é real a vulnerabilidade, as desigualdades e as 

desvantagens que as mulheres enfrentam, para alcançar e manter seu espaço, por 

melhor condição de trabalho e de vida. A atuação do Estado é imprescindível para a 

luta contra a discriminação implementando ações e programas que propiciem a 

transformação de valores e criem oportunidades iguais de trabalho (SILVA, 2019; 

TAVASSI et al, 2021). 

(...) salienta-se que tudo gira em torno de um único pensamento, que é o de 
que é na mulher que a vida começa, e é com ela que a vida e a sociedade 
vão se desenvolver. (Silva, 2019, p.51). 

A dignidade humana é “a fonte de todos os demais direitos fundamentais de 

um cidadão, sendo tratada como direito humano, indivisível não sucedido de 

gerações” (WEGERMANN, 2020, p.13-14). Ela está presente no indivíduo, no seu 

desenvolvimento pessoal, no ambiente familiar e nas relações humanas 

(WEGERMANN, 2020). 

Leis e políticas públicas se apresentam como formas de garantir igualdade e 

cidadania para mulheres, buscando proteger sua liberdade e autonomia. É o caminho 

para criar oportunidades diante das dificuldades encontradas inclusive pela divisão 

sexual do trabalho. Protegendo os direitos das mulheres e a igualdade de gênero, a 

sociedade fortalece a democracia. 

 

2.4.2 Conquistas no mundo no âmbito da família e na defesa da 

maternidade 

No Brasil, a proteção à maternidade é direito constitucional garantido pela 

CF/1988 e pela CLT, garantindo o direito de se afastar do trabalho pelo período de 

120 dias sem prejuízo do vínculo empregatício e de seu salário.  
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Para servidoras públicas, essa licença é estendida por 180 dias. Esta proteção 

é garantida para filhos biológicos ou adotados e ao natimorto, tendo por princípio o 

melhor interesse da criança e do adolescente (WEGERMANN, 2020). 

(...) a extensão se deu sob o argumento de período de aclimatação e 
adaptação à nova família, sendo indispensável as figuras da mãe e do pai, 
afastando premissas de que o referido instituto assegura apenas a proteção 
da mãe, de sua prole ou a amamentação, garantindo os cuidados ao novo 
membro da família, independentemente de vínculo gestacional, da idade da 
criança/ adolescente ou do nascimento com vida do bebê. (Wegermann, 
2020, p.08). 

Na Argentina, o resultado de grande luta feminista veio no decreto 475/2021, 

no qual o governo argentino determinou o direito das mulheres ao reconhecimento 

formal do tempo de um ano de serviço previdenciário por cada filho. No caso de filhos 

adotivos ou com deficiência, as mulheres têm direito a dois anos. Em caso de 

mulheres em situação de vulnerabilidade, cadastrada em um programa do governo, 

são acrescentados 3 anos.  

Esse é um reconhecimento do trabalho doméstico, em prol da sociedade, mas 

que vai bem além do cuidar do filho, como já foi tratado anteriormente. Essa medida 

considera que o cuidado dos filhos afeta a participação das mulheres no mercado de 

trabalho. Por outro lado, esse reconhecimento só irá ocorrer na idade em que as 

mulheres forem requerer benefícios previdenciários. Ao longo de toda a criação de 

seus filhos, entretanto, muitas mulheres serão penalizadas por período superior a um 

ano, como considera o decreto.  

Segundo defende Paixão (2021), é importante a socialização das tarefas não 

remuneradas, para que o peso delas não recaia para o Estado nem continue como 

peso para as mulheres, dessa forma, para lutar contra a desigualdade, se faz 

necessário também serviços públicos de qualidade e reconhecimento do valor 

monetário. 

A Argentina também resguarda a mulher, a licença maternidade de 90 dias, 

podendo ser estendida por mais 90 dias sem remuneração. Comparando ao Brasil, 

com a Constituição da 1988, as mulheres conquistaram a licença maternidade de 120 

dias, com remuneração, sendo estendida em 2008 para 180 dias para servidoras 

federais, sendo os 60 dias a mais opcional para setor privado (incentivo fiscal do 

governo por meio do programa Empresa Cidadã), e estados e municípios devem fazer 
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suas próprias leis. Vale salientar que a licença no Brasil só é válida para mulheres 

que contribuem com a previdência. 

As grandes perdas e traumas durante as Grandes Guerras enfrentadas pelos 

países da Europa impulsionaram os governos a investirem no bem-estar social e na 

família de forma mais efetiva, atuando na saúde pública, aposentadoria dos 

trabalhadores, educação infantil, licença parental (ARNESON, 2021). Modelos 

apontados como ideais no mundo atualmente, que se encontram especialmente em 

países da Europa, o padrão é a licença parental (não apenas materna) de períodos 

mais longos e com remuneração, serviços de creche, pré-escola, serviços de 

educação infantil. A licença parental traz benefícios para a família e a estabilidade 

social e econômica, além de dar estabilidade à democracia e colaborar para uma 

sociedade saudável. 

Do outro lado da balança estão países com pouco desenvolvimento 

econômico, como países da África e Ásia, oferecendo períodos bem mais curtos de 

licença maternidade e também os Estado Unidos que, mesmo sendo uma potência, 

oferece 12 semanas de licença maternidade sem nenhuma garantia quanto à 

remuneração (BBC NEWS BRASIL, 2015). Infelizmente, não são todos os países que 

protegem o direito da mulher à licença maternidade remunerada. Quanto à licença 

paternidade, muitos países sequer têm esse direito garantido. Segue abaixo o mapa 

2, com as licenças maternidade e paternidade remuneradas nos países do mundo: 

Mapa 2 – Licença maternidade e paternidade remunerada no Mundo10 

 

 
10 Fonte: Site Geofactualidades Geografia e educação. Crédito: @GeografiaGeralT 
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Com informações dos sites BBC NEWS BRASIL (2015), EPOCANEGÓCIOS 

(2018) e Guia Trabalhista (PANTALEÃO, 2010), têm-se as seguintes informações 

sobre licença maternidade no mundo. No Quadro 1 o destaque está nas informações 

sobre a remuneração, que varia de país para país. Enquanto Bulgária, Chile, Cuba, 

Costa Rica, Espanha, Uruguai, Alemanha, Colômbia e Brasil dão 100% da 

remuneração em todo o período da licença, a Itália repassa apenas 80%, Croácia, 

Reino Unido, Argentina e Noruega repassam durante parte do período de licença. Já 

os EUA, depende de acordo entre funcionário e empresa. 

Quadro 1 – Licença Maternidade no Mundo11
 

País Tempo Remuneração 

Bulgária 413 dias Todo período: 100% 

Croácia 410 dias 6 meses: 100% 

Albânia 365 dias Sem informação 

Bósnia 365 dias Sem informação 

Montenegro 365 dias Sem informação 

Reino Unido 365 dias 6 semanas: 90% 

 da 6º até 40: menos de 90%    

a partir da 40: não remunerado 

Islândia 315 dias Sem informação 

Noruega 315 dias 35 semanas: 100%  

45 semanas: 80% 

Suécia 240 dias Outros benefícios: 392 dias. 

Chile 156 dias Todo período: 100% 

Cuba 156 dias Todo período: 100% 

Itália  150 dias 80% do salário 

Brasil 120 dias 

Programa Empresa 
Cidadã 180 dias 

Todo período: 100% 

Costa Rica 120 dias Todo período: 100% 

Espanha 112 dias Todo período: 100% 

Áustria, França, 
Letônia, Holanda, 
Suíça, Turquia 

112 dias Sem informação 

Alemanha 98 dias Todo período: 100% 

Colômbia 98 dias Todo período: 100% 

 
11  Fonte: Site BBC NEWS BRASIL, publicado 12/08/2015; Site Guia Trabalhista, atualizado em: 

08/01/2010.; Site Época Negócios Online; Atualizado em 13/05/2018. 

https://sindsep-df.com.br/licenca-maternidade-180-dias-setor-publico-e-setor-privado/
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Japão 98 dias Depende da empresa, 60% da 
remuneração é coberta por 

seguradoras ou governo 

China 91 dias Não remunerado 

Argentina 90 dias 3 primeiros meses: 100%; mais                    
3 meses opcionais sem remuneração. 

EUA 84 dias Acordo entre funcionário e empresa 

Uruguai 84 dias Todo período: 100% 

Porto Rico Malásia, 
Sudão 

56 dias Sem informação 

Carbonari (2017) atenta que a orientação da OMS e da Unicef é a 

amamentação como única alimentação para os bebês durante os primeiros 6 meses 

de vida, mas a própria OIT sugere 14 semanas de licença maternidade, que 

corresponde a 98 dias. Pode-se pensar que países da Europa têm maiores recursos 

para cumprir essa recomendação, o que é verdade, mas também é verdade que uma 

potência como os Estados Unidos não atende o básico do recomendado. No caso 

dos EUA, as mulheres têm direito a 84 dias de licença, mas o direito da remuneração 

varia, apenas trabalhadoras de empresas com 50 ou mais funcionários têm direito ao 

benefício, aos que residem em estados que por leis autônomas podem oferecer 

licença remunerada. Isso demonstra que culturas econômicas liberais tratam a 

licença maternidade como um assunto privado da família, nesse caso, das mulheres, 

e que não devem ser alvo de programas vindos do Estado.  

A Comissão Europeia delimita como mínimo recomendado para licença 

Paternidade o período de 10 dias. Mas vários países europeus já oferecem além do 

mínimo. Na Suécia, existe uma licença de 480 dias que pode ser usada pelo pai ou 

pela mãe, até a criança ter 12 anos (LABORATÓRIO DE EDUCAÇÃO, 2019).  

O artigo do site Jusbrasil (2014) informa que nos vizinhos Uruguai a licença 

paternidade é de 84 dias pagas pelo governo enquanto a Argentina e Paraguai 

apenas 2 dias. Nos Estados Unidos a licença não existe, o país não oferece nenhum 

programa nacional de licença parental remunerada. Na Alemanha e França o direito 

pode chegar a três anos (parcialmente remunerado). Já o BBC NEWS BRASIL 

(2015), aponta Eslovênia com 90 dias de licença paternidade, a Islândia oferece 90 

dias; a Suécia, 70, e a Finlândia, 54. América Latina os países variam esse direito 

entre 8 e 2 dias.  
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Como afirmado no início desse tópico, no Brasil, a licença maternidade é de 

120 dias pela CLT – Consolidação das Leis do Trabalho, e as mães têm direito a 

100% de seu salário. O salário é pago pela empresa e ressarcido pelo INSS. Para 

adotantes, a CLT também prevê licença-maternidade, conforme é dado às mães 

naturais, de acordo com a Lei nº 13.509 de 2017. Wegermann (2020) esclarece que 

o valor recebido pela empregada durante o período de licença, denomina salário-

maternidade. A mulher gestante no Brasil tem direito de faltar ao trabalho para 

consultas e exames de pré-natal e adquire também o direito à estabilidade no 

emprego, desde a data da confirmação da gestação até 5 meses após o parto, só 

podendo ser demitida por justa causa. Durante os primeiros 6 meses de vida do seu 

bebê, as mães têm direito a pausas diárias de meia hora para amamentar, podendo 

juntar esses dois períodos para redução da jornada em uma hora. 

Já a licença paternidade, no Brasil, é de apenas cinco dias. Antes da 

constituição de 1988 era ainda menor: apenas um dia de afastamento. A licença no 

Brasil ganhou mais uma possibilidade com a Lei 13.257/16, que traz a extensão das 

licenças maternidade e paternidade, por mais 60 dias e 15 dias, respectivamente, 

para os servidores públicos que o estado ou município assim estabeleçam e 

empregadas de empresas que aderem ao Programa Empresa Cidadã, criado pela Lei 

nº 11.770/2008 e regulamentado pelo Decreto nº 7.052/2009.  

As Leis traduzem a realidade brasileira: o cuidado com o filho é como 

direito/dever quase exclusivo da mulher. Comparando aos demais países, a licença 

maternidade brasileira tem um período razoável, mas a licença paternidade não 

acompanha essa realidade. Outro ponto relevante é que o direito a maternidade e a 

paternidade está vinculado ao mercado de trabalho: se não estiver contribuindo para 

o Regime Geral de Previdência Social ou Regime Próprio da Previdência Social, o 

cidadão brasileiro não tem direito a usufruir da licença para exercer o cuidado de seu 

filho. Como o Brasil é um país de alta taxa de desemprego e trabalho informal, a 

licença maternidade e paternidade é segregada para um grupo específico de 

brasileiros (PASSOS e MACHADO, 2021).  

Diante da grande diferença entre as licenças, no que diz respeito tanto ao 

período quanto ao custeio, “há de se evidenciar o desequilíbrio entre homens e 

mulheres, enquanto pais, no exercício de suas funções profissionais, além da 

impossibilidade de construção de vínculo afetivo entre pai e filho e efetiva paternidade 

responsável” (WEGERMANN, 2020, p. 05). E quanto às famílias em situação de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13257.htm
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vulnerabilidade, estas muitas vezes contam apenas com o programa de transferência 

de renda, o Bolsa Família, que auxilia indiretamente nos cuidados infantis (PASSOS 

e MACHADO, 2021). 

Verifica-se, portanto, que digno é o desenvolvimento sadio da prole para 
merecer maior participação da figura paterna, exercendo o poder familiar, 
bem como sua corresponsabilidade parental, com a equiparação das 
licenças”. (Wegermann, 2020, p.14). 

Estudo sobre licença maternidade e participação feminina na força de trabalho, 

considerando os dados da Europa, EUA, Austrália, China, Índia e México, aponta que, 

na grande maioria dos casos, licenças mais longas tendem a reduzir o emprego 

feminino imediatamente após o nascimento, mas a longo prazo esse impacto é 

insignificante. Como a perda de produtividade depende da duração da licença, a 

penalidade salarial também será influenciada de acordo com essa variável, sabendo 

que a licença parental só é válida uma vez por ano, não sendo multiplicada pelo 

número de filhos sobreviventes (DEL REY et al, 2021).  

Meulders et al (2007) analisam a realidade dos países europeus e os impactos 

das políticas de apoio a família, a importância do sistema de apoio, de educação e de 

cuidado infantil. E surge a questão: até que ponto uma longa licença maternidade é 

positiva para as mulheres e crianças? Eles acreditam que o mais sensato seria o 

incentivo à divisão das tarefas domésticas e cuidados dos filhos para proteger a 

igualdade no emprego e carreira profissional de mulheres e homens. Nesse raciocínio 

do estudo, 18 semanas – 126 dias - seria o tempo ideal para a licença maternidade e 

paternidade, remunerada, com todos os direitos garantidos no retorno ao trabalho, 

sendo esse tempo para que mãe e pai tenham com prioridade e atenção seu filho e 

seu lar.  

Na Espanha, após a entrada em vigor de uma lei de proteção laboral aos 

trabalhadores com filhos pequenos que pediam a redução da jornada de trabalho, 

alegando responsabilidades familiares, os empregadores ficaram menos propensos 

a contratar mulheres em período reprodutivo. Ou seja, uma política favorável à 

família, aplicada apenas a mulheres, pode aumentar a desigualdade de gênero no 

local de trabalho. Como combate à desigualdade e incentivo ao envolvimento dos 

homens nos cuidados infantis, a Espanha implantou uma licença paternidade que em 

2007 era de apenas dois dias livres para, em 2019, oito semanas (HUPKAU E RUIZ-

VALENZUELA, 2022). 

https://sites.google.com/view/claudiahupkau/home
https://sites.google.com/site/ruizvalenjenifer/
https://sites.google.com/site/ruizvalenjenifer/
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Wegermann (2020) observa que, tanto a licença maternidade quanto a licença 

paternidade devem promover o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, e para 

isso, defende uma licença parental que promova a igualdade entre os sexos no 

mercado de trabalho e no âmbito familiar, tendo ambos os pais presentes e afastando 

a possibilidade da escolha do emprego com base no sexismo. Destaca o exemplo da 

empresa de auditoria e consultoria PWC que, desde 2017, oferece o benefício de oito 

semanas, durante o primeiro ano da criança, que podem ser utilizadas reduzindo a 

jornada semanal ou trabalho em casa. Já a empresa DIAGEO (das marcas Smirnoff 

e Johnnie Walker) determinaram em 2019 uma licença de seis meses para pais, mães 

e casais homoafetivos. 

Souza (2016) assinala a maternidade como um dos fatores influenciadores 

negativos da jornada feminina diante do mercado de trabalho, também pela 

desigualdade das licenças maternidade e paternidade. Para ela, essa diferença 

incentiva a divisão sexual do trabalho e os rígidos papéis de gênero ainda existentes 

que recaem para a mulher a responsabilidade dos cuidados com a família e cria 

desvantagem no mercado de trabalho em relação aos homens. 

Por fim, dados os resultados de menor salário devido a maternidade, vale 
salientar que, políticas que sinalizem uma menor diferença entre mães e não 
mães teriam um papel primordial na queda da diferença salarial relativa às 
mães no mercado de trabalho. Dentre estas políticas estão maior acesso ao 
sistema de cuidado com crianças, que seja substancialmente de qualidade. 
Além disso licenças paternidade as quais dão sinal de maior estrutura de 
auxílio à mulher na criação dos filhos (a despeito de não beneficiar mães 
solteiras). (Souza, 2016, p. 69). 

O que pode ser feito para o crescimento saudável da sociedade? A divisão 

social do trabalho está defasada, tanto para homens quanto para mulheres, e todos 

sofrem a consequência disso. São vários nichos dentro da temática gênero e mercado 

de trabalho, e os desafios para mulheres com filhos acrescenta maior nível de 

dificuldade para a manutenção do crescimento profissional.  

O próximo capítulo traz a realidade da UFRN, missão, visão e gestão e, por 

fim, a análise dos dados dos seus servidores públicos, mais especificamente de 

cargos técnicos administrativos. Será que essa realidade de barreiras de gênero 

também se impõe às mulheres que têm estabilidade nessa Universidade? 
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3 A UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

- UFRN 

A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma instituição pública que 

atende mais de 41.900 estudantes e conta com uma equipe formada de técnicos-

administrativos, trabalhadores terceirizados, docentes efetivos, professores 

substitutos e visitantes. Em 2019, empregava cerca de 6.000 servidores, sendo 3.057 

deles servidores técnico-administrativos. 

Sua visão de futuro é se consolidar como “uma Universidade inovadora e 

inclusiva, socialmente referenciada, reconhecida nacional e internacionalmente por 

sua excelência acadêmica e de gestão” (UFRN-PDI, 2021, p. 21). Tem por princípios 

a gestão democrática, ministrar formação de qualidade e a difusão do conhecimento 

universal que promova o desenvolvimento econômico e social. 

A missão da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como instituição 
pública, é educar, produzir e disseminar o saber universal, preservar e 
difundir as artes e a cultura, e contribuir para o desenvolvimento humano, 
comprometendo-se com a justiça social, a sustentabilidade socioambiental, 
a democracia e a cidadania. (UFRN - Plano de Desenvolvimento Institucional 
2020 – 2029, 2021, p. 19). 

No Campus Central estão localizados o Gabinete do Reitor, as Pró-Reitorias e 

todos os setores da Administração Central, diversos setores de aulas, laboratórios e 

bibliotecas, e o Centro de Convivência com restaurante, agências bancárias, livrarias, 

galeria de arte e agência dos correios. Também contém o Parque Poliesportivo, com 

ginásio olímpico, campo de futebol, pista de atletismo e piscinas olímpicas, a Praça 

Cívica e a Capela do Campus. Além do Campus Central, a UFRN tem mais 4 campus: 

o Campus Caicó (Centro de Ensino Superior do Seridó – CERES); Campus Currais 

Novos (Faculdade de Engenharia, Letras e Ciências Sociais do Seridó – FELCS); 

Campus Macaíba (Escola Agrícola de Jundiaí - EAJ); Campus Santa Cruz (Faculdade 

de Ciências da Saúde do Trairi – FACISA).  

Segundo o Plano de Gestão 2019-2023, a UFRN oferece 102 cursos de 

graduação presencial, 10 cursos de graduação a distância e 134 cursos de pós-

graduação. A Universidade atua em 15 polos presenciais de apoio ao ensino a 

distância, localizados em diversos municípios do estado. A UFRN conta também com 

uma unidade de educação básica, o Núcleo de Educação da Infância, que é um 
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Colégio de Aplicação (NEI- CAp/UFRN), integrante do Centro de Educação (CE) 

como Unidade Suplementar, que atende crianças da Educação Infantil (creche e pré-

escola) e dos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

No Quadro 2, pode-se acompanhar o histórico da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, desde sua criação até os dias atuais: 

Quadro 2 – Histórico UFRN 

 

 

 

25/06/1958

18/12/1960

1968

Anos 70

1974

1996

Criação da 

Universidade do Rio 

Grande do Norte, a 

partir de faculdades 

já existentes em 

Natal/RN 

Federalizada, 

torna-se 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do Norte 

Reforma universitária: 

consolidação da atual 

estrutura com 

departamentos que, 

dependendo da 

natureza dos cursos e 

disciplinas, 

organizaram-se em 

Centros Acadêmicos. 

Construção do 

Campus Central 

Decreto N° 74.211 de 

1974, constitui os 

Conselhos: Conselho 

Universitário 

(CONSUNI), Conselho 

de Ensino, Pesquisa e 

Extensão (CONSEPE), 

Conselho de Curadores 

(CONCURA) e Reitoria. 

Reforma do Estatuto 

estabelece a atual 

estrutura da UFRN, 

acrescentando aos 

conselhos, Conselho de 

Administração 

(CONSAD) e criando, na 

estrutura acadêmica, as 

Unidades Acadêmicas 

Especializadas e os 

Núcleos de Estudos 

Interdisciplinares. 
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Fonte: Site oficial da UFRN 

A gestão institucional da UFRN conta com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional, que consiste em um documento produzido a cada dez anos que define 

os rumos do desenvolvimento, as metas a serem alcançadas e o compromisso da 

UFRN com o desenvolvimento social e econômico do Rio Grande do Norte, do 

Nordeste, do País.  

O PDI tem por objetivo aperfeiçoar a gestão universitária por meio de uma 

política de gestão de pessoas voltada para a qualificação acadêmica e administrativa. 

Seu foco está na capacitação dos recursos humanos e capacitação dirigida à 

qualificação da gestão universitária. Nele estão registrados programas, ações, 

projetos e atividades executados pela instituição, em conformidade com seus 

princípios, de modo a viabilizar o cumprimento dos objetivos e da sua missão, 

buscando a consolidação da qualidade acadêmica até então alcançada e sua 

progressiva melhoria.  

Políticas para a melhoria da qualidade do ensino, das condições de 
acessibilidade e inclusão, bem como para a formação docente, vêm sendo 
desenvolvidas e são consideradas rigorosamente essenciais ao alcance de 
uma universidade inovadora, inclusiva, socialmente referenciada, 
reconhecida nacional e internacionalmente pela sua excelência acadêmica e 
de gestão. (UFRN - Plano de Desenvolvimento Institucional 2020 – 2029, p. 
81). 

Para o período mais curto, de quatro anos, existe o Plano de Gestão, elaborado 

com base em reuniões realizadas em todas as unidades da UFRN e nas entidades 

representativas dos professores, alunos e técnico-administrativos e também aquelas 

recebidas por mensagens eletrônicas. O Plano de Gestão adota valores como “a 

Ética, a Democracia, o Pluralismo e o Respeito à diversidade como princípios 

norteadores de todas as suas ações” (PG 2019-2023-UFRN, p. 07) e atende ao 

contexto atual em que as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) estão 

inseridas. Atualmente enfrentam uma forte restrição orçamentária, o que torna ainda 

mais desafiador alcançar os objetivos característicos das universidades públicas.  

Dentre seus objetivos estratégicos, destaca-se: “Desenvolver competências e 

qualidade de vida das pessoas”, onde são levantados os seguintes indicadores: 

Índice de qualidade de vida no trabalho; Número de ações de esporte e lazer; Taxa 

de desenvolvimento de competências por meio de capacitações; Taxa de 

absenteísmo por motivo de doença com características relacionadas ao trabalho; 
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Taxa de aprimoramento do modelo de avaliação de desempenho do docente; Taxa 

de desempenho dos servidores técnico-administrativos (PG 2019-2023-UFRN, p. 21). 

Segundo artigo publicado na Tribuna do Norte (2021), em 2021 o TCU – 

Tribunal de Contas da União – avaliou 378 organizações públicas, partindo de pontos 

como: governança pública, gestão de pessoas, tecnologia da informação (TI), 

contratações, orçamento, ética, integridade. Dentre as instituições a UFRN alcançou 

a segunda posição. Já entre as Instituições Federais de Ensino Superior (Ifes), tomou 

o primeiro lugar “como a melhor do país no Índice Integrado Governança e Gestão 

(IGG) do Tribunal de Contas da União (TCU), no período de 2021”.  

Quanto a avaliação de transparência ativa realizada pela Controladoria-Geral 

da União (CGU), a UFRN conquistou 1º lugar dentre índices analisados de 301 

entidades e órgãos da Administração Pública Federal sobre a divulgação espontânea 

de informações de interesse geral da população, segundo artigo publicado pela 

Assessoria de Comunicação da UFRN: 

A transparência ativa diz respeito à disponibilização de dados de interesse 
público pelas instituições, facilitando ao cidadão o acesso à informação e 
fazendo cumprir com a publicidade e transparência dos atos da 
administração pública. Nessa perspectiva, a UFRN foi avaliada em 49 
critérios atingindo 100% de cumprimento. O ouvidor da UFRN, Elias Jacob, 
explicou que vem sendo feito um trabalho conjunto entre a Ouvidoria, a 
Secretaria de Governança Institucional (SGI-UFRN) e a Superintendência de 
Informática (Sinfo-UFRN), de modo a garantir que todas as informações 
exigidas pela CGU estejam disponibilizadas. “Estudamos as exigências 
normativas e aplicamos ao Portal de Acesso à Informação”, o ouvidor 
explicou que essa foi também foi uma das orientações da Auditoria Interna 
(Audin-UFRN). (ASCOM – UFRN, 2021). 

A qualidade de vida, a progressão e a capacitação do servidor técnico-

administrativo, que é objeto de pesquisa deste trabalho, está presente, tanto no PDI 

quanto no PG da UFRN, deixando claro a importância para a instituição desses 

fatores para o seu fortalecimento. E é a Pró-reitoria de Gestão de Pessoas o setor da 

UFRN que planeja, executa e fiscaliza as políticas nessa direção.  

Subordinada à Reitoria, a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas - PROGESP é 
o órgão de planejamento e de gestão administrativa dirigido à formulação e 
implementação da Política de Gestão de Pessoas da Universidade, a qual 
compete: Coordenar o sistema de Gestão de Pessoas no âmbito da UFRN; 
Promover as ações estabelecidas no Plano de Desenvolvimento Institucional 
e no Plano de Gestão; Assessorar o Reitor nos assuntos de Gestão de 
Pessoas no âmbito da UFRN. Missão: Promover a política de gestão de 
pessoas da UFRN, visando ao desenvolvimento pessoal, social e 
profissional, zelando pelos direitos, saúde e qualidade de vida no trabalho. 
(Site PROGESP). 

https://sistemas.ufrn.br/acessoainformacao/
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Desde a entrada do servidor técnico-administrativo na Universidade, por meio 

de concurso público, pode-se observar a preocupação e o incentivo da instituição 

quanto a programas de capacitação do servidor, tendo acesso a sua primeira 

participação no Programa de Integração ao Serviço Público para os Servidores 

Técnico-Administrativos em Educação.  

Esse Programa visa promover o desenvolvimento de competências voltadas 

para o início da carreira do servidor. Assim, os servidores recém integrados têm 

acesso às principais informações institucionais, socialização e ambientação dos 

servidores e planejamento inicial do desenvolvimento na carreira (art. 1º da Portaria 

nº 102/2016-PROGESP).  

O desenvolvimento na carreira profissional se dá pela progressão por 

capacitação profissional, alcançado por meio de participação em programa de 

capacitação, estruturado no Plano de Desenvolvimento de Pessoas (PDP), ou por 

mérito profissional, mediante avaliação de desempenho. Tais pontos serão 

abordados nos tópicos seguintes.  

Para atuar de forma transparente, a UFRN atua com base na Lei de Acesso a 

Informações, (Lei nº 12.527, sancionada em 18 de novembro de 2011), divulgando 

assuntos relacionados a sua gestão, apresentação dos dados abertos de forma 

interativa e intuitiva, utilizando para isso do “Portal de Acesso à Informação da 

UFRN”12, importante instrumento de controle social que caminha em direção do 

fortalecimento das políticas de transparência pública.  

No Portal da Governança da UFRN 13 , é apresentado “mecanismos de 

liderança, estratégia e controle postos em prática para avaliar, direcionar e monitorar 

a atuação da gestão, com vistas à condução de políticas públicas e à prestação de 

serviços de interesse da sociedade” onde o cidadão pode navegar e visualizar as 

informações por meio de painéis, consultas detalhadas, gráficos e dados abertos. 

O Portal de Dados Abertos da UFRN apresenta dados e informações públicas 

da Instituição, que podem ser usadas no desenvolvimento de aplicativos e ações, que 

atendem às determinações das seguintes legislações:  

✓ Decreto nº 8.777 de 2016;  

✓ Lei de Acesso à Informação – LAI;  

 
12 Fonte: Site oficial da UFRN: Portal de acesso à informação da UFRN. 
13 Fonte: Site oficial da UFRN: Portal da governança da UFRN. 
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✓ Lei Nacional de Proteção de Dados Pessoais - LGDP, no art. 48 da Lei 

Complementar no 101, de 4 de maio de 2000;  

✓ Instrução Normativa SLTI no 4, de 13 de abril de 2012 (que institui a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos);  

✓ Decreto Presidencial no 6.666, de 27 de novembro de 2008 (que institui 

a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais);  

✓ Compromissos assumidos pelo Executivo Federal no âmbito da 

Parceria para Governo Aberto (Open Government Partnership – OGP).  

Este trabalho de disponibilização de dados é um grande avanço para o 

desenvolvimento da gestão pública por meio do acesso à informação, estímulo à 

participação e controle social. Ele também possibilita a realização de pesquisas para 

a análise e melhoria do serviço público. 

3.1 Políticas e programas da instituição para a carreira dos 

servidores técnicos-administrativos 

Na UFRN, as carreiras previstas e regulamentadas são a docente e a do 
técnico-administrativo em educação (TAE). (...) A carreira de técnico-
administrativo foi regulamentada pela Lei nº 11.091/05 e prevê diversos 
cargos de níveis pré-fundamental, fundamental, médio e superior, divididos 
em cinco classes – A, B, C, D e E. (Site da PROGESP). 

A UFRN, atualmente, conta com políticas que contribuem com a carreira dos 

servidores técnico-administrativos da instituição, como: Política de Inclusão e 

Acessibilidade; Política de Qualidade de Vida no Trabalho; Política de Gestão de 

Riscos; Política de Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação; Política 

de Segurança da Informação e Comunicação; Política Institucional de Informação 

Técnico-Científica.  

Os Programas da instituição são formas de desenvolver e pôr em prática os 

ideais apontados nas suas políticas e, nessa seção, serão apresentadas alguns dos 

adotados pela UFRN que se apresentam mais importantes para a carreira e qualidade 

de vida dos servidores técnicos-administrativos, objeto desta pesquisa. 

3.1.1 Incentivo à qualificação 

Art. 11. Será instituído Incentivo à Qualificação ao servidor que possuir 
educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular, na forma 
de regulamento. (Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005). 
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Regularizam o Incentivo à Qualificação, direito do servidor técnico-

administrativo ao possuir um título de educação formal superior ao exigido para o seu 

cargo, desde que o curso de educação formal seja reconhecido pelo MEC: 

✓ A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a 

estruturação do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino vinculadas ao 

Ministério da Educação; e 

✓ O Decreto nº 5.824, de 29 de junho de 2006, que estabelece os 

procedimentos para a concessão do Incentivo à Qualificação e para a 

efetivação do enquadramento por nível de capacitação dos servidores 

integrantes do Plano de Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em 

Educação. 

O Incentivo à qualificação (IQ), será instituído ao servidor que possuir 

educação formal superior ao exigido para o cargo de que é titular. O IQ, que não é 

considerado como parte da progressão funcional, tem base percentual calculado 

sobre o padrão de vencimento, seguindo o determinado na legislação14. A base 

percentual irá depender da relação direta ou indireta com o respectivo ambiente 

organizacional. De acordo com a relação entre a área de conhecimento do curso 

concluído pelo servidor e o seu ambiente organizacional, será determinado o 

percentual do incentivo, que se encontra determinado pelo Decreto 5824/2006 e pela 

Lei 11.091/2005, apresentado no Quadro 3. 

 Quadro 3 – Percentuais para a concessão do Incentivo à Qualificação15 

Nível de escolaridade formal superior ao previsto para o 
exercício do cargo (curso reconhecido pelo Ministério da 

Educação) 

Percentuais de incentivo 

Área com 
relação direta 

Área com 
relação indireta 

Ensino fundamental completo 10% - 

Ensino médio completo 15% - 

Ensino médio profissionalizante ou com curso técnico 20% 10% 

Curso de graduação completo 25% 15% 

Especialização (CH 360h ou mais) 30% 20% 

Mestrado 52% 35% 

Doutorado 75% 50% 

 
14 Site da PROGESP – Seção Carreiras – Desenvolvimento na Carreira – Incentivo a qualificação 
profissional (técnico-administrativo). 
15 A partir de 1º de janeiro de 2013: (Incluído pela Lei nº 12.772, de 2012). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12772.htm#art44
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3.1.2 Progressão funcional 

O Programa de Capacitação e Qualificação (PCQ) tem por objetivo o 
desenvolvimento de competências, possibilitando o crescimento pessoal e 
profissional de seus servidores, bem como o desenvolvimento das 
competências institucionais da UFRN. A partir dele, os servidores podem 
realizar o planejamento e desenvolvimento da sua carreira através de ações 
de formação continuada que geram o desenvolvimento integral e 

permanente do servidor. (Site da PROGESP).16 

A PROGESP apresenta o Plano de Carreira dos STA's (Servidores Técnicos 

Administrativos) dividido em cinco níveis de classificação: A, B, C, D e E. Cada um 

desses níveis é formado por conjuntos de cargos de mesma hierarquia e possui 

subdivisões de acordo com níveis de capacitação (I, II, III e IV).  

O desenvolvimento da carreira do servidor técnico administrativo da UFRN 

também está descrito na legislação específica que prevê a progressão funcional na 

UFRN em duas modalidades: a Progressão Funcional por Mérito e a Progressão 

Funcional por Capacitação. A Progressão por Mérito Profissional analisa o 

desempenho do servidor no período de 18 meses, com base na Avaliação de 

Desempenho realizada pela chefia imediata, que analisa se o servidor cumpriu com 

suas competências. Após a progressão, o servidor passa para o Piso seguinte da 

tabela do PCCTAE, disposta na Lei 11.091/2005. 

Para a Progressão por Capacitação, o servidor deverá apresentar certificados 

de cursos de aperfeiçoamento profissional, que podem ser realizados de forma 

presencial ou à distância, e que cumpram com o objetivo de desenvolver 

competências institucionais, vinculadas ao desenvolvimento pessoal do servidor. No 

primeiro ano de exercício do servidor na UFRN, é obrigatória a participação no 

Programa de Integração ao Serviço Público, sendo um dos requisitos de 

homologação do estágio probatório do servidor ingressante. 

 Esta progressão também conta com o prazo de 18 meses, quando o servidor 

pode planejar a execução de cursos para desenvolvimento de sua carreira e também 

sua formação continuada, integral e permanente, seguindo as informações do Quadro 

4, onde cada nível alcançado exige um número crescente de horas específicas e não 

cumulativas.  

Para o planejamento dos cursos de capacitação ofertados a cada mês pela 

Progesp, por meio da DDP, a UFRN dispõe do Levantamento de Necessidade de 

 
16 Site da PROGESP – Capacitação – Programa de Capacitação e Qualificação. 
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Capacitação para o servidor. Esse instrumento permite que o próprio servidor 

identifique suas necessidades profissionais e da sua unidade, ano a ano.  

Existem cursos com intuito de refletir sobre o contexto de trabalho na UFRN e 

que envolvem o cotidiano da instituição, como de utilização de sistemas (SIGRH, 

SIPAC, SIGAA, mesa virtual), redação oficial, oratória, prática pedagógica, demandas 

e processos administrativos. Outros cursos são específicos para um determinado 

grupo de servidores, como curso Cerimonial e o curso inicial para gestores. Também 

são oferecidos cursos que tratam de temas como ética, gestão das emoções, 

segurança no trabalho, diversidade no ambiente de trabalho, abuso de autoridade e 

clima organizacional. Os servidores recebem certificados dessas atividades da 

Divisão de Capacitação e Educação Profissional - DCEP/PROGESP e aquelas acima 

de 20h podem ser utilizadas para sua progressão por capacitação profissional.  

Quadro 4 – Progressão por capacitação profissional17 

NÍVEL DE 
CLASSIFICAÇÃO 

NÍVEL DE 
CAPACITAÇÃO 

CARGA HORÁRIA DE CAPACITAÇÃO 

 I Exigência mínima do Cargo 
A II 20 horas 

 III 40 horas 
 IV 60 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 
B II 40 horas 

 III 60 horas 
 IV 90 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 
C II 60 horas 

 III 90 horas 
 IV 120 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 
D II 90 horas 

 III 120 horas 
 IV 150 horas 

 I Exigência mínima do Cargo 
E II 120 horas 

 III 150 horas 
 IV Aperfeiçoamento ou curso de capacitação igual ou superior a 180h 

 
Os servidores podem progredir, dentro de uma classe, os quatro níveis de 
classificação e os dezesseis padrões de vencimento, mas não podem 
ascender de uma classe para a outra. O servidor que ingressar na classe D, 
por exemplo, não tem a opção de passar para a E (só por meio de novo 

concurso público). (Site da PROGESP).18 

 
17 Redação dada pela Lei nº 12.772, de 2012 
18 Site da PROGESP – Carreira – Nossas Carreiras – Técnico Administrativo em Educação 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2012/Lei/L12772.htm#art44
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3.1.3 Funções gratificadas/Cargos de chefia 

A UFRN tem autonomia para designar funções específicas para servidores 

com finalidade de gerir Unidade Organizacional e/ou Assessoria da UFRN. Essas 

funções possuem previsão do pagamento de gratificação e podem ser dos tipos: 

Cargo de Direção (CD), Função Gratificada (FG) ou Função Comissionada de 

Coordenação de Curso (FCC).19 

Cargos de chefia ou direção fazem jus ao adicional de função gratificada, 

sendo distribuídas em 9 níveis, onde a FG-01 é de maior valor, e a FG-09 a de menor 

valor, sendo estabelecidos pela Lei 13.328/2016, e os Cargos de Direção, em quatro 

níveis com decrescente valor da CD1 à CD4, podendo ser em 60% ou integral, 

conforme os Quadros 5 e 6. 

Quadro 5 – Funções Gratificadas TAE´s20 

Funções FG 1 FG 2 FG 3 FG 4 FG 5 FG 6 FG 7 FG 8 FG 9 

VALOR R$975,51 R$656,28 R$532,07 R$270,83 R$219,75 R$161,14 R$102,76 R$76,02 R$61,67 

 

Quadro 6 – Cargos de Direção TAE´s21 

Cargos CD 1 CD 2 CD 3 CD 4 

Valor (60%) 8.084,47 6.758,12 5.305,37 3.852,76 

Valor (100%) 13.474,12 11.263,53 8.842,29 6.421,26 

 

3.1.4 Qualidade de vida 

Para a Organização Mundial da Saúde (OMS, 1995), Qualidade de Vida é “a 

percepção do indivíduo de sua inserção na vida no contexto da cultura e sistemas de 

valores nos quais ele vive e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e 

preocupações”. Segundo Almeida (2012), a qualidade de vida nas empresas passou 

 
19 Fonte: Site oficial da PROGESP, seção Direitos e Deveres, Designação de Funções. 
20 Fonte: www.taes.com.br 
21 Fonte: www.taes.com.br 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2016/Lei/L13328.htm
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por várias etapas como a higienização e melhoria no ambiente de trabalho, a 

responsabilidade social, implantação de ginástica laboral e agora enfrenta o desafio 

do stress psíquico, assunto subjetivo. 

O estresse psíquico está intimamente relacionado com o grau de 
responsabilidade que o indivíduo está submetido durante um tempo 
ininterruptamente; não há um tempo predeterminado, pois é muito pessoal a 
quantidade de horas, dias, meses ou anos que alguém consegue suportar 
estando sob algum tipo de pressão psíquica. Por ser muito subjetivo e muito 
vago, o estresse psíquico é uma discussão pouco palpável se compararmos 
com a lesão por esforço repetitivo e dores corporais, que sabemos o músculo 
exato e temos técnicas avançadas e comprovadas que resolvam esse 
problema. Já no estresse psíquico, não há consenso sob o que o 
desencadeia, como resolver o problema e, principalmente, como evitá-lo; 
esse é o grande foco da qualidade de vida: como prevenir o estresse 
psíquico. (Almeida, 2012, p. 93-94). 

Ciente de que muitas vezes o servidor passa mais tempo no ambiente do 

trabalho, convivendo mais com seus colegas do que com a própria família, a UFRN 

tem atenção especial para esse tema.  

A importância da qualidade de vida no trabalho para o contexto organizacional 

é fato pois não é possível separar do profissional o seu lado humano, e esse é um 

desafio para a gestão de pessoas. Existem pontos que são estímulos estressantes 

no ambiente de trabalho: “ansiedade diante de desentendimentos com colegas, da 

sobrecarga, da corrida contra o tempo, da insatisfação salarial”, assim como a 

desorganização no ambiente de trabalho, falta de regras claras, falta de ferramentas 

adequadas ou ambiente insalubre (ALMEIDA, 2012). 

Preocupar-se com a saúde física, mental dos servidores, com bom 

relacionamento e qualidade do ambiente de trabalho, é uma ação essencial em uma 

gestão que busca um ambiente humanizado e motivado a ampliar sua eficácia. Com 

intuito de propiciar o bem-estar da instituição e do servidor, a UFRN instituiu a Política 

de Qualidade de Vida no Trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Norte 

– UFRN, por meio da resolução nº 011/2017-CONSAD, de 06 de abril de 2017.  

Segundo a Resolução 011/2017-CONSAD, em seu artigo 3ª:  

A Qualidade de Vida no Trabalho consiste em práticas individuais e coletivas 
de trabalho, gestão organizacional e promoção à saúde e segurança no 
trabalho, que proporcionem satisfação, reconhecimento sócioprofissional, 
relações interpessoais harmoniosas, ambiente laboral saudável e equilíbrio 
entre o trabalho e a vida pessoal. (Resolução 011/2017-CONSAD). 
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Com quatro eixos norteadores, a Coordenadoria de Qualidade de Vida no 

Trabalho (CQVT) e a PROGESP atuam por meio de “ações e práticas que promovam 

o bem-estar nos ambientes laborais de maneira sustentável e duradoura”22: 

1. Promoção da Saúde e Segurança no Trabalho: Contribuir para o 

favorecimento e manutenção dos mais elevados níveis de bem-estar 

físico, mental e social dos servidores; 

2. Desenvolvimento de Pessoas: Promover o desenvolvimento pessoal e 

profissional permanente do servidor público, adequando as suas 

competências aos objetivos da instituição, orientado pelas políticas de 

Gestão de Pessoas e pela identidade institucional, comprometido com 

a função social da UFRN; 

3. Lazer e Vida Social: O lazer é um fenômeno necessário aos seres 

humanos, caracterizando-se por períodos de vivências lúdicas, culturais 

e, até mesmo, relaxantes; 

4. Práticas de Gestão do Trabalho: Práticas inerentes à gestão, em seus 

diversos segmentos, que objetivam incentivar e desenvolver nos 

servidores o comprometimento, a motivação e a humanização no 

contexto de trabalho. 

A PROGESP atua também com projetos em diversos temas como: Ansiedade 

Social, Curso de gestante; Escritório de Ideias, Hiperdiabete; Imuniza; Peso; 

PRONUTRI; PROSAB; Por amor à VIDA; Pró Talentos; Revista Gente; Saúde da 

Mulher; Tenda Social; Vida com Maturidade.23 

A UFRN enfatiza a importância de tais projetos para entender as demandas 

existentes no seu ambiente de trabalho, e por entender a importância da qualidade 

de vida no trabalho, tanto para a instituição quanto para seus servidores. Nesse 

sentido, o objetivo é promover a adoção de ações e práticas que conduzam o bem-

estar no trabalho de maneira sustentável e duradoura. 

  

 
22 Site da PROGESP – Seção Qualidade de Vida - https://progesp.ufrn.br/secao/qualidade-vida 
23 Site da PROGESP https://progesp.ufrn.br/secao/projetos  



 

 66 

4 FONTES DE DADOS E MÉTODOS 

Nesta pesquisa foram utilizados dados dos servidores técnicos administrativos 

da UFRN advindos de duas fontes. A primeira delas é o portal de Dados Abertos da 

UFRN 24 . Como apresentado na seção anterior, a Universidade Federal do RN 

trabalha com uma gestão respaldada na transparência de suas ações e números e 

seu Portal de Dados Abertos disponibiliza para toda a comunidade informações 

públicas da Instituição e o funcionamento da Universidade. O Portal serve de 

informativo, mas também pode ser fonte de dados para o desenvolvimento de 

pesquisas, aplicativos e ações da própria Universidade e de outros órgãos, públicos 

ou privados. Além dos dados disponíveis no portal de dados abertos, a pesquisa 

recorreu também a dados fornecidos pela PROGESP - Pró-Reitoria de Gestão de 

Pessoas - em trabalho conjunto com a Superintendência de Tecnologia da 

Informação – STI. 

4.1 Base de dados  

Do portal de dados abertos, será usada a base de dados “Relação de 

servidores da UFRN”. A base contempla informações básicas de servidores admitidos 

desde 1943 até o ano de 2022. Esse primeiro conjunto de dados será utilizado para 

descrever o grupo de servidores técnicos administrativos da UFRN, no início da 

gestão, por meio do levantamento, filtragem e análise dos dados, quanto ao total de 

servidores e a sua distribuição por sexo entre os anos de 1943 e 2020. A planilha de 

dados abertos está disponibilizada conforme descrito no Quadro 7. 

Quadro 7 – Descrição dos campos da base aberta - “Relação de servidores da 
UFRN”25 

Campo Descrição 

SIAPE Matrícula SIAPE do servidor 

Nome Nome do servidor 

Sexo Sexo do servidor 

Categoria Categoria do servidor 

 
24 Quadro de Referência dos Servidores Técnico-Administrativos (QRSTA) da UFRN. Disponível em: 

https://dados.ufrn.br/dataset/qrsta 
25 Fonte: Elaboração própria a partir de dados do Dicionário de Dados Versão 1.4 Autor: Marcus 

Gonçalves. Atualizado em: 11/08/2020 
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Cargo Cargo que o servidor exerce 

Tipo de jornada de trabalho Jornada de trabalho do servidor 

Tipo de regime jurídico Regime jurídico da contratação 

Situação do servidor Situação do servidor 

Classe funcional Classe funcional do servidor 

Id unidade Identificador da unidade de lotação do servidor 

Unidade Unidade de lotação do servidor 

Admissão Data em que o servidor foi admitido na instituição 

Data de desligamento Data em que o servidor foi desligado da instituição 

Formação Formação do servidor 

A segunda fonte de dados a que a pesquisa recorreu foi fornecida pela 

PROGESP - Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas – em trabalho conjunto com a 

Superintendência de Tecnologia da Informação – STI. Essa base contém os dados 

dos servidores técnicos-administrativos da UFRN cadastrados nos sistemas SIAPE 

(Sistema Integrado de Administração de Pessoal) e SIGRH (Sistema Integrado de 

Gestão de Recursos Humanos), todos agregados de tal modo que não é possível a 

identificação do indivíduo.  

Os dados de servidores técnico-administrativos fornecidos são não 

identificados e seguiram padrões exigidos pela Lei Geral de Proteção de Dados. A 

principal diferença entre os dados do portal de dados abertos e os dados fornecidos 

pela PROGESP são as informações sobre renda, cônjuge e filhos e outros 

dependentes.  

As bases de dados disponibilizadas pela PROGESP para essa pesquisa são 

referentes ao período de 2009 a 2019, com alguns dos dados somente dos anos 2009 

e 2019.  

O ano de 2019 foi escolhido como período mais recente e fora do período de 

pandemia. O ano de 2020 e seguintes, marcado como período de pandemia da 

COVID-19, foi marcado por fatores extremos de isolamento, medo, mortalidade, 

adiamento no planejamento familiar, dentre outros fatores que alteraram o percurso 

dos indivíduos e dados demográficos.  

O ano de 2009 foi escolhido para contrapor ao ano de 2019. A análise dessa 

década servirá para a análise do desenvolvimento do quadro de servidores técnicos 

e como comparativo de possíveis mudanças e fatores que colaboraram para 
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mudanças na realidade dos servidores técnicos administrativos da UFRN nesse 

período. 

A lista de variáveis utilizadas no estudo são relacionadas a características 

sócio-demográficas (como sexo, ano de nascimento, escolaridade, dependentes) e 

ocupacionais (como cargo, função, progressão) dos servidores, discriminadas nos 

Quadros 8 a 11. Embora se reconheça a importância de avaliar a composição 

segundo raça/cor dos servidores, essa não é uma variável disponível. 

Os dados utilizados são anonimizados, ou seja, não é possível saber a qual 

servidor cada informação se refere. Entretanto, cada grupo de dados contém um 

identificador único que permite conectar as informações (ex. fontes de dependentes 

e servidores; ou gratificações em 2009 e 2019). A seguir, nos quadros 8 a 11, consta 

a descrição das bases de dados separadas (dados gerais; funções; progressões; 

dependentes) mas que foram conectadas pelo ID para análise. 

Quadro 8 – Descrição da base de dados gerais dos servidores da UFRN26 

Campo Descrição 

Ano Ano base para análise 

Id Número identificador do servidor 

Sexo Sexo do servidor 

Nascimento Data de Nascimento do servidor 

Unidade Unidade de lotação 

Local Cidade de lotação 

Escolaridade Escolaridade do servidor 

Titulação Título do Servidor 

CH Carga Horária 

Código da Classe Para técnico – A, B, C, D ou E 

Classe padrão Numeração de classes 

Admissão Data de admissão 

Grupo Cargo Docente/Técnico 

Cargo Cargo do servidor 

Situação Ativo, aposentado, cedido 

Aposentadoria Data de aposentadoria 

Quant Filhos Número de filhos 

Quant filhos menores de 14 
anos 

Número de filhos menores de 14 

Quant filhos maiores de 14 
anos e menores de 18 

Número filhos maiores de 14 anos e menores de 18 

Quant filhos maiores de 18 Número filhos maiores 18 

Qtd outros dependentes Número de outros dependentes 

Cônjuge Servidor possui cônjuge 

 
26 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PROGESP/UFRN – Período de 2009 a 2019 
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Quadro 9 – Descrição da base de dados de funções dos servidores da UFRN27 

Campo Descrição 

Ano Ano base para análise 

Id Número identificador do servidor 

Sexo Sexo do servidor 

Idade Idade do servidor 

Situação Ativo, aposentado, cedido 

Início da Função Data de início da função 

Sig Função Sigla e classificação da Função (FG ou CD) 

Atividade Nome da atividade exercida 

Grupo Cargo Docente/Técnico 

Cargo Cargo do servidor 

Quadro 10 – Descrição da base de dados das progressões dos servidores da 
UFRN28 

Campo Descrição 

Id Número identificador do servidor 

Tipo da Progressão Início de carreira, Mérito, Funcional, Capacitação, 
Desempenho, Horizontal, Vertical, Reposicionamento 

Vigência Data da progressão 

Quadro 11 – Descrição da base de dados dos dependentes dos servidores da 
UFRN29 

Campo Descrição 

Id Número identificador do servidor 

Data de Nascimento Data de nascimento do dependente 

Grau de Parentesco Filho, enteado, pais, cônjuge, companheiro, outra 
relação 

Data de Cadastro Data de cadastro no sistema 

Data de inativação Data de inativação no sistema 

4.2 Aspectos metodológicos 

Neste trabalho foram utilizados métodos de estatística descritiva, para 

organizar, resumir e descrever o perfil sociodemográfico e o perfil ocupacional dos 

servidores técnicos administrativos da UFRN e para analisar as diferenças de gênero 

nos ocupantes dos cargos de direção e funções gratificadas. 

A estatística descritiva é um método de manipulação de dados realizado em 

estudos quantitativos que permite explorar o comportamento de dados e compará-los 

 
27 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PROGESP/UFRN – Período de 2009 a 2019;  
28 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PROGESP/UFRN – Período de 2009 a 2019; 
29 Fonte: Elaboração própria a partir de dados da PROGESP/UFRN – Período de 2009 a 2019. 
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em dois ou mais conjuntos. Como ferramentas pode-se utilizar tabelas de 

frequências, gráficos e medidas de resumo numérico (REIS e REIS, 2002). 

Foram elaboradas a partir das informações coletadas, tabelas descritivas 

mostrando a distribuição dos servidores segundo cada uma das variáveis para os 

anos escolhidos para análise, e também para conectar os dados das funções 

gratificadas para identificar a diferença por sexo. 

Os dados dos servidores das bases de dados disponibilizadas pela PROGESP 

foram ligados a partir do número identificador único do servidor “id”.  

Diante dos dados disponibilizados, foram excluídos servidores docentes e 

aposentados, focando nos servidores técnicos administrativos da UFRN ativos. 

Os resultados desta análise serão apresentados em três momentos, conforme 

o Quadro 12:  

Quadro 12 – Apresentação dos resultados da análise 

PRIMEIRO MOMENTO SEGUNDO MOMENTO TERCEIRO MOMENTO 

Perfil sociodemográfico Perfil ocupacional 
Diferenças de gênero por 

grupos homogêneos 

 

Primeiro momento: perfil sociodemográfico 

Ao analisar o perfil sociodemográfico, será abordado:  

• Estudo da linha histórica de admissão da UFRN quanto à composição 

segundo o gênero; 

• Estudo da estrutura etária dessa população em 2009 e 2019;  

• Composição segundo arranjo de dependentes (filhos e enteados: idade 

dos filhos e quantidade de filhos; maternidade/paternidade; 

cônjuges/companheiros e pais). 

• Composição segundo escolaridade. 

Segundo momento: perfil ocupacional 

Ao analisar o perfil ocupacional, quando será abordado:  

• Distribuição por campus (capital e interior); 

• Composição por classes funcionais; 

• Progressões alcançadas; 

• Composição segundo titularidade; 
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• Composição segundo remuneração; 

• Composição segundo funções gratificadas e cargos de direção. 

Terceiro momento: diferenças de gênero 

Na análise das diferenças de gênero, para minimizar efeitos de confundimento, 

foram comparados grupos homogêneos do ponto de vista classe, idade, tempo de 

carreira. Não foram utilizados métodos de agrupamento como cluster ou gom, que 

são probabilísticos. Os grupos foram criados de forma determinística, assim como o 

pertencimento dos indivíduos em cada grupo. 

A análise das diferenças de gênero dos servidores por grupos homogêneos 

focou nas classes D (cargos de nível médio) e E (cargos de nível superior). Essas 

separações são importantes para análise do desenvolvimento da carreira segundo o 

gênero em vários fatores, como: 

• Quanto ao tempo de carreira: quanto maior a idade de carreira, mais 

progressões os servidores acumulam, aumentando sua remuneração. 

• Quanto à idade: foram analisados dois grupos distintos, dos 30 aos 49 

anos, como sendo uma fase de maturação da carreira e dos acima de 

50 anos, como sendo a fase madura da carreira que aponta uma fase 

de amadurecimento da carreira e experiência prévia 

• Quanto à escolaridade: qualificação implica em aumento da 

remuneração, por meio do incentivo a qualificação descrito na subseção 

3.1.1. 

Por fim, foram analisados aqueles servidores que chegaram ao topo das suas 

carreiras, ou seja, aqueles que foram nomeados a cargo de direção e função 

gratificada. As Funções Gratificadas 1 a 3 são funções mais específicas, com menos 

cargos disponíveis na gestão e com adicional na remuneração mais significativo. A 

análise das funções FG 1 a 3 e CDs será detalhar as características de quem possui 

FG quanto a gênero, cargo, nível de escolaridade, idade, renda, tempo de serviço. 

Na próxima seção serão apresentadas as análises do perfil sociodemográfico 

e do perfil funcional dos servidores técnicos administrativos da UFRN, à luz do 

contexto dos períodos analisados, e discutidos os resultados das análises de gênero.  
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5 RESULTADOS 

5.1. Perfil sociodemográfico dos Servidores Técnicos 

Administrativos (STA) da UFRN 

O Gráfico 2 apresenta o número de servidores da UFRN, por ano de admissão 

segundo sexo, entre os anos de 1943 e 2019. Nota-se, especialmente nas décadas 

de 70 e 80 a UFRN teve um bom crescimento em números de servidores admitidos, 

e as mulheres aparecem em número superior aos homens na grande maioria de todo 

o período.  

Alguns pontos históricos da UFRN e do Brasil são importantes destacar para 

entender os picos de admissão.  

O primeiro grande pico, na década de 1970, coincide com o período de 

crescimento e desenvolvimento na história da UFRN, levantado neste trabalho, na 

Seção 3 - UFRN. Nesse período a Universidade tem um grande crescimento físico 

com a construção do Campus Central, numa área de 123 hectares.  

Outro ponto que contribui para este crescimento nas admissões é a grande 

evolução na  estrutura organizacional da UFRN, por meio do Decreto de 1974 (N° 

74.211), com a criação da Reitoria e dos seguintes Conselhos: Conselho Universitário 

(CONSUNI), Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONSEPE), Conselho de 

Curadores (CONCURA). 

Avançando para os anos 2009-2012, este aumento coincide com um 

importante momento na história da Educação Superior: a criação do Programa Reuni, 

em 2007, implementado em 2008; e do Programa de Expansão Fase I, em 2003.  

Os programas federais apresentaram objetivos distintos para o crescimento e 

fortalecimento do ensino superior: O Programa de Apoio a Planos de Reestruturação 

e Expansão das Universidades Federais (Reuni) é implementado com o objetivo de 

ampliar o acesso e a permanência na educação superior. O Programa de Expansão 

tem seu foco na expansão do ensino superior pelo Estado, por meio da interiorização 

das universidades em regiões do país que antes não contavam com estruturas 

universitárias. Esses projetos possibilitaram o crescimento e desenvolvimento das 
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universidades federais por meio da expansão física, acadêmica e pedagógica da rede 

federal de educação superior.30 

No site do REUNI (Ministério da Educação), as dimensões do programa estão 

assim descriminadas: ampliação da oferta de educação superior pública; aumento de 

vagas de ingresso, especialmente no período noturno; redução das taxas de evasão 

e ocupação de vagas ociosas; reestruturação acadêmico-curricular; renovação 

pedagógica da educação superior; suporte da pós graduação ao desenvolvimento e 

aperfeiçoamento qualitativo dos cursos de graduação; compromisso social da 

instituição e mobilidade intra e inter-institucional. 

Todo esse investimento do governo federal na educação superior também 

influenciou na realização de concursos públicos, tanto para docentes, quanto para 

técnicos administrativos. Ampliar o número de servidores foi um elemento 

imprescindível para atender a nova demanda e manutenção das atividades em 

crescimento. 

Pode-se observar que, o processo seletivo para a entrada do servidor na 

instituição é impessoal e imparcial, pois se trata de admissão por concurso público. 

Mas, a entrada de uma porcentagem equilibrada de mulheres STA na UFRN, 

diferente do que ocorre em concursos de nível mais elevado, corresponde ao perfil 

de segregação ocupacional entranhada na sociedade.  

O perfil de segregação, citado no início do trabalho, está presente em que 

cargos tipicamente femininos, como é o caso dos cargos de recursos humanos, 

secretariado, educação e funções da base administrativa. A representação é 

compatível a grande maioria dos cargos de técnicos administrativos da instituição, e 

todo o período aponta a maciça presença feminina. 

 
30 Fonte: Ministério da Educação – REUNI 2008 – Relatório de Primeiro Ano 
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Gráfico 2 – Número de servidores por ano de admissão, segundo sexo, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 1943-2020 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Abertos/UFRN 
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5.1.1 Estrutura etária dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN 

A UFRN apresentou em 2009, o número total de 3.108 servidores técnicos-

administrativos (STA), sendo 52% servidoras mulheres (1.626) e 48% servidores 

homens (1.482). Em 2019, o total de servidores técnicos-administrativos caiu para 

3.057, e a quantidade de servidores homens e mulheres torna-se equilibrada em 50% 

para cada um dos sexos, computando 1.516 mulheres e 1.541 homens.  

A Tabela 1 apresenta que, em 2009 e 2012 o número de servidoras 

administrativas é um pouco superior ao número de servidores homens, enquanto em 

2015 e 2019 a quantidade de homens e mulheres fica quase empatado, em 50%. O 

fator da segregação feminina, explicado no início da seção também se aplica aqui 

nesse período específico, em que o número de mulheres é igual ou superior ao 

número de homens. 

Tabela 1 – Distribuição dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN nos 

períodos de 2009 - 2012 - 2015 - 2019 

STA UFRN 2009 2012 2015 2019 

 Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Mulheres 1.626 52,32% 1.616 51,03% 1.593 49,73% 1.516 49,59% 

Homens 1.482 47,68% 1.551 48,97% 1.610 50,27% 1.541 50,41% 

TOTAL 3.108 100,00% 3.167 100,00% 3.203 100,00% 3.057 100,00% 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

Analisando a idade dos servidores, pode-se visualizar na Tabela 2 que a 

concentração de servidores está entre as idades 40 a 59 anos nos anos de 2009 e 

enquanto que em 2019 o fluxo torna-se mais jovem, a partir dos 30. O olhar 

demográfico aponta que o rejuvenescimento da equipe é um fator esperado pois mais 

de 35% dos servidores em 2009 estão acima dos 50 anos, próximo ao período de 

aposentadoria. Com a aposentadoria da equipe mais antiga, abre-se novas vagas e 

com a realização de novos concursos, estas vagas são preenchidas com pessoas 

mais jovens. As novas contratações ajudam a compreender as mudanças das 

pirâmides etárias de 2009 e 2019, que será tratada no Gráfico 3. 
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Tabela 2 – Distribuição dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN 

segundo grupo etário nos períodos 2009 - 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

As Pirâmides Etárias dos servidores técnicos administrativos da UFRN 2009 e 

2019 – Gráfico 3 – iniciam-se aos 18 anos, idade mínima para entrar no serviço 

público e observa-se claramente a concentração dos servidores em 2009 entre os 50-

59 anos, formando uma pirâmide invertida, exceto pelos anos 60 e mais, em que 

diminui o número de servidores.  

Em 2019, entre os 30 e 39 anos está a maior concentração e também cresce 

o número de servidores abaixo dos 29 anos e acima dos 60 anos, tornando a pirâmide 

mais uniforme. A mudança do perfil demográfico aponta para os servidores que foram 

admitidos na década de 70-80 e estão próximos do período de aposentadoria e os 

novos servidores chegando com o desenvolvimento e interiorização do ensino 

superior nos anos 2009-2012.  

Pode-se dizer que é o ciclo do servidor: sua entrada com o concurso público, 

nomeação/posse e o término com sua aposentadoria. Quando os mais antigos se 

aposentam, dão espaço a novos servidores.  

O crescimento das universidades e a interiorização do ensino também 

contribuíram para que os jovens com acesso ao ensino superior, principalmente para 

as mulheres (JUSTINO, 2018). O que também colaborou para que tivessem mais 

chances de passar num concurso público. 

Esta mudança geracional é fator importante no desenvolvimento da instituição 

e da sociedade. É necessário observar esse fluxo, pois tais variações implicam novas 

perspectivas, possibilitam inovar, mas exigem a renovação de ações de impacto para 

os servidores, para a instituição e para o serviço público como um todo. 

Idade 
2009 2019 

Mulheres Homens Mulheres Homens 

 Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual Frequência Percentual 

Até 29 121 7,45% 106 7,15% 175 11,55% 221 14,34% 

30 a 39 248 15,26% 150 10,12% 538 35,51% 519 33,68% 

40 a 49 500 30,77% 418 28,21% 309 20,40% 196 12,72% 

50 a 59 635 39,08% 684 46,15% 302 19,93% 343 22,26% 

60 ou + 121 7,45% 124 8,37% 191 12,61% 262 17,00% 

TOTAL 1.625 100,00% 1.482 100,00% 1.515 100,00% 1.541 100,00% 
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Gráfico 3 – Pirâmide Etária dos Servidores Técnicos Administrativos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte – 2009 e 201931 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

5.1.2 Composição segundo arranjos de dependentes 

A UFRN conta em seu banco de dados com informações sobre os 

dependentes declarados pelos servidores, tais como cônjuge/companheiro, filhos, 

enteados, netos, pais, padrastos ou madrastas.  

Para esta análise, reuniu-se os dados de filhos e enteados, pais e cônjuges. 

São parentes que os servidores têm direito de cadastrar como dependentes. É 

importante ressaltar que, para a instituição, essa declaração não implica 

 
31 2009 (N=3.108; sendo F=1.626; M=1.482) e 2019 (N=3.057; sendo F=1.516; M=1.541). 
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necessariamente em dependência econômica, mas o direito a acompanhar em uma 

questão de saúde, por exemplo.  

O servidor tem direito por motivo de doença em cônjuge ou companheiro, pais, 

filhos, padrasto ou madrasta, enteado ou dependente que viva às suas expensas e 

conste do assentamento funcional, cujo cuidado não lhe permita exercer as atividades 

do cargo.32 A licença para tratamento de saúde em pessoa da família tem previsão 

legal e normativa para o servidor público: Arts. 20, § 5º; 81, I, §§ 1º e 3º; 82; 83 da Lei 

nº 8.112/90; Decreto nº 7.003/2009; Orientação Normativa SRH/MP nº 03/2010; e 

Portaria SEGRT/MP nº 19/2017 e Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor 

Público Federal.  

A motivação para a declaração quanto a dependentes também pode ser para 

pleitear a inclusão em planos de saúde. A declaração de filhos menores de 5 anos 

pode também estar relacionada ao auxílio pré-escolar, no valor de R$ 321,00 mensal, 

por dependente de 0 a 5 anos de idade33.  

O Gráfico 4 apresenta a porcentagem de STA com e sem filhos ou enteados 

para os anos de 2009 e 2019. Em 2009, 54,99% dos servidores declararam ter filhos: 

57% dos homens declararam ter filhos, para 53% das mulheres. Em 2019, quando a 

UFRN apresenta uma pirâmide etária mais jovem, 50,93% dos servidores declararam 

ter filhos: o número de homens que declaram ter filhos baixou para 48%, enquanto as 

mulheres tiveram um aumento para 54% com filhos. 

Podem estar entre os motivos da melhoria na notificação, o desenvolvimento 

do sistema de dados da UFRN. Como em 2009 ainda não existia, pode implicar na 

ausência da declaração de dependentes. Outro fator a favor para a notificação em 

2019 foi a implementação do ponto eletrônico em 2017. Com essa ferramenta os 

servidores começam a registrar e justificar sua ausência por motivo de 

acompanhamento médico de seus dependentes.  

Como a mãe tem direito a licença maternidade e o comum é a mãe 

acompanhar o filho nas demandas de escola e saúde, isso pode implicar no maior 

registro feminino. Por outro lado, como homens geralmente têm cargos com maiores 

salários, o auxílio-creche pode ser a motivação para maior notificação masculina. 

 
32 Fonte: Site do Ministério da Economia – Governo Federal 
33 Fonte: Decreto Nº 977, de 10 de novembro de 1993, que dispõe sobre a assistência pré-escolar 
destinada aos dependentes dos servidores públicos da Administração Pública Federal direta, 
autárquica e fundacional. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%20977-1993?OpenDocument
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Servidores casados com outros servidores podem decidir por apenas um deles 

cadastrar o filho, gerando um sub cadastro. 

A idade dos 30 aos 40 anos é idade de dedicação e crescimento profissional, 

mas para as mulheres, também é período de decisão a respeito de ter filhos ou não, 

quantos e quando tê-los. Enquanto os homens não possuem a preocupação com 

período fértil, mulheres precisam se decidir. 

Os motivos, dúvidas e fatores são vários, como citado na literatura analisada, 

na escolha de ter ou não filhos, quantidade e/ou quando tê-los. E muitas vezes a 

decisão não é compatível com o desejo, mas com as barreiras econômicas e sociais 

impostas pela cultura tradicional da divisão sexual do trabalho. E nesses casos, a 

literatura também comprovou que a presença de dependentes interfere na carreira 

profissional de forma distinta para homens e mulheres. Sendo muito mais trabalhoso 

para a mulher conciliar afazeres domésticos, cuidados e educação dos filhos e 

carreira profissional, principalmente filhos ainda pequenos. 

O olhar demográfico diante do perfil dos servidores possibilita confirmar suas 

reais necessidades para implementação de políticas que valorizem uma melhor 

qualidade de vida auxiliando a balança entre as demandas pessoais e a busca pelo 

melhor desempenho profissional. 

 Gráfico 4 – Maternidade/Paternidade de Servidores Técnicos Administrativos 

da UFRN – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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Além da presença ou não de dependentes filhos/enteados, deve-se considerar 

o número de filhos e qual a idade desses dependentes. O gráfico 5 apresenta o 

percentual de servidores que em 2009 e 2019 declararam ter de 1 a 7 filhos (ou mais), 

ou não declararam ter filhos.  

Em 2009, 25% dos servidores informaram ter apenas 1 filho; enquanto 21% 

declararam 2 filhos, 8% ter 3 filhos ou mais e 45% nenhum filho. Em 2019, 26% dos 

servidores informaram ter apenas 1 filho; enquanto 20% declararam ter 2 filhos, 5% 

ter 3 filhos ou mais e 49% nenhum filho.  

Nota-se, em primeiro lugar, que o percentual de STAs com filhos/enteados 

como dependentes diminuiu de 54,99% para 50,93%. Chama atenção principalmente 

a queda do número de servidores com mais de 2 filhos, tanto para os homens quanto 

para as mulheres. Outro resultado que merece destaque é que, se em 2009 homens 

declaravam ter mais filhos que mulheres, em 2019 o percentual de mulheres com 

dependentes desse tipo supera os homens. A mudança geracional pode contribuir 

também para essas mudanças.  

O Gráfico 5 apresenta para 2009, mulheres acima dos homens nos eixos de 

nenhum ou 1 filho e os homens em todos os demais. O ano de 2019 continua com 

mulheres a frente declarando apenas um filho, e agora também com 2 filhos. Os 

homens as superam quando se analisa a coluna sem filhos e 3 filhos ou mais.  

Em 2009, 5,6% das mulheres e 12,01% dos homens declararam ter 3 filhos ou 

mais. Uma década depois, em 2019, 3,76% das mulheres e 6,49% dos homens 

declaram ter 3 filhos ou mais. Esse resultado, provavelmente, está associado à 

mudança da composição dessa população, como se demonstrou na análise da 

estrutura etária.  
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Gráfico 5 – Distribuição percentual dos Servidores Técnicos Administrativos 

da UFRN segundo a quantidade de filhos e enteados declarados – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

No Gráfico 6 analisa-se o percentual de filhos dos STA agrupados por idade. 

Visualizou-se anteriormente que em 2009 os homens declararam mais filhos e 

enteados que as mulheres. Agora, analisando as idades dos filhos, Em 2009, 6,47% 

das mulheres declararam ter filhos menores de 14 anos e 7,69% declararam ter filhos 

entre 14 e 18 anos.  

Homens declararam 5,39% filhos menores de 14 anos, 8,8% entre 14 e 18 

anos. Mais de 85% dos filhos estão acima dos 18 anos para ambos os sexos. O ano 

de 2019, apresenta um gráfico mais homogêneo para filhos menores de 14 anos (43% 

do total de filhos) e maiores de 18 anos (46% do total de filhos).  

Com mais de 45% de filhos menores de 14 anos para mulheres e 40% para 

homens, pode-se inferir que os servidores, principalmente as mulheres, vivenciam 
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grande demanda doméstica. Homens e mulheres cadastram um número equiparado 

de filhos nas idades de 14 a 18 anos, 10% para ambos.  

Comparado a 2009, no ano de 2019 cai o percentual de filhos maiores de 18 

anos para 44% de filhos das mulheres e 48% de filhos dos homens nessa faixa etária.  

Essa diferença no perfil etário dos filhos é proporcional ao novo perfil 

rejuvenescido da pirâmide etária dos servidores (Gráfico 4). Pode-se inferir esse 

grande número de filhos maiores de 18 anos em 2009 corresponde ao perfil etário 

mais envelhecido dos servidores, contando com mais de 79% dos servidores acima 

dos 40 anos.  

Em 2019, a equipe é mais jovem, com mais de 64% abaixo dos 40 anos – perfil 

mais rejuvenescido da pirâmide etária – e implica também no crescimento do 

percentual de filhos nas menores idades e queda de número de filhos jovens e 

adultos.  

Como a UFRN prioriza uma gestão que preza pela qualidade de vida e 

humanização do serviço, essa análise é interessante e primordial para a gestão dos 

recursos humanos. Estando atenta a este nicho de servidores com filhos menores de 

18 anos (mais de 53% em 2019), é possível para a instituição, planejar e executar 

programas que os apoiem de forma efetiva. 

Esse novo perfil aponta para o aumento da demanda por cuidados de crianças 

e pode se planejar a ampliação do serviço que a UFRN já oferece por meio da escola 

dentro do campus, o NEI-CAp/UFRN. 

O NEI-CAp/UFRN foi projetado em 1979  para atuar como creche para atender 

à comunidade universitária feminina - funcionárias, alunas e professoras da UFRN, 

recebendo crianças a partir de 3 meses de idade, mas pelos custos que a 

infraestrutura de uma creche acarretaria, foi definido como pré-escola, atendendo 

crianças de 1 ano e 8 meses aos 5 anos e 11 meses.  A partir de 2008, o ingresso 

das crianças foi ampliado para a comunidade em geral sendo estabelecido como 

forma de acesso, o edital para sorteio público. 

Desde 2013, essa comunidade escolar passou a atender Educação Infantil 

(creche e pré-escola) e ao Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano).  E contexto de hoje 

nos propõe refletir a efetividade do NEI como uma política de apoio às famílias, 

especialmente às da UFRN (alunas, servidoras, professoras). Ter a criança 

estudando próxima do trabalho, principalmente da mãe, que geralmente detém a 
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responsabilidade do cuidado, é uma realidade minimiza o tempo de trabalho não 

remunerado e traz diversas outras vantagens. 

Os dados de 2009 indicam que o perfil da comunidade universitária era bem 

diferente do atual. A maioria dos funcionários tinham filhos maiores de 18 anos, a 

demanda por parte das mulheres para esse serviço na UFRN era realmente pequena. 

Contudo a realidade de 2019 é completamente diferente, e a ampliação do número 

de vagas seria de grande valor para a sociedade como um todo. 

Como dito, mulheres precisam não só de abertura no mercado de trabalho, 

mas de conscientização de toda a sociedade e condições para exercer a jornada 

doméstica, o cuidado com os filhos e ainda conquistar o crescimento das suas 

carreiras. 

Gráfico 6 – Distribuição percentual dos Servidores Técnicos Administrativos 

da UFRN segundo a idade dos filhos e enteados declarados – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

O gráfico 7 apresenta o percentual dos STAs que declararam 

cônjuges/companheiros como seus dependentes em 2009 e em 2019. No ano de 
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2009, 29% das mulheres e 57% dos homens declararam ter cônjuge ou companheiro. 

Em 2019, 44% das mulheres e 55% dos homens declararam ter cônjuge ou 

companheiro. Nos dois períodos a parcela de homens declarando estarem em 

relacionamento estável é maior em comparação com as mulheres.  

Gráfico 7 – Cônjuges e Companheiros dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN segundo gênero – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

No Gráfico 8, que por vez apresenta o percentual de STA que declararam pais 

como dependentes em 2009 e 2019, verifica-se que as servidoras declaram pais 

como dependentes em porcentagem bem acima dos homens.  

Os dados de 2019, que constam já com banco de dados mais atualizados e 

com o sistema de ponto eletrônico, que o servidor passa a registrar suas ausências 

para acompanhar dependentes em caso de saúde, apresentam ainda mais registros. 

Enquanto mulheres declaram 52,90% ter pais como dependentes, apenas 19,6% dos 

homens os declaram. 

Enquanto para os homens, ter esposa e filhos é um bônus, pois reafirma o 

caráter responsável e provedor masculino. A declaração de pais por parte das 

mulheres é uma importante questão a ser observada, pois condiz com o que a 

literatura indica: são elas e não os homens que cuidam dos pais em casos de 

acompanhamento médico, doenças e demandas específicas da avançada idade. 

Este dado revela mais uma vez o peso da responsabilidade familiar para mulheres. 

Aos poucos os servidores vêm inserindo pais como dependentes, sem de fato 

ser dependente financeiro sendo importante e necessário o acompanhamento desses 

dados e estudos como deste gráfico para períodos mais recentes. 
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Gráfico 8 – Percentual de Servidores Técnicos Administrativos da UFRN que 

declaram pais como dependentes segundo gênero – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

Como levantado na revisão da literatura, filhos, pais, cônjuge interferem 

diretamente no crescimento profissional. Ter rede de apoio é fundamental, mas ter a 

responsabilidade de administrar lar, filhos, pais, marido também demanda tempo e 

esforço para as mulheres. 

Em apoio a família, a UFRN conta com o Projeto Saúde da Mulher, que tem 

por objetivo ampliar a política de atenção e promoção de assistência integral à saúde 

da mulher; contribuindo com ações voltadas para o prevenção do câncer de mama, 

colo uterino e das infecções sexualmente transmissível (IST\AIDS), planejamento 

familiar, pré-natal, consulta ginecológica e curso de gestante. 

Afirmando que o planejamento familiar é direito de todo o cidadão, a Diretoria 

de Atenção à Saúde do Servidor-DAS/UFRN, tem um canal aberto para servidores 

agendarem consultas para aconselhamento e orientações de contracepção, 

planejamento familiar, saúde sexual e reprodutiva. 

Outro programa em execução é a Ação Gestante Ativa, Bebê Saudável que 

tem como público-alvo servidoras ou cônjuges gestantes e seus respectivos 

parceiros. O Programa realiza encontros com orientações e informações sobre o 

período da gravidez e maternidade, e cuidados com o recém-nascido. O objetivo é 

contribuir para uma gestação saudável e puerpério seguro. 

Para atender as necessidades do contexto apresentado por meio dos dados 

de 2019, além da ampliação do NEI-CAp/UFRN, pode-se implantar o projeto que está 

em fase de planejamento, o Mãe Nutriz. Este projeto estabelece jornada de trabalho 

reduzida para mães servidoras durante o período posterior à licença maternidade e 

https://pt-br.facebook.com/pages/Diretoria-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Sa%C3%BAde-do-Servidor-DASUFRN/243565039039638
https://pt-br.facebook.com/pages/Diretoria-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Sa%C3%BAde-do-Servidor-DASUFRN/243565039039638
https://pt-br.facebook.com/pages/Diretoria-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Sa%C3%BAde-do-Servidor-DASUFRN/243565039039638
https://pt-br.facebook.com/pages/Diretoria-de-Aten%C3%A7%C3%A3o-%C3%A0-Sa%C3%BAde-do-Servidor-DASUFRN/243565039039638
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visa proporcionar melhores condições ao aleitamento materno previsto no Estatuto 

da Criança e do Adolescente e se estende até os dois anos de idade da criança. 

A Câmara dos Deputados lançou o Programa de Acompanhamento e Apoio à 

Mãe Nutriz (Pró-Mãe) que inclui sala exclusiva para amamentação e extração de leite, 

jornada especial e acompanhamento psicossocial à mãe. 34 Seguindo o caminho, 

Senado, MP-AM, TRE-PR, TRF-SP, JFSP, Universidade de Brasília, são algumas 

das instituições que também aderiram ao Programa Mãe Nutriz.35  

É de extrema relevância a execução de programas em favor da defesa dos 

direitos das mulheres e crianças para uma sociedade mais saudável. Criar um 

sistema interno de cuidado e bem-estar dos servidores é um importante passo para 

minimizar as diferenças do mercado de trabalho e o efeito da sobrecarga da 

responsabilidade do cuidado ainda imposta para as mulheres, inclusive às servidoras 

desta instituição. 

Para que mulheres tenham acesso e possibilidade de desenvolvimento 

profissional de forma igualitária, não se pode esquecer da divisão que ainda existe na 

sociedade quanto às responsabilidades delas. Mulheres se desdobram para 

empenhar papéis na vida doméstica e profissional e a efetivação da qualidade de vida 

delas depende desse reconhecimento. 

5.1.3 Composição segundo escolaridade 

O corpo técnico-administrativo da UFRN desenvolveu-se bastante nos últimos 

anos, analisando a variável escolaridade. O Gráfico 9 expõe dados em percentual da 

escolaridade dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN, segundo gênero, em 

2009 e em 2012.  

Em 2009 menos de 50% da equipe detinha ensino superior. Mais de 12% das 

mulheres e 31% dos homens estavam abaixo do nível médio. O registro de pós-

 
34 Fonte: https://www.camara.leg.br/noticias/876743-camara-dos-deputados-lanca-programa-para-
apoiar-lactante-no-retorno-ao-trabalho/ 
35 Fontes: Senado: 
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=20380&seqPaginaInicial=257&seq
PaginaFinal=257; MP-AM: https://www.mpam.mp.br/slides-noticias/10944-projeto-mae-nutriz-
beneficia-servidoras-do-mp-am-com-reducao-da-jornada-de-trabalho#.YuMTsnaZNEY; TRE-PR: 
https://apps.tre-

pr.jus.br/files/legislacaocompilada/port%20presid%C3%AAncia/2019/port7242019.html; TRF e JFS: 
https://www.sintrajud.org.br/trf-e-jfsp-instituem-mae-nutriz-apos-cobrancas-do-sintrajud/; UnB: 
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/servidores-da-unb-com-filhos-de-ate-2-anos-
ganham-reducao-de-jornada.html  

https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=20380&seqPaginaInicial=257&seqPaginaFinal=257
https://legis.senado.leg.br/diarios/BuscaPaginasDiario?codDiario=20380&seqPaginaInicial=257&seqPaginaFinal=257
https://www.mpam.mp.br/slides-noticias/10944-projeto-mae-nutriz-beneficia-servidoras-do-mp-am-com-reducao-da-jornada-de-trabalho#.YuMTsnaZNEY
https://www.mpam.mp.br/slides-noticias/10944-projeto-mae-nutriz-beneficia-servidoras-do-mp-am-com-reducao-da-jornada-de-trabalho#.YuMTsnaZNEY
https://apps.tre-pr.jus.br/files/legislacaocompilada/port%20presid%C3%AAncia/2019/port7242019.html
https://apps.tre-pr.jus.br/files/legislacaocompilada/port%20presid%C3%AAncia/2019/port7242019.html
https://www.sintrajud.org.br/trf-e-jfsp-instituem-mae-nutriz-apos-cobrancas-do-sintrajud/
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/servidores-da-unb-com-filhos-de-ate-2-anos-ganham-reducao-de-jornada.html
https://g1.globo.com/distrito-federal/noticia/2016/07/servidores-da-unb-com-filhos-de-ate-2-anos-ganham-reducao-de-jornada.html
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graduados não existia. Já em 2012, as mulheres já superavam os 60% com nível 

superior, enquanto os homens seguiam ainda abaixo dos 50%. Quase 12% dos 

servidores ainda não haviam alcançado o nível médio. Os dados continuam sem 

registro de STAs com pós-graduação. 

 

Gráfico 9 – Percentual de Escolaridade dos Servidores Técnicos 
Administrativos da UFRN segundo gênero – 2009 e 201236 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

 
36 2009 (N=3.108; sendo F=1.626; M=1.482) e 2012(N=3.167; sendo F=1.616; M=1.551). 
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O Gráfico 10 apresenta dados em percentual da escolaridade dos Servidores 

Técnicos Administrativos da UFRN segundo gênero em 2015 e em 2019. No ano de 

2015 o grupo feminino com ensino superior chega à porcentagem acima de 75% 

enquanto o masculino chegou aos 57%, além disso, passa a contabilizar servidores 

que alcançaram os títulos de mestrado e doutorado. 

Por fim, pode-se afirmar que em 2019 a equipe possui escolaridade superior à 

exigida pelo cargo: o Gráfico 10 aponta que 91,29% das 1.515 servidoras e 78,65% 

dos 1.541 servidores possuem, pelo menos, ensino superior, independentemente do 

nível de escolaridade exigido pelo cargo. Essa evolução é reflexo do 

rejuvenescimento da equipe de servidores e da política de promoção formadora de 

pessoal especializado. Esses fatores contribuem significativamente para a 

modernização da gestão universitária e para a consecução dos objetivos 

institucionais. Direitos que favorecem a qualificação em pós-graduação dos 

servidores são: Licença para Capacitação e Afastamento para participar em programa 

de Pós-Graduação Stricto Sensu (mestrado e doutorado) ou Pós-Doutorado.37 

Gradualmente os concursos públicos para servidores técnicos da UFRN estão 

abrindo menos vagas para nível fundamental e mais vagas para nível médio e 

superior. Enquanto 2009 apresenta 34,40% dos servidores nas classes A, B e C; em 

2019 esse número baixou para 20,18%.  

Isso também é consequência da possibilidade de terceirização na 

Administração Pública Federal, registrada desde o final da década de 60 e 

regulamentada pela Lei n o 6.019/1974 e pelos Decretos nº 2.271/1997 e 9.507/2018. 

A legalização da contratação de empresas intermediárias para prestação de serviços 

de atividades secundárias tem por finalidade principal a redução de custos. Este 

decreto foi atualizado pela Lei 13.429/2017, que modificou a Consolidação das Leis 

do Trabalho, ampliando ainda mais as hipóteses de terceirização no serviço público. 

Continua sendo ilícita a terceirização de funções estratégicas dos órgãos públicos, 

como atividades estratégicas, relacionadas ao poder de polícia ou que envolvam 

tomada de decisão, planejamento, coordenação, supervisão e controle (Decreto Nº 

9.507, 2018). 

 
37 Fonte: https://progesp.ufrn.br/secao/direitos-deveres 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13429.htm
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Na UFRN, a maior parte das atividades terceirizadas são preenchidas por 

cargos de nível fundamental (como serviços gerais, limpeza, segurança, transporte e 

manutenção) que aos poucos estão se extinguindo. Na medida em que servidores 

antigos se aposentam e novos concursos são realizados, a tendência é apresentar 

um quadro com maior número de servidores mais qualificados.  

Outro fator de impacto é a licença para capacitação, que dá direito ao servidor, 

após cada quinquênio de efetivo exercício, de ficar afastado do serviço para se 

capacitar com a respectiva remuneração. Seu prazo é de no máximo 90 dias, para 

realizar cursos de capacitação profissional ou finalizar monografia/dissertação/tese.  

O afastamento para participar em programa de pós-graduação stricto sensu ou 

pós-doutorado é um direito concedido aos servidores técnico-administrativos da 

UFRN que tenham um resultado favorável na avaliação de desempenho. Pode ser 

concedida para estudar em outro país ou em uma instituição no Brasil. O tempo de 

afastamento para curso de pós-graduação stricto sensu depende do curso a ser 

realizado: para mestrados, o afastamento é de 24 meses e para doutorados, o 

afastamento é de 48 meses, incluindo as prorrogações. 

Deve-se lembrar que, por meio do incentivo à qualificação, a cada nível acima 

do nível base da carreira, os servidores têm direito a um percentual adicional ao 

salário. Analisando o quesito qualificação, as mulheres que estão no nível superior, 

estão bem à frente dos homens e a cada ano em maior quantidade.  

Apesar disso, os números de servidores com pós-graduação ainda são 

pequenos. De 2015 para 2019, se tem um crescimento tímido de servidores com título 

de mestrado, e mulheres estão à frente dos homens: em 2015, apresentaram o título 

de mestre 0,31% de mulheres e 0,12% de homens e, em 2019, foi 0,59% de mulheres 

e 0,45%  de homens com esta qualificação. Homens com título de doutorado 

aumentou de 0,06% para 0,26%, superando as mulheres que mantiveram 0,13% em 

ambos os períodos.  

Pode-se afirmar que elas estão mais empenhadas no crescimento acadêmico, 

o que interfere diretamente nas respectivas remunerações. 

https://progesp.ufrn.br/secao/direitos-deveres#subsecao-110
https://progesp.ufrn.br/secao/direitos-deveres#subsecao-110
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Gráfico 10 – Percentual de Escolaridade dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN segundo gênero – 2015 e 201938 

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN. 

 
38 2015 (N=3.203; sendo F=1.593; M=1.610) e 2019 (N=3.057; sendo F=1.516; M=1.541) 
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5.2. Perfil Ocupacional dos Servidores Técnicos Administrativos 

(STA) da UFRN 

5.2.1 Distribuição por campus 

Os programas federais impactaram os servidores como visto nos Gráficos 2 e 

3 (Gráficos de Admissão e Gráficos das Pirâmides Etárias), e Tabelas 1 e 2 

(Distribuição dos servidores segundo grupo etário) a partir de 2009. Eles também 

foram fundamentais para o crescimento dos polos existentes e para a criação de 

novos polos de ensino superior no interior do Rio Grande do Norte.  

O Gráfico 11 aponta que em 2009, mais de 92% dos STAs da UFRN estavam 

lotados no Campus de Natal. A UFRN contava com outros 7 Polos distribuídos pelos 

municípios do estado do RN: Caicó, Currais Novos, Macaíba, Macau, Nova Cruz, 

Santa Cruz e Santo Antônio. No interior a UFRN contou com pouco mais de 7% dos 

servidores distribuídos nesses municípios. 

Em 2019, pouco mais de 90% estão lotados no Campus Natal, e cresce para 

um pouco mais de 9% os servidores lotados fora dele. Agora também apresenta 

registro de servidores pela EBSERH em Natal e Santa Cruz, vinculados aos hospitais 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) – Hospital Universitário Ana 

Bezerra (HUAB), em Santa Cruz, Hospital Universitário Onofre Lopes (HUOL) e 

Maternidade Escola Januário Cicco (MEJC), ambos em Natal. 

O processo de democratização do acesso à educação e interiorização do 

ensino superior quebra barreiras, gera oportunidades e apresenta-se como 

importante mudanças para a instituição e também da sociedade.  

Segundo o Ministério da Educação, garantir a formação profissional da 

população dos municípios do interior, produz profissionais cientes da realidade local. 

O impacto da qualificação profissional na economia local gera melhoria não só 

educacional, mas também na saúde e no desenvolvimento do Estado do RN como 

um todo.39 

 

 
39 Fonte: Ministério da Educação. http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/interiorizacao 
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Gráfico 11 – Percentual da distribuição por campus dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN, segundo gênero – 2009 e2019. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

5.2.2 Composição segundo a classe 

Como citado no subtítulo 3.1.2 Progressão Funcional, os servidores técnicos-

administrativos da Universidade seguem o Plano de Carreira dos TA's (Técnicos 

Administrativos) que apresenta os cinco níveis de classificação em que os servidores 

estão divididos: A, B, C, D e E. Cada um desses níveis é formado por conjuntos de 

cargos de mesma hierarquia.  
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A análise do Gráfico 12 apresenta que mais de 50% da equipe, tanto em 2009 

quanto em 2019, se encontra nas classes D e E. Em 2009 foram 36,55% dos 

servidores na classe D (nível médio), e 29,05% na classe E (nível superior). Em 

ambos períodos, a maioria dos servidores homens ocupam a classe D: 46,02% (2009) 

e 55,29% (2019). Para as mulheres está na classe E (nível superior) sua maior 

concentração, com 35,98% das servidoras em 2009 e 41,56% das servidoras em 

2019. 

Gráfico 12 – Percentual por Classes dos Servidores Técnicos Administrativos 

da UFRN, segundo gênero – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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Como a classe é determinada por meio da aprovação pelo concurso público, 

pode-se afirmar que no nível médio são mais homens aprovados e no nível superior 

são mais mulheres aprovadas, em ambos os períodos. 

5.2.3 Composição segundo a titularidade 

O Gráfico 13 apresenta a classificação em porcentagem dos servidores quanto 

aos títulos acadêmicos nos anos de 2009 e 2019.  

Em 2009, 58,17% dos servidores não tinham titulação registrada. O motivo 

para essa ausência foi devido a mudanças no sistema de dados da instituição. Os 

servidores sem informação no ano de 2019, cai para 14%, apresentando um quadro 

mais próximo à realidade.  

Dos 41,83% registrados em 2009, mulheres e homens apresentam o título de 

especialização em primeiro lugar (51,03% para mulheres; 39,13% para homens). Em 

2019 o banco de dados conta com 86,46% de registros de titularidade. A 

concentração de servidores está localizada ainda no eixo especialização.  

Enquanto em 2009 homens e mulheres empatam em titulação de doutorado, 

as mulheres estão acima dos homens nos demais níveis superiores. Em 2019, 

96,01% das mulheres registradas apresentam titularidade de nível superior acima, 

enquanto 91,54% dos homens estão nessa mesma faixa, comprovando que a 

titularidade dos servidores está igual ou acima do nível exigido no seu cargo.  

Mais uma vez as mulheres se destacam. Elas estão à frente em titulação de 

especialização, mestrado e doutorado. De 2009 para 2019, as mulheres subiram 

2,1% em nível superior; 4,55% em mestrado e 1,22% em doutorado. Os homens 

tiveram um quadro positivo nas titularidades de nível superior, subindo em 4,93% e 

5,87% no mestrado. 
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Gráfico 13 – Percentual por Titularidade dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN segundo gênero – 2009 e 201940 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

5.2.4 Progressões alcançadas 

Para as Progressões dos STAs, destacadas no subtítulo 3.1.2 Progressão 

Funcional, pode-se analisar quanto a capacitação e mérito profissional. Progressões 

por capacitação e desempenho são altamente incentivadas, como destacado 

anteriormente.  

No Gráfico 14 é possível observar os percentuais das progressões ocorridas 

nos anos 2009, 2012, 2015 e 2019. As mulheres estão à frente dos homens em quase 

 
40 Em 2009 (N=3.108; sendo F=1.626; M=1.482), apenas 41,83% dos servidores registraram titulação. 

Constavam em branco 55,41% de titulações femininas e 61,20% de titulações masculinas. Em 2019 
(N=3.057; sendo F=1.516; M=1.541), o registro de titulações sobe para 86,46%, constando em branco 
9,1% de titulações femininas e 17,91% de titulações masculinas. Este gráfico foi calculado com base 
nos títulos registrados no período. 
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todos os períodos quanto a progressão por capacitação ou por mérito, exceto por 

capacitação no ano de 2015. O empenho das mulheres também é registrado nesse 

gráfico. É esperado as mulheres estarem a frente nas remunerações, pois tal como 

nas progressões, nos quesitos qualificação escolaridade/titularidade e classe elas 

também estão à frente dos homens. 

Vale destacar que as progressões funcionais do tipo progressão por mérito 

avaliam o desempenho do servidor no período de 18 meses, com base na Avaliação 

de Desempenho. As Progressões por capacitação são os 4 níveis alcançados por 

meio de cursos internos, apresentando as horas determinadas no Quadro 4. Já a 

qualificação por obtenção de títulos acadêmicos não se trata de progressão e gera os 

valores acrescidos à remuneração conforme o Quadro 3. 

A progressão não é a evolução da carreira mais difícil de ser alcançada. A 

qualificação por crescimento acadêmico, diretamente ligada ao desenvolvimento da 

escolaridade do servidor, é a evolução na carreira de maior dedicação e tempo para 

alcançar. Ela está vinculada a gratificação com base no incentivo à qualificação. 

Por isso é necessária a continuidade na progressão por capacitação e não a 

conclusão em quatro níveis, como é atualmente. Esta progressão é uma forte 

motivação para a assiduidade nos cursos oferecidos pela PROGESP e convém a 

participação dos servidores novos e também mais antigos para capacitação, 

atualização e reciclagem. 

Os cursos oferecem certificados para a progressão e trabalham diversas 

temáticas quanto às atualizações da Universidade, seus programas, sistemas, 

processos. Além dos temas específicos da instituição, os cursos abordam temas 

importantes como qualidade de vida no trabalho, segurança no trabalho, ética, 

violência, abuso moral.  

Os cursos ministrados são um momento propício inclusive para tratar questões 

de gênero, divisão sexual de trabalho, inclusão, discriminação e violência. Assuntos 

importantes para um ambiente de trabalho saudável, democrático e seguro.  
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Gráfico 14 – Progressões dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN 

segundo gênero – 2009, 2012, 2015 e 201941 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

 
41 2009 (N=3.108; sendo F=1.626; M=1.482); 2012 (N=3.167; sendo F=1.616; M=1.551); 2015 
(N=3.203; sendo F=1.593; M=1.610); 2019 (N=3.057; sendo F=1.516; M=1.541). 
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5.2.5 Composição segundo remuneração 

O Gráfico 15 apresenta o percentual da remuneração dos STA em 2009, 

quando os salários dos STAs estão em torno de 2.000,00 reais, sendo que até 

3.000,00 são majoritariamente femininos (F=62,34%; M=53,31%), de 3.000,00 a 

5.000,00 sua maioria é masculino (F=26,22%; M=38,80%). Menos de 20% dos 

servidores recebem acima de 5 mil.  

Deles, as mulheres são em maioria nas remunerações entre 5 a 7 mil, 

(F=9,42%; M=5,20%), e acima de 7 mil, homens estão à frente (F=2,03%; M=2,70%).  

Gráfico 15 – Percentual de remuneração dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN segundo gênero – 2009 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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Observando o percentual da remuneração dos servidores no ano de 2019 no 

Gráfico 16, os salários dos TAD estão em torno de 3 a 5 mil reais (72,39%), sendo 

que até 5.000,00 são majoritariamente masculinos (F=40,63%; M=47,31%), de 

5.000,00 a 6.000,00 sua maioria é feminino (F=15,17%; M=11,68%). De 6 a 8 mil, os 

homens são em maioria (F=15,11%; M=21,35%), de 8 acima, mulheres estão à frente 

(F=29,09%; M=19,66%). 

Gráfico 16 – Percentual de remuneração dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN segundo gênero – 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 



 

 100 

Como levantado anteriormente, essa remuneração sofre impacto de acordo 

com diversos fatores, como classe, escolaridade, progressões, funções gratificadas 

ou cargos de comissão. Por isso, para uma análise mais clara, no tópico 5.3, será 

apresentada a remuneração dos STA por grupos homogêneos. 

5.2.6 Composição segundo funções gratificadas e cargos de direção 

A subseção 3.1.3 Funções Gratificadas/Cargo de Chefia apresenta os 9 níveis 

de FG, onde a FG-01 é de maior valor, e a FG-09 a de menor valor, e os Cargos de 

Direção, em quatro níveis com decrescente valor da CD1 à CD4.  

O Gráfico 17 apresenta as Funções Gratificadas e os Cargos de Direção dos 

Servidores Técnicos Administrativos da UFRN segundo gênero em 2009 e em 2019. 

Em 2009, as mulheres ocupavam mais cargos gratificados: de 380 cargos, 209 

eram preenchidos por mulheres e 171 por homens. Mas se compararmos como 

número de servidores por gênero, apenas 0,86% das mulheres ocuparam tais cargos 

para 1,21% dos homens. As CDs de 2009 eram em maioria ocupadas pelos homens, 

em todos os níveis. Em 2019, mais servidores receberam CDs e FGs (473 cargos), 

e, apesar da distribuição de cargos apresentar um número próximo para mulheres 

(235 cargos) e homens (238 cargos), eles aparecem ocupando maioria das FGs 1 e 

2, que são as de maior valor. Quanto aos cargos de direção, todos tiveram maioria 

masculina.  

Pode-se observar que as CDs são gratificações mais específicas, destinadas 

à alta administração institucional e pouco são os técnicos administrativos que ocupam 

esta função. 

Em 2009, a UFRN contou com 74 CDs, dos quais, 14 mulheres e 18 homens 

técnicos administrativos assumiram cargos de direção, totalizando 32 técnicos; em 

2019 foram nomeados 85 CDs, destas 14 mulheres e 17 homens técnicos 

administrativos assumiram tal posição, num total de 31 cargos destinados aos 

servidores deste grupo. Comparando 2009 e 2019, foi uma CD a menos destinadas 

a servidores técnicos. Quanto ao gênero, enquanto em 2009 os homens estavam 

12,50% acima das mulheres, em 2019, essa diferença cai para 9,68%. 

Vale destacar que, em parte do período analisado neste trabalho, a história da 

UFRN foi marcada por ter a primeira Reitora da Instituição, professora Ângela Maria 

Paiva Cruz, tendo a primeira gestão em 2011-2015 e a segunda, em 2015-2019.  
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Os servidores ocupantes de funções gratificadas e cargos de direção também 

serão analisados de forma mais detalhada no tópico 5.3, onde pretende-se visualizar 

as características específicas desses grupos quanto a gênero, cargo, nível de 

escolaridade, idade, renda, tempo de serviço. 

Gráfico 17 – Percentual de Funções Gratificadas e Cargos de Direção dos 

Servidores Técnicos Administrativos da UFRN segundo gênero – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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5.3. Análise da remuneração dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN por grupos homogêneos 

Na primeira parte da análise descritiva foi possível verificar que vários fatores 

influenciam a remuneração final do servidor. Se está na Classe D, sua remuneração 

base é de nível médio, na Classe E, a base já aumenta para nível superior. Quanto a 

idade, ela pode ser um indicativo de experiência profissional e o tempo de carreira, 

experiência institucional e promoções. A escolaridade indica o recebimento do 

incentivo a qualificação. Uma possível nomeação em cargo de direção ou função de 

gratificação implica capacidade técnica, que pode ser adquirida também com os 

fatores citados acima. 

Para uma análise mais detalhada dos servidores técnicos administrativos, será 

apresentada a análise das diferenças de gênero dos servidores por grupos 

homogêneos, seguindo a proposta apresentada na subseção Análise dos Dados. Em 

seguida, concluímos com a análise do perfil dos servidores que chegam ao topo das 

funções gratificadas e cargos de direção. Na formação desse perfil será detalhada as 

características de quem possui CD e FG quanto a gênero, cargo, nível de 

escolaridade, idade, renda, tempo de serviço. 

5.3.1 Análise das diferenças de gênero dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN por grupos homogêneos 

Para essa análise, foram isolados os servidores técnicos administrativos das 

Classes D e E, que é o nicho de maior concentração de servidores e o que tende a 

se manter no quadro da UFRN. Esses servidores foram divididos em grupos por idade 

(menos de 29; 30 a 49; 50 ou mais); escolaridade (até ensino médio; superior e/ou 

mais); por tempo de carreira (até 10 anos; 11 ou mais). Essa filtragem foi importante 

para criar grupos homogêneos e permitir a comparação interna nesses grupos. 

O Gráfico 18 apresenta a média dos salários dos servidores técnicos-

administrativos das classes D e E, para os anos de 2009 e 2019. Os anos em análise 

apresentam salários masculinos um pouco acima dos salários femininos. Enquanto 

na Classe D a diferença salarial foi de R$247,00 em 2009 e R$ 136,00 em 2019; a 

Classe E apresenta uma diferença de R$361,00 em 2009 e R$ 452,00 em 2019. 

Pode-se dizer que não há diferença tão grande na remuneração dentro das classes 
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quando comparados os gêneros, mas, os gráficos anteriores apontam que mulheres 

se dedicam mais em qualificações e progressões para obter tais salários. 

Gráfico 18 – Média dos salários dos Servidores Técnicos Administrativos da 
UFRN – por sexo e código da classe – 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

O Quadro 13 apresenta os dados dos servidores Classe D da UFRN por 

percentuais fracionados em grupos homogêneos, considerando gênero, idade, 

escolaridade, tempo de carreira, média de salário, nos anos de 2009 e 2019. Em 

2009, das servidoras do sexo feminino da Classe D (cargos de nível médio), 17,41% 

tinham até 29 anos, 46,70% estavam entre 30 e 49 anos; 35,89% tinha 50 anos ou 

mais. 62,53% delas possuíam mais de 11 anos de carreira. No quesito escolaridade, 

32,82% delas tinha nível superior completo ou mais. Elas somavam 40,22% dos 

servidores dessa Classe. A média salarial feminina mais alta (acima de R$ 3.000.00) 

concentra-se nas mulheres entre 30 a 49 anos, no nível médio e com mais de 11 anos 

de carreira e acima de 49 anos, médio ou superior, com mais de 11 anos de carreira.  

Chama a atenção que 47,56% delas recebem essa média salarial e concentra-se nas 

servidoras mais antigas na carreira. 

 Para os homens, 13,49% tinham até 29 anos, 41,34% estavam entre 30 e 49 

anos; 45,17% tinha 50 anos ou mais. 75,81% deles possuíam mais de 11 anos de 

carreira. No quesito escolaridade, 19,8% deles tinha nível superior completo ou mais. 
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Eles somavam 60,66% dos servidores dessa Classe. A média salarial masculina mais 

alta (acima de R$ 3.000.00) concentra-se nos homens entre 30 a 49 anos, no nível 

médio e com mais de 11 anos de carreira e acima de 49 anos, superior com até 10 

anos de carreira e médio ou superior, com mais de 11 anos de carreira. São 66,29% 

deles que recebem essa média salarial e concentra-se nos servidores mais antigos 

na carreira. 

Em 2019, das servidoras do sexo feminino da Classe D, 21,72% tinham até 29 

anos, 59,07% estavam entre 30 e 49 anos; 19,21% tinha 50 anos ou mais. 64,81% 

delas possuíam até 10 anos de carreira. Ao analisar a variável escolaridade, 91,75% 

delas alcançaram o nível superior completo ou mais. Elas somavam 39,50% dos 

servidores dessa Classe. A média salarial feminina mais alta (acima de R$ 3.500.00) 

concentra-se nas mulheres com menos de 30 anos mas que tenham ensino superior 

ou mais; entre 30 a 49 anos, no nível superior e com até 10 anos de carreira; e acima 

de 49 anos, com nível superior ou mais, com até 10 anos de carreira. Em 2019, 

59,43% delas recebem essa média salarial e as servidoras mais novas na carreira 

apresentam salários mais altos que as mais antigas. 

Para os homens, 19,01% tinham até 29 anos, 45,88% estavam entre 30 e 49 

anos; 35,09% tinha 50 anos ou mais. 59,40% deles possuíam até 10 anos de carreira. 

A variável escolaridade apontou 77,93% deles com nível superior completo ou mais. 

Eles somavam 60,50% dos servidores dessa Classe. A média salarial masculina mais 

alta (acima de R$ 3.500.00) concentra-se nos homens com menos de 30 anos mas 

que tenham ensino superior ou mais; entre 30 a 49 anos, no nível superior e com até 

10 anos de carreira; e acima de 49 anos, com nível médio, independente do carreira 

e com nível superior para aqueles com até 10 anos de carreira. Para 2019, são 

63,85% deles que recebem essa média salarial e assim como acontece com as 

servidoras, os homens com até 10 anos de carreira estão com salários mais altos que 

os mais antigos. 

De 2009 a 2019 confirma-se o aumento do número de servidores na classe D: 

o ano de 2019 contabiliza 103 mulheres e 170 homens a mais que o ano de 200942. 

O rejuvenescimento da equipe implica no aumento salarial para servidores com 

menos tempo de carreira. Tanto em 2009 quanto em 2019 a classe masculina 

 
42 Ver na Seção 5.2. Perfil Ocupacional dos STA da UFRN - 5.2.2 Composição segundo a classe - 
Gráfico 13 – Percentual por Classes dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN, segundo 
gênero – 2009 e 2019. 
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apresenta os mais altos salários – em 2009 47,56% delas para 66,29% deles; em 

2019 a diferença diminui, mas ainda está presente, 59,43% delas para 63,85% deles. 

Quadro 13 – Análise percentual das diferenças de gênero dos Servidores 
Técnicos Administrativos Classe D da UFRN em grupos homogêneos por 
idade, escolaridade, tempo de carreira, média de salário – 2009 e 201943 

Legenda 

Sexo F- Feminino; M - Masculino 

Idade Menor de 30; 30 a 49 anos; maior de 49 anos 
Escolaridade Até ensino médio; Ensino superior ou mais 
Carreira Até 10 anos de carreira; mais de 10 anos de carreira 
Salário Negrito para acima de R$ 3.000,00 em 2009 e R$ 3.500,00 em 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

 
43 Em 2009, a classe D contava com 1136 servidores, sendo 454 mulheres e 682 homens. Em 2019, 
a UFRN somava 1409 servidores na classe D, sendo 557 mulheres e 852 homens. 
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F 30 a 49 Superior + 0 a 10 3.880,00R$     15,9 40,22 M 30 a 49 Superior + 0 a 10 3.860,00R$     21,3 35,21

F 30 a 49 Superior + 11 ou + 1.825,00R$     6,32 15,98 M 30 a 49 Superior + 11 ou + 1.773,00R$     3,97 6,57

F > 49 Até Médio 0 a 10 3.118,00R$     0,14 0,36 M > 49 Até Médio 0 a 10 4.477,00R$     0,14 0,23

F > 49 Até Médio 11 ou + 3.210,00R$     0,78 1,97 M > 49 Até Médio 11 ou + 3.485,00R$     7,88 13,03

F > 49 Superior + 0 a 10 4.793,00R$     0,21 0,54 M > 49 Superior + 0 a 10 4.382,00R$     0,63 1,06

F > 49 Superior + 11 ou + 2.942,00R$     6,46 16,34 M > 49 Superior + 11 ou + 3.070,00R$     12,6 20,77
Total 

Geral
39,53% 100,00%

Total 

Geral
60,50% 99,98%

2019
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O Gráfico 19 apresenta o comparativo dos percentuais dos grupos 

homogêneos de servidores da classe D (por sexo, idade, escolaridade e tempo de 

carreira) e seus respectivos salários, em 2009. A concentração maior de servidores 

está no eixo I (Até 30; Até Médio; 0 a 10 de Carreira), com 12,85% de servidores; eixo 

IV (30 a 49; Até Médio;11 ou mais de carreira) com 18,76%; eixo VI (30 a 49; Superior; 

11 ou mais de carreira) com 11,8% e o eixo VIII (mais de 49; até Médio; 11 ou mais 

de carreira) com 33,8% dos servidores. Em todos esses eixos, os salários de homens 

e mulheres apresentam-se equilibrados. 

Gráfico 19 – Gráfico comparativo dos percentuais dos Servidores Técnicos 
Administrativos Classe D da UFRN em grupos homogêneos por sexo, idade, 
escolaridade, tempo de carreira e as respectivas médias de salário em 2009 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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O Comparativo dos percentuais dos servidores Classe D da UFRN, por grupos 

homogêneos de 2019 é apresentado no Gráfico 20. Para este ano, a concentração 

dos servidores se altera para os eixos II (Menor de 30; Superior ou mais; 0 a 10 de 

Carreira), com 12,85% de servidores; eixo V (30 a 49; Superior ou mais; 0 a 10 de 

Carreira), com 37,2% de servidores; eixo VI (30 a 49; Superior ou mais; 11 ou mais 

de Carreira), com 10,29% de servidores e eixo X (mais de 49; Superior ou mais; 11 

ou mais de carreira), com 19,06% dos servidores. Assim como em 2009, em todos os 

eixos de concentração de servidores os salários de homens e mulheres apresentam-

se equilibrados. 

Gráfico 20 – Gráfico comparativo dos percentuais dos Servidores Técnicos 
Administrativos Classe D da UFRN em grupos homogêneos por sexo, idade, 
escolaridade, tempo de carreira e as respectivas médias de salário em 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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Os dados do Quadro 14 apresenta a análise percentual das diferenças de 

gênero dos servidores Classe E da UFRN em grupos homogêneos por idade, 

escolaridade, tempo de carreira, média de salário, em 2009 e 2019.  

Em 2009, das servidoras do sexo feminino da Classe E (cargos de nível 

superior), 8,89% tinham até 29 anos, 53,43% estavam entre 30 e 49 anos; 37,68% 

tinha 50 anos ou mais. 58,83% delas possuíam mais de 11 anos de carreira. Elas 

somavam 64,76% dos servidores dessa Classe. A média salarial feminina mais alta 

(acima de R$ 4.000.00) concentra-se nas mulheres acima dos 30 anos e com mais 

de 11 anos de carreira.  Chama a atenção que 58,83% delas recebem essa média 

salarial e concentra-se nas servidoras mais antigas na carreira. 

 Para os homens, 6,28% tinham até 29 anos, 47,23% estavam entre 30 e 49 

anos; 46,49% tinha 50 anos ou mais. 67,56% deles possuíam mais de 11 anos de 

carreira. Eles somavam 35,17% dos servidores dessa Classe. A média salarial 

masculina mais alta (acima de R$ 4.000.00) concentra-se nos homens acima dos 30 

anos com mais de 11 anos de carreira e acima de 50 anos, com até 10 anos de 

carreira. São 68,84% deles que recebem essa média salarial e concentra-se nos 

servidores mais antigos na carreira. 

Em 2019, das servidoras do sexo feminino da Classe E, 7,30% tinham até 29 

anos, 63,16% estavam entre 30 e 49 anos; 29,54% tinha 50 anos ou mais. 35,19% 

delas possuíam mais de 11 anos de carreira. Elas somavam 47,62% dos servidores 

dessa Classe. A média salarial feminina mais alta (acima de R$ 6.000.00) concentra-

se nas mulheres acima dos 30 anos no início da carreira. Em 2019, 45,08% delas 

recebem essa média salarial. Se em 2009 os salários mais altos concentravam-se 

nas servidoras com mais tempo de carreira, em 2019 as mais novas na carreira que 

detém esse salário. O rejuvenescimento da equipe e seu impacto nos dados também 

consegue ser visualizado aqui. 

Para os homens, 10,47% tinham até 29 anos, 61,31% estavam entre 30 e 49 

anos; 28,22% tinha 50 anos ou mais. 39,95% deles já possuíam mais de 11 anos de 

carreira. Eles somavam 38,87% dos servidores dessa Classe. A média salarial 

masculina mais alta (acima de R$ 6.000.00) concentra-se nos servidores que, 

independentemente da idade, estão com até 10 anos de carreira. Para 2019, são 

60,05% deles que recebem essa média salarial e assim como acontece com as 

servidoras, os homens com até 10 anos de carreira estão com salários mais altos que 

os mais antigos. 
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De 2009 a 2019 confirma-se o aumento do número de servidores na classe E: 

o ano de 2019 contabiliza 45 mulheres e 83 homens a mais que o ano de 2009.44 As 

mulheres continuam a ser maioria nessa classe, com diferença de 29,57% em relação 

aos homens em 2009 e 22,21% em 2019. Tanto em 2009 quanto em 2019 a classe 

masculina tem mais servidores recebendo os mais altos salários. O ano de 2009 a 

diferença entre homens e mulheres recebendo os mais altos salários é de 10,01%. 

Em 2019 a diferença aumenta para 14,97%.  

Quadro 14 – Análise percentual das diferenças de gênero dos Servidores 
Técnicos Administrativos Classe E da UFRN em grupos homogêneos por 
idade, escolaridade, tempo de carreira, média de salário – 2009 e 201945 

Legenda 

Sexo F- Feminino; M - Masculino 
Idade Menor de 30; 30 a 49 anos; maior de 49 anos 
Carreira Até 10 anos de carreira; mais de 10 anos de carreira 
Salário Negrito para acima de R$ 4.000,00 em 2009 e R$ 6.000,00 em 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

 
44 Ver na Seção 5.2. Perfil Ocupacional dos STA da UFRN - 5.2.2 Composição segundo a classe - 
Gráfico 13 – Classes dos STA da UFRN segundo gênero – 2009 e 2019. 
45 Em 2009, a classe E contava com 903 servidores, sendo 585 mulheres e 318 homens. Em 2019, a 
UFRN somava 1031 servidores na classe E, sendo 630 mulheres e 401 homens. 
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F < 30 0 a 10 2.470,00R$     5,76 8,89 M < 30 0 a 10 2.385,00R$     2,21 6,28

F 30 a 49 0 a 10 3.016,00R$     18,80 29,03 M 30 a 49 0 a 10 2.691,00R$     8,75 24,88

F 30 a 49 11 ou + 4.467,00R$     15,80 24,40 M 30 a 49 11 ou + 4.798,00R$     7,86 22,35

F > 49 0 a 10 3.964,00R$     2,10 3,24 M > 49 0 a 10 4.936,00R$     0,45 1,28

F > 49 11 ou + 5.422,00R$     22,30 34,43 M > 49 11 ou + 5.717,00R$     15,90 45,21
Total 

Geral
64,76% 100,00%

Total 

Geral
35,17% 100,00%
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F < 30 0 a 10 5.791,00R$     4,46 7,30 M < 30 0 a 10 6.587,00R$     4,07 10,47

F 30 a 49 0 a 10 7.637,00R$     25,90 42,38 M 30 a 49 0 a 10 7.522,00R$     18,50 47,59

F 30 a 49 11 ou + 2.947,00R$     12,70 20,78 M 30 a 49 11 ou + 2.899,00R$     5,33 13,71

F > 49 0 a 10 6.702,00R$     1,65 2,70 M > 49 0 a 10 7.454,00R$     0,77 1,98

F > 49 11 ou + 4.164,00R$     16,40 26,84 M > 49 11 ou + 4.595,00R$     10,20 26,24
Total 

Geral
61,11% 100,00%

Total 

Geral
38,87% 100,00%

2019
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Os servidores da Classe E no ano de 2009, foram comparados em grupos 

homogêneos e seus respectivos salários no Gráfico 21. Para este ano, a 

concentração dos servidores se apresenta nos  eixos:  II (30 a 49; 0 a 10 de Carreira), 

com 27,55% de servidores; eixo III (30 a 49; 11 ou mais de Carreira), com 23,66% de 

servidores e eixo V (mais de 49; 11 ou mais de carreira), com 38,2% de servidores. 

Nos eixos de concentração de servidores os salários de homens e mulheres 

apresentam-se equilibrados: no eixo II, as mulheres recebem R$ 325,00 a mais que 

os homens; eixo III e V homens recebem a mais que as mulheres, respectivamente 

R$ 331,00 e R$ 295,00. 

Gráfico 21 – Gráfico comparativo dos percentuais dos Servidores Técnicos 
Administrativos Classe E da UFRN em grupos homogêneos por sexo, idade, 

tempo de carreira e as respectivas médias de salário em 2009 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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O Gráfico 22 apresenta o comparativo dos percentuais dos grupos 

homogêneos de servidores da classe E (por sexo, idade e tempo de carreira) e seus 

respectivos salários, em 2019. A concentração maior de servidores se mantém nos 

mesmos eixos de 2009. No eixo II (30 a 49; 0 a 10 de Carreira), sobe para 44,4% de 

servidores; eixo III (30 a 49; 11 ou mais de Carreira), diminui para 18,03% de 

servidores e eixo V (mais de 49; 11 ou mais de carreira), diminui para 26,6% de 

servidores. Neste ano, todos os eixos de maior concentração apresentam equilíbrio 

entre os salários de homens e mulheres. 

Gráfico 22 – Gráfico comparativo dos percentuais dos Servidores Técnicos 
Administrativos Classe E da UFRN em grupos homogêneos por sexo, idade, 

tempo de carreira e as respectivas médias de salário em 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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5.3.2 Análise dos STA ocupantes de funções gratificadas e cargos de direção 

na UFRN 

Funções Gratificadas/Cargo de Chefia são os pontos mais adequados para 

captar alguma discriminação ou dificuldade de inserção das mulheres, pois são 

cargos de livre nomeação e exoneração. Reiterando, como apresentado nos 

subtópicos 3.1.3 e 5.2.6, os servidores ocupantes de funções gratificadas assumem 

uma responsabilidade um pouco acima do seu cargo, crescendo conforme os níveis, 

sendo as de maior responsabilidades as FGs 1 a 3. Observando as CDs, estas já são 

gratificações mais específicas, destinadas à alta administração institucional e pouco 

são os técnicos administrativos que ocupam esta função. 

O gráfico 23 apresenta o percentual dos STA em cargos de chefia e funções 

gratificadas. O percentual de mulheres em funções gratificadas é maior que o de 

homens, tanto em 2009 quanto em 2019, já para os Cargos de Direção, que são 

cargos de liderança e com mais altas remunerações, os homens estão à frente das 

mulheres. É uma diferença sutil, mas deve-se levar em consideração que mulheres 

estão se qualificando mais que homens e estão em maior número na classe E 

(Superior). 

Gráfico 23 – Percentual dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN, 

ocupantes de Cargos de Direção e Funções Gratificadas, por sexo – 2009 e 

2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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Assim como a média dos salários dos servidores das Classes D e E (Gráfico 

19) apontou para uma pequena renda masculina superior à feminina, o Gráfico 24 

demonstra que servidores ocupantes de cargos e funções também apresentam 

salários um pouco mais altos que as servidoras.  

Exceto pela função gratificada de 2009, que tem um valor similar para ambos 

os sexos,  o cargo de direção em 2009 apresenta uma leve diferença de R$ 380,00 

para os homens, a função gratificada em 2019, um valor de R$ 546,00 acima para 

homens, e  no cargo de direção em 2019, R$ 330,00 a mais para eles. 

Gráfico 24 – Média dos salários dos Servidores Técnicos Administrativos da 

UFRN, ocupantes de Cargos de Direção e Funções Gratificadas – por sexo – 

2009 e 2019. 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

 

Por isso o Quadro 14 traz uma análise mais detalhada das características dos 

servidores que estão ocupando estes cargos, buscando compreender possíveis 

fatores determinantes para a nomeação dos servidores em cargos de direção e 

funções gratificadas. 
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Exercer uma função gratificada gera um impacto na remuneração do servidor, 

o que torna um importante fator para análise de diferenças de gênero, pois é um cargo 

de livre nomeação.  

O Quadro 15 apresenta as características dos servidores técnicos 

administrativos que exerciam funções de gratificação, por sexo, para os anos de 2009 

e de 2019.  

Em 2009, 57% funções gratificadas eram de mulheres e 43% de homens. 

Das 65 mulheres que exerciam uma função gratificada, 18% delas tinham 

menos de 30 anos; 49% delas estavam entre 30 a 49 anos e 32% já tinham 50 anos 

ou mais. Quanto a escolaridade, 78% delas possuíam nível superior ou mais. Quanto 

ao tempo de carreira, 57% tinham 11 anos de carreira ou mais.  

Pode-se atestar que o padrão das servidoras no ano de 2009 era estar entre 

30-49 anos, com nível superior e com mais tempo de carreira. 

Os homens contavam em 49 ocupantes de FGs, 8% deles estavam com menos 

de 30 anos, 71% deles estavam entre 30 e 49 anos e 20% deles acima dos 50 anos. 

Com nível superior ou mais eram 71% dos servidores. A variável tempo de carreira, 

aponta a maioria dos servidores com 11 anos ou mais, somando 63% deles.  

Para os servidores do sexo masculino, o padrão em 2009 direciona para 

servidores com as mesmas características das mulheres: 30 a 49 anos, com nível 

superior completo ou acima, e maior tempo na carreira. 

Para o ano de 2019, 52% das funções gratificadas eram femininas enquanto a 

equipe masculina ocupou 48% delas. Para as servidoras, uma mudança perceptível: 

das 98 mulheres que exerciam uma função gratificada, 3% delas tinham menos de 

30 anos; 67% delas estavam entre 30 a 49 anos e 30% já tinham 50 anos ou mais. 

97% delas possuíam nível superior ou mais. Quanto ao tempo de carreira, 54% delas 

ainda estavam nos 10 anos iniciais. Pode-se atestar que o padrão das servidoras no 

ano de 2019 continua entre 30-49 anos, com nível superior, mas agora no início da 

carreira. 

Os homens contavam em 90 ocupantes de FGs,12% deles estavam com 

menos de 30 anos, 58% deles estavam entre 30 e 49 anos e 30% deles acima dos 

50 anos. 96% possuíam nível superior ou mais. No início de carreira, estavam 62% 

dos servidores. Para os servidores do sexo masculino, o padrão em 2019 direciona, 

assim como em 2009, para servidores com as mesmas características das mulheres: 

30 a 49 anos, com nível superior completo ou acima, e até 10 anos de carreira.  
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Quadro 15 – Características dos Servidores Técnicos Administrativos da 

UFRN, ocupantes de Funções Gratificadas, níveis 1 a 3, segundo gênero – 

2009 e 201946 

Funções Gratificadas (1 a 3) - 2009 
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F > 30 Até Médio 0 a 10 5 8% 4% M > 30 Até Médio 0 a 10  3 6% 3% 

F >30 Superior + 0 a 10 7 11% 6% M > 30 Superior + 0 a 10  1 2% 1% 

F 30 a 49 Até Médio 0 a 10 1 2% 1% M 30 a 49 Até Médio 0 a 10  4 8% 4% 

F 30 a 49 Até Médio 11 ou + 2 3% 2% M 30 a 49 Até Médio 11 ou + 5 10% 4% 

F 30 a 49 Superior + 0 a 10  13 20% 11% M 30 a 49 Superior + 0 a 10  9 18% 8% 

F 30 a 49 Superior + 11 ou + 16 25% 14% M 30 a 49 Superior + 11 ou + 17 35% 15% 

F > 49 Até Médio 11 ou + 6 9% 5% M > 49 Até Médio 11 ou + 2 4% 2% 

F > 49 Superior + 0 a 10  2 3% 2% M > 49 Superior + 0 a 10  1 2% 1% 

F > 49 Superior + 11 ou + 13 20% 11% M > 49 Superior + 11 ou + 7 14% 6% 
              

Funções Gratificadas (1 a 3) - 2019 
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F > 30 Superior + 0 a 10 3 3% 2% M > 30 Superior + 0 a 10 11 12% 6% 

F 30 a 49 Até Médio 0 a 10 0 0% 0% M 30 a 49 Até Médio 0 a 10 2 2% 1% 

F 30 a 49 Superior + 0 a 10 47 48% 25% M 30 a 49 Superior + 0 a 10 41 46% 22% 

F 30 a 49 Superior + 11 ou + 19 19% 10% M 30 a 49 Superior + 11 ou + 9 10% 5% 

F > 49 Até Médio 11 ou + 3 3% 2% M > 49 Até Médio 11 ou + 2 2% 1% 

F > 49 Superior + 0 a 10 3 3% 2% M > 49 Superior + 0 a 10 2 2% 1% 

F > 49 Superior + 11 ou + 23 23% 12% M > 49 Superior + 11 ou + 23 26% 12% 

Legenda 

Sexo F- Feminino; M - Masculino 
Idade Menor de 30; 30 a 49 anos; maior de 49 anos 
Escolaridade Até ensino médio; Ensino superior ou mais 
Carreira Até 10 anos de carreira; mais de 10 anos de carreira 

Quant Quantidade de STAs em FGs de nível 1 a 3 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

 
46 2009 (N=3.108; sendo F=1.626; M=1.482), sendo 114 Funções gratificadas para STA: 65 para 
mulheres e 49 para homens. 2019 (N=3.057; sendo F=1.516; M=1.541); sendo 186 funções 
gratificadas para STA: 98 para mulheres e 90 para homens.  
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Como dito anteriormente, cargos de direção são específicos para funções de 

alto escalão. Sua quantidade é reduzida justamente pela sua natureza e a maioria 

delas é ocupada por docentes. Analisar detalhadamente as características dos 

servidores que ocupam esses cargos, assim como as FGs, também gera uma visão 

sobre o acesso das mulheres a cargos de livre nomeação, e nesse caso, também de 

liderança ou alta gestão.  

O Quadro 16 apresenta os cargos de direção designados para técnicos 

administrativos, segundo gênero, para os anos de 2009 e de 2019. Em 2009 foram 

32 CDs, sendo 44% para mulheres e 56% para homens. Destes, nenhum homem e 

apenas 14% das mulheres apresentavam menos de 30 anos, 36% mulheres e 78% 

homens somavam os servidores entre 30 a 49 anos, e, maiores de 50, 50% das 

mulheres e 22% dos homens.  

Servidores com escolaridade de nível superior acima eram 79% das mulheres 

e 94% dos homens. Os servidores acima dos 11 anos de carreira eram 71% das 

mulheres e 83% dos homens. Há de se notar que todos os servidores de nível médio 

já tinham 11 anos ou mais de carreira. A referência para servidores em cargos de 

direção no ano de 2009, então apresenta-se como homens entre 30 e 49 anos e 

mulheres acima dos 50, ambos com nível superior e maior tempo de carreira. 

Em 2019, 31 servidores técnicos administrativos ocupavam CDs, sendo 45% 

mulheres e 55% homens. Destes cargos, 43% das mulheres e 35% dos homens 

somavam os servidores entre 30 a 49 anos, e, maiores de 50, somavam 57% das 

mulheres e 65% dos homens.  

Todos os servidores apresentaram o nível superior completo ou acima. Os 

servidores acima dos 11 anos de carreira, eram 71% tanto das mulheres quanto dos 

homens. Há de se notar que neste ano, não foi identificado servidores com menos de 

30 anos ou de nível médio.  

A referência para servidores em cargos de direção no ano de 2019, então 

apresenta-se como homens e mulheres com 50 anos ou mais, com nível superior e 

maior tempo de carreira. 
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Quadro 16 – Características dos servidores dos Servidores Técnicos 

Administrativos da UFRN, ocupantes de Cargos de Direção, segundo gênero – 

2009 e 201947  

 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 

Dos 146 servidores analisados em 2009  ocupantes de cargos de direção ou 

função gratificada (1 a 3), sendo 79 mulheres e 67 homens, quanto a número de 

filhos: 47% das mulheres e 35% dos homens não possuem filhos, 3% das mulheres 

e 6% dos homens possuem apenas 1 filho e 3% das mulheres e 4% dos homens 

possuem 2 ou mais filhos. Pode-se extrair do Gráfico 25 que, em 2009, 93% das 

mulheres com CDs e 86% das mulheres com FGs não possuem filhos; enquanto que 

são 89% de homens com CDs e 71% de homens com FGs nessa posição. Com um 

filho ou mais, são 7% de mulheres com CDs e 14% de mulheres com FGs; 11% de 

homens com CDs e 29% deles com FGs. 

Em 2019, dos 219 servidores nomeados nesses cargos e funções (112 

mulheres e 107 homens), 34% mulheres e 31% dos homens declararam não possuir 

 
47 2009 (N=3.108; sendo F=1.626; M=1.482), sendo 32 Cargos de Direção para STA: 14 para 
mulheres e 18 para homens. 2019 (N=3.057; sendo F=1.516; M=1.541); sendo 31 Cargos de Direção 
para STA, 14 para mulheres e 17 para homens. 
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filhos, 11% das mulheres e 10% dos homens declararam ter apenas 1 filho e 5% das 

mulheres e 6% dos homens declararam 2 filhos ou mais. O Gráfico 25 apresenta para 

2019, que 71% das mulheres com CDs e 66% das mulheres com FGs não possuem 

filhos; enquanto que são 76% de homens com CDs e 63% de homens com FGs nessa 

posição. Com um filho ou mais, são 29% de mulheres com CDs e 34% de mulheres 

com FGs; 24% de homens com CDs e 37% deles com FGs. 

 Resgatando as informações do Quadros 19 e 20, dos 146 servidores 

analisados em 2009 ocupantes de cargos de direção ou função gratificada (1 a 3), 

59% estão em idade de 30 a 49 anos. Em 2019, também 59% dos 219 servidores 

ocupantes de CD e FG estão nessa faixa etária. Segundo a literatura, esse é o 

período etário de ascensão da carreira, mas também o período em que as mulheres 

precisam tomar a decisão se terão filhos ou não. 

Pode-se afirmar que, a presença de pelo menos um filho aumentou para 

servidores nessa posição, especialmente para as mulheres. Mas grande parte da 

equipe envolvida em cargo de direção, liderança ou chefia, ainda está adiando a 

maternidade e paternidade ou decidindo por não ter filhos. Cabe uma análise se essa 

decisão é escolha pessoal ou devido às barreiras sociais, culturais e econômicas 

enfrentadas. 

Gráfico 25 – Análise do percentual por sexo da quantidade de filhos e 
enteados dos Servidores Técnicos Administrativos da UFRN, ocupantes de 

Funções Gratificadas e Cargos de Direção 2009 e 2019 

Fonte: Elaboração própria a partir de Dados Progesp/UFRN 
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Os indicadores apontam que, para 2019, a UFRN apresentou equilíbrio em 

quantidade de servidores do sexo feminino e masculino nos cargos de direção e 

funções gratificadas e também no quesito remuneração. Mas mulheres superaram os 

homens em progressões, escolaridade e ainda estão em maioria na classe E (nível 

superior).  

Considerando a Classe D (nível médio), em 2019, mesmo apresentando maior 

escolaridade (91,75% das 557 mulheres tinham nível superior ou mais, enquanto 

apenas 77,93% dos 852 homens possuíam a mesma qualificação), eles continuam 

recebendo equivalentes ou maiores salários que elas.  

A Classe E (nível superior) que em 2019 contou com 1031 servidores; sendo 

630 mulheres e 401 homens, a diferença salarial de 2009 para 2019 ainda aumentou, 

em 14,97% para eles.  

Elas também apresentaram ter mais filhos menores de 14 anos e pais como 

dependentes, o que demanda mais dedicação e tempo no lar. Esse fator justifica a 

necessidade de se levar em consideração a cultura da desvalorização do trabalho 

reprodutivo e no cuidar.  

É a desvantagem histórica que a mulher sofre para conseguir conquistar seu 

espaço. É necessário ampliar e renovar a política de apoio a mulher para melhoria 

nos índices e possibilitar a continuidade do desenvolvimento pleno das servidoras na 

UFRN. 

A persistência das desigualdades de gênero, da violência, da baixa 
participação política, da vulnerabilidade social, da falta de oportunidades de 
trabalho e educação, entre outras violações de direitos, mostra a 
necessidade sempre atual de lutar pela conquista de novos direitos pelo 
cumprimento dos já conquistados. (Mattos, 2022). 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O estudo do contexto demográfico é essencial para analisar o impacto das 

desigualdades de gênero no ambiente de trabalho. É preciso reconhecer que, mesmo 

com as lutas e avanços, existe a segregação ocupacional, existe a cultura da 

desvalorização da força de trabalho feminino (vista como secundária) e a cultura da 

desvalorização do trabalho reprodutivo e no cuidar (visto como obrigação feminina). 

Como foi discutido no capítulo 2, a divisão sexual do trabalho e a economia 

tradicional ainda não conseguiram acompanhar as mudanças e conquistas 

feministas, mantendo velhos paradigmas que não colaboram com uma divisão 

equilibrada dos direitos e deveres para homens e mulheres e não propiciam o 

desenvolvimento da mulher de forma integral, nem no ambiente familiar, nem no 

ambiente profissional. 

Direitos conquistados ainda apontam brechas que fazem mulheres não os 

alcançar, como a licença maternidade apenas para mães inseridas no mercado de 

trabalho e a ausência da licença paternidade adequada para que ambos cumpram o 

papel de responsabilidade no âmbito familiar. 

É importante destacar os avanços que a UFRN já conquistou em relação a 

outras instituições: amplo trabalho em prol da qualidade de vida, transparência, 

incentivo à qualificação, remuneração equiparada e inclusão de mulheres em cargos 

de direção e função gratificadas. Mas é preciso apontar que, apesar de ser uma 

instituição pública, com seleção por concurso público, percebe-se a diferença para 

homens e mulheres, quando se analisa a realidade dos servidores técnicos 

administrativos.  

Mulheres se destacam em classe, escolaridade e progressões, mesmo assim 

não superam em cargos de liderança e remuneração. É possível e necessário ampliar 

o trabalho em prol da equidade entre os servidores. 

Reconhecer que não existe tanta diferença salarial, mas sim de empenho e 

qualificação, aponta para uma desigualdade de gênero no setor público, 

especificamente entre servidores técnicos-administrativos da UFRN. Isso afeta as 

dinâmicas de crescimento de carreira e remuneração é o primeiro passo para a 

mudança. É preciso reconhecer o trabalho feminino para a sociedade, para o 

mercado de trabalho e para o âmbito familiar. É preciso combater a dificuldade de 
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crescimento enfrentado pelas mulheres, visível ao analisar os grupos homogêneos, 

em que homens ganham mais espaço e/ou melhores salários. 

A mudança em prol da igualdade de gênero, vai muito além de aceitar as 

mulheres e reconhecer as barreiras da instituição, como demonstrado nas metáforas 

teto de vidro e parede de fogo. É urgente o trabalho constante para desconstruir 

estereótipos, quebrar resistências e barreiras para a ascensão das carreiras 

femininas, com iguais oportunidades e valorização do seu trabalho. Não só 

reconhecer e respeitar, mas também estimular e dar condições para que mulheres 

possam trabalhar e se desenvolver. 

Os indicadores nos subtítulos 5.1.3 (escolaridade), 5.2.2 (classe) e 5.2.3 

(titularidade) apontam que a proporção de mulheres qualificadas é mais elevada que 

dos homens. Elas também apresentam mais promoções tanto por mérito quanto por 

capacitação, como apresentado no subtítulo 5.2.4 (progressões). Mesmo assim, em 

grupos homogêneos de idade, tempo de carreira e classe, foi possível detectar iguais 

ou maiores salários para eles e, proporcionalmente, mais cargos de direção. 

Essa constatação confirma a necessidade de a UFRN apresentar uma postura 

mais firme pró-equidade de gênero. A universidade precisa reconhecer a 

heterogeneidade da mulher, suas reais necessidades e executar a implementação de 

políticas de apoio ao crescimento profissional e à conciliação trabalho e família. 

A realização de cursos com temas que envolvam questão de gênero, é um 

importante meio de formação de multiplicadores, principalmente para gestores. 

Cursos que envolvam respeito, empatia, colaboração mútua no ambiente de trabalho, 

temas que apontem o que é violência, abuso de autoridade e preconceito de gênero. 

E também que envolvam debates com temas relacionados a exemplos do cotidiano 

da divisão sexual de trabalho, incentivo à paternidade ativa e responsabilidade do 

cuidar. 

É imprescindível criar estratégia para que os servidores participem dos cursos. 

A continuidade da progressão por capacitação pode contribuir para isso e também 

para a contínua reciclagem dos servidores nas demais áreas. 

Programas de apoio a mulher são necessários para auxiliá-las a quebrar as 

barreiras em prol da equidade, principalmente para as mães com filhos menores de 

14 anos, as quais a pesquisa indicou uma porcentagem mais alta de servidores. A 

UFRN apresenta projetos, mas para haver a real transformação e apoio às famílias, 

é preciso aprofundar mais.  
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A crise do cuidado está latente na sociedade e a demanda de famílias com 

crianças e adolescentes na UFRN cresceu rapidamente nos últimos dez anos. No 

subtítulo 5.1.2 que trata da composição segundo arranjo de dependentes, ficou claro 

necessidade de implementação de programas como a Mãe Nutriz e a ampliação da 

atuação do NEI/CAp-UFRN para atender filhos da comunidade universitária também 

são demandas citadas neste trabalho que devem entrar em pauta. Ações e 

programas que reduzam as dificuldades enfrentadas pelas mulheres na lida diária em 

equilibrar suas vidas profissional e pessoal precisam ser priorizadas (VAZ, 2013).  

Como discutido, a pirâmide etária dessa geração de servidores de 2019 aponta 

para o período de decisão de crescimento profissional e da escolha de ter ou não 

filhos. E os gráficos também mostram que grande parte deles ainda não optaram por 

ter filhos, o que pode ser uma decisão fechada ou a espera de melhores condições 

para isso. E nessa segunda opção, o perfil de servidores com filhos menores de 14 

anos cresceria ainda mais. 

A sugestão para continuidade desta pesquisa é uma análise tendo por objeto 

de estudo os servidores técnicos administrativos, com foco no aprofundamento nas 

questões levantadas e dos grupos homogêneos apresentados neste trabalho. Analise 

do perfil educacional do estado do RN, para ponderar a entrada de mulheres no 

serviço público. Análise por meio do cruzamento de informações como ter filhos e ter 

cônjuge ou não; observar homens e mulheres com filhos em arranjo monoparental; 

homens e mulheres com mais filhos, se são fruto do recasamento; a relação da idade 

dos servidores e se possuem filhos ou não.  

Entender mais sobre esse padrão e sua relação com ciclo de vida, utilizando 

a análise dos arranjos familiares pode ser algo interessante para aprofundar nas 

necessidades reais dos servidores públicos da instituição e realizar uma atuação de 

impacto positivo na vida dos servidores. Pesquisa qualitativa pode ser relevante para 

observar à luz dos resultados, quanto as políticas e diretrizes já desenvolvidas pela 

UFRN na área de planejamento familiar e maternidade/paternidade e sua 

abrangência, contribuem e impactam nessa realidade.  

O estudo contínuo das necessidades existentes e demandas ainda não 

contempladas para apoio familiar e crescimento da carreira feminina podem ampliar 

os horizontes da universidade no caminho para uma sociedade mais justa. 
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